
Uznesenia MZ zo dňa 30.9.2015 
Uzn.č. 59/2015 - MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Mgr. Margita Ďuršová, Marta 
Buková, overovateľov zápisnice – Mgr. Jozef Mozol, Mgr. Martin Ondruška a program 
rokovania MZ. 
Uzn.č. 60/2015 – MZ schvaľuje odpredaj: 

- parcela KN-E č. 3600/2 – orná pôda o výmere 605 m2, pod B5, výmera pripadajúca na 
podiel – 60,5 m2, ktorá je evidovaná na LV 6847 za cenu 20,-€/m2, 

- parcela KN-E č. 3620/2 – orná pôda o výmere 189 m2, pod B7, podiel 2/20, výmera 
pripadajúca na podiel – 18,9 m2, ktorá je evidovaná na LV 6848 za cenu 20,-€/m2, 

- parcely KN-E 3601/2 – orná pôda o výmere 229 m2, časť parcely KN-E 3618 – orná 
pôda o výmere 389 m2 pod B2, podiel 1/2, výmera pripadajúca na podiel – 309 m2, 
ktoré sú evidované na LV 6851 za cenu 20,-€/m2 do výlučného vlastníctva 

nadobúdateľa –  Emil Sýkora – ČEJS, SNP 181, 023 02  Krásno nad Kysucou  v zmysle ust. § 
9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa -  spoluvlastník na parcelách a vlastník vedľajších 
pozemkov, po doložení dokladov o ich vlastníctve. 
Uzn.č. 61/2015 – MZ odročuje žiadosť Ladislava Šlapku, bytom Kysucké Nové Mesto č. 
1301/31 o odpredaj pozemku. 
Uzn.č. 62/2015 – MZ schvaľuje teréne úpravy pri kaplnke u Hacka.  
Uzn.č. 63/2015 – MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
zmien a noviel nájom svojho dočasne prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva   
1812  v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa prenájom  pozemku pod novinový stánok, p.č. KNC 44/1 o výmere 15 m2 
vedeného na LV 1812  do nájmu – Anna Šurábová, 023 02  Krásno nad Kysucou 1176 za 
cenu  100,-€/rok , od 1.1.2016 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov v  zmysle 
ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
ako prípad hodný osobitného zreteľa – prenájom pozemku pod novinový stánok. 
Uzn.č. 64/2015 – MZ odročuje žiadosti majiteľov bytov v bytovom dome č. 1163 o odpredaji 
časti pozemku pred ich bytovým domom. 
Uzn.č. 65/2015 - MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
zmien a noviel nájom svojho dočasne prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva   
1812  v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa prenájom  nehnuteľnosti s.č. 1541 (reštaurácia kolkárne, ubytovne, 
miestnosti bowlingu) vedeného na LV 1812  do nájmu – ILSTAV PLUS, 1. mája 1541, 023 
02  Krásno nad Kysucou  na dobu  do 31.12.2016 v  zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa – prenájom nehnuteľnosti s.č. 1541. 
Uzn.č. 66/2015 – MZ odporúča odkanalizovanie rodinných domov na ul. 1. mája v časti 
Násypy v rámci pripravovaného projektu rozšírenia kanalizácie v Krásne nad Kysucou. 
Uzn.č. 67/2015 – MZ neschvaľuje odpredaj pozemku vedľa predajne cyklošport pre M. 
Tutka, 023 01 Oščadnica 297. 
Uzn.č. 68/2015 – MZ schvaľuje  zámenu pozemku podľa vypracovaného GP č. 40/2013 
o výmere 47 m2 vo vlastníctve Pavol Golas, 023 02  Krásno nad Kysucou – Kalinov 1695 za 
pozemok p.č. 6417/377 o výmere 25 m2 a časť pozemku  o výmere 22 m2 za zdravotným 
strediskom vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou.  
Hlasovalo sa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.  
Uzn.č. 69/2015 – MZ ruší uzn. č. 25/2015 zo dňa 15.4.2015. 
Uzn.č. 70/2015 - MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
zmien a noviel nájom svojho dočasne prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva   



1812  v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa prenájom  priestorov požiarnej zbrojnice s.č. 1594, postavenej na p.č. 
KNC 203/3 vedeného na LV 1812  do nájmu – Peter Sýkora, Struhy 1384, 023 02  Krásno 
nad Kysucou o výmere 136 m2 za cenu  16,60€/m2/rok, od 1.10.2015 na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 3 mesiace, v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
výstavby bytov nad požiarnou zbrojnicou,  uskladnenia materiálu a ako obslužný priestor. 
Uzn.č. 71/2015 – MZ berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu mesta za rok 2014. 
Uzn.č. 72/2015 -  MZ berie na vedomie inf. rozbor hospodárenia mesta za I. polrok 2015. 
Uzn.č. 73/2015 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu. 
Uzn.č. 74/2015 – MZ berie na vedomie inf. rozbor hospodárenia Krasbytu za I. polrok 2015. 
Uzn.č. 75/2015 – MZ schvaľuje  vypísanie výberového konania na prenájom pozemkov p.č. 
3755/20, 3755/19 a 3755/18 v časti mesta Zákysučie za podmienky výstavby bytov na týchto 
parcelách podľa predpísaných podmienok. 
Uzn.č. 76/2015 – MZ schvaľuje dodatok č. 2 k VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Krásno nad 
Kysucou na rok 2015. 
Uzn.č. 77/2015 – MZ schvaľuje VZN Mesta Krásno nad Kysucou o určení školského obvodu 
pre základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krásno nad Kysucou. 
Uzn.č. 78/2015 – MZ schvaľuje štatút novín Krásňan. 
Uzn.č. 79/2015 – MZ schvaľuje smernicu pre organizáciu služobnej autoprevádzky pre 
nákladné vozidlá a pracovné stroje. 
Uzn.č. 80/2015 – MZ berie na vedomie správu o bezpečnostnej situácií a priestupkov v meste 
Krásno v roku 2015. 
Uzn.č. 81/2015 – MZ berie na vedomie správu z vykonaných preventívnych protipožiarnych 
kontrol. 
Uzn.č. 82/2015 – MZ berie na vedomie správu mestskej kontrolórky z kontroly pokladne 
MsÚ. 
Uzn.č. 83/2015 – MZ schvaľuje rozpis smien pracovnej pohotovosti v zimnom období 
2015/2016 s tým, že pohotovosť vyhlasuje primátor. 
Uzn.č. 84/2015 – MZ schvaľuje: 

- Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu „Riešenie nakladania 
s biologickými odpadmi v Meste Krásno nad Kysucou“ 

- Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov projektu 
z rozpočtu mesta max., do 12.000,-€. 

Uzn.č. 85/2015 – MZ schvaľuje úhradu nájomného v rámci rekonštrukcie zápočtom od 
1.10.2015 do 1.10.2017 pre BrainyJAM, s.r.o. Dom služieb 557, 023 02 Krásno nad Kysucou. 
Uzn.č. 86/2015 – MZ schvaľuje 200,-€ pre Spolok lekárov Kysúc, Kysucká nemocnica 
s poliklinikou, 022 01  Čadca. 
Uzn.č. 87/2015 – MZ súhlasí s odovzdaním zariadení SeVaK-u. 
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