Uznesenia MZ zo dňa 27.2.2013
Uzn.č. 1/2013 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Anton Kašuba, Ing. Vladimír
Kormanec, overovateľov zápisnice Mgr. Milan Jesenský, PhDr. Marta Jozefíková a program
rokovania MZ.
Uzn.č. 2/2013 – MZ schvaľuje prenájom pozemku p.č. KNE 9469/3 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 20 m2 za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku za cenu
100,- € ročne na dobu neurčitú pre Helenu Drábovú, Krásno č. 1412.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení §9a, ods. 8, písm.c) podľa
osobitého zreteľa.
Uzn.č. 3/2013 - MZ schvaľuje zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na LV č.
1812 bytový dom (7) súp. číslo 2053 postavený na par. č. CKN 3755/22- zastavané plochy
a nádvoria o výmere 148,24 m2, bytový dom (8) súp. číslo 2054 postavený na par. č. CKN
3755/23 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 148,24 m2 a bytový dom (9) súp. číslo 2055
postavený na par. č. CKN 3755/85 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 148,24 m2 pre
Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37.
Uzn.č. 4/2013 - MZ schvaľuje zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na LV č.
1812 bytový dom (7) súp. číslo 2053 postavený na par. č. CKN 3755/22- zastavané plochy
a nádvoria o výmere 148,24 m2, bytový dom (8) súp. číslo 2054 postavený na par. č. CKN
3755/23 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 148,24 m2 a bytový dom (9) súp. číslo 2055
postavený na par. č. CKN 3755/85 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 148,24 m2 pre
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05
Bratislava 15.
Uzn.č. 5/2013 - Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti DHZ za rok 2012.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v zmysle schváleného plánu na rok
2013 pre časť mesta Horné Krásno (od ulice Lesnícka a MsÚ po most sv. Jána a osady
Galvasov, Šustkov, Gašov) vo všetkých objektoch súkromných fyzických osôb
a u podnikajúcich fyzických a právnických osôb v tejto časti mesta.
2. Vedúcich prehliadkových skupín:
Štefan Ploštica, Krásno č. 1233, Marián Šustek, Krásno č. 247, Milan Buchta, Krásno č. 935,
František Smržo, Krásno č. 1378, Jozef Kormanec, Krásno
č. 1243, Marián Kormanec, Krásno č. 193, Pavol Jacek, Krásno č. 1243, Michal Gábor,
Krásno č. 1270, Jozef Jarabica, Krásno č. 1435, Ján Kormanec st., Krásno č. 1433, Miroslav
Smržo, Krásno č. 1378, Miroslav Tomčala, Krásno
č. 457, Vladimír Rábik, Krásno č. 1384.
Uzn.č. 6/2013 - MZ odročuje žiadosť A. Mikovej, Jablunkov 42.
Uzn.č. 7/2013 – MZ neschvaľuje žiadosť Marián a Petry Dominkovej, bytom Krásno č. 984,
nakoľko pozemok p.č. KNC 3755/23 o výmere 865 m2 v lokalite Zákysučie, o ktorý žiadajú je
mestom určený na ďalšiu výstavbu bytoviek a občianskej vybavenosti.
Uzn.č. 8/2013 – MZ na základe žiadosti Kataríny Kuljovskej, bytom Krásno č. 1381 ruší uzn
č. 33/2012 zo dňa 30.5.2012 z dôvodu ukončenia nájmu.
Uzn.č. 9/2013 - MZ schvaľuje prenájom pozemku p.č. KNC 45/26 – zast. plochy a nádvoria
o výmere 8m2 za cenu 45,-€/štvrťročne od 1.3.2013 pre Bc. Radoslav Podolák, Krásno 1470.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení §9a, ods. 8, písm.c) podľa
osobitého zreteľa – za účelom postavenia pojazdného stánku rýchleho občerstvenia.
Uzn.č. 10/2013 – MZ súhlasí s prechodom po p.č. 98/1 – zastavané plochy a nádvoria, ktorá
je vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou v šírke 3m, ktorá bude slúžiť ako prístupová
komunikácia k RD č. 1267 počas splácania úveru banke.

Uzn.č. 11/2013 - MZ schvaľuje prebytočnosť majetku Mesta Krásno nad Kysucou a zámer
prevodu majetku v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom znení za
účelom odpredania majetku vopred určeným záujemcom v katastrálnom území Krásno nad
Kysucou a to:
A/ p.č. 6417/166 - ostatné plochy o výmere 21 m2 pre Mgr. Petru Novotnú, bytom Krásno
nad Kysucou č. 282 za cenu 16,60€/m2
B/ p.č. 6417/227 – ostatné plochy o výmere 21 m2 pre Petra Novotného a manželku
Magdalénu obaja bytom Krásno č.282 za cenu 16,60€/m2
s tým, že p.č. 6417/218- ostatné plochy o výmere 21 m2 a p.č. 6417/219 – ostatné plochy
o výmere 21 m2 odstúpia majiteľovi pozemku p.č. 6417/306.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení §9 a odst. 8 písm. e podľa
osobitného zreteľa – na výstavbu cesty.
Uzn.č. 12/2013 – MZ nesúhlasí s pridelením pozemku v časti mesta Kysucká cesta ( pri
bývalom štátnom majetku) za účelom postavenia garáže pre Milan Bíro, Krásno č. 436.
Uzn.č. 13/2013 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 14/2013 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu.
Uzn.č. 15/2013 – Mestské zastupiteľstvo:
a) Prerokovalo podanie návrhu na Ministerstvo školstva SR o vyradenie Základnej školy
Mládežnícka 1343, Základnej školy s MŠ Kalinovská 431 a Základnej školy Michalkov 631
Krásno nad Kysucou zo siete škôl a školských zariadení a následné zariadenia ako Základná
škola s materskou školou, Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou.
b) Schvaľuje podanie návrhu na Ministerstvo školstva SR o vyradenie Základnej školy,
Mládežnícka 1343, Základnej školy s MŠ Kalinovská 431 a Základnej školy Michalkov 631
Krásno nad Kysucou zo siete škôl a školských zariadení a následné zariadenia ako Základná
škola s materskou školou, Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 16/2013 – Mestské zastupiteľstvo:
a) Prerokovalo podanie návrhu na Ministerstvo školstva o vyradenie Centra voľného času,
1. mája 1255, Krásno nad Kysucou zo siete škôl a školských zariadení.
b) Schvaľuje podanie návrhu na Ministerstvo školstva o vyradenie Centra voľného času, 1.
mája 1255, Krásno nad Kysucou zo siete škôl a školských zariadení.
Uzn.č. 17/2013 – MZ poveruje riaditeľku MŠ Lesnícka k vykonaniu úkonov spojených s
prechodom Materskej školy Lesnícka 1370 na MŠ s právnou subjektivitou.
Uzn.č. 18/2013 - MZ schvaľuje prenájom priestorov v budove Domu kultúry na prízemí
o výmere 4,6 m2 za cenu 16,-€/m2 od 1.3.2013 pre Dana Sýkorová - DASY, 023 02 Krásno
nad Kysucou č. 1538.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení §9a, ods. 8, písm.c) podľa
osobitého zreteľa – za účelom vybudovania samostatného WC.
Uzn.č. 19/2013 – MZ berie na vedomie Správu z kontrolnej činnosti za rok 2012.
Uzn.č. 20/2013 – MZ berie na vedomie správy mestskej kontrolórky z kontroly poskytovania
sociálnych dávok za rok 2012 a kontroly hospodárenia Krasbytu za rok 2012.
Uzn.č. 21/2013 – MZ schvaľuje žiadosti o finančný príspevok z rozpočtu mesta prerokovať
v kultúrnej a finančnej komisii a podať návrh na ďalšie rokovanie MZ.
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