
Z á p i s n i c a 
z  mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou konaného  dňa 14.12.2016 

 
 
 
Prítomní poslanci: 
  1/ Vojtech Buchta 
  2/ Mgr. Milan Jesenský 
  3/ Mgr. Martin Ondruška 
  4/ Miloš Lastovica 
  5/ Mgr. Jozef Mozol 
  6/ Marta Buková 
  7/ PhDr. Marta Jozefíková 
  8/ Mgr. Margita Ďurišová 
             9/Jaroslav Pagáč 
 10/ Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D. 
 11/ MUDr. Peter Zapletal 
 12/ Peter Šuráb 
 
 
    
 
Primátor mesta Ing. Jozef Grapa otvoril a viedol  rokovanie MZ podľa programu: 
 
Program: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
2. Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov ( Z. Holák, Krásno 298,  

Mgr. L. Droštinová, Krásno 604, Agrodružstvo Rejdová 4, P. Kubiš, 
Krásno 643, A. Šarlák, Krásno 646,  Capek F., Dunajov 333, SSE-
distribúcia, Žilina,  ZLINPROJEKT Piešťany, J. Pagáč, Krásno 2000,   
Agrofond KNM ) 

3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Stanovisko mestskej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2017 
5. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 
6. Návrh rozpočtu na rok 2017  
7. Inf. rozbor hospodárenia mesta za III. štv.2016, úprava rozpočtu  
8. Inf. rozbor hospodárenia Krasbytu za III. štvrťrok 2016 
9. VZN o miestnych daniach na rok 2017 – návrh 
10. VZN o dani za TKO a drobné  stavebné odpady - návrh 
11. VZN o dočasnom parkovaní na MK – návrh 
12. VZN o dani za vjazd a zotrvanie v historickej časti – návrh 
13. VZN o miestnom poplatku za rozvoj- návrh 
14. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v školách – návrh 
15. Zásady hospodárenia s majetkom mesta - doplnenie 
16. Návrh na zrušenie Vodárenského združenia Stredných Kysúc 
17. Plán práce MZ na I. polrok 2017 - návrh 
18. Správa z kontrolnej činnosti  za rok 2016 
19. Správa z kontroly zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok + stanovisko 

MsÚ 
20. Plán práce MK na I. polrok 2017 - návrh 



21. Rôzne  
22. Prijatie uznesení 
23. Záver 

 
Bod programu 1: Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Jozef Grapa, primátor mesta, ktorý 
privítal prítomných poslancov. Zároveň privítal deti zo základnej školy Mládežníka, ktoré 
nám na začiatku rokovania mestského zastupiteľstva zaspievali už zabudnuté koledy 
a navodili tak vianočnú náladu. Po vystúpení pán primátor poďakoval deťom  ako i pani 
učiteľkám Kovačikovej a Murčovej. Potom sme pokračovali v rokovaní s tým, že pán 
primátor navrhol zmenu v programe rokovania MZ a to tak, že všetky VZN sa presunuli pred 
bod rokovania – Návrh rozpočtu na rok 2017. 
Do návrhovej komisie navrhol p. Miloša Lastovicu a Petra Šurábu. 
Za overovateľov zápisnice – Mgr. Milana Jesenského a PhDr. Martu Jozefíkovú.  
S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci. 
 
Bod programu – 2 -  Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov: 
Žiadosť p. Z. Holák, Krásno 298  o predaj pozemku 515/31 o výmere cca 120 m2 

– p. primátor vysvetlil, že do materiálov pre poslancov sa táto žiadosť zamietla, ale po 
vysvetlení navrhuje túto parcelu na odpredaj, 

– p.  Pagáč – odvodní nám susediaci pozemok, vyspraví ho rúrami na vlastné náklady 
a bude znášať všetky náklady spojené s odpredajom pozemku ako i údržbou. 

Žiadosť Mgr. L. Droštinová, Blažkov 604 o prenájom parcely 9409 
– p. primátor vysvetlil, že pozemok sa nachádza pod cestou v časti Blažkov ako sme  

minule dávali do prenájmu hore nad cestou, 
– p. Kormanec súhlasí – oni sa o ten breh aj tak starajú. Ale v súvislosti pripomenul, že  

za jeho domom sa robil výrub  drevín ostala tam paseka, narušili potok boli tam aj 
policajti. 

– p.Pagáč  - ak dostaneme vyjadrenie od policajtov budeme sa touto vecou zaoberať. 
Žiadosť Agrodružstva JM Rejdová o prenájme pozemkov 

– p. primátor nesúhlasí so žiadosťou z toho dôvodu, že je to viazané na 10-15 rokov   
prenájom prenájom navrho iba z dôvodu pod vyhliadkovje to malá suma za prenájom. 
Dal do návrhu VZN o miestnych daniach nezvyšovať žiadne dane okrem dane z ornej 
pôdy, ktorá je v súčasnosti minimálna 

Žiadosti P. Kubiš, A. Šarláka M. Jedináková, Krásno 
– p. primátor navrhuje schváliť prenájom na umiestnenie prenosnej garáže, 
– p. Kormanec, aby to bolo v nejakom súlade. 

Žiadosť Fr. Capka o vecné bremeno, aby sa mohol dostať na svoj pozemok 
– p. primátor vysvetlil, že pozemok v jeho vlastníctve mu kedysi predalo mesto 

a pozemok na ktorý žiada vecné bremeno slúžil ako miestna komunikácia. Vecné 
bremeno za akú cenu jednorazovo, alebo ročne? 

– P. Kormanec  o koľko m2 sa jedná 
– P. Pagáč – najužšie 2-3 m (právo prechodu) 
– P. Buková – navrhla vecné bremeno 
– P. Buchta –  navrhol vecné bremeno, jednorazovo 
– P. primátor vecné bremeno  nebolo spoplatňované podľa zákona ho navrhujem 

spoplatniť 
– P. Pagáč navrhol 1,-€ 
– P. primátor, p. Buková a p. Buchta navrhli 3,-€ jednorazovo 



Žiadosť SSE distribúcia Žilina 
 p. primátor vysvetlil, že sa jedná o rekonštrukciu VN vedenia a  stožiara v časti 
Kalinov za jednorazovú odplatu podľa znaleckého posudku. 
Žiadosť ZLINPROJEKT Trenčín – vecné bremeno – položenie sietí v chodníku 
 p. primátor vysvetlil, že sa jedná o položenie kábla v chodníku popri miestnej 
komunikácii ul. SNP a prechádza po ul. 1. mája od križovatky s ul. Mládežníckou. Chcú ich 
vložiť do teplovodného potrubia. Za vecné bremeno zaplatia jednorazovú odplatu podľa 
znaleckého posudku. 
Žiadosť Pagáč, Lariš o právo prechodu na tenisový kurt v ZŠ Mládežnícka 
 p. primátor prenechal slovo p. Pagáčovi, aby to on vysvetlil. 
 p. Pagáč – jedná sa o právo prechodu okolo bytovky, z toho dôvodu, že majú problém 
lebo škola areál zatvára.  
 p. primátor navrhol jednorazovú odplatu a právo prechodu pešo 
 p. Kormanec – čo tam bude chodník 
Odkúpenie pozemku od AGROFOND Kysucké Nové Mesto– pod cyklotrasu 
 p. primátor vysvetlil, že bol v jednaní s majiteľom, ktorí nechce ísť pod 4,-€ nakoľko 
to nie je predaj podielov,  ale ucelený vysporiadaný pozemok 
 p. MUDr. Zapletal – kedy bude cyklotrasa, ak vybavíme financie,  nakoľko taký veľký 
projekt sa nedá financovať z mestského rozpočtu. 
 
Bod programu 3: Kontrola plnenia uznesení 
 p. Pagáč je nesplnené uzn. č. 60/2016 – predaj pozemku p. Kukučková, ktorá ešte 
nemá vypracovaný GP. 
 
Bod programu 4: VZN o miestnych daniach na rok 2017 
 p. primátor vysvetlil v čom sme upravovali dane a to: 
 - že nebudeme vymáhať dane do 3,-€ 
 - administratívne budovy slúžiace pre priemysel budú rovnako odanené 
            - splatnosť do 31.8.2016 na splátku 300,-€ 

- oslobodení od dane za psa  70 roční, ktorí žijú samy na samote 
- orná pôda z 0,30 na 0,40€ 

 
Bod programu 5: VZN o dani za TKO a drobné stavebné odpady 
 p. primátor  vysvetlil, že máme najnižšiu sadzbu a ako jediný dávame zadarmo nádoby 
na odpad, je tam navrhnuté zníženie poplatku pre ľudí, ktorí sú nemajetný a nevyrubuje sa aj 
pre bezdomovcov. 
 p. Mozol – ako sa bude uhrádzať drobný stavebný odpad 
 p. primátor – je to vo VZN o nakladaní s odpadom, ktorý sme už prijali 
 p. Mozol – v par. 2 bode 3 a 10 – nemôže byť konkrétny termín ale len do 30 dní od 
vzniku daňovej povinnosti. Bod 2a) – nemôže byť odpustený keď je mimo skoro celý rok 
a chodí len 2 krát do roka. 
 p. Ďurišová sa tiež pýtala odpustenie poplatku keď sa zdržiava mimo Slovenska. 
 p. primátor -   ani nevieme dokladovať koľko sa v meste zdržuje minimálne víkendy, 
dovolenky, ak by sme takéto nespoplatnili potom by ostatní na to doplácali. 
 
Bod programu 6: VZN o dočasnom parkovaní na MK 
 p. primátor – vieme o probléme parkovania pred Zdr. strediskom a navrhli sme 
parkovacie automaty kde bude poplatok 0,30€ a nájomníci budú mať rezidentskú parkovaciu 
kartu za 30,-€ 
 p. Kormanec – aby bola pravá strana pre sanitky 



p. primátor  – to rieši projekt, ktorý je v stave dopracovania, aby mohol byť parkovací 
automat v prevádzke 

p. Mozol – do budúcna nájsť riešenie parkovania pred Domom služieb 
p. primátor – to sa bude ťažko riešiť lebo nie je kade – chceli sme poza vzpieračskú 

halu, ale táto alternatíva už nie je možná. 
 
K bodu 7: VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za vjazd a zotrvanie  
motorového vozidla v historickej časti 
 p. primátor predniesol VZN s tým, že toto musí byť osobitne. 
 
 
K bodu 8: VZN o miestnom poplatku za rozvoj 
 p. primátor – do materiálov  išiel návrh poplatku za rozvoj 10,-€. Ale medzičasom bol 
tento zákon novelizovaný a  umožňuje nám schváliť nižšiu sumu a to 3,-€. Výnimky sú napr. 
RD do 60m2, školy, drobná stavba, nadstavba do 25 m2, zdravotnícke zariadenia, sociálne 
služby, stavba skleníka a pod. 
 p. Buková – navrhuje dať schváliť  VZN neskôr 
            p. primátor musí byť  platný od 1.1.2017 
 
K bodu 9: VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa 
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krásno nad 
Kysucou 
 p. primátor vo VZN upravuje normatívy navýšenie 6 % pedagogických aj 
nepedagogickým zamestnancom. Je predimezovaný počet zamestnancov, vedenie základnej 
školy  musí urobiť nejaké nápravy, nakoľko potom chýbajú peniaze na ohodnotenie 
pracovníkov.  
 p. Ondruška predmety sa delia, robia sa nápravy 
 
K bodu 10: Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 
 p. Jozefíková – dať podľa toho ako minulý rok 
 p. Mozol – dať na prerokovanie do kultúrnej komisie a potom na rokovanie MZ 
 p. Buková – prerokovať v kultúrnej komisii 
 p. primátor – vyčlenené v rozpočte 6.000,-€, potom bude rozhodovať komisia 
 
K bodu 11: Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2017 
 p. Buchtová – mestská kontrolórka predniesla správu, ktorú poslanci dostali 
v písomnej podobe a skonštatovala, že návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so VZN 
a internými predpismi mesta a navrhuje mestskému zastupiteľstvo rozpočet schváliť. 
 
K bodu 12: Rozpočet mesta na rok 2017-2019 
 
 p. primátor v príjmoch máme plánované podielové dane, trasfery sú na rovnakej 
úrovni, opatrovateľská služba je navýšenie, projekty pre zamestnanie nezamestnaných, či 
budeme môcť čerpať. Zatiaľ nie je možnosť pre okres Čadca, starostovia a primátori ma 
poverili tento problém riešiť na ZMOS-e. Do rozpočtu nevieme zohľadniť prebytok, ktorý 
budeme vedieť až po uzávierke roka.  
 p. Mozol – transfer mestský podnik, či je už registrovaná a koľko bude mať ľudí, 
výhody 



 p. primátor – podnik bude mať 1 pracovníčku z mestského úradu a ½ úväzku asi 
externe a výhody – nebudeme musieť zadávať iným firmám napr. chodníky môže robiť 
mestský podnik a zisk zostane v meste na ďalší rozvoj. 

p. Mozol, či nebude ochudobnený Krasbyt 
p. primátor – Krasbyt má ½ roka na to, aby nový riaditeľ  zlepšil hospodárenie ak 

v lete budeme hodnotiť a nebudú výsledky budeme hľadať iné riešenie.. 
 
 
K bodu 13: Rozbor hospodárenia mesta za III. štvr., úprava rozpočtu, odpis pohľadávky 
 
 p. primátor rozbor hospodárenia mesta máte v písomnej podobe, úprava rozpočtu sa 
týka o pozemok pod zberný dvor, ktorý kupujeme len sčasti, lebo nám bude preplatený cez 
projekt. Druhá časť bude odkúpená tiež, ale až keď vyjde nová výzva na projekt. P. primátor 
privítal p. riaditeľa Krasbytu. Odpis pohľadávky sa týka kotolne za roky 2008-2010 za nájom 
pre mesto. Pohľadávka sa vedie doteraz a nemajú ju z čoho zaplatiť a účtovne by im to 
pomohlo – je to nedobytná pohľadávka. 
Diskusia: 
 p. Jozefíková – p. riaditeľ ako ďalej s Krasbytom? P. Šulgan – chcel by som byť nula 
k nule. Boli prijaté opatrenia, znížený počet zamestnancov, regulujú sa kotolne – odstávky 
v sobotu, nedeľu – úspory v KD. Ešte vyriešiť starý nájom za byty. Nemá kešové peniaze, 
ktoré mu chýbajú počas roka. Zvýšiť tvorbu fondu opráv.  
 
K bodu 14: Rozbor hospodárenia Krasbytu za III. Štvrťrok 
 

- Bol vzatý na vedomie 
 
 
K bodu 15: Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
 
 p. Pagáč – jedná sa o doplnenie bodu 6 v článku 11 o to, že primátor môže upustiť od 
vymáhania pohľadávok do výšky 100,-€,  ak je pohľadávka nevymožiteľná. Pri pohľadávke  
od 100-500,-€ - na základe odporučenia fin. komisie mesta. V ostatných prípadoch rozhoduje 
mestské zastupiteľstvo.  
 
K bodu 16: Vodárenské združenie Stredných Kysúc – návrh na zrušenie 
 
 p. primátor predniesol tento bod s tým, že Vodárenské združenie splnilo svoj účel 
a odkanalizovanie sa bude robiť cez projekt SeVaK. V lete by sa malo začať s prácami. 
 
 
K bodu 17: Plán práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2017 
 
 p. primátor máte nejaké návrhy do plánu práce? 
 
K bodu 18: Správa z kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky za rok 2016 
 
 Predniesla p. kontrolórka a povedala, že správa je vlastne všetko to čo počas celého 
roka robila a aké správy predniesla. 
 



K bodu 19: Správa o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. pri 
zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok za rok 2015 
 
 p. kontrolórka – pri kontrole boli zistené, že nebola zmluva, nezverejnený prílohy 
k zmluvám ako i dodatky a odporučila aby boli zmluvy a objednávky robená s približnou 
sumou, či súvisia zmluvy, objednávky a faktúry, nezverejňovať iba návrhy zmlúv. 
 p. Jozefíková – prijať opatrenia na odstránenie 
 p. Pagáč – na porade nás p. primátor upozornil na nedostatky zistené počas kontroly 
a musia sa dodržiavať zásady podľa ktorých sa nemôže dať faktúra na úhradu, ktorá nemá 
objednávku alebo zmluvu. 
 p. Jesenský – prijať opatrenia, aby nebol problém pri vyššej kontrole 
 p. Jozefíková – či by sa nedal väčší úväzok kontrolórke, aby toho stihla viac 
 p. Mozol – musela by byť nová voľba kontrolóra, lebo boli nastavené podmienky len 
na tento úväzok 
 p. primátor – na počet faktúr a objednávok to bol minimálny počet porušení, porušenie 
bolo administratívne nie fyzické. Po odčlenení prevádzky pod mestský podnik sa to už 
nemôže stať. 
 
K bodu 20: Plán práce mestskej kontrolórky na I. polrok 2017 
 
 p. kontrolórka ho predniesla, neboli žiadne návrhy na doplnenie. 
 
K bodu 21: Rôzne 
 p. primátor predniesol žiadosť občanov bývajúcich nad lekárňou o ponechaní 
parkovacích miest a nezaviesť parkovací automat, že nebudú mať kde parkovať 
 p. Kormanec – nie som si istý tým, že je to šťastná voľba 
 p. Ďurišová – zmeniť systém, nemôžu sa dostať zo svojho RD  
                     - problém parkovania pri starších bytovkách 
          - mestský policajti nemajú rovnaký meter na každého 
 p. primátor zavedenie parkovacích automatoch ste shcválili jednohlasne 
 p. primátor – predniesol žiadosť  Rabaka reklamné panely, s.r.o. Košice s tým, že sa 
mení nový nájomca na : Media representative, s.r.o.. Ostatné  náležitosti zmluvy ostanú bez 
zmeny. 
 - žiadosť Terra Kisucensis – občianské združenie Mgr. Drahomír Velička, ktorý 
pripravujú vydať knižnú publikáciu Dejiny osídlenia Kysúc, v ktorej bude časť aj o Krásne.  
 p. primátor navrhol rozpočet 2000,-€ pre poslancov, s tým, že oni budú môcť 
rozhodnúť komu ich odovzdajú podľa kľúča, ktorí si zvolia. 
 p. Ondruška – či by sa nedalo vyriešiť parkovanie pred materskou škôlkou 
 p. primátor – rozmýšľame, že keď sa dorobí prestavba materskej školy urobia sa aj 
parkovacie miesta pri trafostanici vedľa MŠ. 
 
Po ukončení rozpráv boli prijaté nasledovné uznesenia. 
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