
Noviny Krásňan nájdete:
Knižnica KD
Mestský úrad

Farský kostol sv. Ondreja
Kostol v Kalinove

Obchod Jednota pri kostole
Obchod Jednota pri cintoríne

Potraviny v Kalinove
www.mestokrasno.sk

Stretnutie
s reprezentantom
SR vo futbale

V stredu 14. júla
2010 sa na štadióne
TJ Tatran stretli obča-
nia mesta so sloven-
ským reprezentantom
vo futbale Zdenom
Štrbom, ktorý na MS
vo futbale
v Juhoafrickej repub-
like reprezentoval nie-
len Slovensko,
Kysuce, ale aj naše
mesto Krásno nad
Kysucou. Majstrovstvá
sveta vo futbale všet-
ci pozorne sledovali 
aj kvôli tomu, že 
v drese Slovenska bol
aj náš rodák.

Primátor mesta
Ing. Jozef Grapa mu

poďakoval za vzornú
reprezentáciu a šíre-
nie dobrého mena
nášho mesta, za

dobré výkony na MS
a odovzdal mu „Cenu
primátora”spolu
s darčekovým košom.

Poďakovať futbalis-
tovi prišlo aj mnoho
mladých divákov 
a priaznivcov futbalu,
pre ktorých bola
pripravená aj auto-
gramiáda. Zdeno
Štrba sa mal sa čo
obracať, aby vyhovel
veľkému množstvu
jeho fanúšikov.

Potom si spolu
s rodinou pozrel
zápas medzi futbalis-
tami Krásna nad
Kysucou a Kysuckého
Nového Mesta. 

V súčasnosti je na
sústredení v Grécku a
my pre vás pripravu-
jeme rozhovor, ktorý
prinesieme v budú-
com čísle novín. 
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Zdeno Štrba reprezentoval 
na Majstrovstvách sveta 

vo futbale Slovensko

4/2010 Dvojmesačník mesta Krásno nad Kysucou Nepredajné



Krásňan AKTUALITY 32 AKTUALITY Krásňan

Uznesenia z MZ zo dňa 14. júna 2010
Uzn.č. 98/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu

v zložení Ján Kubala, Mgr. Milan Jesenský, Mgr. Michal
Koňuch, overovateľov zápisnice Miroslav Capek, Pavol
Targoš a program rokovania MZ.

Uzn.č. 99/2010 – MZ neschvaľuje žiadosť p. Šurabovej,
Krásno 1176 o prenájom pozemku pod novinový stánok
vzhľadom k tomu, že časť pozemku je prenajatá 
p. Hladovi, KNM.

Uzn.č. 100/2010 – MZ odročuje žiadosť p. Malíka,
Krásno 1204 o zabezpečenie pitnej vody pre občanov
Uhliská na ďalšie rokovanie MZ.

Uzn.č. 101/2010 – MZ neschvaľuje žiadosť Slovenského
zväzu včelárov na rok 2010.

Uzn.č. 102/2010 – MZ schvaľuje prenájom priľahlých
pozemkov k nehnuteľnosti č.s. 1509 na parcele KNC 
č. 6780/174 o výmere 85 m2 za cenu 3,5 eur/m2 pre
Ľubomíra Zelenku, Krásno č. 1270. Hlasovalo sa podľa
zákona č. 258/2009 – par. 9a, odst. 9.

Uzn.č. 103/2010 – MZ neschvaľuje žiadosť p. Jozefa
Kopáska, Krásno 1085 o premiestnenie spomaľovacieho
retardéra spred jeho rodinného domu.

Uzn.č. 104/2010 – schvaľuje finančnú podporu 200 eur
pre divadlo Skala pri príležitosti jeho 10 výročia od založe-
nia.

Uzn.č. 105/2010 – schvaľuje odpredaj časti pozemku p.č.
12409/5 formou obchodnej verejnej súťaže podľa zákona 
č. 258/2009.

Uzn.č. 106/2010 – MZ schvaľuje zámenu pozemku p.č.
517/1 a 516/1 za pozemok p.č. 6417/307 pre Ing. Martin
Kavalek a manželka Ing. Katarína, Krásno č. 1989.

Uzn.č. 107/2010 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu na rok
2010 podľa predloženého návrhu. 

Uzn.č. 108/2010 – MZ berie na vedomie správu o činnos-
ti úseku soc. starostlivosti a opatrovateľskej služby.

Uzn.č. 109/2010 – MZ schvaľuje cenník cintorínskych
služieb predloženého firmou LP exposystém Krásno nad
Kysucou s platnosťou od 1.7.2010.

Uzn.č. 110/2010 – MZ schvaľuje rokovací poriadok mest-
ského zastupiteľstva Krásno nad Kysucou s doplnením
v par. 3 odstavci 1 sa vypúšťa posledná veta.

Uzn.č. 111/2010 – MZ schvaľuje odmeňovanie poslancov
MZ v Krásne nad Kysucou s vypustením článku 3 bodu 
1 a 2.

Uzn.č. 112/2010 – MZ schvaľuje plný rozsah výkonu
funkcie primátora mesta Krásno nad Kysucou na celé
funkčné obdobie 2010/2014 podľa parag. 11, ods. 4 písm. 
i) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov.

Uzn.č. 113/2010 – MZ schvaľuje prijatie úveru vo výške
550.000 eur

Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou podľa
príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 o obecnom 
zriadení v platnom znení 

s c h v a ľ u j e

prijatie úveru vo výške 550.000 eur poskytnutého zo
strany DEXIA banky Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11,
010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ
DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L
(ďalej len banka) za podmienok dojednaných v príslušnej
úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie
zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý ter-
mínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania
investičného projektu:

“Rekonštrukcia verejných priestranstiev Krásno nad
Kysucou“

S podporou projektu v zmysle zákona č. 503/2001 Z.z.
o podpore regionálneho rozvoja formou ROP.

Alternatíva pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou od
začiatku úverového vzťahu:

Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie
vlastnej vista blanko zmenky na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky z prijatého úveru.

Alternatíva pre ostatné prípady:
Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade

ak na základe prehodnotenia vykonaného bankou bude
zistené, že miera rizika mesta ako klienta bola v priebehu
úverového vzťahu zvýšená, mesto vystaví v súlade s pod-
mienkami dojednanými v príslušnej úverovej zmluve na
výzvu banky vlastnú vista blanko zmenku na rad banky
za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého
úveru

Uzn.č. 114/2010 – MZ berie na vedomie návrh na zriade-
nie Centra voľného času a schvaľuje zriadenie Centra
voľného času Krásno nad Kysucou so sídlom Ul. 1. mája 
č.  1255 ku dňu 1. 9. 2010.

Uzn.č. 115/2010 – MZ berie na vedomie správu o činnos-
ti miestnej kultúry a knižnice.

Uzn.č. 116/2010 – MZ schvaľuje Plán práce MZ na II.
polrok 2010.

Uzn.č. 117/2010 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej 
kontrolórky na II. polrok 2010.

Uzn.č. 118/2010 – MZ berie na vedomie správy kon-
trolórky.

Uzn.č. 1190/2010 – MZ schvaľuje nové členky komisie
kultúry a to Mgr. Máriu Michalíkovú a PeadDr. Petru
Jašurkovú.

Uzn.č. 120/2010 – MZ schvaľuje 200 eur na obnovu kríža
pre p. Stasinkovú.

Uzn.č. 121/2010 – MZ schvaľuje zriadenie účtu na
konanie verejnej zbierky: „Získanie finančných prostried-
kov na pomoc ľuďom a obciam postihnutých povodňami
na území Slovenska v roku 2010“.

Uzn.č. 122/2010 – MZ schvaľuje vybudovanie verejného
osvetlenia v časti od kultúrneho domu po dom služieb
s tým, že dodávateľ ho vybuduje na vlastné náklady
a zaplatené bude v nasledujúcom roku pomocou
splátkového kalendára.

Mimoriadne uznesenia z MZ zo dňa 9. augusta 2010
Uzn.č. 127/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu

v zložení Vojtech Buchta, Božena Ďurčanová, Ing. Mária
Goreková, overovateľov zápisnice Pavol Targoš, MUDr.
Milan Peteraj a program mimoriadneho rokovania MZ.

Uzn.č. 128/2010 – MZ schvaľuje V bode č. 2
a)predloženie žiadosti o finančný príspevok, v rámci

výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok z
Fondu mikroprojektov v rámci OPCS SR-ČR 2007-2013 za

účelom realizácie projektu s názvom „Spoločné korene –
spoločná budúcnosť, ČESKO – SLOVENSKÉ radovánky“;

b)zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení
žiadosti o finančný príspevok;

c)predfinancovanie projektu z vlastných zdrojov;
d)spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových

oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 1 027,75
EUR.

DNI PRVEJ písomnej ZMIENKY 
O KRÁSNE NAD KYSUCOU

1325 – 2010

ŠTVRTOK
2. 9. 2010 

15.00 hod. Kultúrny dom v Krásne nad Kysucou
– Prezentácia ZUŠ v Krásne nad Kysucou (maľby, grafické 
práce, ilustrácie)
– Výstava žiakov na tému Žijem vo svojom meste
15.30 hod. 
– Účinkovanie súborov ZUŠ
17.00 hod. 
– Výstava fotografií neprofesionálnych fotografov

PIATOK
3. 9. 2010

11.00–15.00 hod. Pri kultúrnom dome
– Prezentácia požiarnej techniky
– Prezentácia ozbrojených síl SR, polície, mestskej polície, výcvik 
psovodov, ukážka historickej techniky a príslušenstva PO
17.00 – Gospelové dni Kysuce 2010 (bližšie info str.4)

SOBOTA
4. 9. 2010

10.00 hod. štadión TJ Tatran Krásno
– Futbalový zápas „ internacionálov“ – Krásno nad Kysucou A, 
Krásno nad Kysucou B, Hrnčiarovce, Markovec, Chorvátsko
12.00 hod. 
– Požiarna súťaž dobrovoľných hasičských zborov. Za účasti 
Krásno nad Kysucou, Oščadnica, Stará Bystrica, Dunajov Účasť 
potvrdili PD Poľsko, Česká republika, Chorvátsko
14.00–18.00 hod. 
– Prírodovedná expozícia Kysuckého múzea – mamut (vstup
zdarma)
15.00 hod. 
– Výročná členská schôdza DPZ
15.45 hod. 
– Gospelové dni Kysuce 2010 (bližšie info str.4)

17.00 hod. 
– Vyhodnotenie súťaží
19.00 hod. 
– Kultúrny program– Kolkáreň

NEDEĽA
5. 9. 2010 

8.00 hod.
– Svätá omša za účasti pozvaných hostí (sprievod mestom –
folklórne skupiny, hasiči, Divadlo Skala..)
10.00 hod.
– Zahájenie programu Dni prvej zmienky mesta Krásna nad 
Kysucou (vystúpenie Divadla Skala)
10.00 – 12.00 hod. 
– Pozdravy delegácií a hostí zo zahraničia
10.00 – 14.00 hod. 
– Prírodovedná expozícia Kysuckého múzea –mamut (vstup 
zdarma)
12.00 – 16.00 hod.
– Kultúrny program: folklórne súbory– Poľsko, Česko, 
Chorvátsko, Slovensko, 
– Prezentácia Kysucké repeté, ukážka veteránov a historických 
automobilov
– Program pre deti a mládež – prezentácia historického šermu,
sokoliarske vystúpenie, chodúľové divadlo, hudobná skupina 

Drišľakovci, hudobná skupina Františka Blahutu
16:30 hod. 
– Futbalový zápas – Krásno nad Kysucou – Kysucké Nové 
Mesto

Sprievodním podujatím v tieto dni bude možnosť navštíviť
Prírodovednú expozíciu s mamuticou Kysuckého múzea v
kultúrnom dome, kde sa budú premietať filmy z minulého ročníka
medzinárodného festivalu Etnofilm Čadca 2008. 

Srdečne pozývame občanov Krásna nad Kysucou na Krásňanský
jarmok a na bohatý kultúrny program..

685 rokov výročie prvej písomnej zmienky 
85 rokov vznik TJ
85 rokov DHZ



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 ces-
tovný 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
vlastníkom 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  príspe-
vok na dopravu detí do let-
ného detského tábora,
ktoré organizuje farské
pastoračné centrum
prostredníctvom hnutia
kresťanských detí
a mládeže v sume 498 eur.
Príspevok sa čerpá z  kapi-
toly školstva a  navýši sa
v kapitole 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
realizovať 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.
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PIATOK 
3. septembra 2010

17:00 Svätá omša v kostole Sv. Ondreja 
v Krásne nad Kysucou sprevádzaná
mládežníckym speváckym zborom Makabi

18:00 Close Harmony Friends
Výnimočná aęcappella vokálna skupina
interpretujúca vo svojom repertoári 
rock, pop, jazz a gospel v pestrej 
ponuke štýlu tzv. A’cappella Light

19:15 Worschip team, Bratislava
Chvalová hudobná skupina pri Dóme sv.
Martina, Bratislava

20:00 Vďačné srdce sa páči Bohu
Prednáška, diskusia, Mgr.Mário 
Tomášik, Bratislava

20:45 Božská komédia
Divadlo jedného herca – des Jano,
Bardejov

22:00 Záver programu

SOBOTA 
4. septembra 2010

15:45 Karmel + Ji:Dí, Zákopčie, Krásno n/Kys
Hudobná skupina s rôznorodým 
štýlom + tanečná skupina

16:45 Twitters, Nižná nad Oravou
Nádejná pop – rocková hudobná skupina

17:45 Peter Bažík, Orava
Spevák, hudobník a ex-superstarista

19:00 Runaway My Son, ČR, Milovice
Kresťanská hudobná skupina s 
alternativným-christian-raw rockovým
štýlom

20:00 The elements, Čierny Balog
Rocková hudobná skupina s prvkami
poprocku, hardrocku, či epickej, 
inštrumentálnej a rytmickej 
progresívnosti proprocku

21:00 Frühstück, Poľsko, Wroclaw
Známa poľská rock-metalová 
hudobná skupina

22:00 Záver programu

PROGRAM FESTIVALU

Gospelové dni – Kysuce 2010

Ani horúce letné dni neza-
stavili výstavbu námestia
v  našom meste. Najskôr sa
rekonštruovali chodníky
a  vozovka na Ulici 1. mája,
lebo sú súčasťou námestia.
Práce sa začali na tomto
úseku najmä kvôli tomu, že
tadiaľto prechádza školský
autobus a bolo treba stihnúť
termín začiatku školského
roka. 

Okrem spomínanej aktivity
pracovníci začali s  výs-
tavbou parkoviska za
kultúrnym domom. Súčasné
parkovacie priestory plánuje
mesto zrušiť a vytvoriť oddy-
chovú zónu s  fontánou a  la
vičkami. Podľa slov primáto-
ra Ing. Jozefa Grapu, keď

toto všetko bude hotové,
ešte v jeseni mesto plánuje
začať s druhou etapou výs-
tavby námestia, ktorou je
vybudovanie promenády na
nábreží rieky Kysuce a  výs-
tavba pešej zóny pred kos-
tolom. V  rámci týchto prác
musia vytvoriť príjazdovú
cestu do priemyselnej zóny
Nádolie, ešte pred začatím
prác okolo kostola 
sv. Ondreja. 

Výstavbu námestia mesto
realizuje prostredníctvom
financií z  európskych fon-
dov v  rámci operačného
programu Revitalizácia
sídel. Celkové náklady pred-
stavujú čiastku 1 216 000
eur. LH

Vý stavba mesta a námestia

Nové orientačné 
tabule na uliciach

Určite ste si všimli, že na našich uliciach pribudli nové 
orientačné tabule. Majú slúžiť na lepšiu orientáciu pre
návštevníkov mesta. Zaujímavosťou je, že na nich nie sú vyz-
načené len názvy jednotlivých ulíc, ale aj dôležité inštitúcie,
ktoré ľudia hľadajú. Vedenie mesta vyšlo svojim obyvateľom
i návštevníkom všestranne v ústrety. Orientačné tabule finan-
covalo mesto z dotácie z grantovej schémy Žilinského samo-
správneho kraja. LH
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Dňa 24. júla 2010 uplynul
rok od úmrtia bývalého primá-
tora Mesta Krásno nad
Kysucou Ing. Jozefa Horníka.

Pri 1. výročí úmrtia p.
Horníka  sa vedenie mesta na
jeho počesť rozhodlo po ňom
pomenovať jednu z  ulíc
v  časti Kalinov. Za účasti
primátora mesta Ing. Jozefa Grapu, manželky bývalého
primátora Ing. Jaroslavy Horníkovej a občanov sa 22. júla
2010 konalo odhalenie tabule s názvom ulice – Ulica Ing.
Jozefa Horníka.

V  príhovore Ing. Grapa pripomenul zásluhy, osobu
a  prácu neb. Ing. Horníka. Odišiel v  čase, keď mal pred
sebou ešte veľa plánov v našom meste. Od svojho nástupu
na funkciu primátora mesta urobil v Krásne veľa záslužnej
práce a  práve preto bude jedna z  ulíc niesť jeho meno.
Potom primátor odhalil tabuľu. Vedeniu mesta a všetkým
poďakovala Ing. Jaroslava Horníková. JĎ

Nová ulica nesie
meno bývalého
primátora

Obyvatelia Sojčákovej ulice v Zákysučí sa dočkali obnovy
cestnej trasy, ktorá bola v  dôsledku prác na železničnej
trati v  havarijnom stave. Ulica dostala nový asfaltový
koberec, tak ako to vedenie nášho mesta prisľúbilo. Celá
vec sa podarila po náročných jednaniach s  investorom
stavby, ktorým sú Železnice Slovenskej republiky a jej dodá-
vateľom. Investor aj dodávateľ zrekoštruovali komunikáciu
na vlastné náklady. „Modernizácia železničnej trate  Žili-
na – Krásno je financovaná z európskych fondov a vedľa-
jšie náklady Európska komisia zamietla preplatiť,“ povedal
na margo rekonštrukcie primátor mesta Ing. Jozef Grapa.
Vedenie mesta uvažuje uzavrieť Sojčákovu ulicu pre ťažké
nákladné automobily. LH

Obnovená 
Sojčákova ulica

Uznesenia z MZ zo dňa 21. júla 2010
Uzn.č. 124/2010 – MZ schvaľuje

návrhovú komisiu v zložení Vojtech
Buchta, Božena Ďurčanová, Ing. Mária
Goreková, overovateľov zápisnice Pavol
Targoš, MUDr. Milan Peteraj a program
mimoriadneho zasadnutia MZ:

Uzn.č. 125/2010 – MZ konštatuje, že
novozvolený poslanec zložil sľub poslanca.

Uzn.č. 126/2010 – Mestské zastupiteľst-
vo Krásno nad Kysucou

A/ P r e r o k o v a l o voľbu hlavného
kontrolóra Mesta Krásna.

B/ S c h v a ľ u j e uznesenie v tomto
znení: Mestské zastupiteľstvo v Krásne
v súlade s § 18 a ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení:

a) v y h l a s u j e deň konania voľby
hlavného kontrolóra Mesta Krásno na 6. 9.
2010, v zasadačke Mestského úradu
v Krásne, pričom voľba sa uskutoční
v rámci programu riadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Krásna.

b) p o v e r u j e prednostu Mestského
úradu Krásno, aby v termíne podľa § 18
a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení zabezpečil vyh-
lásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta
Krásno na úradnej tabuli Mesta Krásno
a na internetovej stránke Mesta Krásno.

c) u s t a n o v u j e podrobnosti o spô-
sobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
Mesta Krásna a náležitosti prihlášky takto:

Predpoklady na výkon funkcie a náleži-
tosti prihlášky:

1. Kvalifikačným predpokladom na
funkciu hlavného kontrolóra Mesta Krásna
je ukončené vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa. Ďalšie požiadavky sú prax
najmenej 5 rokov a bezúhonnosť.

2. Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť
prílohu materiálu k voľbe hlavného kon-
trolóra musí obsahovať:

a)meno, priezvisko, titul, dátum narodenia,
bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),

b)profesijný životopis,
c)informáciu o tom, či ku dňu podania

prihlášky podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť a je členom riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú pod-
nikateľskú činnosť.

3. K prihláške je potrebné priložiť nasle-
dovné prílohy:

a) výpis z registra trestov nie starší ako 3
mesiace,

b) úradne overenú fotokópiu dokladu
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

c) súhlas so zverejnením osobných údajov
podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v platnom znení
za účelom vykonania voľby hlavného kon-
trolóra Mesta Krásna na rokovaní Mestského
zastupiteľstva Krásno. Písomný súhlas
obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas posky-
tol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah
osobných údajov, dobu platnosti súhlasu
a podmienky jeho odvolania. Súhlas daný
v písomnej forme je bez vlastnoručného pod-
pisu toho, kto súhlas dáva, neplatný.

4. Termín doručenia prihlášok je do 24. 8.
2010 do 15.00 hod. na adresu.

Mestský úrad Krásno nad Kysucou
ul. 1. mája 1255
023 02  Krásno nad Kysucou
v zalepenej obálke s označením

,,VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA
MESTA KRÁSNA – NEOTVÁRAŤ“.

Spôsob vykonania voľby:
Voľby hlavného kontrolóra sa uskutočňu-

jú tajným alebo verejným hlasovaním.
O spôsobe hlasovania rozhodne mestské
zastupiteľstvo prijatím uznesenia.

5. Otváranie obálok a kontrolu splnenia pod-
mienok vykoná prednosta Mestského úradu 

Krásno za prítomnosti 3 poslancov
schválených mestským zastupiteľstvom dňa
26. 8. 2010 o 14.30 hod. v kancelárii primáto-
ra Mesta Krásna. O výsledku spíše prednos-
ta Mestského úradu Krásna zápisnicu,
ktorú podpíšu všetci prítomní, a ktorá sa
bude predkladať do zastupiteľstva ako
príloha k materiálu o voľbe hlavného kon-
trolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä
údaj o tom, koľko obálok bolo v stanoven-
om termíne doručených a menný zoznam
kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili
stanovené podmienky. V prípade, že niek-
torá z osôb prítomných pri otváraní obálok
a kontrole splnenia podmienok odmietne
zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice
uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.

6.Každý kandidát na hlavného kon-
trolóra, ktorý splní podmienky, bude
písomne pozvaný na zasadnutie zas-
tupiteľstva dňa 6. 9. 2010 a bude mať právo
vystúpiť na tomto rokovaní zastupiteľstva
v rámci bodu ,,Voľba hlavného kontrolóra
Mesta Krásna“ v časovom rozsahu max. 5
min.

Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý
nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto
skutočnosti písomne informovaný do 5-tich
dní odo dňa otvorenia obálok.

Tajné hlasovanie
7. Voľba hlavného kontrolóra tajným

hlasovaním poslancov mestského zas-
tupiteľstva sa uskutoční v zasadačke
Mestského úradu Krásna. Voľby riadi
Volebná komisia, ktorú pred začiatkom
voľby hlavného kontrolóra schvália poslan-
ci uznesením. Voľby sa konajú za prítom-
nosti zapisovateľa, ktorého uznesením
schvália poslanci mestského zastupiteľstva. 

8. Volebná komisia vydá hlasovací lístok
a obálku poslancom proti ich vlastnoručné-
mu podpisu do zoznamu vydaných hlaso-
vacích lístkov pri vstupe do hlasovacej
miestnosti Hlasovací lístok a obálka, ktoré
nebudú označené okrúhlou červenou peči-
atkou ,,Mesto Krásno“, sa budú považovať
za neplatné.

9. Na hlasovacom lístku budú uvedení
všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na
funkciu hlavného kontrolóra v abecednom
poradí. Poslanec môže udeliť svoj hlas len
jednému z kandidátov zakrúžkovaním jeho
mena, resp. poradového čísla, ktoré mu
bolo pridelené. Hlasovací lístok, na ktorom
budú označení dvaja a viacerí kandidáti,
resp. žiaden kandidát, sa bude považovať
za neplatný. Po označení kandidáta vloží
poslanec hlasovací lístok do obálky, ktorá
mu bola vydaná a vhodí ju do zapečatenej
volebnej urny nachádzajúcej sa vo volebnej
miestnosti. Po skončení hlasovania
všetkých  poslancov, ktorí si prevzali hlaso-
vací lístok a obálku, pristúpia po jednom
k hlasovaniu rovnakým spôsobom i člen-
ovia Volebnej komisie. Následne sa volebná
komisia odoberie do sobášnej miestnosti,
otvorí zapečatenú volebnú urnu a pristúpi
k sčítaniu hlasov. Predsedajúci vyhlási po
túto dobu prestávku.

10. O priebehu voľby a o jej výsledku
spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica musí
obsahovať najmä údaje o počte vydaných,
vrátených a nevrátených hlasovacích
lístkov, o počte platných a neplatných
hlasovacích lístkoch a o počte hlasov, ktoré
získali jednotliví kandidáti v prvom, resp.
druhom kole voľby. Ďalej musí zápisnica
obsahovať údaj o tom, ktorý z kandidátov
bol zvolený za hlavného kontrolóra
v prvom kole. V prípade konania druhého
kola voľby musí obsahovať údaj o tom,
ktorí kandidáti do neho postúpili, koľko
platných hlasov v ňom získali a ktorý
z nich bol zvolený za hlavného kontrolóra.
Zápisnicu podpisujú všetci členovia voleb-
nej komisie. V prípade, že niektorý člen
volebnej komisie odmietne zápisnicu pod-

písať, je povinný do zápisnice uviesť
dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.

11. Výsledok voľby oznámi zas-
tupiteľstvu predseda Volebnej komisie,
ktorého si spomedzi seba zvolili členovia
Volebnej komisie. V prípade konania
druhého kola voľby hlavného kontrolóra
vyhlási predsedajúci po oznámení výsled-
ku prvého kola voľby predsedom Volebnej
komisie prestávku, počas ktorej sa Volebná
komisia organizačne pripraví na druhé
kolo volieb. Po skončení prestávky
predsedajúci vyzve poslancov, aby
pristúpili k hlasovaniu o voľbe hlavného
kontrolóra v druhom kole.

Verejné hlasovanie
Verejné hlasovanie poslancov sa vykoná

spôsobom obvyklým zdvihnutím ruky.
Hlasuje sa postupne o každom kandidá-

tovi samostatne, v abecednom poradí.
Predsedajúci oznámi výsledok hlasovania
a prednesie uznesenie, ktoré bolo hlaso-
vaním prijaté.

Vykonanie voľby:
12. Na zvolenie hlavného kontrolóra sa

vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.

13. Ak ani jeden z kandidátov takú
väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo ešte
na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo
volieb, do ktorého postúpia dvaja kan-
didáti, ktorí v prvom kole získali najväčší
počet platných hlasov.

14. V prípade rovnosti hlasov postupujú
do druhého kola volieb všetci kandidáti
s najväčším počtom platných hlasov.

15. V druhom kole volieb je zvolený ten
kandidát, ktorý získal najväčší počet plat-
ných hlasov.

16. Pri rovnosti hlasov v druhom kole
volieb sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie
v rokovacej miestnosti Mestského zas-
tupiteľstva Krásna riadi a výsledok žrebo-
vania zastupiteľstvu a prítomnej verejnosti
oznamuje v prípade tajného hlasovania
predseda volebnej komisie, v prípade vere-
jného hlasovania predsedajúci.

17. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu
mestského zastupiteľstva podnikať alebo
vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť
členom riadiacich, kontrolných alebo
dozorných orgánov právnických osôb,
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú
činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú
činnosť, prednášateľskú činnosť, prekla-
dateľskú činnosť, publicistickú činnosť,
literárnu alebo umeleckú činnosť a na
správu vlastného majetku alebo správu
majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú
činnosť vykonáva nezávisle a nestranne
v súlade so základnými pravidlami kon-
trolnej činnosti.

18. Funkcia hlavného kontrolóra Mesta
Krásno je nezlučiteľná s funkciou poslanca
Mestského zastupiteľstva Krásno, primáto-
ra mesta Krásna, člena orgánu právnickej
osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakla-
dateľom je Mesto Krásno, iného zamestnan-
ca Mesta Krásno, podľa osobitného zákona.

19. Primátor mesta Krásno je povinný
s právoplatne zvoleným hlavným kon-
trolórom mesta Krásna uzavrieť pracovnú
zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni
skončenia funkčného obdobia predchádza-
júceho hlavného kontrolóra.

Deň nástupu do práce určí na deň nasle-
dujúci po dni skončenia funkčného obdo-
bia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

d) s c h v a ľ u j e týchto členov komisie
na otváranie obálok voľby hlavného kon-
trolóra Mesta Krásno, ktoré sa bude konať
dňa 26.8.2010 o 14.30 hod.

– Mudr. Milan Peteraj, Ing. Mária
Goreková a Vojtech Buchta

V  sobotu 17. júla 2010 sa rozhorela pri kultúrnom
dome, pri rieke Kysuca „Vatra zvrchovanosti“, ktorú
zapálil primátor mesta Ing. Jozef Grapa. Množstvo ľudí,
ktorí sa zišli pri vatre si mohlo vypočuť slovenské

piesne v  podaní speváckeho súboru Krásňanka a  tiež
piesne v  podaní Ženskej speváckej skupiny. Išlo
o vydarenú akciu, ktorú trochu prekazil dážď, ale vatra
aj napriek tomu zhorela do tla. JĎ

Vatra zvrchovanosti

Kalendár vývozu separovaného 
zberu pre rodinné domy 2010

Blažkov Krásno Kalinov
September 27. 28. 29.
Október 25. 26. 27.
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OKTÓBER
– Mesiac úcty k starším – spoločenské posedenie 

s kultúrnym progra-mom pre seniorov 
– Svet mojimi očami – medzinárodná fotografická

súťaž pre mladých, Kultúrny prameň, výstava fotografií
v mestskej knižnici

NOVEMBER
– 27. ročník cestného behu s me-dzinárodnou účasťou

Krásňanská desiatka štart na štadióne Krásno 
14. 11. 2010 o 10.00 hod.

– Benefičný koncert pre telesne postihnutých
– Osobnosti mesta Krásna
– Stretnutie bývalých zamestnancov
– Ondrejovské hody

DECEMBER
– Stretnutie s Mikulášom
– Živý Betlehem
– Ohňostroj

(zmena programu možná, priebežne budeme informovať)

K A L E N D Á R I U M  2 010

NIEKTO STAVIA A NIEKTO NIČÍ!
Osud kalinovského ihriska

Detský letný tábor 

V súčasnosti hrá kapela Koma v zložení Janko Drahňák
(spev, gitara), Eduard Koprna (gitara), Patrik Halfar 
a po dvoch rokoch sa do kapely vrátil jeden zo zakla-
dajúcich členov Tomáš Švábik. Okrem koncertnej 
činnosti pracujú na skladaní novej tvorby a pripravujú
podklady a materiál na svoj druhý album. Viac info 
na stránke www.koma.muzikland.sk a profil kapely
nájdete tiež na sociálnej sieti Facebook. 

Rocková skupiny KOMA 
z Krásna nad Kysucou sa 
21. augusta 2010 predstavila na 
6. ročníku hudobného festivalu
Rocknes v obci Nesluša.
Vystúpili tiež kapely Polemic,
Konflikt , Samo Tomeček so sku-
pinou a ďalší. 

KOMA 
na ROCKNESE

2010

Je to celkom nedávno,
čo v Kalinove otvárali
nové ihrisko.
Dobrovoľníci, rodičia 
a nadšenci športu 
vložili do tejto stavby
veľa voľného času,
námahy a samozrejme
aj peňazí, len aby deti
a mládež mali kde trá-
viť voľný čas... Vízia,
že to každý ocení sa
akosi rozplýva...začalo
to začiatkom apríla
2010, keď zhorela
bunka na odkladanie
športových vecí, na rad
prišli basketbalové
koše, ničenie oplote-
nia...čo bude nabudú-
ce? Mládež tu naozaj
trávi voľný čas, ale nie
v športovom opojení...
Možno je konečne čas
sa nad tým zamyslieť...

Poslanec Pavol Targoš
oslávil v júni 60

Krásne životné
jubileum oslávil
poslanec mestského
zastupiteľstva a tiež
dlhoročný špor-
tovec - hrával 
futbal, behával
Krásňanskú 10-tku,
v mladosti sa veno-
val aj cyklistike,
tenisu... Pracoval
ako elektrikár.
Želáme mu veľa
zdravia a osobných
úspechov. -r-

Detský letný tábor sa tento rok konal 
v Bobrovci a deti prišiel navštíviť aj pán dekan
Pavol Špita.

V tieto dni je osvetlený už aj kostol v Kalinove,
z cesty sa naskytá krásny pohľad, vďaka tomu,
že kostol stojí na kopci...

Kalinovský 
kostol osvetlený
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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., Šte-
fan Koleno 80 r.

Sobáše
Marián Krupa a Júlia Jakubíková, Peter Pavlík a
Zuzana Blahutová, Ján Gavlas a Jana Vaňovcová,
Martin Cech a Miroslava Pošteková, Jozef Šadlák a
Lenka Macurová
JĎ

10 KrásňanMATRIKA

Narodení
Laura Mravcová, Sania Tatarčiaková, Kateřina
Završanová, Matúš Čimbora, Dávid Brňák,
Matej Neveďal

Sobáše
Martin Trizuliak a Mária Falaštová
Tomáš Brezáni a Michaela Pešanová
Rastislav Krella a Oľga Šupicová
Ing.Stanislav Kuljovský 

a Mgr. Martina Mekyňová
Vladimír Mihalda a Dominika Gerátová
Martin Bielčik a Ing. Katarína Rafajová
Ivan Dovala a Ľubomíra Švaňová

Úmrtia
Kvetoslava Bárdyová 71 r., Ondrej Kuljovský
62 r., Marcela Jakubcová 19 r., Ján Šustek 74 r.,
Pius Gálik 78 r., Štefan Šurin 79 r.

JUBILANTI
Júl – august 2010

8 5  r o č n ý Ivan Truban

8 0  r o č n í Anna Čimborová

Anna Sýkorová

7 5  r o č n á Česlav Bednár

Štefánia Gáliková

Pavlína Kasajová

Mária Kopásková

Irena Plánková

František Šustek

7 0  r o č n ý Pavlína Gavenčiaková

Anna Ihelková

Anna Jakubcová

Emília Kašubová

Mária Šadláková

Matilda Štefíková

Anna Šusteková

Anna Švábiková

MATRIKA

Výhľady na krásne okolie nadchli moju dušu...

„Moja láska k prírode začala ešte v detstve. 
Keď som sedela na palivovom dreve a rozprávala ako pekne
vonia horičkou. Postupne to nestačilo, bolo treba sa do horič-
ky dostať. Poznávanie kopaníc, osád a výhľady na krásne
okolie vždy nadchli moju dušu. Začiatky turistických výle-
tov boli s rodinou, neskôr so žiami, aby som aj v nich vzbud-
zovala to, čo ma očarilo na celý život. Ticho prírody, zeleň,
spev vtáčika...

K žiakom sa neskôr pripájali rodičia a už to neboli

len okolité hory, ale aj také akcie ako 100 jarných kilometrov,
rôzne výstupy, turistické zrazy, súťaže branno-turistické 
a dokonca dvakrát pobyt v spatakiádnej Prahe na Džbáne.
Pracovala som v ZŠ v TJ Slávia a v obci v TJ Tatran.
Najvydarenejšie naše akcie boli „Cesta rozprávkovým
lesom” a „Krásňanská 35ťka”. V Čadci som bola viac rokov
vedúcou komisie mládeže v ČSZTV - odbor turistika mláde-
že. Láska k prírode, k deťom, k pohybu, to všetko formovalo
môj život.”

V najbližších dňoch oslávi krásne okrúhle narodeniny žena, ktorá svojou
láskou k prírode a športu nadchla celú generáciu študentov, ale aj všetkých,
ktorí sa s ňou stretli... Píšem o pani Márii Šurinovej, ktorá nás mnohých
učila a ktorá sa do histórie nášho mesta zapísala ako priekupníčka turis-
tiky, pod jej vedenim sa konal aj známy pochod Krásňanská 35ťka. Povedala
mi pár slov o tom ako to všetko začalo... 
K narodeninám jej želáme všetko dobré, veľa zdravia, elánu osobných úspe-
chov a nech svoj optimizmus šíri aj naďalej.

Turistický pochod nazvaný Krásňanská
„35-ťka“ viedol okolitými pohoriami

Krásna. Prvýkrát sa uskutočnil 17. mája 1987.
Zorganizovala ho Telovýchovná jednota Tatran
Krásno a Telovýchovná jednota Slávia pri
základnej škole.

Turistická trasa mala tri dĺžky, a to 35, 20 
a 10 km. Prvá, 35 km dlhá, viedla zo štadiónu –
Holý diel – Kyčerka – Vojtov vrch – Chotárny
kopec – Belajky – Dunajov(most ponad cestu) –
Drozdov – Kyčerka-sedlo nad Klubinou –
Matúšov vrch – Hajdúchov vrch – Šľapkov –
Lazy a návrat na štadión. Druhá trasa, 20 km:
Krásno-Gavlasov – Vojtov vrch – Chotárny
kopec – Belajky – Dunajov – stanica Krásno –
štadión. Tretia, 10-kilometrová trasa viedla cez
Krásno-Gavlasov – Vojtov vrch – Macurov –
železničná stanica a štadión. Víťazom sa stal
každý, kto prišiel do cieľa. Kráčalo sa v každom
počasí. Pochod sa naposledy uskutočnil v roku
1990, ako IV. ročník. ĽP

Krásňanská „35-ťka“

Od 1. júla
2010 je 
v našej
farnosti

nový
kaplán

novkňaz
Mgr.

Miroslav
Hložný. 

Nový 
kaplán

Z výletu v HrčaveKilometre v nohách...

Naše mesto a jeho okolie je známe svojimi kaplnkami.
Každé leto sa pri nich konajú pobožnosti. Jednou z posled-
ných letných pobožností pod holým nebom bola svätá
omša v  osade Vyšné Vane. Celebroval ju dekan Pavol
Špita, správca miestnej farnosti. Pekné slnečné počasie
umožnilo, že sa na omši zúčastnili desiatky veriacich.
Mnohí pochádzajú z  tejto osady, a  tak si mohli opäť
zaspomínať na svoje niekdajšie časy. Súčasťou pobožnos-
ti boli aj vrchovské hody. Ľudia si pozývajú do svojich
domovov svojich známych i náhodných účastníkov. Je to
pekný zvyk, ktorý sa v dnešnej dobe zachováva akurát pri
podobných príležitostiach. Dúfajme, že táto tradícia vydrží
čím najdlhšie. LH

Omša pri kaplnke 
vo Vyšných Vaniach
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Hokejbalové mužstvo Krásno Sparrows získalo 
historicky prvý titul v seniorskej hokejbalovej lige
v Čadci. Už v minulosti malo k nemu blízko, no
dvakrát neuspelo. Tento rok to vyšlo keď zdolalo
finálového súpera Podzávoz 3:1 na zápasy.
Mužstvo Krásna podávalo po celú sezónu najlepšie
výkony a takmer celú sezónu bolo na špici tabuľky.
Aj preto si titul zaslúžia práve oni. Boli odmeňované
nielen družstvá, ale aj jednotlivci. Najlepším strel-
com základnej časti bol Róbert Drábik zo Suchých
dresov, najlepším nahrávačom bol jeho klubový 
spoluhráč Michal Šmelka. V základnej časti si cenu
za najlepšieho brankára odniesol Rudolf Svitek
z Krásna. V play-off to bol zasa brankár Podzávozu
Lukáš Smolka. Ceny víťazom odovzdal primátor
Mesta Čadca Jozef Vražel. Už teraz sa všetci tešia 
na nový ročník Kysuckej hokejbalovej ligy.

Nové 
multifunkčné 

ihrisko

V Krásne nad Kysucou pribudne v týchto dňoch multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a osvetlením. Ihrisko
bude slúžiť športovcom, širokej verejnosti. S výstavbou sa začalo v júni tohto roku a plánovalo sa dať do prevádzky
v septembri, no podarí sa to skôr. Ihrisko sa nachádza vedľa novej tribúny.  Slávnostné otvorenie bude v nedeľu 29.
augusta 2010 o 17.00 hod. za účasti expremiéra Roberta Fica a významných hostí. JĎ

Sparrows 
víťazne

Na turnaj v Novom Meste Nad Váhom boli pozvané
oddiely vzpierania a medzi nim aj oddiel z Krásna.
Turnaj sa konal koncom júna pri príležitosti sláv-
nostných dní mesta a išlo o 2. kolo jasek ligy. Okrem
nášho oddielu sa zúčastnili aj oddiely z Trenčína
a Nového Mesta nad Váhom. Krásno reprezentoval
Patrik Riečičiar, ktorý ako jednotlivec obsadil 2.
miesto výkonom 227 sin bodov. Na 3. mieste výko-
nom 219 sin. bodov skončil Patrik Broda. Samuel
Paulus skončil na 4. mieste výkono m 208 sin.
bodov, Lukáš Škola na 9. priečke výkonom 180 sin.
bodov a na poslednom mieste sa umiestnil Matej
Poštek výkonom 113 sin.bodov. Pre Mateja to bol
prvý štart v jeho vzpieračskej kariére. Chlapci bojo-
vali statočne a ako družstvo obsadili 1. miesto pred
Trenčínom a Novým Mestom n.V.

Vzpierači opäť
úspešní




