Uznesenia MZ zo dňa 29.2.2012
Uzn.č. 1/2012 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Mgr. Milan Jesenský, Miroslav
Čimbora, Miroslav Capek, overovateľov zápisnice Miloš Lastovica, Ing. Vladimír Kormanec
a program rokovania MZ doplnený o žiadosti ILSTAV, s.r.o. Žilina, Mgr. Miroslav Trauer,
Krásno 1163 a Roman Špilák, Krásno 1488.
Uzn.č. 2/2012 - MZ schvaľuje odpredaj 3 izbového bytu č. 25, ktorý sa nachádza na 7
poschodí bytového domu súpisné číslo 1275 postaveného na parcele KNC 678/167 o výmere
59,70 m2 za cenu 16,73€/m2, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach na
parcele KNC 6780/167 –zastavané plochy o výmere 235 m2 v podiele 5970/145376, výmera
pripadajúca na prevádzaný podiel činí 9,64 za cenu 2,32€/m2 , pre Ladislav Kašuba, nar.
12.8.1965, r.č. 650812/7181 a manželka Janka Kašubová, rod. Brňáková, nar. 16.1.1963, r.č.
635116/6184, obaja bytom Krásno nad Kysucou 1275.
Uzn.č. 3/2012 – MZ odročuje žiadosť občanov Nasypy, z dôvodu realizácie kanalizácie ich
ulice, ktorá bude riešená v rámci projektu „Zásobovanie a odkanalizovanie Stredných Kysúc“
Uzn.č. 4/2012 - MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č. 3755/16 ostatné plochy za cenu
15,-€/m2 o výmere cca 700 m2 v časti mesta Zákysučie na výstavbu rodinného domu pre
Miroslava Murčová, Dunajov 277 s tým, že GP si dá vypracovať na vlastné náklady.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9 a ods. 8 písm. e, podľa
osobitného zreteľa – pre vlastnú potrebu.
Uzn.č. 5/2012 - MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č. KNC 9425 - TTP o výmere 220 m2 za
cenu 1,-€/m2 pre Peter Jarabica, Krásno č. 1037 s tým, že si dá vypracovať GP na vlastné
náklady.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9 a ods. 8 písm. e, podľa
osobitného zreteľa – pre vlastnú potrebu
Uzn.č. 6/2012 - neschvaľuje predĺženie nájmu časti parcely KNC 44/45, na ktorej je postavená
prenosná betónová garáž pre Annu Šurábovú, bytom Krásno nad Kysucou č. 1176 z dôvodu
likvidovania všetkých betónových garáží v meste.
Uzn.č. 7/2012 – MZ schvaľuje, neprenajímanie mestských pozemkov na umiestňovanie
prenosných garáži.
Uzn.č. 8/2012 - schvaľuje odpredaj pozemku p.č. KNC 9245/70 o výmere cca 70 m2 za cenu
10,- €/m2 pre Rudolf Stehel, Krásno č. 1453 s tým, že si dá vypracovať GP na vlastné náklady.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9 a ods. 8 písm. e, podľa
osobitného zreteľa – na vlastnú potrebu
Uzn.č. 9/2012 – MZ ruší uzn.č. 77 a 78/2011 zo dňa 31.8.2011.
Uzn.č. 10/2012 - MZ neschvaľuje odpredaj časti pozemku p.č. 47/105 o výmere 76 m2 a p.č.
47/106 o výmere 21 m2 pre Ing. Juraj Lahuta, Lapek, Krásno č. 1503.
Uzn.č. 11/2012 – MZ schvaľuje na ul. Mládežnícka pri Tesco umiestniť dopravnú značku
20 km, namontovanie retardérov a prejednať s dopravným inšpektorátom ďalšie možnosti
dopravného značenia tejto ulice.
Uzn.č. 12/2012 – MZ schvaľuje stanovisko mestskej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta na rok
2012.
Uzn.č. 13/2012 – MZ schvaľuje rozpočet mesta na rok 2012 podľa predloženého návrhu.
Uzn.č. 14/2012 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

Uzn.č. 15/2012 - MZ schvaľuje prijatie úveru vo výške 166.061,- €.
Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou podľa príslušných ustanovení zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 166.061,- € poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s. so
sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L (ďalej len banka) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,
s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý
termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania projektu:
„Rekonštrukcia existujúcej úvraťovej železničky pre účely vytvorenia cyklotrasy“
Alternatíva pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou od začiatku úverového vzťahu:
Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blanko zmenky na rad banky
za účelom zabezpečenia pohľadávky z prijatého úveru.
Alternatíva pre ostatné prípady:
Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na základe prehodnotenia vykonaného
bankou bude zistené, že miera rizika mesta ako klienta bola v priebehu úverového vzťahu
zvýšená, mesto vystaví v súlade s podmienkami dojednanými v príslušnej úverovej zmluve na
výzvu banky vlastnú vista blanko zmenku na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky
banky z prijatého úveru.
Uzn.č. 16/2012 – MZ schvaľuje odkúpenie pozemkov: a to p.č. KNC 6425/6 a KNC 12568/62
v celkovej výmere 1954 m2 od Slovenského pozemkového fondu, ktoré sú potrebné na výstavbu
ČOV.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9 a ods. 8 písm. e.
Uzn.č. 17/2012 – MZ schvaľuje dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 6 zo dňa 1.4.2009 na prenájom
lekárne v zdravotnom stredisku na dobu 5 rokov do roku 2017.
Uzn.č. 18/2012 - MZ schvaľuje dodatok č. 3 k VZN Mesta Krásno nad Kysucou o výške
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom
Krásno nad Kysucou a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl
zriadených Mestom Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 19/2012 – MZ schvaľuje návrh ceny vody a to 1,05 €/m3 za dodávku pitnej vody pre
mesto Krásno nad Kysucou – ulica Lazná a časť Kalinov.
Uzn.č. 20/2012 – MZ berie na vedomie správy kontrolórky a správu o kontrolnej činnosti.
Uzn.č. 21/2012 - MZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady
a spôsobe platenia úhrady za pobyt v zariadení opatrovateľskej služby, ktorý nadobudne
právoplatnosť 1.7.2012.
Uzn.č. 22/2012 - MZ schvaľuje:
a) prevedenie preventívnych protipožiarnych prehliadok podľa schváleného plánu na rok 2012
v časti mesta Dolné Krásno (od MsÚ a Lesníckej ulice po Nádolie a Lazy), vo všetkých
rodinných domoch, obytných domoch a iných stavbách vo vlastníctve, alebo užívaní fyzických
osôb. V objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorej nevykonáva štátnych
požiarny dozor okresné riaditeľstvo HaZZ.
b) vedúcich prehliadkových skupín v tomto zložení:
Štefan Ploštica, Krásno č. 1233, Marián Šustek, Krásno 247, Milan Buchta, Krásno č. 935,
František Smržo, Krásno 1378, Jozef Kormanec, Krásno 1243, Marián Kormanec, Krásno 193,
Pavol Jacek, Krásno č. 1243, Michal Gábor, Krásno 1270, Jozef Jarabica, krásno 1435, Ján

Kopásek st., Krásno 1433, Miroslav Smržo, Krásno 1378, Miroslav Tomčala, Krásno 457, Milan
Koman, Krásno 1433.
Uzn.č. 23/2012 – MZ prerokovalo
a) zámer mesta na vstup do oblastnej organizácie cestovného ruchu MALÁ FATRA,
podľa § 14 zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších
predpisov
b) zámer mesta vstúpiť do oblastnej organizácie cestovného ruchu MALÁ FATRA
súhlasí
a) so vstupom mesta do oblastnej organizácie cestovného ruchu MALÁ FATRA
podľa § 14 zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
a) výšku členského príspevku mesta ako člena oblastnej organizácie cestovného ruchu
MALÁ FATRA, pre rok 2012 vo výške 1 euro za obyvateľa.
poveruje
a) primátora mesta na právne úkony vedúce k vstupu do oblastnej organizácie cestovného
ruchu MALÁ FATRA podľa § 14 zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu
v znení neskorších predpisov,
b) primátora mesta previesť členský príspevok za rok 2012 v prospech účtu oblastnej
organizácie cestovného ruchu MALÁ FATRA podľa pokynov výkonného riaditeľa
oblastnej organizácie cestovného ruchu MALÁ FATRA.
Uzn.č. 24/2012 - MZ schvaľuje zmenu nájomnej zmluvy ILSTAV, s.r.o., Sasinkova 26,
010 01 Žilina na ILSTAV PLUS, s.r.o. Májova 1578, 022 01 Čadca, ktorá by vykonávala
prevádzku reštauračnej činnosti v priestoroch kolkárne.
Uzn.č. 25/2012 – MZ schvaľuje prenájom časti pozemku p.č. KNC 44/31 na parkovanie
osobného motorového vozidla pre Roman Špilák, Krásno č. 1488 za ročné nájomné 20€.
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