
 

Z á p i s n i c a 

z  mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou konaného  

 dňa 12.09.2018 

 

 

 

Prítomní poslanci: 

  1/ Mgr. Milan Jesenský 

  2/ PhDr. Marta Jozefíková 

  3/ Mgr. Jozef Mozol 

  4/ Marta Buková 

  5/ Jaroslav Pagáč 

             6/ Vojtech Buchta 

  7/ MUDr. Peter Zapletal 

             8/ Mgr. Martin Ondruška 

  9/ Mgr. Margita Ďurišová 

  

 

Ospravedlnení: Peter Šuráb, Miloš Lastovica, Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D. 

 

Prítomná: Ing. Zuzana Buchtová – mestská kontrolórka 

 

Primátor mesta Ing. Jozef Grapa otvoril a viedol  rokovanie MZ podľa programu: 

 

 

 1/   Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 2/   Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov ( Ing. J. Grapa, Krásno 1223,  

                  Služby, s.r.o., Krásno č. 2, O. Masarik, Krásno 141, A. Buchta, Krásno 1464, P.  

                   Mekyňa, Krásno 1433, S. Pustaj, Krásno 1985,  M. Jedináková, Krásno č. 1984, 

                   Reality-SK, Čadca, Ing. V. Kormanec a manž., Krásno 569, A. Gavlasová, Krásno  

                   č. 803, Obyvatelia bytovky č. 1303, P. Buchta,  Krásno 1435) 

  3/   Kontrola plnenia uznesení 

  4/   Vyhodnotenie súťaže – požiarna zbrojnica  

  5/   Prijatie uznesení k projektu cyklotrasy- úver,  projektu: vyhliadková veža 

  6/   Výročná správa mesta Krásno nad Kysucou za rok 2017 

             7/   Rozbor hospodárenia mesta za  I. polrok  2018 + úprava rozpočtu 

             8/   Rozbor hospodárenia Krasbyt-u za I. polrok 2018  

  9/   Rozbor hospodárenia mestského podniku za I. polrok 2018 

 10/  Dodatok č. 1 k VZN č. 17/2017 o výške dotácii pre školy 

 11/  Vyradenie nepotrebného majetku mesta 

 12/  Rozpis smien pracovnej pohotovosti 

 13/  Správa o činnosti kultúry a knižnice 

            14/  Rôzne ( MM aréna – daň) 

            15/  Prijatie uznesení, ukončenie 

 

 

 

 



            

                

 

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 a vyzval ich či majú pripomienky k programu, ktorý dostali 

v tlačenej podobe. Nik sa neprihlásil a dal hlasovať o tom, že mestské zastupiteľstvo bude 

pracovať podľa tohto programu. Všetci poslanci boli za. Potom pán primátor konštatovať, že 

mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné a do  návrhovej komisie navrhol Mgr. Milana 

Jesenského a PhDr. Martu Jozefíkovú. 

Za overovateľov zápisnice – Vojtech Buchta, Marta Buková 

S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci. 

 

 
Bod programu: 2 -  Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov: 

 

Žiadosť Ing. Jozef Grapa a manželka Renáta, Krásno č. 1223 

 p. primátor -  predal slovo p. zástupcovi 

 p. Pagáč – na min. zastupiteľstve sme schválili prebytočnosť majetku, pozemok sa 

nachádza v ich záhrade. Máte to v podkladoch. Cena bola navrhnutá podľa toho ako sme 

predávali kedysi  napr. p. Sýkora. 

 p. Jesenský –  samozrejme, pozemok sa nachádza  v záhrade 

 p. Pagáč – máte ešte iný návrh, prečítal znenie uznesenia 

 

Žiadosť Služby, s.r.o. Krásno 

 p. primátor – konatelia Služby Krásno, s.r.o. vysporiadávali pozemky so Slovenským 

pozemkovým fondom a zistili, že nie sú ich pozemky, ktoré majú v sídle firmy a pred firmou. 

Je to veľká výmera, ale dali žiadosť tak sme to museli dať na zastupiteľstvo. 

 p. Jesenský – ja by som chcel reagovať na túto žiadosť,  na posledné zastupiteľstvo sa 

nehodí taký veľký rozsah pozemku dávať ako prebytočnosť,  ja navrhujem odročiť je to veľká 

výmera pozemku.  

 p. primátor – je to dosť veľká výmera, má ešte niekto niečo ak nik prečítal znenie 

uznesenia 

 

Žiadosť O. Masarik, Krásno 141 

 p. primátor – p. Masarik vyporiadava pozemky v časti Lazy  pod novým cintorínom, 

máme tam  podiely, ktoré sú aj pod našou cestou. Pri osobnom jednaní hovoril o tom,  že keď 

vysporiada pozemok, to čo je pod cestou nám započíta. Je to niečo iné ako priemyselný park. 

Má niekto iný návrh. Prečítal návrh na uznesenie. 

 

Žiadosť A. Buchta, B. Kučerová, Krásno  

 p. primátor – žiadatelia majú pozemok v časti u Drozdov, kde chcú stavať rodinný 

dom, to je lokalita  ako je  kamenný o uličku ďalej do brehu, to je prístupová cesta, ktorá je 

zarastená náletovými krovinami, ktorú by si upravili na vlastné náklady,  aby ich mohli 

vyrúbať v čase vegetačného obdobia. Keby sme mi žiadali o výrub bolo by to zložité, keď 

požiadajú  oni je to jednoduchšie,  my  im vydáme povolenie.  

  

 

 



Žiadosť P. Mekyňa, Krásno 1433 

 p. primátor – žiadosť p. Mekyňu o predaj pozemku, aby mal  prístupovú cestu 

k svojim pozemkom. Teraz by sme schválili  prebytočnosť majetku, potrebujú to ako 

prístupovú cestu o výmere cca 25 m2. 

 p. Jesenský – nejedná sa o pozemok o ktorý žiadala p. Kasajová 

 p. primátor – nie, to by mal byť ten trojuholník, tento pozemok je trochu vyššie. Keď 

schválime prebytočnosť môže sa prihlásiť viacero záujemcov.  

 

Žiadosť S. Pustaj, Krásno 1985 

 - primátor – žiadosť p. Pustaja – jedná sa o  pozemok pri lavičke na ktorom parkuje 

autá, ktorý ma v  prenájme a teraz žiada o predaj 70 m2. 

- p. Buková – nie je to Povodia Váhu, ak áno,  musí byť vyjadrenie k predaju. 

- p. primátor – to je vlastnícky naše, podľa mňa nemusí byť vyjadrenie 

- p. Jesenský – vedie tadiaľ cyklotrasa 

- p. Buková – musí byť vyjadrenie aj k predaju  

- p. primátor – vyjadrenie potrebuješ k oploteniu a pod., k prevodu majetku 

a predaju nie. 

- p. Ďurišová – všetko keď rozdáme nebudem mať kde parkovať.   

       p. Jozefíková – je to pravda tej spoločnosti čo prevádzkuje cyklostánok sme 

neschválili  predaj pozemku, je to  blízko cyklotrasy,  nebudeme ho potrebovať. Navrhujem 

určite odročiť a ísť sa pozrieť. 

 -    p. Buchta –  bolo tam smetisko, ľudia tam vyvážali smeti, on to čistí stará sa o to ja 

by som ak tam nič také nepôjde aj schválil. 

 p. Zapletal  – ale  tie autá tam parkujú aj tak stále, prenajať sa mu to nedá 

  p. primátor - má to v prenájme, dám slovo p. Pustajovi 

 p. Pustaj – ja to zveľaďujem, kosím  a starám sa o to preto žiadam o predaj 

 p. Jozefíková-  jedným sme nepredali, treba porozmýšľať či  je to správne predať Vám 

 p. primátor -  je tu ešte nejaký názor, návrh od p. Jozefíkovej odročiť 

 p. Jozefíková – nebudeme ten pozemok potrebovať? 

   p. primátor –  ja som bol aj za predaj pozemku pod cyklostánok, čudoval som sa že to  

postavil na prenajatom pozemku, hocikedy sa môže zrušiť nájom, určite je potrebný robí tam 

všetky opravy. Dajte návrh ak nie tak budeme hlasovať o tom čo máte v materiáloch, alebo 

návrh na odročenie 

 p. Jesenský, - ja sa prikláňať k návrhu  p. Jozefíkovej odročiť,  prešetriť a dať  reálne 

stanovisko dobré  pre obidve strany, to je môj návrh  

 p. Zapletal – ten pozemok sa nedá využiť tam sa asi stavať nedá 

 p. Jesenský – nie som proti, ale nie na poslednom zastupiteľstve je  to unáhlené, 

navrhujem odročiť,  to je môj návrh 

 p. Ondruška – ja sa pripájam k p. Zapletalovi, zatiaľ schváliť prebytočnosť potom 

bude treba riešiť ďalšie kroky. Pozemok je tam na takej periférii na  boku 

 p. Buchta – keď je ten pozemok oproti jeho RD nebudeme ho dávať inému. 

 p. Ondruška – na čo by sa to využilo,  asi len na to parkovisko 

 p. Buková -   najprv prešetriť či dá Povodie váhu stanovisko, či musí byť súhlas nie je 

to také jednoduché 

 p. primátor – tak, ako som hovoril pri predaji našom nie, asi by bolo dobré keď 

budeme predávať určiť čo tam bude môcť byť, keď dáme prebytočnosť osloviť Povodie váhu 

aby nám dali nám návrh, oni určia, že ta budú môcť byť napr. len zatrávňovaky, parkovisko, 

teraz schvaľujeme prebytočnosť a potom osloviť  Povodie Váhu, aké nám dá podmienky. 

 p. Mozol -  bolo tu povedané veľa, lebo ako si všetci pamätáte aby sa nestalo to, že 

sme niečo schválili a potom sa dozvieme niečo iné a zase  sa to vráti  späť na schválenie. Ja si 



myslím, že na tomto zastupiteľstve môže schváliť prebytočnosť  s tým, že nové zastupiteľstvo 

by malo vedieť čo tam môže byť. O predaji bude rozhodovať už nové zastupiteľstvo, ktoré by 

malo dostať všetky podmienky odpredaja v materiáloch, myslím si že nie je potrebné to 

odkladať.  

 p. primátor – preto dať prebytočnosť, ak sa schváli prebytočnosť, my musíme ísť do 

jednania aj s p. Pustajom o tom, kedy končí zmluva o nájme a zistiť podmienky na aké účely 

môže byť pozemok odpredaný. Dávam hlasovať o návrhu poslancov, žiadosť p. Pustaja 

odročiť – 3 za,  proti – 4, 1- zdržal sa, takže tento návrh neprešiel. MZ schvaľuje 

prebytočnosť – ZA - 5, zdržal sa – 3, tento návrh prešiel. 

 

Žiadosť M. Jedináková, Krásno 1984 

 p. primátor – žiadosť M. Jedináková – zrušenie nájmu – pod garáže, požiadal 

o zrušenie prenájmu. Máme niečo k tomu, dávam návrh na uznesenie, ktoré prečítal 

 

Žiadosť Reality Sk – Čadca 

 p. primátor – žiadosť Reality Sk, jedná sa o vecné bremeno na pozemok od stavebnín 

do Drevársky dom, ktorý bol prevedený na list vlastníctva mesta. Vecné bremeno sme už 

schvaľovali keď začínali stavať Hyunnam (firma z Kórei), aby uložili kábel. Teraz firma 

rozširuje fabriku a aby sa mohli napojiť aj ďalšie firmy, ktoré vznikajú v priemyslom parku 

musí byť to prevedené na SSE, aby to mali majetkovo vysporiadané. Otváram k tomuto bodu 

diskusiu, prihlásil sa niekto, ak nie, dávam návrh na uznesenie, ktoré prečítal. 

 

Žiadosť Ing. Vladimír Kormanec a manželka, Krásno 569 

 p. primátor – žiadosť Ing. Kormanca – jedná sa o pozemok, ktorý majú oplotený 

a ktorý využívajú ako záhradu a zistili, že im ten kúsok, ktorý je v materiáloch zakreslený 

nepatrí im. Navrhujem schváliť prebytočnosť. Otváram k tomu diskusiu, ak nie dávam návrh 

na uznesenie 

 

Žiadosť A. Gavlasová Krásno č. 803 

 p. primátor – jedná sa o žiadosť asi niektorí viete a niektorí nie,  zomrela p. 

Korchanová zostali po nej  4 detí siroty, 3 celé siroty, 1 je polosirota. Otec neplatí ani na to 

jedno lebo bol vo väzení. Zobrala  si ich babka do opatery a chceli by sme im pomôcť. My so 

zástupcom sme im dali na základné potreby  do školy. Bábka má svoje roky a chceli by sme 

im pomôcť s tým, že by sme išli k nim, aby sme vedeli čo potrebujú a podľa toho by sme im 

dali príspevok, buď  do domácnosti, alebo na oblečenie, alebo opravy v dome. To najstaršie 

dievča keď dovŕši 18 rokov chce si zobrať ostatné deti do opatery a chceli by byt. Keď by sa 

dostavali bytovky  pamätajte na nich tí, ktorí ostanú poslancami. Otváram k bodu diskusiu 

 p. Jozefíková – ja navrhujem jednorázovú pomoc 500,- € 

 p. Buchta – ja tiež navrhujem 500,-€ 

 p. Zapletal – jedná sa o Žiga, 

 p. primátor – áno, po ňom je ta polosirota 

 p. primátor – ja mám predstavu že pôjdeme sa osobne pozrieť ako sa bude dať 

pomôcť. Neviem či sa bude vedieť babka postarať o deti. 

 p. Buková – ja by som navrhovala, aby sa pri nákupe zúčastňovala pracovníčka 

z úradu. Stará mama tiež požívala alkoholické nápoje, ale majú tetu Zdenku Kuljovská, treba 

osloviť ju. Oni budú poberať dôchodok po jednom a druhom rodičovi. Na nákupy zavolať  

tetu Kuljovskú. 

 p. primátor – možno za tú sumu sa urobí niečo u nich, až na mieste uvidíme čo budú 

potrebovať. Nemal so čas ale som sľúbil dcére Zdenke s ňou sa dá ísť aj na nákupy. Babka 

mala problémy ale prestala ako sa to stalo a zobrala si ich k sebe. 



 p. Ondruška -  treba ich podporiť, poznám ich sú veľmi šikovné, snaživé. Bolo by 

dobré ich podporiť. 

 p.Durišová – nedávať im peniaze do ruky, mať na všetko bločky. 

 p. primátor  - my nedávame takéto veľké sumy do ruky len tie čo môžem ja dávať ako 

jednorázovú dávku napr. pri vrátení z väzenia a pod. Dávam návrh na uznesenie.  

 

Žiadosť obyvateľov bytovky č. 1303 

 p. primátor – medzi bytovkou č. 1303 a druhou bytovkou sa realizuje detské ihrisko, 

ktoré sa trochu odlišuje od ostatných tým, že  tam budú aj stroje na cvičenie pre mamičky  

a pingpongový stôl, nie taký betónový ale nový  externý hliníkový. Problém nie je 

v peniazoch  je v tom, že pozemok je to vlastníctve bytovkárov. Toto požadujú už aj ostatné 

bytovky. Vyvolať jednanie o tom, že sa vlastnícky podieľať buď z rezervného fondu, alebo 

fondu opráv bytovkárov a nami ako mestom.  

 p. Ďurišová – poďakovala, že sa tam začalo robiť ihrisko, že tom tam teraz žije, ale 

treba poriešiť to, že deti už teraz hádžu kamene do aut, aby sa tam nestala nejaká nehoda. 

 p. primátor – chcel som aby ste tam mali aj altánok, ohnisko také malé centrum, ale 

my ako mesto sme nemohli žiadať v rámci revitalizácie sídlisk, lebo to bolo len pre krajské 

mesta, ale urobilo sa aspoň to čo sa dalo. Tiež sa bojím ako to bude vyzerať, lebo teraz sa tam 

hrajú len deti, neskôr potom dospelý a čakám kedy sa tam niečo zlomí, pokazí a pod. Čo sa 

krásne postaví a viac nás stojí údržba.  

 p. Mozol – toto detské ihrisko, bol to svetlý pocit vidieť tam toľko detí, som rád, 

chcem sa poďakovať, je to super. Má to veľmi pozitívny ohlas, už mám v pláne ďalšie 

návrhy. 

 p. primátor – asi sú spokojný, už chcú aj ďalší 

 p. Mozol – ostatní nám v dobrom závidia 

 p. Jozefíková – som rada že sa to urobilo pre deti a  nejaký mestský park urobiť niekde 

pre ostatných 

 p. primátor – k tomu parku dajte návrh, nájdite miesto, je to ľahko povedať ale nájsť 

riešenie je ťažké. Nemáme tu také priestory, aby sa urobil mestský park. Prečítal znenie 

uznesenia 

 

Žiadosť P. Buchta, Krásno 1435  

 p. primátor - žiadosť P. Buchta jedná sa o prístupovú cestu k bývalej  trafostanici 

vedľa Kultúrneho domu, boli tam predané aj  pozemky okolo na garáže, ktoré sa nepostavili 

aby nešpatili.  Táto budova tam špatí majú ju vo vlastníctve Buchtovci, toto je ich synovec, 

ktorý tam chce zriadiť čistiareň aut, máte  to v materiáloch. Urobil by aj fasádu.  Keď som sa 

tam bol pozrieť, on žiada o prístup v  tom oblúku, bol by som za aby to nebolo v tom oblúku 

nedá sa vytočiť ale myslím že nie je problém zriadiť buď vecné bremeno alebo prenájom. 

Nechávam na vás, otváram k tomuto bodu diskusiu. 

 p. Buková- oni sa musia akosi dostať do budovy,  ja by som navrhovala prenájom  

alebo vecné bremeno  

 p. primátor – ako vecné bremeno jednorázovo,  je to asi najlepšie riešenie pre mesto aj 

pre neho 

 p. Jesenský -  žiada len prístupovú cestu 

 p. primátor – máte ešte návrhy, ak nie prečítam uznesenie, p. Pagáč -  mali ste zistiť 

koľko v tej časti sa dáva cena 

 p. Pagáč – vychádzali sme z toho, že napr. ako  p.  Čimbora, treba to prehodnoť je to 

vstup na pozemok. 

 p. Jesenský - je to iný problém prístup k RD ako toto,  je to prístupová cesta na 

poskytovanie služieb 



 p. Pagáč – pred 4 rokmi sme Fr. Capkovi v časti pred panelárňou dávali 3,-€/m2 

 p. primátor – navrhujem 6,-€/m2 predsa je to v centre mesta, zaplatí to jednorázovo 

a má to nastálo,  za prenájom by platil oveľa viac. 

 

Žiadosť p. Hinková, Krásno 2099 – podala žiadosť neskoro, ale aby sme to mohli zaradiť do 

MZ, dal som to k tomu bodu. Majú žiadosť o odkúpenie časti pozemku, ktorý sa nachádza 

oproti zástavke oproti RD Pavla Targoša, je to ten rodinný dom neoplotený. Ide o to, že by 

tam museli plot robiť vysoký a cez ich pozemok idú aj siete. neviem ako dostali stavebné 

povolenie. Musíme si nechať pozemok  na budúci chodník po dokončení kanalizácie ostatný 

by sa vymeral, dnes by sme schválili prebytočnosť. Ak to zaradíme to programu. Nech sa páči 

máte niečo k tomu 

 p. Pagáč - ja tam bývam vedľa poznám túto rodinu, treba im pomôcť  

 p. primátor – dávam hlasovať o tom, že môžeme túto žiadosť zaradiť do programu. 

Všetci súhlasili. Hlási sa niekto do diskusie. 

 p. Jozefíková – o akú výmeru sa jedná 

 p. primátor  - asi 120 m2, popod svah ide plyn museli by robiť  oporák je to ťažko 

teraz vymedzovať,  musíme ísť na miesto s geodetom, ide o to či to máme pripravovať. 

 p. Hinková – ide o medzu, museli by sme robiť vysoký plot čo je dosť finančne 

náročné  

 p. prečítal znesenie uznesenia 

 

Bod programu: 3 - Kontrola plnenia uznesení 

 

 p. primátor – predávam slovo p. Pagáčovi 

 p. Pagáč  - uzn. č. 26/2018 – p. Čimbora mal urobiť GP a vyňatie, doteraz sa neozval 

 p. primátor – dávam návrh znenia uznesenia – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia 

uznesení 

  

 

 

Bod programu: 4 – Vyhodnotenie súťaže – požiarna zbrojnica 

  

 p. primátor –  prenechávam slovo p. Pagáčovi, ktorý pripravoval materiály. 

 p. Pagáč – do súťaže sa prihlásili 4 uchádzači, ktorí sa zaujímali o predaj požiarnej 

zbrojnice  aj ten jeden záujemca, ktorý žiadal o prenájom, zaujímal sa radšej o predaj. 

V návrhu verejnej obchodnej súťaži boli stanovené predaj/prenájom požiarnej zbrojnice, 

avšak všetci 4 sa prihlásili na predaj nik sa neprihlásil na dlhodobý prenájom a z toho dôvodu 

sme nemohli porovnať podmienky, ktoré boli stanovené vo verejnej súťaži.  

 p. primátor - vzhľadom k tomu, že pri predaji mesto už nebude môcť ovplyvňovať 

účel využitia daného priestoru a pri splnení podmienok od štátnych organizácii ako je 

hygiena, životné prostredie a ďalšie môže tam vzniknúť i reštaurácia, herňa alebo iný druh 

využitia a mesto tým stratí možnosť ovplyvniť druh služieb preto navrhujem radšej jednať 

s uchádzačmi o podmienkach dlhodobého prenájmu. 

 p. Pagáč – ja som jednal s tým, čo mal záujem o prenájom za účelom zriadenia 

čistiarne, majú záujem, ale treba určiť podmienky. 

 p. primátor – bolo by dobré urobiť aspoň fasádu, aby to nešpatilo 

 p. Zapletal – budeme opravovať, či urobíme aj výklady zvonka 

 p. Jozefíková – urobiť vonkajšok a nájomca nech si urobí vnútrajšok. 

 p. Buková – kto to bude robiť? 



 p. primátor – bude to závisieť od toho, aký bude výsledok súťaže. P. Sýkora to chcel 

prerobiť za 60.000,-€. Mestský podnik asi nebude stíhať má toho veľa.  

 p. primátor – prečítal znenie uznesenia s podmienkami, ktoré vzišli z rozpravy. 

 

 

Bod programu  5 – Stanovisko mestskej kontrolórky k prijatiu úveru 

 p. primátor – p. kontrolórka 

 p. Buchtová – prečítala stanovisko, ktoré dostali v papierovej podobe a doporučuje 

schváliť mestskému zastupiteľstvu tento úver 

 p. primátor –  prečítal znenie uznesenia 

 

 

Bod programu: 6 – Prijatie uznesení k projektu cyklotrasy, projektu vyhliadková veža 

 p. primátor– prečo preklenovací úver, lebo keď je žiadosť o NFO urobí sa predfaktúra 

a peniaze sa uvoľnia a nemusí byť úver, ale to je cezhraničný projekt, ktorý sa robí len 

refundáciou a musíme mať k tomu úver. Máte niečo do diskusie ak nie, navrhujem uznesenie, 

ktoré prečíta. 

 p. primátor – ide do projektu vyhliadková veža ku ktorému potrebujeme uznesenie 

o spolufinancovaní, ktoré prečítal. 

 

Bod programu: 7 – Konsolidovaná výročná správa Mesta Krásno n/Kys. za rok 2017  

 p. primátor – požiadal Ing. Tvrdú aby predniesla výročnú správu. 

 p. Tvrdá – máte ju v tlačenej podobe, máte nejaké otázky 

 p. primátor – nik sa neprihlásil, prečítal znenie uznesenia, MZ berie na vedomie 

správu. 

  

 

Bod programu: 8 – Rozbor hospodárenia mesta za I. polrok 2018 + úprava rozpočtu 

 p. primátor – prenechával slovo p. Tvrdej 

 p. Tvrdá –  plnenie ešte zatiaľ nie je vidieť lebo je len polrok, chcete sa niečo spýtať 

 p. primátor – v úprave rozpočtu máme opravu autobusu, či to schválime opravu alebo 

predaj. My sa prikláňame skôr k oprave. 

 p. primátor – navrhujem pre poslancov odmeny v sume 200,-€ 

 p. Mozol – veľmi pekne ďakujem ale dobrovoľne sa vzdávam ( napr. deti 

Korchanové) 

 p. Jesenský – mali by sme dať ja zástupcovi a kontrolórke asi dvojnásobok 

 p. primátor – dal hlasovať o návrhu pre poslancov 200,-€, mestská kontrolórka 

a zástupca po 400,-€ 

 p. Buková – navrhujem preplatiť dovolenku p. primátorovi podľa zákona 

 

 

Bod programu: 9 – Rozbor hospodárenia Krasbyt-u za I. polrok 2018 

 

 p. riaditeľ –v rozbore sú všetky veci čo tam  majú byť.  Podal bližšie informácie 

k rozboru, ktorý mali p. poslanci v  tlačenej podobe. Je to trochu nižšie ako za I. štvrťrok, 

prejavuje sa letná sezóna. Pripravujeme podklady na reguláciu sieťových odvetví, pričom 

vieme že sa zvyšuje cena plynu, nevieme ako sa to prejaví. V závere poďakoval poslancom za 

spoluprácu 

 p. primátor –  prečítal znenie uznesenia – berie na vedomie rozbor hospodárenia 

  



 

Bod programu: 10 – Rozbor hospodárenia mestského podniku za I. polrok 2018 

 p. primátor –  - chcem ospravedlniť p. riaditeľa mal neodkladné povinnosti ale je tu 

zástupkyňa p. Červínková, ktorej predal slovo. 

 p. Červínková – Mestský podnik má dve činnosti a to podnikateľskú (vývoz fekálií, 

zimná údržba podľa objednávok, poskytované služby pracovnými strojmi, práce vykonávane 

na základe požiadaviek mesta – zmluvy, objednávky) a hlavnú činnosť, ktorú metodicky riadi 

Mesto Krásno nad Kysucou, ktorému mesačne predkladáme správy. Mestský podnik vykazuje 

zisk vo výške 31.221,23€. 

 p. primátor – máte niečo k tomu, ak nie prečítam znenie uznesenia – berie na vedomie 

túto správu. 

  

 

Bod programu: 11 – Dodatok č. 1 k VZN č. 17/2017 o výške dotácii pre školy 

 p. primátor– v dodatku sa mení normatív aby mali školy do konca roka peniaze aj na 

odchodné. V ZŠ sme vybavili triedy nábytkom, tabule, ŠKD – nové triedy hlásili sa veľa 

žiakov v ZUŠ – kúpili sa nástroje, urobila sa kanalizácia, v MŠ – prerobená, nové skrinky, 

postieľky, paplóny, matrace, koberce . 

 p. Ondruška – máme veľa detí do školského klubu, treba dať ešte stoličky 

 p. primátor - je pravda, že záujem, je väčší ako minulý rok  

  

 

Bod programu: 12 – Vyradenie nepotrebného majetku mesta 

 p. primátor -  p. Tvrdá dala zoznam nepotrebného majetku s tým, že je veľa majetku, 

ktorý máme v evidencii viac rokov a nie je potrebný preto zvolala komisiu . Sú to nepotrebné 

veci, ktoré sa len presúvajú z jedného miesta na druhé. Komisia to prerokovala a my to len 

schvaľujeme. 

 

 

Bod programu 13 – Rozpis smien pracovnej pohotovosti 

 p. primátor – je tu rozpis podľa toho, že zima začne už v novembri, ale pohotovosť sa 

vyhlásili až keď bude napadnutý sneh a potvrdí to primátor. Možno budeme mať aj nový 

traktor, ktorý je už na elektronickom trhovisku. Máte niečo k tomu, ak nie dávam návrh na 

uznesenie. 

 

Bod programu 14 – Správa o činnosti miestnej kultúry a knižnice 

 p. primátor – správy máte v tlačenej podobe, viete že sa robí veľa pekných akcií. Máte 

niečo k tomu, tak dávam návrh na uznesenie. 

  

 

Bod programu 15 – Rôzne (MM aréna – daň) 

 p. primátor –  pre MM arénu my ako mesto nemôžeme odpusť daň. Hľadali sme 

nejaký spôsob a potom sme našli riešenie tak, že započítajú daň aspoň za ľadovú plochu, 

a v tej sume by sme dali pre našich občanov ľadovú plochu zadarmo. Ak súhlasíte dali by sme 

toto zápočtom a môžu si chodiť občania zadarmo do MM arény celý rok zadarmo. 

 p. Zapletal - na základe akého dokladu sa preukážu 

 p. primátor - preukážu sa na základe zdravotného alebo občianskeho preukazu, tak ako 

to robia v Oščadnici pre svojich občanov lyžovanie zadarmo. 

 

Po ukončení rozpráv boli prijaté nasledovné uznesenia  



 


