
 

Z á p i s n i c a 

z  rokovania mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou  

konaného  dňa 01.12.2021 

 

 

Prítomní poslanci: 

  1/ Mgr. Milan Jesenský               

  2/  Mgr. Jozef Mozol 

  3/  PhDr. Marta Jozefíková  

             4/ Jaroslav Pagáč 

             5/ Vojtech Buchta 

  6/ Mgr. Margita Ďurišová 

  7/ Miroslav Škrobian 

             8/ Miloš Lastovica 

             9/ Ing. Oľga Šumská Lastovicová 

           10/ Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D. 

           11/ Mgr. Martin Ondruška  

 

Ospravedlnení: Marcel Seko a mestská kontrolórka Ing. Zuzana Buchtová 

 

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

 

     1/  Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

     2/  Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov (J. Kasaj, Košúty 269, COOP  

          Jednota Čadca,  M. Kováčiková, Krásno 878, A. Jajcayová, Krásno 120, 

                     L. Šustek,  Krásno 2154, V. Šuráb, Krásno 1156, Kysucké múzeum Čadca,  

          SEVAK Žilina, M. Capek, Čadca 735/6, ILSTAV PLUS, s.r.o. Krásno 1541) 

                3/  Kontrola plnenia uznesení 

     4/  VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na  

                     území Mesta Krásno nad Kysucou – návrh 

     5/  VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné 

                     automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2022 - návrh 

     6/  VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na  

                     kalendárny rok 2022 - návrh 

    7/   VZN  č. 37/2021 o určení výšky  dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 

          na dieťa materskej školy a školských zariadení - návrh 

               8/   Dodatok č. 8 k VZN Mesta Krásno nad Kysucou č. 3/2015 o výške príspevku 

          na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach 

    9/   Prijatie uznesení k projektom  

             10/   Zníženie nájmu  

             11/   Stanovisko kontrolórky k rozpočtu mesta na rok 2022 

  12/   Rozpočet na rok 2022 

             13/   Rozbor hospodárenia mesta za III. štvrťrok 2021 + úprava rozpočtu 

  14/   Plán práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2022  

             15/   Plán práce mestskej kontrolórky na I. polrok 2022 

             16/   Správa kontrolórky z kontroly vedenia pokladne v meste Krásno za rok 2020 

             17/   Rozpis zmien pracovnej pohotovosti v zimnom období 2021/2022 

  18/   Interpelácie  

  19/   Rôzne, prijatie uznesení, ukončenie 



 

Bod programu: 1 – Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej komisie a overovateľov  

           zápisnice 
 

Rokovanie MZ  otvoril Ing. Jozef Grapa, primátor mesta.  Privítal všetkých prítomných.  

Primátor konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  11 a MZ je uznášania schopné. 

Primátor oslovil poslancov s otázkou, či súhlasia s programom   rokovania, ktorý dostali v 

tlačenej podobe. Ospravedlnil sa, že MZ bolo zvolané o týždeň neskôr s tým, že sa čakalo na 

stanovisko ministerstva financií k rozpočtu.  S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci. Do 

návrhovej komisie navrhol: Vojtecha Buchtu a Mgr. Margitu Ďurišovú  za overovateľov 

zápisnice navrhol: Ing. Jozefa Mozola a PhDr. Martu Jozefíkovú s týmto návrhom súhlasili 

všetci prítomní  poslanci. 

 

  

  

Bod programu  2 – Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov  

 

Žiadosť J. Kasaj, Košúty 269 

 p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi 

 p. Pagáč – žiadosť Ing. Kasaja sme mali na minulom zastupiteľstve. Bol vyhotovený 

GP a jedná sa o pozemky v časti mesta Zákysučie, je to časť záhrady, pozemok pod rodinným 

domom ako aj záhrada za cestou, ktorá je oplotená. Robili sa tam úpravy v m2, ktoré sa 

znížili. Je navrhnutá cena 10,-€. 

 p. primátor – otvára diskusiu nik sa neprihlásil,  prečítal uznesenie podľa návrhu 

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

Žiadosť COOP Jednota  

 p. Pagáč – COOP Jednota požadovala o  predaj alebo prenájom pozemkov vedľa 

Kyszdroju, na základe našej požiadavky dali vypracoval GP, ktorý máte priložený 

v materiáloch,  jedná sa o 620 m2. Dali sme spraviť znalecký posudok,  ktorý nám vypracoval 

Ing. Ján Kándrik, navrhnutá cena je 50,-€/m2, 

 p. primátor – navrhli sme väčšiu cenu ako vypracoval znalec, ubrali sme z ich 

požiadaviek , otváram k tomuto bodu diskusiu, 

 p. Šumská -  nemusíme všetko len predávať  osobitným zreteľom,   

 p. primátor – oni chcú stavať a rozširovať prevádzku na prenajatých sa nemôže stavať, 

 p. Šumská – lebo dávajme si pozor, ja som stiahla z  internetu čo as týka predaja 

osobitným zreteľom, 

 p. primátor – na VUC  boli kontroly nerobia dvojstupňové kolo  robia len 

jednostupňové. NKÚ vyčítalo VÚC že majú len jednokolové ale podľa zákona to môže byť aj 

takto.  Ja som si vysvetlil zákon tak, že má byť dvojkolové a tak to aj robíme,  

 p. Šumská - bolo to aj niekoľko krát v televíznych novinách, keď je to stavba, to je 

jasné, 

 p. primátor - ak nie sú pripomienky dávam hlasovať,  prečítal uznesenie podľa návrhu, 

musia si aj znalecký posudok zaplatiť 220,-€,  s ktorým súhlasili všetci poslanci..  

 

Žiadosť Mária Kováčiková, Krásno 878 

 p. Pagáč – to je asi posledná žiadosť je to tá ulička okolo bývalej pošty smerom na 

základnú školu, poprosím ju aby si našli iného geodeta, cena je stanovená ako pri predošlých 

10,-€, 



 p. primátor - otváram k tomuto bodu diskusiu, nik sa neprihlásil prečítal uznesenie 

podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

Žiadosť A. Jajcayová, Krásno 120 

 p. Pagáč -  žiada odpredaj pozemku p.č. KNC 1290/33 ostatná plocha o výmere 116 

m2, súčasť rodinného domu. Je to náš potok, ktorý je zatrubnený. Pri kontrole zistili, že táto 

časť pozemku nie je ich preto žiadajú o odpredaj,  

 p. primátor – otváram k tomuto bodu diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie 

podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci.  

 

 

Žiadosť Ľ. Šustek, Krásno 2154 

 p. Pagáč – žiada o odpredaj  podielu na pozemku KNCE 8937 a KNE 7938, ktoré sa 

nachádzajú v časti mesta Kalinov. Je to veľká metráž, ale mi sme tieto podiely získali v rámci 

vysporiadavania MK, čo sa týka neznámych vlastníkov. Tieto podiely prešli na mesto, 

nakoľko on je väčšinový spoluvlastník žiada o odkúpenie týchto podielov, 

 p. primátor – my sme využili zákon, ktorý bol na dobu určitú zdá sa mi že do konca 

apríla, od neznámych vlastníkov dostať do vlastníctva. Týmto sme dostali do vlastníctva 

pozemok nielen pod cestu ale aj okolo. Nakoľko sme tam dali plombu nemohlo SPP s týmto 

pozemkom hýbať preto žiada mesto o odpredaj podielov, 

 p. Jozefíková – dúfam, že ako navrhuje 8,-€ to nepredáme, 

 p. Šumská – prebytočnosť, to nie je 

 p. primátor – mi to musíme dať ako prebytočnosť a najskôr osloviť spoluvlastníka, 

nemôžem to inému ponúknuť. Nemôžeme to ináč. Teraz schvaľujeme prebytočnosť,   

 p. Šumská  - určite vyššiu cenu ako navrhol žiadateľ, 

 p. primátor – teraz neurčujeme cenu, ale už pri podávaní žiadosti sme hovorili, že cena 

bude vyššia,  

 p. Šumská – iné ceny dávame ako keď je dvor alebo záhrada, 

 p. primátor – máte ešte do diskusie, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu 

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 

Žiadosť V. Šuráb, Krásno 1156 

 p. Pagáč – to sú pozemky v časti mesta Lazy, po úmrtí rodičov zistili, že požiadali 

o odpredaj pozemku ale nezavkladovali do na katastri. Časť pozemku sa nachádza v záhrade 

a časť aj pod rodinným domom, 

 p. primátor – otváram diskusiu, musíme nájsť, či zaplatili za ten pozemok, potom by 

sme ináč určovali cenu za predaj. 

 p. Ďurišová – nie je tam či to zaplatili, teraz sú iné ceny ako boli v roku 2005 

 p. primátor – máte ešte do diskusie, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu 

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

Žiadosť Kysucké múzeum Čadca 

 p. Pagáč – žiadajú dotáciu na vydanie reprezentatívnej publikácie o Múzeu kysuckej 

dedina pri príležitosti 40. výročia jeho otvorenia, 

 p. Šumská – oni nám vychádzajú v ústrety tak aj my im,  

 p. primátor – pred 3. rokmi chceli zrušiť túto expozitúru, ale pri jednaniach sme sa 

dohodli aj na oprave spoločnej strechy aj rozšírení expozitúry. Ja by som to len tiež podporil.  

Máte ešte do diskusie, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu s ktorým súhlasili 

všetci poslanci. 



 

 

Prihlásil sa p. Kormanec, či by sme mohli prednostne riešiť p. Zapletala, 

 p. primátor – máme tu žiadosť 

 p. Zapletal, chcem Vás poprosiť o príspevok na antuku na tenisové ihrisko  

v základnej škole o ktorú sa staráme, asi pred dvomi rokmi sme dostali 100,-€ teraz to bude 

asi drahšie 

 p. primátor – musíte formálne požiadať, treba to písomne doriešiť, ja si myslím, že tam 

hrávajú aj deti, že bude aj zastupiteľstvo k tomu naklonené, ale formality musia byť. 

Príspevky sa budú riešiť v komisii a potom to pôjde do zastupiteľstva.  

  

  

Zmluvy o zriadení vecného bremena SEVAK, a.s. Žilina 

 p. Pagáč – v materiáloch máte vypísané parcely aj cenovú odplatu aj podľa znaleckého 

posudku  v rámci stavby:  „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

regiónu Stredné Kysuce“ 

  p. primátor – ak by sme to neschválili museli by to vyvlastňovať a tým by sa to všetko 

posunulo, má ešte niekto do diskusie, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenia podľa návrhu 

s ktorými súhlasili všetci poslanci. 

  

 

Žiadosť Ilstav plus Krásno 1541 

 p. Pagáč – Ilstav plus žiada o predĺženie zmluvy, ako viete im končí na konci mesiaca 

december. Mali obmedzenú prevádzku istotne majú prevádzkové náklady a žiadajú 

o predĺženie nájomnej zmluvy, 

 p. Jozefíková -  kolkáreň, určite varí aj pre dôchodcov, robí aj rozvoz 

 p. primátor – určite robí rozvoz, žiadajú o prenájom na rok  a potom by sa urobila 

súťaž na viac rokov. Máte ešte do diskusie, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu 

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 

K bodu programu 3 - Kontrola plnenia uznesení  

 p. primátor –  prenechávam slovo p. Pagáčovi, 

 p. Pagáč – uznesenie č. 54/2021 – odročuje žiadosť P. Buchta, mal doniesť projektovú 

dokumentáciu, to je kultúrnym domom, oslovili sme ho no ešte nemá pripravenú túto 

dokumentáciu,  keď to spracuje donesie nám to. Uzn.č. 57/2021 – p. Šustek, prenájom časti 

pozemku – postavenie prenosnej garáže, určite ste všetci dostali list od p. Koňušíkovej 

k tomuto problému. P. Šustek mal zamerať túto časť no doteraz nám to nedoniesol, zatiaľ je to 

odročené. To by boli všetko  z kontroly plnenia uznesení...  

 p. primátor – má niekto do diskusie k tomuto bodu, nik sa neprihlásil p. primátor 

prečítal uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

K bodu programu 4 – VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými  

                                    odpadmi na území Mesta Krásno nad Kysucou – návrh 

 

  p. primátor –  VZN bolo vyvesené 15 dní, my sme v tomto návrhu podstate dali to čo 

je podľa zákona, ani ceny sme nemenili okrem podnikateľských niektoré poplatky, lebo je 

pravda, že máme zberať  komunálny odpad  a odpad je ten, ktorý si urobí stránka pre pultom 

a za pultom je odpad z výroby, tolerovali ste to ale  tento odpad je oveľa drahší, doteraz máme 

ešte výnimku. Sú tam ešte nejaké zmeny v čl. 3, ods. 3c) zmena veľkoobjemovej zbernej 



nádoby z pôvodnej 7000l na 1100l, sťahujeme 7000l a dostávajú len 1100l a dostavajú kľúče 

obyvatelia osád od týchto kontajnerov,  v čl. 4 ods. 1 -  slovnom spojení kompostujú vo 

vlastných kompostéroch vypustené slovo vlastných – pri kompostéroch od mesta podpísaná 

Zmluva o výpožičke, v čl. 4b, ods. 1 Zmena formulácie z dôvodu uplatnenia výnimky 

v zmysle § 81 ods. 21 písm. b) Zákona č. 79/2015 o odpadoch, pri ktorej zber biologicky 

rozložiteľného kuchynského odpadu nie je nutné realizovať až do výšky naplnenia zberovej 

kapacity 250 l/obyvateľa/ rok- zbierame iba 15 kontajnerov. Čl. 11, ods. 6 – V zmysle 

rozhodnutia Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o ŽP zo dňa 25.10.2021 bolo VZN 

zosúladené so súhlasom pre zberný dvor, z ktorého boli odstránené kovy a obaly z kovov. 

Príloha č. 1 – zmena objemu zbernej nádoby z 1100 l na 7000l umiestnenej v Nižných 

Vaniach,  nechávam lebo sa tam ťažko dostáva, Príloha č. 2 – Odstránenie formulácie 

s odkazom na prevádzkový poriadok, Príloha č. 3 – aktualizovaný harmonogram zberu 

separovaného odpadu, Príloha č. 4 - aktualizovaný zoznam zložiek odpadov pre 

kompostovanie podľa novej vyhlášky, Príloha č. 5-  Doplnenie príloh o zoznam stojísk pre 

zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Otváram diskusiu 

 p. Šumská – v čl. 6, bod 1 – Mesto vykonáva dvakrát ročne zber elektroodpadu 

z domácnosti, a to v čase zberu objemných odpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok. 

Harmonogram je každoročne aktualizovaný a zverejňovaný na internetovej stránke mesta, 

v miestnej tlači a na úradnej tabuli mesta Krásno nad Kysucou. Doplniť aj o zverejňovanie 

rozhlasom. 

 p. primátor – používanie  rozhlasu sme  obmedzili, že budíme ľudí po nočnej, malé 

detí budíme, máme sms bránu a môžu doniesť na zberný dvor, 

 p. Jozefíková – dopíšme tam aj rozhlas, 

 p. primátor – okrem doplnení, ktoré zazneli máte ešte niečo do diskusie, nik sa 

neprihlásil prečítal uznesenie podľa návrhu s doplnením o pripomienku, s ktorou súhlasili 

všetci poslanci. 

  

 

Bod programu  5  – VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za  

                                 predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2022  

                                  

 p. Pagáč – VZN o dani tam sa prakticky  nič nemenilo, 

 p., primátor – tak ako vlani, čakáme ako sa príjmu zákony budeme to musieť meniť 

v priebehu roka, 

 p. Šumská – Oslobodenie od dane a zníženie dane v bode 3 písm b) – nerozumiem 

tomu zneniu „úplne bezvládnych fyzických osôb,  

 p. Durišová – ich stav sa nezlepšuje, nechodia k lekárovi, 

 p. primátor –  je to citované zo zákona 

 p. Šumská – pýtala som sa na to aj minulý rok nevedeli mi to povedať dole 

pracovníčky, kto robí VZN, právnik,  

 p. primátor – ktoré pracovníčky dole toto VZN robili na životnom na poschodí, 

 p. Šumská – ja som sa k tomu nedopátrala 

 p. Pagáč- pozrieme na formuláciu zákona,  

 p. primátor – máte ešte do diskusie, nik sa neprihlásil prečítal uznesenie podľa návrhu, 

s ktorým súhlasili všetci poslanci.  

 

Bod programu 6 – VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

        odpady na kalendárny rok 2022 

 p. primátor – poplatky, sú tie isté ako boli minulý rok. Máme tu žiadosť p. Capeka, 

ktorý žiada o úpravu VZN o zníženie poplatku pre chatárov bez trvalého pobytu v Krásne nad 



Kysucou. V dôsledku zmeny zákona č. 582/2004 o miestnych daniach v miestnom poplatku 

za komunálne odpady a DSO boli v novo predkladanom VZN na rok 2022 zjednotené 

podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku – Zníženie aj odpustenie poplatku sa po 

novom vzťahuje na všetkých poplatníkov podľa § 77 ods2. písm. a) zákona: 

Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území 

obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, 

alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na 

iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku 

a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha. Teraz je to 

zjednotené podľa zákona. Zmena v §1, bod 2 – to je odstránenie 7000 l nádoby z dôvodu 

neopodstatnenosti pre podnikateľov- nádoby majú slúžiť na zmesový odpad, pričom nie je 

predpoklad, že by mohli tvoriť ZKO v takomto objeme. Par. 2, bod 2,3,5 – Zmena formulácie 

z poplatníka s trvalým pobytom v Krásne nad Kysucou na poplatníka podľa §77 ods. 2 písm. 

a) zákona z dôvodu zmeny zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady – podmienky na zníženie alebo odpustenie 

poplatku sa už vzťahujú na všetkých poplatníkov podľa §77 ods. 2 písm. a) zákona, nie iba 

osoby s trvalým pobytom. V §2 bod 2 – zmena formulácie zníženia poplatku – pôvodne bola 

presne stanovená sadzba za obdobie na osobu a kalendárny deň vo výške 0,0137 Eur, nová 

formulácia zníži sa poplatok o 75%. Par. 2, bod 3 – zmena formulácie zníženia poplatku – 

pôvodne bola presne stanovená sadzba za obdobie na osobu a kalendárny rok vo výške 

pôvodne 0,0273Eur(9,9918Eur/osoba/rok) nová formulácia zníži poplatok o 50% - osoby 

pracujúce  v zahraničí, pôvodne 0,01237Eur (,0142 Eur/osoba/rok) nová formulácia zníži 

poplatok o 75% - osoby v hmotnej núdzi, pôvodne 0,0410 Eur (15,0060Eur/osoba/rok) nová 

formulácia zníži poplatok o 25% pre – dôchodcov starších 62 rokov a osoba, ktorá je 

držiteľom preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. V §2, bod 4 – 

Odstránenie formulácie – Ak ide o poplatníka – fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt ani 

prechodný pobyt v meste Krásno nad Kysucou a užíva alebo má právo užívať nehnuteľnosť 

na území mesta Krásno nad Kysucou na individuálnu rekreáciu napr. chatu, chalupu alebo 

obdobnú nehnuteľnosť a nehnuteľnosť nie je trvale osídlená (celoročne) poplatok sa znižuje 

na 0,410 Eur (15,0060 Eur/osoba/rok)  - z dôvodu jednotnej sadzby pre všetkých poplatníkov. 

Zľavy môžu byť poskytované zo základnej sadzby 0,0547 Eur (20,0202 Eur/osoba/rok). V §3, 

bod 3 – Doplnenie formulácie, ktorá upravuje spôsob úhrady poplatku za drobné stavebné 

odpady na zbernom dvore. To je všetko, otváram diskusiu, 

 p. Jesenský – pekne si nám to vysvetlil, 

 p. primátor – prečítal uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 

Bod programu 7 – VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na 

                               dieťa materskej školy a školských zariadení – návrh 

 

 p. primátor –  zmena je v režijných poplatkov je návrh 10,-€, znížme to na 7,- €. Mali 

sme jednanie s starostami okolitých obcí sme sa dohodli na 7,-€. Ide všetko hore energie, 

plyn, platy čo sa týka jedálni. Čo sa týka škôlky sme dohodli 4,-€. Bude to prepočítane na 

jeden deň, nie ako predtým. To je asi všetko k tomuto VZN. Otváram diskusiu, nik sa 

neprihlásil prečítal uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

  

 

Bod programu 8 -  VZN č. 38/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Krásno nad  

                               Kysucou č. 3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov  

                               v školách a školských zariadeniach 



 

 p. primátor – je tam aj škôlka, čo sme hovorili predtým vo VZN, upravuje sa aj 

dospelý stravník na 1,50,-€. Otváram diskusiu, nik sa neprihlásil prečítal uznesenie podľa 

návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci.  

 

Bod programu 9  – Prijatie uznesení k projektom 

 p. Pagáč –  zapojili do projektu Zvýšenie kvality poskytovaných služieb 

a hygienických štandardov v Mestskej knižnici Krásno nad Kysucou“ 

dostali sme dotáciu z VUC – tam sme zakúpili regále, vymaľovali, nový informačný systém, 

bude trochu vynovená. Ďalší projekt je cykloprístrešky, ktoré chceme vybudovať v areáli 

školy,  

 p. primátor – cykloprístrešky musia byť len v areáli školy, lebo výzva je len na 

školskom pozemku. Bolo by to tam ako boli dielne, nadstrešilo by sa to, vydláždilo. Toto sú 

len malé projekty. Čo sa týka knižnice, že to musíme  prispôsobiť na dobu 21 storočia, čosi 

sme dostali z VUC. Tie knihy, ktoré sa nepožičiavajú vyradiť aby zbytočne nezaberali miesto 

v regáloch. Musíme mať prehľad o výpožičke tej ktorej knihy, zaviesť knihoboxy, do ktorých 

sa budú odkladať vybraté knihy, knižnica musí byť moderná. Máte dačo k tomu, nik sa 

neprihlásil prečítal uznesenia podľa návrhu, s ktorými súhlasili všetci poslanci. 

 

 

Bod programu 10  – Zníženie nájmu 

 p. primátor –  tak ako sme predtým schvaľovali aj teraz je možnosť získať od štátu 

peniaze na nájom, sú to tí istí nájomcovia ako, fitnescentrum, kolkáreň, Da-Sy a papierníctvo. 

Znižuje  na 50 % nájmu a štát nám dá 50%.  Neverím, že ich to zachráni, majú väčšie 

náklady. 

 p. Šumská- to dáme všetkým  

 p. primátor – v materiáloch sú tí spomenutí, ktorí dali žiadosti ale robíme to pre 

všetkých. Prečítal uznesenie podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

Bod programu 11 -  Stanovisko MK  

 

 p. primátor – kontrolórka je neprítomná je u lekára.  K stanovisku sa nebudem 

vyjadrovať. Otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu s ktorým 

súhlasili všetci poslanci. 

 

Bod programu 12 -  Rozpočet  

 p. primátor –  ako som spomínal rozpočet sa tvoril ťažko, ide finančná reforma 

mestám a obciam príde menej peňazí, nevieme či to bude na rok alebo len na niekoľko 

mesiacov. Robili sme ho na základe toho aké sú oficiálne prognózy ministerstva financií  a na 

to naše príjmy a výdavky. 

 p. Tvrdá – v materiáloch máte návrh rozpočtu na roky 2022-2024 je zostavený na tri 

rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované 

výdavky roku 2022. Rozpočet na roky 2023-2024 nie je záväzný. Bežné príjmy – Daňové 

príjmy – Pri stanovení výnosu dane z príjmu fyzických osôb sme vychádzali najmä z návrhu 

viacročného rozpočtu verejnej správy na roky 2022-2024, ktorý je uverejnený na internetovej 

stránke MF SR a prognózy Rady pre Rozpočtovú zodpovednosť. Predpokladaný vývoj dane 

vychádza zo septembrovej prognózy daňových príjmov verejnej správy. Po schválení 

rozpočtu verejnej správy bude rozpočet výnosu dane z príjmu fyzických osôb upravený. Daň 

z nehnuteľnosti a dane za špecifické služby (za psa, za nevýherné automaty, za ubytovanie, za 

užívanie verejného priestranstva, za komunálne odpady) Sú stanovené na základe návrhu 



VZN o miestnych daniach a poplatkov pre rok 2022, kde sú oproti roku 2021 navrhované 

zmeny sadzieb poplatku za vývoz komunálneho odpadu právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom. Celkovú výšku predpisu daní a poplatkov len odhadujeme, nakoľko 

dnes nie je možné presne predvídať ako sa prejaví zvýšenie a ako si budú daňovníci plniť 

svoju povinnosť platenia daní a poplatkov. Celkový rozpočet na rok 2022 je nižší ako 

schválený rozpočet na rok 2021 a to z dôvodu predpokladu nižšieho predpisu poplatku za 

rozvoj.  Nedaňové príjmy – pri príjmoch z podnikania a z vlastníctva majetku sme vychádzali 

z dostupných zmlúv a informácií a zo skutočných príjmov z roku 2021. Príjmy 

z administratívnych poplatkov sú tvorené správnymi poplatkami, ktoré mesto vyberá v súlade 

so zákonom o správnych poplatkoch. Platby a poplatky z predaja služieb sú rozpočtované na 

základe dostupných informácií a skutočných príjmov v roku 2021. V roku 2021 nám banky 

neposkytli žiadne úroky z finančných prostriedkov, preto v roku 2022 predpokladáme 

rozpočet úrokov v nižšej sume. Výšku iných nedaňových príjmov predpokladáme v nižšej 

sume ako v roku 2021, nakoľko dnes neviem odhadnúť výšku dobropisov a vratiek. 

Granty a transfery. Výška príjmov sa predpokladá na základe návrhu rozpočtu verejnej 

správy. Rozpočet bude upravený po oznámení výšky jednotlivých transferov od príslušného  

úradu verejnej správy. Bežné transfery z projektov EU sú rozpočtované len tie, ktoré sú 

zmluvne dojednané. Jedná sa o projekty, DOS, Energetický audit ZUŠ, Rozvoj futbalových 

schopností k podpore športu v pohraničí. Kapitálové príjmy – Na rok 2022 navrhujeme 

kapitálové príjmy z projektov EU, ktorú sú zmluvne dojednané. Doteraz bolo odovzdaných 

viacero projektov na financovanie zo štrukturálnych fondov EU a štátneho rozpočtu, tieto 

budú doplnené do rozpočtu až po schválení zdrojov na konkrétne investičné akcie. Finančné 

operácie – V príjmovej časti je rozpočtovaný presun finančných prostriedkov z minulých 

rokov – nevyčerpané dotácie na stravovanie žiakov ZŠ a DOS, ktoré v roku 2022 musíme 

vrátiť do štátneho rozpočtu na konci kalendárneho roka budú známe až po spracovaní ročnej 

účtovnej závierky. Na základe toho bude upravený aj rozpočet zostatku prostriedkov z roku 

2021. Bežné výdavky. Oproti roku 2021 sa počíta s výrazným nárastom bežných výdavkov na 

energie. Vzhľadom k tomu, že sa ešte stále rokuje o navýšení miezd vo verejnej správe, 

v návrhu rozpočtu sa počíta s nárastom miezd 5%.  Zo schválených projektov sa bude 

realizovať – Opatrovateľské služby v Krásne nad Kysucou Energetický aut ZUŠ a Rozvoj 

futbalových schopností k podpore športu v pohraničí. Kapitálové Výdavky – je pre mesto 

prvoradé pokračovať vo výstavbe bytov Zákysučie, chodníkov v Kalinove, rekonštrukcia 

miestnych komunikácie po výstavbe kanalizácie, oplotenie cintorína, výstavba Vodného diela 

a i. Zo schválených projektov sa bude realizovať. Moderné technológie pre mesto Krásno nad 

Kysucou, Rekonštrukcia zariadenia opatrovateľskej služby, Komunitné sociálne zariadenie 

pre oddych matiek s deťmi, detské ihrisko.  V prípade schválenia nami predložených 

projektov bude rozpočet upravený v príjmovej aj výdavkovej časti. Finančné operácie – Vo 

výdavkoch v časti finančných operácií je navrhnutý rozpočet na splátky istiny z prijatých 

úverov ŠFRB na základe platných úverových zmlúv na výstavbu bytových domov Zákysučie.  

v programu rozpočtu. Rozpočet na rok 2022 je spracovaný ako vyrovnaný, pričom bežný 

rozpočet je prebytkový vo výške 414.032,-a kapitálových rozpočet je schodkový vo výške 

 – 903.450,- Eur. Schodok kapitálového rozpočtu bude vykrytý s prebytku bežného rozpočtu 

a zo zostatku finančných operácií vo výške 489.418,- Eur. Rozpočet máte v tabuľkovej časti 

ako aj programový rozpočet. 

 p. primátor – otváram diskusiu, 

 p. Jozefíková - nevidím tu nič na dom dôchodcov, 

 p. Tvrdá – je navrhnutá suma  60.000,- € na projektovú dokumentáciu, 

 p. Jozefíková – ďakujem, 

 p. Šumská -  čo sú to tie smart technológie,  



 p. primátor –  smart technológie je bežné pomenovanie pre moderné alebo 

najmodernejšie technológie, je to zvýšenie otvorenosti verejnej správy pre občanov mesta 

Krásno v rámci poskytovania údajov o dopravnej situácii, parkovaní, meteorologickej situácií 

a o kvalite životného prostredia,  

 p. Ondruška – ten Vodný svet, to je to čo sa plánovalo vedľa ihriska, 

 p. primátor  - áno ale je to zložité a finančne veľmi náročné. Odhadujeme, že budeme 

mať prebytkový rozpočet. Máte ešte niečo do diskusie k rozpočtu, nik sa neprihlásil, prečítal 

uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

  

Bod programu  13 -  Rozbor hospodárenia mesta za III. štvrťrok 2021 + úprava rozpočtu  

 p. Tvrdá – za III. štvrťrok  mesto hospodárilo s prebytkom, máte v tabuľkovej časti 

jednotlivé príjmy a výdavky,  

 p. primátor – je prebytkový nakoľko je to k 30.9.2021 a odvtedy sú tam už aj nejaké 

úhrady, bude relatívne menší prebytok, 

 p. Tvrdá - úprava rozpočtu už teraz je iná, úpravy na konci roka sa urobia na základe 

rozpočtových pravidiel, 

 p. primátor – môžeme dať uznesenie, na základe tých zásad to musí byť urobené 

 p. Tvrdá – mesto bude hospodáriť s prebytkom 

 p. Šumská – v odpadovom hospodárstve, nakladanie s odpadmi  tá suma  

 p. primátor – to je vážiaci systém na autá, 

 p. Tvrdá – bude to stáť 30.000,-Eur, 

 p. primátor – ešte máme niečo 

 p. Šumská – výstavba a rekonštrukcia chodníkov,  

 p. Tvrdá – faktúru už máme, čiže rekonštrukcia MK bude nižšia, 

 p. Šumská – právne zastupovanie čo to je, 

 p. Tvrdá – právny zástupcovia a prevody pozemkov, 

 p. primátor – to čo sme mohli využiť do 30.4.2021 prevody pozemkov  vyšiel m2 na 

0,40 €, dostali sme pozemky pod cintorín  a pod. Musel to urobiť len ten čo robí majetko 

právne vysporiadanie, 

 p. Jozefíková – chcem  sa poďakovať za chodník od kostola,  či by sa nedalo urobiť 

prechod pre chodcov ako je na rohu 

 p. primátor – prechod počítame urobiť na jar, 

 p. Jozefíková - prečo nie je prechod pre chodcov pri cintoríne, 

 p. primátor – tri razy sme dávali žiadosť ale nám ju neschválili. Môžeme sa pokúsiť 

znova podať žiadosť. Máte ešte niečo do diskusie, nik sa neprihlásil prečítal uznesenia podľa 

návrhu s doplnením pri úprave rozpočtu podľa rozpočtových pravidiel.  

 

  

Bod programu 14 -  Plán práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2021 

  p. primátor – máte ho v tlačenej podobe, otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, 

prečítal uznesenie podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 

Bod programu 15 -  Plán práce mestskej kontrolórky na I. polrok 2021 

 p. primátor – vy si určuje čo má robiť mestská kontrolórka, ováram diskusiu, nik sa 

neprihlásil prečítal uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 

Bod programu 16 -  Správa kontrolórky z kontroly vedenie pokladne za rok 2020 



 p. primátor – máte ju v materiáloch, otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal 

uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci.  

 

 

 

 

 

Bod programu 17 -  Rozpis zmien pracovnej pohotovosti v zimnom období 2021/2022 

 p. primátor - tak ako každý rok dávame schvaľovať rozpis smien pracovnej 

pohotovosti v zimnom období 2021/2022, máte tam aj čísla mobilov na šoférov, majú už 

lepšiu techniku. Máte niečo k tomuto bodu, nik sa neprihlásil prečítal uznesenie podľa návrhu 

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 

 

Bod programu 18 -  Interpelácie 

 

 p.  Jozefíková – išli sme sa prejsť po cyklotrase a pri kolkárni  boli mladí ľudia do 16 

rokov mlátili železnými tyčami do kolkárne, či by nemohli mestská polícia viackrát 

kontrolovať,  

 p. primátor  - vandalizmus v meste je neúnosný, to máš to isté v Kalinove na ihrisku 

u Blažky a inde, 

 p. Jozefíková – malo by sa ihrisko zatvárať, 

 p. primátor  - súhlasím aby sa to zatváralo, musia tam hodiť mestskí policajti,  len 

upratujeme po týchto vandalov, postriekané je všetko všade, 

 p. Jozefíková – či by sa nemohla urobiť propagácia na očkovanie, toľko 

nezaočkovaných v našom okrese, 

 p. primátor – v pondelok tu bude očkovanie – Vakci ZUZKA žiadali to, ktorí chodia 

na turnusy a potom  18.12.2021 sme sa dohodli na Zborove vakcínou od spoločností Pfizer. 

Takže ja nechcem nikoho nútiť ani odhovárať robíme asi  až nadštardarne. Nepomôže žiadna 

reklama, lotéria, len keď sa zvrie čierny okres a vtedy sa rozhodnú či hej alebo nie,,  

 p. Jozefíková – kontajner na sklo pri nás, nebolo vyvezené, či by sa dalo vyviesť, 

 p. Škrobian – už je vyvezený, 

 p. Jozefíková – to je hrozné s psičkármi, aká je cyklotrasa hrozné, 

 p. primátor – nemá právomoc, mestskí policajti chodili ráno keď venčili kontrolovať 

sáčky povie, že akurát teraz zahodil, ako ho skontroluješ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po ukončení rozpráv boli prijaté nasledovné uznesenia. 

  


