Uznesenia MZ zo dňa 30.5.2012
Uzn.č. 26/2012 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Miloš Lastovica, Anton Kašuba,
overovateľov zápisnice PhDr. Marta Jozefíková, Peter Šuráb a program rokovania MZ.
Uzn.č. 27/2012 - MZ schvaľuje doplnenie uznesenie č. 4/2012 o skutočnú výmeru 750 m2
podľa GP č. 19/2012.
Uzn.č. 28/2012 – MZ ruší uzn. 10/2012.
Uzn.č. 29/2012 - MZ schvaľuje odpredaj časti pozemku p.č. 47/105 o výmere 76 m2 a p.č.
47/106 o výmere 21 m2 za cenu 17,- €/m2 pre Ing. Juraj Lahuta, Lapek, Krásno č. 1503.
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. 30/2012 – MZ schvaľuje Ing. Martinovi a Ing. Kataríne Kavalekovci, Krásno nad
Kysucou č. 1989 náhradu za pozemok, ktorý mesto vyvlastnilo pri stavebnom konaní sumu vo
výške 593,50€.
Uzn.č. 31/2012 – MZ ruší uzn.č. 13/2010 zo dňa 8.2.2010 z dôvodu nedodržania zmluvy.
Uzn.č. 32/2012 – MZ schvaľuje úpravu nájomnej zmluvy v bode „výška nájmu“ a to tak, že
sa mení štvrťročné nájomné na 45,-€ pre Katarína Kuljovská, Krásno nad Kysucou 1381.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a ods. 9 písm. c) podľa
osobitného zreteľa – pozemok doteraz využívaný len v obmedzenej miere.
Uzn.č. 33/2012 – MZ schvaľuje prenájom časti pozemku p.č. KNC 45/26 – zastavané plochy
o výmere 8m2 za účelom postavenia stánku „Rýchle občerstvenie u Katky“ za ročný
prenájom 5,-€/m2 pre Katarína Kuljovská, Krásno nad Kysucou č. 1381.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a ods. 9 písm. c) podľa
osobitného zreteľa – stánok ponúka doplnkové služby pre žiakov ZŠ.
Uzn.č. 34/2012 – MZ schvaľuje odkúpenie pozemkov a to:
parcela č. KN C 7712/7 o výmere 34 m2 – zastavané plochy a nádvoria
parcela č. KN C 7712/8 o výmere 25 m2 – zastavané plochy a nádvoria
parcela č. KN C 7713/3 o výmere 32 m2 – zastavané plochy a nádvoria
parcela č. KN C 7729/4 o výmere 11 m2 – zastavané plochy a nádvoria
parcela č. KN C 7729/6 o výmere 9 m2 – zastavané plochy a nádvoria
parcela č. KN C 7731/2 o výmere 41 m2 – zastavané plochy a nádvoria
parcela č. KN C 7738/3 o výmere 34 m2 – zastavané plochy a nádvoria
parcela č. KN C 7738/4 o výmere 12 m2 – zastavané plochy a nádvoria
parcela č. KN C 7745/2 o výmere 1 m2 – zastavané plochy a nádvoria
spolu o výmere 199 m2 za cenu 1,-€ od Anna Šurábová, rod. Hacková, nar. 18.9.1971,
r.č. 715918/7607, 023 02 Krásno nad Kysucou č. 1176 s tým, že náklady spojené s prevodom
hradí predávajúci.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9 a ods. 8 písm. e, podľa
osobitného zreteľa – pre vlastnú potrebu – miestna komunikácia.
Uzn.č. 35/2012 – MZ odročuje žiadosť o prenájom časti pozemku p.č. KNC 6780/41
Tenisového klubu Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 36/2012 – MZ odročuje žiadosť p. Ferdinanda Ježa o odpredaji podielov.
Uzn.č. 37/2012 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 38/2012 – MZ berie na vedomie informatívny rozbor hospodárenia mesta a Krasbytu
za I. štvrťrok 2012.
Uzn.č. 39/2012 – MZ berie na vedomie stanovisko mestskej kontrolórky k záverečnému účtu.

Uzn.č. 40/2012 – MZ schvaľuje:
I. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2011 bez výhrad.
II. Vysporiadanie prebytku rozpočtu vo výške 300.800€ takto:
Z prebytu rozpočtu sa podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy sa vylučujú:
- dotácia na rekonštrukciu zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 6.000,- €
- dotácia na vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení vo výške
9.517,-€
Z prebytku rozpočtu mesta sa vysporiadala záporná bilancia finančných operácií vo výške
- 196.148,-€
III. Rozdelenie vysporiadaného prebytku rozpočtu mesta vo výške 89.135,-€ sa vykoná takto:
- do rezervného fondu sa pridelí suma 89.135,-€
IV. Použitie rezervného fondu vo výške 89.135,-€ v r. 2012 na kapitálové výdavky mesta.
V. Zisk z hospodárskej činnosti vo výške 649,-€.
VI. Hospodárenia Krasbyt , s.r.o.
Uzn.č. 41/2012 – MZ berie na vedomie výročnú správu mesta a Krasbytu.
Uzn.č. 42/2012 - MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu.
Uzn.č. 43/2012 - MZ schvaľuje rozdelenie príspevkov na základe návrhu kultúrnej
a finančnej komisie s navrhnutými úpravami.
Uzn.č. 44/2012 – MZ schvaľuje prenájom časti parcely p.č. KNC 6417/2 – ostatné plochy
o výmere cca 90 m2 za prenájom 1,-€ ročne pre Vodárenské združ. Str. Kysúc na dobu 10
rokov od ukončenia stavby.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a ods. 9 písm. c) podľa
osobitného zreteľa – prečerpávacia stanica.
Uzn.č. 45/2012 – MZ schvaľuje VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe
platenia úhrady za opatrovateľskú službu.
Uzn.č. 46/2012 – MZ Mesta Krásno nad Kysucou v súlade s článkom 6 platného a účinného
VZN - Zásady hospodárenia s majetkom mesta a v súlade so Zmluvou o pôžičke medzi
Mikroregiónom Bystrická dolina so sídlom : 023 04 Stará Bystrica 537, IČO 37905805 ako
dlžníkom a spoločnosťou Doprastav a.s. so sídlom: Drieňova 27, 825 56 Bratislava, IČO
31333320 a spoločnosťou SOAR s.r.o. so sídlom Pri Rajčianke 496, 010 01 Žilina IČO:
36 380 041, ako veriteľom (ďalej len zmluva o pôžičke), ktorá bola uzatvorená za účelom
realizácie projektu „Rekonštrukcia bývalej lesnej železničky na cyklotrasu“ schválenou na
základe žiadosti a Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, konajúce v mene Mesta
Krásno nad Kysucou ako jedného z členov Mikroregiónu Bystrickej doliny zaviazaného
podľa Zmluvy o pôžičke.
schvaľujú nasledovné
1) Mesto Krásno nad Kysucou v plnej výške, ktorá predstavuje pôžičku podľa Zmluvy
o pôžičke, ručí celým svojím majetkom za spoločný záväzok Mikroregiónu Bystrická dolina
ako dlžníka – ďalej len „zabezpečený záväzok“.
2) Na účely usporiadania vzájomných práv členov Mikroregiónu Bystrická dolina zo
zabezpečeného záväzku, avšak bez dopadu na oprávnenie veriteľa požadovať splatenie celého
zabezpečeného záväzku, v súlade s uznesením zo dňa 30.5.2012 ručí zabezpečením záväzok
v rozsahu uvedenom v bode tohto uznesenia.
3) Mesto Krásno nad Kysucou ručí za zabezpečený záväzok v rozsahu 682.547 eur (slovom:
šesťstoosemdesiatdvatisícpäťstoštyridsaťsedem eur), čo predstavuje 100% nákladov na
stavebné práce, ktoré budú vykonané v katastri mesta Krásno nad Kysucou v súlade so
Zmluvou o dielo uzatvorenou dňa 10.8.2011 medzi Mikroregiónom Bystrická dolina ako
objednávateľom a združením „Doprastav – SOAR“ ako zhotoviteľom diela „ Rekonštrukcia

úvraťovej železničky na cyklotrasu“ a na ktoré bola pôžička v zmysle Zmluvy o pôžičke
poskytnutá.
Uzn.č. 47/2012 – MZ berie na vedomie správu o skutočných nákladov na výrobu tepla v roku
2011.
Uzn.č. 48/2012 – MZ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na II. polrok 2012.
Uzn.č. 49/2012 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kontrolórky na II. polrok 2012.
Uzn.č. 50/2012 – MZ schvaľuje dodatok č. 4 k VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu
v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 51/2012 – MZ berie na vedomie správy z kontrolnej činnosti.
Uzn.č. 52/2012 – MZ schvaľuje bezplatné poskytnutie mechanizmov na vykopanie
vodovodného potrubia pre občanov osady Macurov.
Uzn.č. 53/2012 – MZ schvaľuje, aby p. Otília Murgašová, Krásno č. 1278 bola prvá
náhradnička pri prideľovaní nájomného bytu v časti mesta Zákysučie.
Uzn.č. 54/2012 – MZ berie na vedomie upozornenie prokurátora a súhlasí s prijatými
opatreniami.
Uzn.č. 55/2012 – MZ berie na vedomie správu o inventarizácii majetku mesta k 31.12.2011.
Uzn.č. 56/2012 – MZ schvaľuje zmluvu o priateľstve a spolupráci medzi Mestom Krásno nad
Kysucou a Městom Frenštátom pod Radhoštěm.
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