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Veľkonočný pondelok v tomto roku pripadol na 28.
marca a podľa tradície v tento deň si šibači prídu na
svoje. Krásno v tomto roku bolo obohatené aj očaká-
vaním Slovenského rekordu. Podujal sa naň majster
košikár Pavol Poláček, ktorý uplietol najväčšiu krasli-
cu z  vŕbového prútia. A tak slnkom zaliate námestie
pred Kultúrnym domom sa zaplnilo občanmi, aby boli
svedkami tejto významnej akcie. To už sa priblížil
povoz, na ktorom priviezol poník obrovské prútené
vajíčko. Všetko bolo pripravené a tak komisár pre
zápisy do Knihy slovenských rekordov Igor Svitok sa
dal do práce. Starostlivo skontroloval kraslicu, dôklad-
ne pomeral. To však už prišli členovia Folklórneho
súboru Drevár a v sprievodnom programe sa postarali
o pravú kysuckú oblievačku. Na dievčatá zo súboru
vyliali mnoho vedier vody, aj keď studenej, prijali to
v duchu tradície, že studená pramenitá voda pridáva
na kráse. To však komisár Igor Svitok práve skončil
svoju prácu a námestie žilo v očakávaní, či tento
rekord bude uznaný a zapísaný do Knihy slovenských

rekordov. Po chvíli vyriekol ortieľ, výška vajca dosa-
huje 195 centimetrov a obvod je 290 centimetrov, ide
teda o najväčšiu Slovenskú kraslicu, takže rekord je
uznaný. Teda deň 28. marca sa zapísal do histórie nie-
len Kysúc, ale aj celého Slovenska vďaka majstrovi
Pavlovi Poláčkovi z Krásna nad Kysucou, ktorý sa
postaral o veľký rozruch v meste. Svoju radosť a spo-
kojnosť vyjadril aj samotný autor tohto diela Pavol
Poláček slovami. “Nápad zhotoviť vajíčko z vŕbových prú-
tov takýchto rozmerov sa zrodil bezprostredne pri pletení
košíkov. Pletenie beriem ako zábavu a som rád, že to takto
dopadlo. Na upletenie megavajca som použil vyše 1200
vŕbových prútikov. So zbieraním pomohli aj kamaráti.
Tomuto dielu som venoval mesiac, niektoré dni som plietol
dve hodiny, inokedy aj viac. Som rád, že sa mi podarilo
vytvoriť Slovenský rekord a teším sa tomu“ neskrýval
svoju veľkú radosť Pavol Poláček s certifikátom
a medailou na krku. Oslovili sme aj Igora Sviteka,
ktorý svojimi slovami potvrdil a dokumentoval, že
Krásno má Slovenský rekord. PM
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Kalendár vývozu separovaného 
zberu pre rodinné domy 2016
                        Blažkov    Krásno   Kalinov
Máj                      23.             24.                    25.
Jún                        27.             28.            29.

Upozornenie: Mimo uvedených termínov je
zakázané vykladať odpad k zberným nádobám!
Ďakujeme.

Dňa 17. marca 2016 zasadali na Mestskom úrade v
Krásne nad Kysucou primátori miest a starostovia obcí
okresu Čadca, na Sneme Združenia miest a obcí Kysúc.
Primátori a starostovia Kysúc na zasadnutí snemu
Združenia miest a obcí Kysúc vyslovili obavy z prezen-
tovania niektorých politických strán o prioritách výstav-
by diaľnic na Slovensku. S obavami a prekvapením sle-
dujeme vyhlásenia niektorých politických strán, ktoré
preferujú jednotlivé úseky diaľnic bez toho, aby spomí-
nali ako prioritu výstavbu a celé dokončenie diaľnice D3
a R5, ktorá prechádza Kysucami. Terajšia medzinárodná
cesta I/11 je jedna z najzaťaženejších ciest, kde frekven-
cia áut úseku Kysucké Nové Mesto podľa sčítania áut z
roku 2010 dosahovala 22 953 áut a v súčasnosti sa podľa
odhadu blíži k 30 000 áut za 24 hodín. Táto medzinárod-
ná cesta sa nie nadarmo nazýva ,,cestou smrti“. Na tejto
ceste bolo za posledný rok niekoľko ťažkých doprav-
ných nehôd so smrteľnými následkami a ťažkými zrane-
niami. Všetci primátori a starostovia dúfali, že tak, ako
bola výstavba diaľnice D3 prioritou v minulom voleb-
nom období, bude i naďalej prioritou novovytvorenej
vlády. Takisto medzinárodné dohody s Českou republi-

kou urýchľovali výstavbu rýchlostnej komunikácie R5
Svrčinovec – Česká hranica a v súčasnosti sa o tomto
úseku nehovorí ako o priorite.
Výstavba diaľnice D3 bola zahájená v roku 1996 a mala
byť dokončená podľa pôvodného termínu v roku 2006.
Neuváženým politickým rozhodnutím po zmene vlády
v roku 1998 bola prerušená na osem rokov. Doterajšie
skúsenosti hovoria, že okrem ťažkých dopravných
nehôd, keď sa Kysucami nedá prejsť a je zablokovaná
nielen hlavná cesta, ale aj všetky nadväzujúce cesty,
mestá a obce, nemôžu zabezpečiť adekvátnu zdravotnú
ani požiarnu starostlivosť na svojom území. Okrem pro-
blémov pri vážnych dopravných nehodách značne kom-
plikuje dopravu na Kysuciach aj drobná nehoda, alebo
spomalenie jazdy pri oprave komunikácie I/11 , kde sa
vytvoria niekoľko hodinové zápchy. Preto snem ZMOK-
u vyzýva politické strany, ktoré vytvoria budúcu vládu,
aby cesta D3 a R5 bola ich prioritou a nezopakoval sa rok
1998, kedy boli zastavené stavebné práce na výstavbe
komunikácie D3. Diaľnica D3 mala byť dokončená už v
roku 2006, doposiaľ nie je v prevádzke ani 10 rokov po
termíne a zatiaľ sa budujú len čiastočné úseky na začiat-
ku a na konci Kysúc.
Kysuce a Kysučania dlhé obdobie trpeli nielen doprav-
nými zápchami, ale i menším záujmom investorov o
tento región.
Žiadame, aby bolo plnené uznesenie vlády, ktoré schvá-
lilo urýchlenú výstavbu diaľnice D3. Toto uznesenie v
posledných rokoch stimulovalo investorov k rozvoju
tohto regiónu a pritiahlo viacerých veľkých investorov,
ktorí práve pre prísľub dobudovania diaľnice D3 inicio-
vali vytvoriť niekoľko 100 pracovných miest v tomto
regióne.
Ing. Jozef Grapa predseda snemu ZMOK

Vážení občania, mesto Krásno nad Kysucou Vám
ponúka možnosť prijímať rôzne informácie podľa
vlastného výberu bezplatne a priamo z mestského
úradu formou SMS. Výhodou týchto oznamov je, že
sa dostanete k informáciám z mestského úradu aj v
čase, keď nie ste v obci resp. nepočujete obecný roz-
hlas.

Ako sa k službe prihlásiť?
Pre nastavenie bezplatného príjmu správ musíte vypl-
niť dotazník. V tomto dotazníku si okrem iného vybe-
riete aj okruhy, z ktorých chcete dostávať informácie.
Môžete si vybrať z nasledujúcich okruhov:
Športové podujatia – Predaj – Cirkevné oznamy –
Kultúrne podujatia – iné
Automaticky vám budú zasielané informácie o rôz-
nych poruchách a výpadkoch(odstávka vody, elektric-
kej energie...) vo vašej oblasti a zároveň aj informácie
o mimoriadnych situáciach a výstrahách. Systém je
spustený od apríla 2016.

Vyhlásenie primátorov a starostov 
Kysúc zo snemu ZMOK

V uplynulých dňoch mesto Krásno zrealizovalo obnovu
skladových, pivničných a pracovných priestoroch v
domove s opatrovateľskou službou. V rámci hygieny sa
vyčistili priestory prízemia, odviezol sa prebytočný mate-
riál do zberného dvora a následne pracovníci mesta opra-
vili nerovnosti stien v jednotlivých miestnostiach.
Vymaľovali priestory prízemia, stropy i schodisko zaria-
denia pre seniorov. Aj takýmto spôsobom chce mesto sprí-
jemniť pobyt obyvateľom na sklonku svojho života.

SMS-info – bezplatné prijímanie
oznamov z mesta cez SMS

V domove dôchodcov sa opravovalo

Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga
Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je
oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov,
ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalos-
ti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie. Kultúrny
dom sa tradične stal dejiskom oceňovania záslužnej
práce učiteľov a  samozrejme aj nepedagogických pra-
covníkov v  rámci Dňa učiteľov. Nebolo tomu ináč ani
v utorok dňa 29. marca 2016, keď si 14 ocenených pre-
vzalo plaketu J. A. Komenského. Za obetavú prácu pri
vzdelávaní a výchove mladej generácie základných a
materských škôl nielen mesta Krásno nad Kysucou, ale
aj z obcí Dunajov, Oščadnica a Zborov nad Bystricou,
ktoré podliehajú a patria pod spoločný školský úrad.
Všetci ocenení v tento výnimočný deň sa podpísali do
Pamätnej knihy mesta. V úvode programu sa všetkým
prihovoril primátor mesta Ing. Jozef Grapa. Poprial im,
mnoho síl pri výchove našej budúcej generácie.

Súčasťou osláv Dňa učiteľov bol kultúrny program,
ktorý pripravili zamestnanci kultúrneho oddelenia
mesta. Predstavila som v ňom vynikajúca Cimbalová
muzika Mirka Baloga. 
Z rúk primátora Ing. Jozefa Grapu si svoje ocenenie
prevzali: Mgr. Anna Pošteková, Mgr. Gabriela Bírová,
PaedDr. Janka Snohová, Anna Šarláková, Marcel
Bogáň.
Za obec Dunajov si svoje ocenenie z rúk starostky Mgr.
Milady Chlastákovej prevzali: Mgr. Jarmila
Neveďalová, Bc. Dana Brňáková. Ocenenie, ktoré si
prevzali: Mgr. Anna Jarabicová, Mgr. Miroslav
Mačuha, Mgr. Anna Štrbová, Mgr. Daniela Kučáková,
Milada Kubušová odovzdal starosta obce Oščadnica
Ing Marián Plevko. Za obec Zborov nad Bystricou si
plakety J. A. Komenského z rúk starostu obce PaedDr.
Juraja Hlavatého prevzali: Janka Fojtíková, PaedDr.
Milan Križan. PM

V Krásne ocenili záslužnú prácu učiteľov



Uzn. č. 78/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v  zložení Vojtech Buchta, Božena Ďurčanová, Mgr.
Gabriela Bírová, overovateľov zápisnice Pavol Targoš,
MUDr. Milan Peteraj a program rokovania MZ.

Uzn. č. 79/2010 – MZ schvaľuje 
– predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2b-

2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Bystrická
dolina – pre cestovný ruch stvorená“, ktorého ciele sú
v  súlade s platným územným plánom obce a platným
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
mesta;

– zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o NFP;

– financovanie projektu vo výške 5% z  celkových
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 10 997,50
eur.

Uzn. č. 80/2010 – MZ schvaľuje zásady hospodárenia
s majetkom mesta s  tým, že v poslednej štrnástej hlave
v bode 8 sa mení dátum na 27. 9. 1996

Uzn.č. 81/2010 – MZ schvaľuje odpredaj parcely číslo
3747/32 o  výmere 21 m2 p. Vladimírovi Poštekovi,
Kysucká cesta 1002 za 1 euro s  podmienkou, že bude
uskutočnená zámena za pozemok č. 371, ktorého je vlast-
níkom v podiele �z celkovej výmery 926 m2. Hlasovalo sa
podľa zákona č. 258/2009 – par. 9a, odst. 9.

Uzn. č. 82/2010 – MZ schvaľuje žiadosť o príspevok na
dopravu detí do letného detského tábora, ktoré orga-
nizuje farské pastoračné centrum prostredníctvom hnu-
tia kresťanských detí a  mládeže v  sume 498 eur.
Príspevok sa čerpá z kapitoly školstva a navýši sa v kapi-
tole príspevky. 

Uzn. č.83/2010 – MZ schvaľuje preloženie starého
mestského vodovodu nachádzajúceho sa pod zemským

povrchom parcely číslo 7250/29 katastri obce tak, aby
stavebník p. Jozef Hájny mohol na tomto mieste realizo-
vať stavbu žumpy.

Uzn. č.84/2010 – MZ schvaľuje prenájom pozemku
parcelné č. 98/1 o  výmere 20 m2 na položenie novi-
nového stánku p. Emilovi Kováčovi, Krásno č. 250 za
prenájom 100 eur ročne.

Uzn. č. 85/2010 – MZ schvaľuje odpredaj časti
pozemku č. 9074/2 o výmere 22 m2 vybratému uchádza-
čovi p. Miroslavovi Macašovi, Krásno č. 1612 za cenu 15
eur/m2.

Uzn. č. 86/2010 – MZ schvaľuje odpredaj pozemkov par. č.
12416/6 o  výmere 102 m2, 12415/2 o  výmere 1415 m2,
12415/7 o výmere 21 m2, 6068/1 o výmere 361 m2, 6068/12
o  výmere 87 m2, 6068/22 o  výmere 177 m2, 6068/23
o výmere 18 m2, 12611/2 o výmere 352 m2 pre ENZA s.r.o.,
Májová 1098, 022 01 Čadca za cenu 10 eur/m2.

Uzn. č. 87/2010 – MZ schvaľuje prenájom časti
pozemku p.č. 6780/1 o  rozlohe 82 m2, ktorý susedí
s parcelou KN č. 6780/174.

Uzn. č. 88/2010 – MZ schvaľuje zmluvu o  nájme
nehnuteľného majetku s obcou Stará Bystrica na realizá-
ciu projektu „Zariadenie soc. služieb Krásno nad Kysucou“.

Uzn. č. 89/2010 – MZ odročuje návrh na riešenie cin-
torínskych služieb na ďalšie zastupiteľstvo ( jún 2010).

Uzn. č. 90/2010 – MZ odročuje zásady odmeňovania
poslancov MZ s tým, že na ďalšom zastupiteľstve sa pre-
hodnotí i výška odmeňovania členov komisií a rokovací
poriadok.

Uzn. č. 91/2010 – MZ berie na vedomie kontrolu plne-
nia uznesení.

Uzn. č. 92/2010 – MZ berie na vedomie inf. rozbor
hospodárenia mesta a Krasbytu za prvý štvrťrok 2010. 
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Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 16.marca 2016

Uzn.č. 4/2016 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zlo-
žení – MUDr. Peter Zapletal, Mgr. Martin Ondruška,
overovateľov zápisnice – Vojtech Buchta, Mgr. Margita
Ďurišová a program rokovania doplnený o zápisnicu
z kultúrno športovej komisie, žiadosť p. M. Tomaníček,
Čadca.
Uzn.č. 5/2016 – Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
a) Preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle § 23
zákona NR SR č. 31/2001 Z.z. všetky objekty súkrom-
ných fyzických osôb v časti mesta: Dolné Krásno,
Nádolie (od Lesníckej ulice a MsÚ po most na železnič-
nú stanicu a ČOV).
b) Vedúcich prehliadkových skupín v zmysle § 24 záko-
na NR SR č. 314/2001 Z.z. týchto členov DHZ: Štefan
Ploštica, Krásno 1233, Milan Buchta, Krásno 935,
Michal Gábor, Krásno 1270, Pavol Jacek, Krásno 1243,
Karol Kasaj, Krásno 1479, Ján Kopásek, ml. Krásno
1433, Peter Kopásek, Krásno 1433, Marián Kormanec,
Krásno 193, Jozef Kormanec, Krásno 1243, Peter
Presalovič, Krásno 1331, Vladimír Rábik, Krásno 1384,
František  Smržo, Krásno 1378, Miroslav Smržo, Krásno
1378, Miroslav Tomčala, Krásno 457, Peter Zjavka,
Krásno č. 1314.
Uzn.č. 6/2016 – 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 hod-
ného osobitného zreteľa prenájom pozemku pred vcho-
dom do prízemného bytu, p.č. KNC 6780/41 o výmere
35,55 m2, vedeného na LV 1812 do nájmu – Zoran
Avramovič, 023 02 Krásno nad Kysucou 1538 za cenu
1,-Euro/rok, od 1.4.2016 na dobu neurčitú 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 pred vchodom
do prízemného bytu.
Uzn.č. 7/2016 – 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 hod-
ného osobitného zreteľa prenájom pozemku pri požiar-
nej zbrojnici, p.č. KNC 203/1 o výmere cca 150 m2,
vedeného na LV 1812 do nájmu – Peter Sýkora, 023 02
Krásno nad Kysucou 1384 za cenu 58,-Eur/mesiac, od
1. 4. 2016 na dobu cca 3 týždne 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 pri požiarnej zbrojnici
z dôvodu výstavby bytov.
Uzn.č. 8/2016 – MZ schvaľuje zámenu pozemkov
medzi:
Mesto Krásno nad Kysucou je výlučným vlastníkom
nehnuteľnosti – novovytvorená parcela p.č. KN-C
12413/6 – zastavané plochy o výmere 39 m2 a parcela
p.č. KN-C 12413/7 – zastavané plochy o výmere 7 m2,
vytvorené geometrickým plánom č. 22/2015-c, vyhoto-
vený Milošom Macurom – GEODET, Krásno nad
Kysucou 986, 023 02, IČO: 46472614 z pôvodnej parcely
p.č KN-C 12413/3 – zastavané plochy o výmere 2832

m2, zapísané na katastrálnom úrade v Čadci, na LV č.
1812, k.ú. Krásno nad Kysucou za nehnuteľnosti vo
vlastníctve Tomaníček Martin a manž. Marta, Okružná
687, Čadca – novovytvorené parcely p.č. KN-C 8922/9
– orná pôda o výmere 5 m2 a p.č. KN-C 8922/10 – orná
pôda o výmere 5 m2, vytvorené geometrickým plánom
č. 22/2015-c, vyhotovený Milošom Macurom – GEO-
DET, Krásno nad Kysucou 986, 023 02, IČO: 46472614
z pôvodnej parcely p.č KN-C 8922/2 – orná pôda
o výmere 177 m2, zapísané na katastrálnom úrade
v Čadci, na LV č. 6015, k.ú. Krásno nad Kysucou
z dôvodu výstavby chodníkov v časti mesta Kalinov.
Hlasovalo sa v zmysle § 9a ods. 8 písm e) zákona č.
138/1991 Zb.
Uzn.č. 9/2016 – Mestské zastupiteľstvo v Krásne nKys.
v náväznosti na schválené uznesenie MZ č. 97/2015 pre
bližšiu špecifikáciu
I. prerokovalo a schválilo 
Odpredaj bytov v bytovom dome 1617 nájomníkom tak,
že predmet prevodu bude tvoriť byt a k tomu zodpove-
dajúci podiel na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach a podiel k pozemku, na ktorom je bytový
dom postavený. Jedná sa o prevod podielov k pozemku
a to novovytvorenej parcely podľa Geometrického
plánu na oddelenie pozemku p.č. 6780/369 a zamera-
nie stavby p.č. 6780/370, 6780/371, vypracovaný Miloš
Macura-GEODET, Krásno nad Kysucou 986, 023 02,
IČO: 46472614, č. 28/2015, kat. úz. Krásno nad Kysucou,
autorizačne overený dňa 6. 11. 2015 Ing. Janou
Fuljerovou, a Okresným úradom Čadca, katastrálny
odbor overený dňa 16. 11. 2015 pod číslom 1450/2015. 
– na základe vyššie citovaného geometrického plánu
došlo k oddeleniu pozemkov 
(A) z pôvodnej parcely č. 6780/295, výmera 801 m2,
ostatné plochy, vedená Okresným úradom Čadca,
katastrálny odbor na LV č. 1812 nasledovne:
Novovytvorená parcela registra „C“ – parc. č. 6780/295
– výmera 311 m2, ostatné plochy 
Novovytvorená parcela registra „C“ – parc. č. 6780/369
– výmera 490 m2, zastavané plochy a nádvoria
(B) z pôvodnej par. č. 6780/236, výmera 1037 m2, ostat-
né plochy, vedená Okresným úradom Čadca, katas-
trálny odbor na LV č. 1812 nasledovne:
Novovytvorená parcela registra „C“ – parc. č. 6780/236
– výmera 1028 m2, zastavané plochy a nádvoria 
Novovytvorená parcela registra „C“ – parc. č. 6780/370
– výmera 9 m2, zastavané plochy a nádvoria
Predmet prevodu tvorí len Novovytvorená parcela
registra „C“ – parc. č. 6780/236 – výmera 1028 m2,
zastavané plochy a nádvoria 
Novovytvorená parcela registra „C“ – parc. č. 6780/370
– výmera 9 m2, zastavané plochy a nádvoria zostáva
naďalej majetkom mesta, nakoľko sa na nej nachádza
kotolňa. 
To znamená, že kúpna cena za celý predmet prevodu
za dvojizbové byty, ktorá bola stanovená uznesením
MZ 97/2015 je 5.382,-Eur + 36,41Eur = 5.418,41Eur (byt,
podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu
a podiel na pozemku), za trojizbové byty je 6.648,-Eur +
44,97Eur = 6.692,97Eur (byt, podiel na spoločných čas-
tiach a zariadeniach domu a podiel na pozemku).

Cena za prevod podielu bytu na pozemku je za každý
podiel 1,-Eur, t.j. 
za 2-izbový byt o rozlohe je 36,41Eur pre:
Chrastina Marián a manželka Andrea byt č. 1
Golis Jaroslav a manželka Zuzana byt č. 2
Jakubcová Mariana byt č. 3
Chaban Roman byt č. 13
Gocoliak Pavol a manželka Júlia byt č. 14
Nekorancová Jana a manžel Roman byt č. 15
Trojizbové byty o rozlohe 44,97 m2 je 44,97Eur pre
Ing. Čimbora František a manželka Emília byt č. 4
Staš Marián a Mgr. Michaela byt č. 5
Kačeriak Tomáš a manželka Mária byt č. 6
Kašuba Miloš a manželka Denisa byt č. 7
Mečár Jozef a manželka Jaroslava byt č. 8
Rábiková Janka byt č. 9
Maslík Jaroslav a manželka Ing. Jarmila byt č. 10
Zátek Marián a manželka Júlia byt č. 11
Golas Jozef a manželka Mária byt č. 12
Nevedel Václav a manželka Mária byt č. 16
Dudek Ondrej a manželka Miriam byt č. 17
Lőrinczová Martina a manžel Peter byt č. 18
Maslák Rudolf byt č. 19
Roman Martin a manželka Božena byt č. 20
Mgr. Tarana Radoslav a manželka Táňa byt č. 21
Račková Miroslava a manžel Miroslav byt č. 22
Šuráb Ondrej a manželka Viera byt č. 23
Rajteková Helena byt č.24
Cena samotného „bytu“ z pôvodnej sumy 5.382,- Eur
alebo zo sumy 6.648,-Eur môže byť znížená o 10% za
predpokladu, že sa jedná o byt nachádzajúci sa na
prízemí alebo v podkroví a súčasne nájomca riadne
platil nájomné za 2-izbový byt od 02/2011 a 3-izbový
byt od 10/2014 bez ohľadu na to, či bolo oznamované
spotrebovanie nájomného. Rozhodnutie o priznaní
zľavy je právom predávajúceho a kupujúci/nájomca
sa tohto nároku nemôže domáhať.
Z dojednanej a prijatej kúpnej ceny bez ohľadu na sta-
novenú plnú sumu alebo priznanú 10% zľavu za byt
po jej uhradení v plnej výške bude predávajúcim
poukázaných 10% do fondu opráv bytového domu,
ktoré budú použité v zmysle zákona. 
Celková suma spolu s podielom na pozemku bude
zaokrúhlená na celé eurá, smerom dole.
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude poda-
ný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny za predpokla-
du, že na byte nebudú žiadne dlžoby nájomného. 
Uzn.č. 10/2016 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku
p.č. KNC 8681/8 o výmere 8 m2 a p.č. 8681/9
o výmere 7 m2 obidva za cenu 1,-Eur do výlučného
vlastníctva nadobúdateľa Marta a Martin Tomaníček,
Okružná 687, 022 01 Čadca v zmysle ust. § 9a) odst. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný oso-
bitného zreteľa – navrátenie pozemkov pôvodným
majiteľom.
Uzn.č. 11/2016 – MZ berie na vedomie kontrolu plne-
nia uznesení.
Uzn.č. 12/2016 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého návrhu.
Uzn.č. 13/2016 – MZ schvaľuje odkúpenie stavieb –

sklad RO na parcele 515/17, oplotenia parcely 515/73
a 515/72, elektro prípojku, prípojka vody, prípojku
kanalizácie, prípojku plynu a spevnené plochy za
40.200,-Eur a pozemky p.č. 515/17 o výmere 383 m2,
515/72 – o výmere 490 m2 a 515/73 o výmere 6612
m2, v celkovej výmere 7485 m2 za 89.800,-Eur + DPH. 
Uzn.č. 14/2016 – MZ berie na vedomie Protokol NKÚ
o výsledku kontroly verejných financií a majetku obcí
a miest nad 2000 obyvateľov a prijaté opatrenia.
Uzn.č. 15/2016 – MZ berie na vedomie rozbor hospo-
dárenia Krasbytu za rok 2015, odporúča primátorovi
mesta pripraviť na ďalšie rokovanie mestského zastu-
piteľstva odvolanie konateľa Krasbytu a urobiť výbe-
rové konanie na nového konateľa spoločnosti.
Uzn.č. 16/2016 – MZ schvaľuje rozšírenie živnosti
KRASBYT, s.r.o. o tieto predmety podnikania – zemné
a výkopové práce, práce so stavebnými mechanizma-
mi, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, čis-
tiace a upratovacie služby a prevádzkovanie verej-
ných vodovodov I. až. III. Kategórie.
Uzn.č. 17/2016 – Mestské zastupiteľstvo
Konštatuje, že
a) Návrh Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu
mesta Krásno nad Kysucou bol po dobu viac ako 30
dní zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a prero-
kovaný s dotknutými organmi štátnej správy, samo-
správy, právnickými a fyzickými osobami v súlade
s ustanovením § 22 stavebného zákona
Akceptované pripomienky dotknutých orgánov, štát-
nej správy, samosprávy a právnických osôb sú zapra-
cované v Zmene a Doplnku č. 2 Územného plánu
mesta Krásno nad Kysucou, resp. bude sa k nim pri-
hliadať v rámci spracovania ďalších stupňov projekto-
vej dokumentácie
b) Okresný úrad Žilina, Odbor OP, referát pôdohos-
podárstva vydal k predloženému návrhu súhlas
podľa § 13 Zákona č. 220/2004 Z.z. listom č. OÚ-ZA-
OOP4-2015/038518-001/KOZ zo dňa 9. 11. 2015 na
budúce použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebné
zámery a na iné zámery natrvalo.
c) Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej
politiky preskúmal Návrh Zmeny a Doplnku č. 2
Územného plánu mesta Krásno nad Kysucou podľa §
25 Stavebného zákona a vydal k nemu súhlasné sta-
novisko listom č. OÚ-ZA-OPVBP1-2015/029338/KRJ
zo dňa 22.12.2015 s odporúčaním Mestskému zastupi-
teľstvu v Krásne nad Kysucou schváliť predmetnú
zmenu a doplnok územného plánu.
Súhlasí
a) S Vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov
štátnej správy, samosprávy a právnických osôb
k Návrhu Zmeny a Doplnku č.2 Územného plánu
mesta Krásno nK
Schvaľuje
a) Zmenu a Doplnok č. 2 Územného plánu mesta
Krásno nad Kysucou podľa ustanovenia § 26, ods. 3)
Stavebného zákona a
b) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krásno nad
Kysucou o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 2
Územného plánu mesta Krásno n.Kys podľa ustano-
venia § 27, ods. 3) Stavebného zákona.

Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 16.marca 2016
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Uzn.č. 18/2016 – MZ ruší príspevkovú organizáciu
TATRAN Krásno nad Kysucou k 31. 12. 2016.
Uzn.č. 19/2016 – Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
1. a) predloženie žiadosti o NFP v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia v
rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na realizáciu projektu:
„Protipovodňová ochrana pred vnútornými vodami na
Vlčovskom a Capkovom potoku, v katastrálnom území
Krásno nad Kysucou“ v rámci prioritnej osi 2:
Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so
zameraním na ochranu pred povodňami s výškou:

•Celkových výdavkov na projekt 2.279.956,08 Eur

•Celkových oprávnených výdavkov na projekt

2.279.956,08 Eur
b) spolufinancovanie projektu vo výške

113.999,91 Eur (5 %) oprávnených výdavkov 
na projekt z vlastných zdrojov (rozpočtu mesta)
2. a) predloženie žiadosti o poskytnutie podpory
formou dotácie v rámci zverenej Špecifikácie činností
podpory formou dotácie pre rok 2016 na realizáciu
projektu: „Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Krásno
nad Kysucou nákupom čistiacej techniky miestnych
komunikácií“ s výškou:

•Celkových výdavkov na projekt 151 800,00 Eur

•Celkových oprávnených výdavkov na projekt

151 800,00 Eur
b) spolufinancovanie projektu vo výške 7

590,00 Eur (5 %) oprávnených výdavkov na projekt
z vlastných zdrojov (rozpočtu mesta)
3. a) predloženie žiadosti o NFP v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia v
rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok z prioritnej osi 1. Udržateľné vyu-
žívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry, špecifického cieľa
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zame-
raním na ich prípravu na opätovné použitie a recyklá-
ciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
s výškou:

•Celkových výdavkov na projekt 500 000,00 Eur

•Celkových oprávnených výdavkov na projekt

500 000,00 Eur
c) spolufinancovanie projektu vo výške

25 000,00 Eur (5 %) oprávnených výdavkov na projekt
z vlastných zdrojov (rozpočtu mesta)
4. I. prerokovalo v bode programu č. 10 rekonštrukciu
budovy mestského úradu
II. schvaľuje:

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6
na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy
mestského úradu v Krásne nad Kysucou“ s maximál-
nym spolufinancovaním oprávnených výdavkov  pro-
jektu zo strany mesta Krásno nad Kysucou vo výške

9 975,57 EUR z maximálnej výšky celkových oprávne-
ných výdavkov 199 511,30 EUR

b) financovanie neoprávnených výdavkov
predkladaného projektu, ktoré súvisia s obnovou
budovy, v maximálnej výške 0,00 EUR
Uzn.č. 20/2016 – MZ berie na vedomie správu o kon-
trolnej činnosti za rok 2015.
Uzn.č. 21/2016 – MZ berie na vedomie správu mestskej
kontrolórky z kontroly ZŠ Mládežnícka Krásno nad
Kysucou – pokladničné operácie za rok 2015.
Uzn.č. 22/2016 – MZ udeľuje súhlas hlavnej kontrolór-
ke Mesta Krásno n.Kys Ing. Zuzane Buchtovej s vyko-
návaním inej zárobkovej činnosti popri výkone funkcie
hlavného kontrolóra Mesta Krásno n.Kys.
Uzn.č. 23/2016 – MZ schvaľuje navýšenie rozpočtu pre
TJ 300,-Eur.
Uzn.č. 24/2016 – MZ schvaľuje rozdelenie dotácii podľa
návrhu kultúrno-športovej komisie.

Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 16.marca 2016

Dňa 5. marca 2016 sa na Slovensku uskutočnili
ďalšie parlamentné voľby. Bola sobota. Od sko-
rého rána prichádzali k urnám voliči. V našom
meste sme mali viaceré volebné okrsky. Asi naj-
skorším voličom bol p. Viktor Miterko, ktorý
prišiel na volebný okrsok č. 4 v budove ZŠ ešte
pred siedmou hodinou. Na mestskom úrade bol
prvým voličom p. Petrík. 
V tohtoročných parlamentných voľbách s voleb-
nou účasťou 59,82 % voličov vyhral SMER SD,
ktorý získal 28,3% hlasov. Za ním skončili SaS
(12,1%), OĽaNO – NOVA (11%), SNS (8,6%), ĽS
NS (8,0%), SME RODINA (6,6%), MOST–Híd
(6,5%) a SIEŤ (5,6%). Určite prekvapením je, že
sa do parlamentu dostala Kotlebova ĽS Naše
Slovensko a pod hranicou 5% skončilo KDH.
V obidvoch našich okresoch vyhral SMER SD
pred SNS a ĽS NS. V našom meste získal SMER
SD pomerne veľa hlasov – 45,56%. Ďaleko za
ním skončili SNS – 13,69%, ĽS Naše Slovensko –
11,36%, OĽaNO - NOVA – 8,4%, SaS – 4,97%,
SME RODINA – 4,91%, SIEŤ – 4,44% a KDH –
4,06% hlasov. LH

Parlamentné voľby
2016

Povedomie verejnosti o potrebe chrániť životné prostre-
die sa každým rokom zvyšuje, napriek tomu nelegál-
nych skládok odpadu pribúda. Sú na rôznych miestach,
rôzneho zloženia a rôznej veľkosti, spoločná je však ich
výpovedná hodnota o úrovni obyvateľstva a jeho vzťa-
hu k životnému prostrediu. V našom meste sa nachád-
za viacero lokalít, ktoré občania menia na smetiská. Ide
nielen o mestské a verejné priestranstvá, ale i súkromné
pozemky. Súčasná doba kladie na mestá obrovské náro-
ky v oblasti životného prostredia a odpadového hospo-
dárstva. Preto sa mesto Krásno nad Kysucou obracia na
verejnosť s prosbou o pomoc, aby v prípade znečisťova-
nia životného prostredia na celom území mesta či pri
podozrení na zakladanie čiernych skládok neodkladne
kontaktovali Mestskú políciu alebo referát životného
prostredia.Každý z nás môže prispieť k zlepšovaniu
kvality životného prostredia tým, že sa budeme aktívne
zaujímať o svoje okolie. Čierne skládky odpadov sú nie-
len estetickou škvrnou, ale predstavujú tiež  potenciál-
ny zdroj znečistenia vody a pôdy. Vytvárať nelegálne
skládky je zakázané hneď viacerými zákonmi (zákon č.
79/2015 Z.z. o odpadoch, zákon č. 364/2004 Z.z. o
vodách, zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy..).
Súčasný zákon o odpadoch zakazuje uložiť alebo pone-
chať odpad na inom mieste ako na mieste na to urče-
nom. Ministerstvo životného prostredia sprísnilo v
novom zákone o odpadoch postihy za vytváranie nele-
gálnych skládok. Pre fyzické osoby až do výšky 1500,-
Eur a pre právnické osoby sa výška pokuty v najkraj-
nejšom prípade vyšplhá až na 350 000,- Eur.

Zo života Strednej odbornej
školy drevárskej a stavebnej

SOŠ sa zúčastnila Veľkonočnej výstavy ručných
výrobkov z chránených dielní z okolia Kysúc a občanov zo
Zborova nad Bystricou. Výstava v piatok 18. marca 2016
bola spojená s predajom výrobkov. Návštevníkov zaujali
drevené výrobky, výrobky zo skla a z  textilu. Páčili sa
stolčeky, lopáre, varešky, maľované poháre a  kamene,
veľkonočné vajíčka zdobené rôznymi technikami
a  z  rôznych druhov materiálov, postavy anjelov
vyrobených z  jutového špagátu, levanduľové srdiečka
a  drevené upomienkové predmety zdobené servítkovou
technikou vo vintage štýle. Veľký úspech mali žiaci
odboru technológia ochrany a  tvorby životného prostre-
dia, ktorí realizovali rozbor vody. Túto vodu si priniesli
návštevníci zo svojich studničiek a  potôčikov. V  prenos-
nom laboratóriu analyzovali kvalitu vody po stránke zák-
ladných chemických ukazovateľov pH, fosforečnany,
dusičnany, dusitany, amónne ióny. 

Súťaž zručnosti STOLÁR 2016 – zabezpečila 2. ročník
súťaže v odborných zručnostiach zameranie stolár v
spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.
Semifinálové kolo sa uskutočnilo dňa 16. marca 2016 za
Prešovský, Košický a Žilinský kraj. Súťaže sa zúčastnili žiaci
1. a 2. ročníka učebného odboru stolár a žiaci 1.–3. roční-
ka študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej
výroby. Súťažili dvojčlenné družstvá žiakov z každej školy. V
teoretickej a praktickej časti súperili samostatne. Bolo
osem družstiev: SOŠ drevárska Liptovský Hrádok, SOŠ sv.
Jozefa Robotníka Žilina, SOŠ Stará Ľubovňa, SOŠ tech-
nická Prešov, SPŠ Prešov, SOŠ drevárska Spišská Nová
Ves, Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera
Podolínec, SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou.
Naši žiaci Jozef Hološ z III.A a Miroslav Grochal z I.A triedy
získali prvé miesto. V súťaži jednotlivec prvé 

Mgr. Mária Gavenčiaková

ČIERNE SKLÁDKY 
odpadu špatia naše mesto

Mesto začalo s rekonštrukciou fontány na námestí.
Odborní pracovníci začali odstraňovať poškodenú
dlažbu a nahradia ju novou nepremokavou fóliou.
Dúfame, že oprava fontány prebehne v najkratšom
čase a bude opäť spustená do prevádzky.

Fontána v rekonštrukcii
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KONCERT Kollárovci
8. mája 2016 dva koncerty pre veľký záujem 

o 16.00 a 18.45 h. v Dome kultúry v Krásne nad Kysucou.

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 
Zápis detí na školský rok 2016/2017 sa koná od 30. apríla do 31.mája 2016. Žiadosti pre deti si rodičia môžu
vyzdvihnúť u riaditeľky materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti:
– ktoré dovŕšili piaty rok veku (predškoláci)       – deti s odloženou školskou dochádzkou
– deti zamestnaných rodičov po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa

Vážení občania,
z dôvodu minimálneho záujmu občanov
o televízne služby MMDS (prijímanie
televízneho signálu z vysielača od
Gavlasa) mesto Krásno nad Kysucou
oznamuje všetkým užívateľom televízne-
ho prenosu MMDS, že prevádzkovateľ
dňa 31. 07. 2016 končí s televíznym
vysielaním. Novou alternatívou bude
káblová televízia, ktorá je už zavedená
v meste. V súčasnosti je v prevádzke
v mestskej časti Kalinov a v centrálnej
časti mesta až po kostol. V krátkom čase
sa bude realizovať rozšírenie tejto siete
a prenos televízneho signálu spoločne
s rýchlym internetom  smerom do
Blažkov a Zákysučia a následne do obce
Dunajov. Ku káblovej televízii je zave-
dený aj rýchly internet. Okrem viace-
rých programov môžu užívatelia sledo-
vať aj mestský Infokanál , kde dozvedia
veľa užitočných informácii zo života vo
svojej obci, ale aj a o dianí v obciach
Zborov nad Bystricou, Klubina. Taktiež
Kysuckú televíziu (KTV ) a televíziu
Media TV, ktorá vysiela hodinu denne
dôležité informácie z regiónov. 
Ako sme už uvádzame vyššie používate-
ľom televízie bude poskytnutý vysoko-
rýchlostný neobmedzený internet ako aj
televízne programy v analógovej a digi-
tálnej kvalite v podobe programových
balíkov:
Televízne: 
MINI – obsahuje 20 slovenských
a českých programov v analógovej
a digitálnej kvalite v cene 3,30 EUR
mesačne 
BASIC – 20 analógových programov
a 50 programov v digitálnej kvalite
v cene 8,80 EUR mesačne 
Internetové:
DUO 1 – internet s rýchlosťou 10/1
Mb/s len za 12,80 EUR mesačne
DUO 2 – balík pre náročnejších užíva-
teľov obsahuje internet s rýchlosťou
50/5 Mb/s (na optickom pripojení)
v cene 24,80 EUR mesačne
Pri oboch internetových programoch je
k dispozícii neobmedzené internetové
pripojenie a ako bonus zdarma progra-
my v analógovej a digitálnej kvalite.
V prípade záujmu kontaktujte aj na
telefónnom čísle 041/ 500 5408.

Televízne služby
MMDS

Dňa 7. apríla 2016 sa v priestoroch Kultúrneho domu v
Krásne nad Kysucou uskutočnil benefičný koncert, v

podaní žiakov Základnej umeleckej školy, ktorá bola zároveň
organizátorom a  tvorcom tejto úžasnej myšlienky. Program
bol plný hudby, spevu, tanca, ale aj divadla. Rozozvučali sa
struny gitár, tóny harmoniky, ale aj heligónky. Odzneli krásne
árie a tanečná skupina Joja predviedla skutočnú ohybnosť tiel
a  literárno-dramatický odbor predviedol svoju najnovšiu
divadelnú hru s  názvom Matkino srdce. Moderátorskym
slovom sprevádzala Veronika Harvanová, pedagogička v ZUŠ.
Diváci tak mohli vidieť nadanie žiakov ZUŠ, ktorí predviedli
skutočne výborné výkony. Výťažok získaný z koncertu
poputuje do Kysuckej nemocnice v Čadci. 

B e n e f i č n ý  k o n c e r t  Z U Š

Koncert vypredaný

V nedeľu 24. apríla 2016 sa uskutočnil 1. ročník súťaže
Krásno hľadá talent 2016. Program otvorila Luara
Šamajová, huslitka, víťazka súťaže Kysuce majú talent
2015 z Krásna nad Kysucou. Súťažilo sa v 4 kategóriach.
Udeľovali sa tiež ďalšie ceny, a to Absolútny víťaz a divá-
ci svojím hlasovaním udelili Cenu diváka. Porota zlože-
ná z piatich členov odovzdala aj jednu špeciálnu cenu. V
programe účinkovalo 18 súťažných čísel, s viac ako 30
účinkujúcimi. Pred vyhlásením výsledkov spestrila pro-

gram ako ďalší hosť Michaela Martykanová, speváčka z
kapely KOMA zo Zborova nad Bystricou.
Víťazi jednotlivých kategórii:
Fotografia: Margarétka Majáková, Oščadnica
Moderný spev: Ivanka Synáková, Zborov nad Bystricou
Viacčlenné súbory, tanec: Tanečná skupina Terra,
Kysucké Nové Mesto
Ľudový spev, hudobný nástroj: Marián Nečeda, Zborov
nad Bystricou
Špeciálna cena poroty: Soňa Gáborová, Krásno nad
Kysucou
Cena diváka: Rebeka Ondreášová, Krásno nad
Kysucou-časť Blažkov
Absolútny víťaz: Matúš Kavalek, Krásno nad Kysucou
Organizátormi súťaže Krásno hľadá talent 2016 bolo
Mesto Krásno nad Kysucou v spolupráci s Eduardom
Koprnom a Centrum voľného času pri ZŠ Krásno.
Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, hosťom, spon-
zorom, organizátorom a divákom, ktorí prišli podporiť
toto nevšedné podujatie. Tešíme sa na ďalší ročník!

Krásno hľadá talent
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Matrika
Narodení
Marek Masnica, Viktória Madajová, Liliana Králiková,
Alžbeta Gilániová, Radoslav Rábik, Matej Benko,
Tomáš Krupa, Peter Škereň, Samuel Brňák, Denisa
Jančigová, Teresa Fojtíková 

Úmrtie
Pavel Kurinec 72 r., Mária Kopásková 80 r., Justína
Lastovicová 73 r., Rozália Ďuranová 90 r., Anna
Vojtušová 87 r.,
Agnesa Poláčková
62 r., František
Šutek 59 r.,
František Kocifaj 51
r., Lukáš Grapa 21 r.,
Imrich Škerenčák 77
r., Helena
Završanová 73 r.,
MárianMoskálová
80 r., Stanislav
Gavlas 58 r., Štefan
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JUBILANTI
marec – apr í l  2016

M A T R I K A

95 rokov
Verona Minarčíková

90 rokov
Justina Jakubcová 

85 rokov
Margita Jakubcová
Štefánia Ganišinová

Helena Rábiková

80 rokov
Mária Kučeríková

Jozef Rafaj
Emília Šusteková

75 rokov
Emil Brňák

Filoména Stehlová
Dominik Grajciar

70 rokov
Miroslav Gacík
Teodor Ďurana
Rudolf Ďurčan
Ondrej Beláček
Štefan Plevko

NARODENÍ
Dávid Ozaňák, Eva Ďurisová, 
Adrian Zbyňovský, Matúš Martinec, 
Dávid Seko, Melinda Frajková, 
Dominika Kováčová, Patrik Poláček, 
Sasha Šurinová, Kristína Jarabicová, 
Matúš Vaňovec

ÚMRTIA 
Anna Švábiková, Milan Baltian, 
Oľga Zátková, Ján Poštek, Marek Jakubec,
Štefánia Vojtiková, Pavol Zjavka

SOBÁŠE
Michal Koňušík a Júlia Ihelková
Nathan Colin Wiseman a Mgr. Stanislava Pustajová
Jaroslav Slovák a Jana Muráriková

Dňa 27. februára 2016 sa dožila krásneho životné-
ho jubilea pani Gabriela Murčová z Krásna nad
Kysucou, časť Vlčov. Osobne prišiel zagratulovať
aj primátor mesta Ing. Jozef Grapa, ktorý jej veno-
val kyticu kvetov a darčekový
kôš. Pamätná kniha mesta je
tak bohatšia o ďalšiu deväťde-
siatničku. V mene všetkých
obyvateľov Krásna nad
Kysucou želáme našej osláven-
kyni pevné zdravie a ochranu
nebeskej matky Panny Márie.

Vzácne 90. životné jubileum
oslávila pani Murčová

Dňa 13. apríla 2016 do priestorov mestského úradu a
do kancelárie primátora mesta Ing. Jozefa Grapu zaví-
tala vzácna návšteva. Nebola to ani delegácie z iného
štátu, ale naša budúca generácia, žiaci základnej školy
prvého stupňa z Krásna. Na vlastné oči tak mohli
vidieť ako pán primátor pracuje a dozvedieť sa, aké sú
jeho hlavné úlohy, priority a činnosť. Žiaci boli pozor-
ní, zvedaví a mali pripravených mnoho otázok, naprí-
klad: koľko má mesto obyvateľov, či bude v meste
zimný štadión, plaváreň, detské ihrisko a dokonca
padla otázka, koľko má pán primátor rokov. Za odme-
nu si  mohli vyskúšať ako je to niesť na krku a hrudi
insignie so symbolom mesta.
Neskôr sa všetci presunuli do priestorov zasadačky,
kde sa stretávajú, či už poslanci mesta, ale aj hostia,
starostovia okolitých obci, no najmä, kde prebieha aj
uvítanie našich najmenších obyvateľov, ktorých možno
už o pár rokov čaká podobná návšteva. Nakoniec sa
všetci pofotili a rozlúčili. Určite to bol pre deti zaujíma-
vý zážitok, ktorý im sprestril vyučovanie.

Žiaci zo základnej školy 
u pána primátora

„ Ja som chlapec vrtký, nebojím sa bitky...“
Slovami z  obľúbenej ľudovej pesničky by sa dala

charakterizovať jedna z  milých vlastností člena
Folklórneho súboru VRABČIAR z Krásna nad Kysucou.
Miroslav Gacík, dlhoročný člen a jeden zo šiestich
mužov, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou FS, oslávil
v  kruhu najbližších svojich sedem krížikov. Krásne
jubileum sme oslávili s ním, nehovoriac, že v  ten deň

mali sviatok menín naši chlapi: Jozef Kormanec
z Krásna, Jozef Maják a Jozef Ševčík z Oščadnice. 

Milý Mirko, milí Jožkovia, ešte raz a z celého srdca
Vám prajeme zdravie, lásku, šťastie a  Božie
požehnanie. 

„Nech sú Vaše oči také šťastné vždy a stále,
ako vo chvíli, keď ste dávali Mirovi hobľa v sále !“

A. Trauerová, členka FS VRABČIAR

Okrúhle narodeniny 
oslávil Miroslav Gacík

Rekonštrukcia kríža

Výsadba zelene v meste
V uplynulých mesiacoch
došlo k poškodeniu dreve-
ného kríža na miestnom
cintoríne vplyvom silných
poveternostných podmie-
nok. Dňa 11. apríla 2016
mesto Krásno nad Kysucou
tento rozlomený kríž nahra-
dilo novým a tak môže byť
cintorín opäť dôstojným a
pietnym miestom. Obnovou
si prechádza aj okolie kríža
a to v podobe novej zámko-
vej dlážby, ktorá umožní
lepší prístup ku spomínané-
mu krížu a nová drevená
lavička.

Pracovníci úseku verejnoprospešných služieb a prác
mesta dnes zahájili prvé tohtoročné kosenie trávy v
našom meste. Ženská časť zamestnancov vysádzala
zelené kry pri zdra-
votnom stredisku a
rozmiestnili drevnú
štiepku okolo krí-
kov.
Zároveň prosíme
majiteľov psov, aby
dozreli na svojich
miláčikov pri vyko-
návaní ich potreby,
aby tak nedošlo k
vyhynutiu pôvod-
nej i novovysadenej
mestskej zelene.
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V Novom Meste Nad Váhom sa konalo 2. kolo ligy
mladších žiakov – v zložení Diana Brodová, Vladimír
Macura, Miroslav Škrobian, Andrej Trúchly a Martin
Franek. Už po prvom kole sa Krásno dostalo na 1.
miesto v tabuľke. Súťažilo sa v štvorboji a to v trojsko-
ku, hod medicimbalom a vtrhu a nadhote technickom.
Súťažilo sa na dve skupiny. V prvej skupine štartoval
Andrej Trúchly, krorý v trhu zdolal 28 kg a v nadhode
38 kg. skočil 550 cm a hodil 720 cm. Spravil 311 sin.b.a
polepšil si od prvého kola o 20 bodov. Miroslav
Škrobian prekvapil, keď v štvorboji na sin.b.spravil
370,09 sin.b. 
Od prvého kola si prilepšil na svoje konto 30
sin.b.naviac. Trh 30 kg, nadhod 38 kg,trojskok 550cm,
hod 670 cm. Tento výkon pretekára bol tretí najlepší v
súťaži.V druhom kole štartoval pretekár Martin Franek.
V trhu zdolal 22 kg a nadhod 28 kg, trojskok 520 cm,
hod 670 cm. Prekonal 300 bodovú hranicu od prvého
kola si polepšil o 30 sin.b. Diana Brodová v trhu zdola-
la 23 kg a v nadhode 33 kg, trojskok 590 cm a hod 710
cm. Bol to druhý najlepší výkon celej súťaže spravila
377,41 sin.b. Posledný pretekár Vladimír Macura v trhu
zdolal 52 kg a v nadhode 65 kg trojskok 670 cm a hod
1110 cm. Na sin.b. to robilo 377,62 bol to najlepší výkon
súťaže od Diany vyhral len o 21 stotín. 
Krásno potvrdilo, že momentálne kráľuje na špici
tabuľky rozdielom 356 sin.b. Veľke poďakovanie patrí
samotným pretekárom aj pretekárkam, ale aj rodičom,
ktorí pri nás stoja a podporujú svoje deti. Poďakovanie
patrí aj mestu a primátorovi Jozefovi Grapovi a všet-
kým sponzorom.

Poradie:
1. Krásno nad Kysucou
2. Trenčín
3. Družstevná pri Hornáde

Vo februári sa konal XXXIV. ročník Grand Prix Košice a
Memoriál Karola Gumana. Turnaj úspešne absolvovali
aj vzpierači Krásna nad Kysucou – Adam Jesenský,
Marián Poláček a Vladimír Kubala. 56 pretekárov bojo-
valo o dobré umiestnenie.
V hmotnostných kategóriách štartovalo 32 vzpieračov.
Marián Poláček štartoval v kategórii do 56 kg. V trhu
začínal na 53 kg. Postupne zvládol 55 a 58 kg. Všetky
pokusy boli platné a po trhu bol na 1. mieste. V nadho-
de začal na 63 kg a nad hlavu dostal aj 66 kg. Váha 69
kg mu vo výraze spadla. V dvojboji nadvihol 124 kg a
tento výkon mu zaručil 1. miesto. 
Adam Jesenský štartoval vo vyššej hmotnostnej kate-
górii do 62 kg. V trhu dostal nad hlavu 58 kg a v nad-
hode sa mu podarilo vzoprieť 78 kg. Dva pokusy mal
neplatné, 61 kg v trhu a v nadhode 80 kg.  
Adam Jesenský skončil na 5. mieste výkonom 204,4586
sin.b. Marián Poláček skončil na 4. mieste výkonom
204,5146 sin.b.
V doraste štartoval Vladimír Kubala. V kategórii súťa-
žilo až 14 pretekárov. V trhu začal na 82 kg. V ďalších
pokusoch zvládol aj 86 a 90 kg. Po trhu bol na 4. mies-
te. V nadhode sa začalo na 103 kg, kde prvý pokus
nevyšiel, ale druhý áno. Vlado zvládol úspešne aj 108
kg. Od tretieho miesta ho však delil len jeden sin.b.

Poradie družstiev
1. Fitness Club Ózd
2. Tatran Krásno 
nad Kysucou
3. Kazincbarcika
4. Bohumín
5. Košice 

XXXIV.GRAND PRIX KOŠICE
Memoriál Karola Gumána

2. kolo ligy mladších žiakov


