
 

Z á p i s n i c a 

z  mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou konaného  

 dňa 13.3.2019 

 

 

  

Prítomní poslanci: 

  1/ Mgr. Milan Jesenský               

  2/ PhDr. Marta Jozefíková 

  3/ Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D. 

  4/ Mgr. Jozef Mozol 

  5/ Marcel Seko 

  6/ Mgr. Margita Ďurišová 

             7/ Jaroslav Pagáč 

             8/ Vojtech Buchta 

  9/ Miroslav Škrobian 

 10/ Ing. Oľga Šumská Lastovicová 

  

 

Ospravedlnení (PN): Miloš Lastovica, Mgr. Martin Ondruška 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/  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 

               3/  Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov ( Služby, s.r.o. Krásno, T. Tomčala,  

                    Krásno č. 1617, M. Staš, Ochodnica 821,  ZŠ Mládežnícka Krásno 1343, 

                    P. Golas, Krásno 1695) 

               4/  Kontrola plnenia uznesení, zápisnica z kultúrnej a športovej komisie 

    5/  Návrh Štatútu k participálnemu rozpočtu na rok 2019 

    6/  Návrh Štatútu mesta Krásno nad Kysucou 

    7   Úprava rozpočtu 

    8/  Prijatie uznesení k projektom  

               9/  Informatívny rozbor hosp. Krasbytu za rok 2018 + opravy vykonané v r. 2018 

             10/  Návrh úpravy nájomného v zdravotnom stredisku a dome služieb 

  11/  Návrh Plánu práce na rok 2019 

             12/  DHZ – Návrh člena na funkciu veliteľa DHZ 

         Návrh na vykonanie preventívnych  protipožiarnych prehliadok na rok 2019 

  13/  Rôzne (delegovanie do komisií) 

  14/  Prijatie uznesení, ukončenie 

 

 

 

 

 

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

zápisnice 
 



 Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Jozef Grapa, primátor mesta, 

ktorý  privítal prítomných poslancov a oslovil poslancov s otázkou, či súhlasia s programom 

rokovania, ktorý dostali v tlačenej podobe s tým, že sa doplní o žiadosť občanov ul. SNP 

o zrušenie prevádzky na tejto ulici a žiadosť o darovanie  zdedených podielov na pozemkoch 

mestu. S týmto návrhom súhlasili všetci  poslanci. Do návrhovej komisie navrhol: PhDr. 

Martu Jozefíkovú, Ing. Vladimíra Kormanca, Ph.D., za overovateľov zápisnice navrhol: 

Marcela Seku a Mgr. Jozefa Mozola. S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci. 

 

 
Bod programu 2 – Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 

 

 p. primátor   -  prvý krát na zastupiteľstve je prítomná  Ing. Oľga Šumská Lastovicová 

a  nakoľko nám bolo doručené vzdanie sa mandátu poslanca MZ p. Milana Buchtu, nastupuje 

ďalší v poradí s najväčším počtom hlasov p. Miroslav Škrobian. P. primátor prečítal sľub 

poslanca  mestského zastupiteľstva a poslanci svoj súhlas potvrdili  podpisom sľubu.   

 

 

Bod programu 3 – Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov 

 

Žiadosť SLUŽBY, s.r.o. Krásno 

 p. primátor – mali ste túto žiadosť na minulom zastupiteľstvo,  pri rokovaní 

s majiteľom firmy sme sa dohodli na tom, že sa to siahne na minimum,  nechajú len  pozemok 

okolo budov časť obslužného priestoru,  vstupy z jednej a z druhej strany a on by nám vrátil 

časť jeho parcely, aby sme to mali zarovnané a samozrejme by podal plot na svoje vlastné 

náklady. Značne sa zmenší výmera pozemku skoro na polovicu. Podrobnejšie to máte 

vysvetlené v dôvodovej správe.  Otváram k tomuto bodu diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal 

znenie uznesenia podľa pripraveného materiálu. 

 

Žiadosť T. Tomčala, Krásno 1617 

              M. Staš, Ochodnica 821     

 

 p. primátor -   pri tomto materiály som si osobne vytrpel lebo na úkor toho, že sa oni 

nevedeli dohodnúť a morálne som presvedčený  o tom, aby im ostala aj garáž keď mali 

exekuovaný byt a garáž si odkúpi ten kto si kúpil byt. Na zastupiteľstve sú prítomné obe 

rodiny. Otváram k tomu bodu diskusiu  

 p. Seko – môžeme dať slovo prítomným 

 p. primátor – podľa rokovacieho poriadku majú slovo najskôr poslanci 

 p. Mozol – tento prípad je veľmi komplikovaný,  ja kým som sa dopracoval k celkovej 

genéze stálo ma to nemálo námahy, ale aby sme zistili ako pokračovať musíme vedieť či sa 

dohodli, môžeme im dať slovo  

 p. Seko –  môže im udeliť slovo, aby sme vedeli k tomu prijať uznesenie 

 p. Kormanec – na začiatok by som sa priklonil k vášmu úvodu a prikláňam sa k tomu 

čo navrhol p. primátor 

 p. Stašová -  ja som Anita Stašová,  my sme sa dohodli už máme peniaze v depozite, 

chcem sa ospravedlniť,  že sme sa nevedeli dohodnúť ale dohoda je už medzi oboma rodinami

 p. primátor – aby som vysvetli stav dohoda prišla až v pondelok ja som bol 

rozhodnutý, že to použijeme pre vlastnú potrebu, cítil som že chcem pomôcť a za to, že sa 

neviete dohodnúť, nebudete zaťahovať mesto ani mestský úrad do svojich sporov. Môžeme 

dať hlasovať o tom. Dáme odročiť a pripravíme materiály  na budúce zastupiteľstvo. 

 



Žiadosť ZŠ Mládežnícka Krásno 

 p. primátor  – žiaci ZŠ Mládežnícka tak,  ako každý rok podali žiadosť o príspevok na 

zájazd do Veľkej Británie. O finančnú výpomoc požiadala p. Kuljovská, ktorá to zdôvodnila 

tým, že je väčší počet žiakov a žiada  o príspevok pre sirotu  Eriku Korchanovú.  Neviem či je 

to adekvátne a teraz neviem či  už to nie samozrejmosť, že o akú sumu požiadajú takú 

dostanú. Možno by sa mala zapojiť aj základná škola. Neviem či je adekvátna suma.   

 p. Kormanec – dnes mi volal p. Ondruška, že je na PN, že oni tiež zháňajú sponzorov 

– napr.  na doprave parcipuje on s bratom, čiže aj oni zháňajú sponzorov nie sú odkázaný len 

na mesto 

 p. primátor – ja len, že je to jednoduché  požiadať mesta a mesto prispeje 

 p. Mozol – ja len poviem toľko, že  mesto je najväčší sponzor a nesmie sa to brať ako 

samozrejmosť, preto dúfam, že sa mestu poďakovali. Viem že iné mestá toľko neprispievajú 

u nás nielen škola ale aj iné skupiny majú full servis. 

 p. primátor –  máš pravdu, dobre hospodárime a preto veľakrát prispievame na to čo 

iné mestá neprispievajú, stáva sa to asi už samozrejmosť požiadať mesto,  súhlasíte 

s navrhovanou sumou 

 p. Kormanec – ja súhlasím s navrhovanou  sumou 

 p. primátor –  ja nemám problém s tým, či dať sumu 2.000,- alebo 2.500,-€ som za to, 

aby si hľadali aj inú pomoc, či sumu tých  500,-€  by nemala mať problém škola 

vysponzorovať svojich žiakov. 

 p. Kormanec – ja by som súhlasil so sumou 2.500,- €, ale v inom bode programu 

prispievame sumou 2.200,- € Klubu kysuckého maratónu, ktorý nie je naším klubom a nie sú 

tam naši ľudia a čo povedia rodičia našich detí, že prečo našim deťom nie  a cudzím áno 

 p. primátor -  to je preto lebo ten maratón bude v Krásne,  bude to na území mesta 

 p. Jozefíková – ja by som navrhovala 2.000,-€,  nech prispeje škola z nejakého fondu 

 p. primátor - sú tu dva návrhy 

 p. Jesenský-  ja sa prikláňam k sume 2.000,-€ 

 p. Seko  - ja sa tiež prikláňam k sume 2.000,-€ 

 p. primátor – dávam hlasovať o sume 2.500,- €, tento návrh neprešiel, sumu 2.000,-€, 

tento návrh prešiel. 

 

Žiadosť p. P. Golas, Krásno 1695  

 p. primátor – uzn.č. 68/2015 zo dňa 30.9.2015 bola schválená zámena pozemkov vo 

vlastníctve P. Golasa za pozemky vo vlastníctve mesta. Vzhľadom k tomu, že garáže boli 

posunuté do prístupovej cesty, v skutočnosti cesta zaberal i časť pozemku p. Golasa preto 

týmto uznesením bola táto zámena vykonaná a pozemok 6417/377 bol aj zavkladovaný. Na 

druhej časti pozemku je postavená prenosná garáž ale pozemok nie je zavkladovaný. P. Golas 

žiada o posunutie tohto pozemku na iné miesto. Toto riešenie nie je možné vzhľadom k tomu, 

že v teréne sa nachádza vjazd na vykladaciu rampu k vedľajšej prevádzke ako aj z dôvodu, že 

v minulom období sme rušili nájomné zmluvy, ktoré na tejto parcele mali umiestené garáže 

iní občania. Vznikla by preluka, ktorá by bola nevyužitá pre mesto. Otváram k tomuto bodu 

diskusiu. Nik nemá k tomuto bodu ak nie tak prečítam uznesenie, ktoré bolo schválené 

 p. Hamzič – aké bolo prijaté uznesenie 

 p. primátor – keď je už prijaté uznesenie nemôže sa už rokovať o materiáli 

 

 

Bod programu 4 – Kontrola plnenia uznesení, zápisnica z kultúrnej a športovej komisie 

 p. primátor – pri tomto bode prenechal slovo p. zástupcovi 



 p. Pagáč – kontrola plnenia uznesení  v materiáli máte zápisnicu z kultúrnej komisie, 

ktoré boli schválené v komisii a dodatočne je tam i príspevok pre Hodas Pauer –  klub 

žilinských vodákov 120,-€.  

 p. primátor – požiadal o väčšiu sumu, ako príspevok na loď, ale že prispievajú na 

členské aj iné obce a mestá tak sme navrhli aspoň 120,-€ 

 p. Kormanec – ja sa chcem spýtať nie sú tam príspevky na oddiely aké budú dotácie 

pre TJ Tatran Krásno je nás tam veľa oddielov,  či také ako minulý rok, nemáme to v tomto 

materiáli 

 p. Pagáč – suma je ako minulý rok, ktorú máme v celku ako TJ a potom ako sme 

rozoberali na športovej komisii by sa nevyčerpané prostriedky po zrušení klubov použili na 

novo vytvorené oddiely 

 p. Kormanec – chýbajú mi tam sumy 

 p. primátor – TJ má schválený rozpočet a túto sú  len príspevky pre malých, oslovil ma 

p. Drahňák, že otvára oddiel gymnastiky a požiadal o príspevok na kladinu a iné  

 p. Kormanec – ja si myslím, že sú to žiadosti o príspevok, ktoré schvaľuje kultúrna 

komisia, čo sa týka športovej komisii tam sme neriešili výšky príspevkov pre oddiely. Aj mňa 

oslovil p. Drahňák, či by sa im nedalo nejako prispieť 

  p. primátor – ja si dám overiť ako môžeme prispieť  na gymnastiku, chceli príspevok 

na kladinu a ešte iné veci, možno to kúpime a dáme škole do zápožičky, overím si to 

u vedúcej finančného.  

 p. Ďurišová – ja by som chcela vedieť prečo OZ STELLA SPEI má  taký veľký 

príspevok, keď tam nie sú občania mesta, zatiaľ čo v  Lige proti reumatizmu je viac ako 80 

občanov mesta, ja  navrhujem  zvýšiť na sumu 1.000,-€ pre reumatikov 

 p. primátor - o tomto rozhodovala kultúrna komisia 

 p. Mozol – ja k zasadnutiu kultúrnej komisie chcem povedať, že každý rok tam máme 

5 žiadostí, ktoré žiadajú o vysoký príspevok a nemôžeme vyhovieť všetkým, preto sme našli 

kľúč, že každý rok dáme jednej z týchto skupín väčší príspevok a snažíme sa nájsť 

kompromis, aby sme vyhoveli všetkým žiadostiam v rámci finančných možností.  Ďalšia vec, 

ktorú poviem, že keď si pozrieme zoznam na čo chcú použiť príspevok tak ak chceme mestu 

ušetriť peniaze, tak by sme vyškrtali 80% položiek. Snažíme sa, aby všetci žiadatelia o 

príspevok vykonávali činnosti na území mesta inak nedostanú príspevok. Túto podmienku sa 

nám darí presadzovať 

 p. Kormanec – Liga proti reumatizmu vykonávajú toto v rámci svojho voľna, zadarmo 

navrhujem sumu 1.000,-€ 

 p. Seko – ja navrhujem zobrať 200,-€ z Klub Kysuckého maratónu Čadca a dať 200,- € 

Lige proti reumatizmu 

 p. primátor – ako navrhnete nemám problém,  

 p. Kormanec – ja súhlasím s návrhom p. Seka 

 p. primátor – prečítam uznesenie podľa návrhu s tým, že Klubu Kysuckého maratónu 

sa zníži na sumu 2.000,-€ a Lige proti reumatizmu sa zvýši na 1.000,-€. 

 p. Kormanec – máme tu jednu individuálnu žiadosť, ktorú zastupuje p. Korhelík, ktorý 

je prítomný a žiada o zrušenie povolenia prevádzky Bar DA-SY , SNP 181 Krásno  

 p. primátor – súhlasíte s tým, že sa prejedná táto žiadosť terazi 

 

Bod programu: Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov 

  

 p. primátor – ja by som chcel k tomu povedať toľko, že žiadosť prišla až vtedy keď 

boli materiály na zastupiteľstvo odoslané, nie je k tomu pripravený materiál aké máme 

právomoci.  Môžeme iniciovať referendum kde 30% podpisov  občanov môže vyvolať 

referendum o tom, že sa nebudú prevádzkovať herne na celkom území mesta. Ministerstvo 



financií vydáva licenciu na prevádzkovanie aj na zrušenie. Musia mať kamerový systém, na 

kontrolu občianskych preukazov, že nemôžu hrať ak nemajú 18 rokov, študenti, ktorí 

poberajú sociálne dávky, čiže to musí byť kontrolovateľné kamerami. 

 p. Ďurišová –  títo návštevníci rušia nočný kľud ja keď cestujem ráno a vidím aký 

neporiadok a hluk robia tak chudáci tí, ktorí tam bývajú. Mali by sme sa zamyslieť kde 

povoľujeme takého herne. 

 p. Kormanec -  ja súhlasím,  že herňa nie je pre mesto zaujímavá, skôr tam vidím 

patologické vplyvy, gemblerstvo,  popíjanie alkoholu, čierne požičiavanie peňazí a ďalšie 

veci. Čo mňa sužuje, je že keď si idem ráno zabehať herňa je otvorená, hoci je už po 

zatváracích hodinách. Oni si robia biznis, bez ohľadu na dodržiavanie otváracích 

a zatváracích hodín. Ale čo z toho keď  nik nekontroluje porušenie tohto nariadenia.  

 p. primátor –  roky sme bojovali keď začala prevádzku „Mešita“, prijímali sme 

uznesenia, VZN a nevedeli sme s tým pohnúť. Policajti to kontrolujú a oni povedali, že majú 

uzavretú spoločnosť. K prevádzkovaniu herne musia mať licenciu, ktorá sa vydáva na 2 roky 

a vydáva sa k 1.1. 

 p. Jozefíková – ako mesto  musíme uplatniť to čo môžeme urobiť, buď dať pokutu 

alebo zavolať majiteľa na mestské zastupiteľstvo. Ja som úplne zhrozená, že sa tam dejú také 

veci je z toho herňa. Vôbec som o tom nevedela. Porozmýšľať čo môžeme ako mesto urobiť, 

aby sme mu znepríjemnili podnikanie 

 p. primátor – máte ešte niekto z poslancov, ak nie udeľujem slovo p. Korhelíkovi 

 p. Korhelník – volám sa Slávo Korhelík a zastupujem 80 občanov, ktorý sú podpísaní 

na žiadosti, ktoré  som rozdal na stôl sú tam aj návrhy. Jedna z možností je ako povedal p. 

primátor vypísať referendum, ale tá jednoduchšia je prijatý zákon, ktorý je platný od 1.1.2019  

je ustanoviť VZN, že herňa nesmie byť situovaná menej ako 200 m od školy čo v tomto 

prípade je ZUŠ a materská škola. To je môj návrh na vás ako poslancov aby sme doplnili toto 

VZN, ktorým definujeme čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb čo je dôležité si 

myslím pre mesto. Jedným aspektom je, že licencia sa vydáva na dva roky, to by sme mali 

problém dva roky a druhý aspekt je, že na základe čoho bol tento rodinný dom 

preklasifikovaný na obchod a služby , keď na základe územného plánu, ktorý je dostupný na 

internete, je táto časť klasifikovaná ako rodinná zástavba. Dal som takýto podnet na stavebné 

oddelenie, ako je to možné že  sa zmenila na obchod a služby.  

 - primátor – nemôžeme prijať VZN v priebehu roka, lebo musí mať podmienky ako  

15 dní visieť a pod., licencia nás dobehne a nerieši terajší problém 

 p. Korhelík –  ako je možné že stavebný úrad preklasifikoval tento dom na obchod 

a služby keď podľa územného plánu je to radová zástavba domov, či je platné toto stavebné 

povolenie 

 p. primátor – ja preverím ale ako viem  podľa územného plánu ako napr. pred 

kostolom je radová zástavba a v niektorých domov sa poskytujú aj služby  

 p. Korhelík – tá časť pred kostolom je podľa územného plánu každá jedna budova 

definovaná ako služby pre občanov, dokonca aj kaviareň pri zástavke. Postoj samosprávy 

k prekvalifikovaniu nie je podľa zákona. 

 p. primátor – dám to preveriť na stavebnom úrade, ja som za komplexné riešenie, že 

nebudú herne v celom meste. Nájsť  nejaké východisko. 

 p. Korhelík – pokiaľ mesto nezoberie naše návrhy to posunieme ďalej, možno ako 

petíciu za  pomoci farského úradu, posunúť to ďalej 

 p. primátor – môžete rátať aj s mestom 

 p. Korhelík – ja margo serióznosti podnikania tri krát som upozorňoval, že majú zlé 

otváracie hodiny až na tretí krát zmenili prevádzkové hodiny. A prvý víkend po otvorení  bolo 

otvorené do 1 hodiny bola tam štátna aj mestská polícia, že tam je hurhaj, že opití močia  pred 



oknom kde mám obývačku, rovno na môj plot to, že aby si niektoré skupiny mali 

vymoženosti, že nedodržiavajú hodiny to my neporiešime 

 p. primátor – na základe vášho emailu sa hneď odpovedalo,  naši pracovníci to urobili 

podľa prijatého VZN a že oni si napísali iné aké bolo na rozhodnutí. V tomto mesto 

postupovalo promtne. Ak dáme do petície bude to vo VZN ja budem len rád,  že nebudú herne 

v celom meste. 

 p. Korhelík –  ja si myslím, že to nie je kóšer s tou prevádzkou, keď sa mi včera p. 

Sýkora vyhrážal aby sa mi niečo nestalo, chcem aby bol z toho záznam. Preveriť či už 

nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o tom, že dom bol prekvalifikovaný na obchod 

a služby. 

 p. primátor -  dáme to preveriť na stavebnom oddelení, máme tu odborníka, ktorý robil  

vedúceho stavebného úradu v Žiline 

 p. Jozefíková – chceme, aby sa deti stali narkomanmi 

 p. primátor – máte niečo k tomu, ak nie pripravíme materiály ako v rámci herní 

postupovať.  Návrh znenia uznesenia  MZ odporúča pripraviť materiál tak, aby sa zrušili 

herne na území mesta, s ktorým všetci súhlasili. 

 

Pokračujeme bodom Kontrola plnenia uznesení. 

 p. Pagáč – na stole máte materiály ku kontrole plnenia uznesení, v ktorom je  návrh na 

zrušenie uzn. č. 5/2018 a uznesenia, ktoré sú v riešení – 26/2018 – Ing. Martin Čimbora, 

49/2018 – Ondrej Masarik, 59/20018 -  Sláva Hinková, 83/2018 – civilné obrady, 88/2018 – 

Kormanec Vl.,  89/2018  - S. Hinková, 90/2018 – O. Masarik, 95/2018 – prenájom požiarnej 

zbrojnice  

 p. primátor – k tomuto uzneseniu chcem povedať  dali mi rozpočet na 45.000,-€ bol 

som tam pozrieť treba  urobiť podhľady, z tohto rozpočtu môžeme rozpočtovať necelých 25 

mesiacov bude to na  zateplenie, okná, dvere, musíme urobiť základnú podlahu  časť 

zaplatíme, my, oni čo si prerábajú podhľady a pod. si zaplatia sami. Mohli by sme schváliť 

uznesenie v znení. 

MZ schvaľuje odloženie platenia nájmu podľa pôvodnej ceny o 25 mesiacov  s tým, že výška 

sumy odpusteného nájmu bude investovaná do rekonštrukcie objektu, ktorý je 

v nevyhovujúcom stave a nie je schopný prevádzky.  Hlasovanie – 1- zdržal sa , Za- ostatní. 

Uznesenia ku kontrole plnenia uznesení berie na vedomie, všetci boli za.  

 

 

 

Bod programu 5 – Návrh Štatútu k participálnemu rozpočtu na rok 2019  

 p. primátor – na minulom zastupiteľstve sme v rozpočte vyčlenili časť na parcipatívny 

rozpočet teraz k tomu treba prijať Štatút aby sme vedeli ako sa treba uchádzať a termíny, 

otváram diskusia 

 p. Mozol – aká komisia to bude posudzovať 

 p. Pagáč – určiť komisiu alebo navrhnúť    

 p. primátor – finančnú komisiu 

 p. primát – asi sa nebude dopĺňať komisia keď to je hlasovaním, prečítal znenia 

uznesenia s ktorým všetci súhlasili 

 

                 

Bod programu 6 – Návrh Štatútu mesta Krásno nad Kysucou 

  

 p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi 



 p. Pagáč – je to zložitý dokument, doplnili o body, upravovali sme kompetencie 

zástupcu primátora, prednostu, otváram diskusia 

 p. primátor – ja by som mal v §2 – Postavenie mesta v bode 3 mesto sa člení na 4 časti 

tam chýba centrum  a nie člení ale skladá sa. Má niekto pripomienky, nie, prečítal znenie 

uznesenia s doplnením horeuvedeného. 

 

  

Bod programu 7 – Úprava rozpočtu 

 

 p. primátor – k úprave rozpočtu máte ho v materiáloch v príjmoch: je zvýšenie transfer 

zo ŠR – dotácia školstvo, strava pre predškolákov, rodinné prídavky, v kapitálových príjmoch 

– zostatok dotácie na školstvo, zostatok grantu na DOS, zostatok rezervného fondu z min. 

rokov. V bežných výdavkov -  dotácie na vzdelávanie – podľa predpokladanej výšky dotácie 

na rok 2019, bežné výdavky ZŠ Mládežnícka zostatok z roku 2018, oprava strechy na tribúne 

zvýšený o 5.000,-€, nákup náčinia pre oddiel gymnastiky zvýšený o 2.000,-€, strava pre 

predškolákov, vrátka dotácie na lyžiarsky kurz, farbený kopírovací stroj 2.600,-€, oprava 

strechy ZUŠ 5.000,-€, veľkonočný zajac – 2.200.-€. 

 p. Kormanec – roky rokúce je v ZŠ Michalkov, vlastne materská škola je  tam 

havarijný stav odtokových žľabov, podmýva to základ mali by sme tomu zamedziť,  

 p. primátor – bolo mi povedané, že je to opravené boli tam 2x pozrieť 

 p. Kormanec – nie je to opravené, mňa to už mrzí, že od roku 2012 to nie je opravené 

a stále to pripomínam na MZ 

 p. primátor – tvrdili  mi,  že je to opravené 

 p. Kormanec – podstatne sa jedná o opravu ríny a prístupového schodiska, ktoré je 

v dezolátnom stave, nebude to veľká investícia  

 p. primátor – toto by si mali uplatniť MŠ Lesnícka, pozrieme sa na to, môžeme to do 

úpravy ako havarijný stav 

 p. Ing. Tvrdá – dáme to ako havarijný stav 

 p. primátor –  robili sme tam opravu veľkej brány za čo poďakovali, nevieme určiť 

cenu,  

 p. Kormanec – urobiť také isté ako keď sa ide zo železničnej stanice 

 p. primátor – bezbariérový vstup je dobrý nápad 

 p. Kormanec -  mohli by sme poriešiť  tie urgentné veci, strecha a schodisko 

 p. primátor – dajme podľa cien bude to havarijný stav u nás alebo navýšime rozpočet 

na škôlku 

 p. Šumská – ja navrhujem opravu chodníka ako sa ide do kolkárne, ako bývajú 

Oravcovci, aj cestu pred gáražami je tam kopec vody 

 p. primátor – viem o tom, ale  ako to vyriešiť 

 p. Šumská – ja neviem ako to urobiť, je to vstup do ihrisko hlavná oblasť Krásna, je to 

škaredé 

 p. Kormanec – ten kanál je ďaleko 

 p. primátor – nedá sa dať do kanála, dažďová voda 

 p. Šumská -  do toho kanála čo je pred našou garážou 

 p. primátor – nemôže to ísť do kanála, dažďová voda môže ísť buď do Kysuce alebo 

do potoka 

 p. Šumská – je to ten chodník vlastne ako sa zachádza do kolkárne je tam rozbitý 

asfalt 

 p. Pagáč – celý tento problém vznikol tým, že sa tam postavili garáže, ktoré sa zdvihli. 

Predtým ta voda odchádzala  do toho zeleného pásu, ktorý tam bol. To je celý problém. 



 p. Seko – ja by som sa chcel spýtať či sa bude robiť chodník okolo kostola v akom je 

stave a chodník ako je Kyzdroj 

 p. primátor –  chodník pri Kyzdroji je tam taký istý problém je pred kolkárňou, čo to 

sa týka pri kostole, máme projekt a vysporiadané pozemky, chodník pôjde od p. Jakubcovej 

smerom na roh. Prioritne chceme urobiť chodník  ku MM aréne, chodí tam veľa detí 

 p. Seko – a chodník ako sa ide z rázcestia smerom na Kalinov 

 p. primátor – je to  vec vysporiadania pozemkov, to je robota na 3 roky 

 p. Ďurišová - upraviť chodník ako je vstup k mäsiarovi,  

 p. primátor – bezbariérovy vstup musia robiť oni, lebo ich je pozemok 

 p. Ďurišová – verejná toaleta, ľudia okolo kostola sa sťažujú, či by sa nedalo nejako 

vyriešiť. Ak mesto s p. dekanom nájsť spoločnú reč ako to vyriešiť. Všetky mestá majú buď 

verejné toalety alebo sú v kostoloch 

 p. primátor – najlepšie by bolo vybudovať v  pastoračnom centre, ale s tým musí 

súhlasiť farský úrad 

 p. Jesenský – bolo by to najlepšie riešenie v pastoračnom centre 

 p. primátor – máme ešte niečo k rozpočtu, prečítal podľa návrhu s doplnením 

predložených návrhov 

 

Bod programu 8 -  Prijatie uznesení k projektom 

  

 p. primátor – od 1.3.2019 musí mať vypracovanú nízkouhlíkovú stratégiu na všetky 

budovy, chceme podať projekt, ak sa to podarí. Nebudem čítať celé uznesenie máte ho 

v tlačenej podobe.    

    

Bod programu 9 – Informatívny rozbor hospodárenia Krasbytu za rok 2018 +  

         opravy vykonané v roku 2018 

 

 p. primátor –  prenechávam slovo p. riaditeľovi Krasbyt-u 

 p. Šulgan – preto je to informatívny rozbor hospodárenia , sú  tam všetky veci čo tam 

majú byť. Podal bližšie informácie k rozboru, ktorý mali p. poslanci v tlačenej podobe.  

 p. Jozefíková – je kladný hospodársky výsledok 

 p. Šulgan -  informoval o opravách vykonaných v roku 2018 

 p. primátor – máte niečo k tomu návrh berie na vedomie 

 

 

Bod programu 10 – Návrh úpravy nájomného v zdravotnom stredisku a dome služieb 

 

  p. primátor – my sme neupravovali od roku 2009,  dávame návrh o infláciu za tieto 

roky, toto majú zakotvené aj v zmluvách, čo sa týka zdravotného strediska nerád by som 

upravoval lekárom, nemajú odkúpené dve detské lekárky a MUDr. Olbertová, viete, že 

MUDr. Božeková je dlhodobo práceneschopná podarilo sa nám vybaviť zástup počas PN na 

dva mesiace detskú lekárku, presviedčal som ju aj aby ostala. Máme všeobecné lekárky, ktoré 

sú v dôchodkovom veku, mnoho ľudí chodí aj inde. Je problém nájsť a prehovoriť lekára, ak 

nezískame všeobecného lekárka budeme mať veľký problém. Týmto trom lekárkam sme teda  

nedali zvýšenie. 

 p. Jozefíková – keď príde lekár nebude mať ambulanciu. Ja mám taký návrh nejaké 

priestory mať už prichystané a možno už  na vysokej škole si ich nejakým spôsobom získať  

 p. primátor -  krajská lekárka požiadal fakultu, aby nám dala zoznam, ale nedostala ho 

kvôli ochrane osobných údajov. Možno by ste mohli porozmýšlať ako by sa to dalo poriešiť. 

Ja som sa pýtal aj ukrajincov. Tam je problém musí mať slovenskú licenciu. 



 p. Mozol – ja sa chcem vyjadriť k tomuto návrhu  zhodnem sa v tom, že treba  upraviť 

výšku nájomného  zvýšiť a tam to končí. Mám voči tomu viacero výhrad  v prvom rade mali 

byť o tom informovaní nájomníci, pýtal som sa napríklad pýtal mojej mamy či o tom vie, 

ostala ako obarená, druhá vec  keby to bolo prekonzultované s nájomníkmi, určite by ste 

vedeli, že sa im zvýšili poplatky za elektrinu, vodu, plyn, musia mať buď nové pokladne, 

alebo ich prerobiť aby mohli byť napojené na finančnú správu, čo bude mať dopad na výšku 

platenia za internet, ktorý ešte nevedia koľko bude. Návrh výšky  zvýšenia nájomného o 13% 

je veľmi skokový myslím si, že  teraz majú vysoké náklady, ja nebudem hlasovať za 13% 

navýšenie , skúsme teraz dať len 7% navýšenie a na budúci rok to prehodnotiť znova. Toto 

navýšenia neprichádza vo vhodnom období, skúsme byť tolerantní voči prenajímateľom   

 p. primátor  - ja som súhlasil z návrhom ktorý mi predniesol p. riaditeľ Krasbytu, lebo 

zo zmluvy vyplýva, že môžeme každoročne zvýšiť cenu o infláciu. Vypočítala to účtovníčka 

za tie roky od kedy sme nezvyšovali a vyšlo toto percento. 

 p. Kormanec – sa prikláňam  k tomu návrhu ktorý bol prednesený, lebo podľa mňa 

platiť nájom 750,-€ ročne v centre mesta, s parkovacími plochami je veľmi málo. Lebo keď 

sledujem ceny nájmu v iných mestách  nájom takýchto priestorov je oveľa väčší. možno sme 

urobili chybu, že sme to nerobili každý rok, možno v tomto roku to bude radikálne. 

 p. Seko – som za to aby sa to teraz tak rapídne nezvyšovalo 

 p. Pagáč – veľmi veľa rokov sme nezvyšovali je to neúnosné, podporujem toto 

navýšenie 

 p. Kormanec – treba sa pozrieť ako sa mesto vyvíja a podľa toho zistíme, že by to 

nemalo byť len 13 % ale aj viac. Keby bola táto budova moja určite by som tak nehospodáril 

 p. Mozol – asi sme sa nerozumeli ja nie som za to aby sa teraz nezvyšovalo len 

nerobme to tak skokovo, teraz 7 a potom pokračovať.  

 p. primátor – urobme navýšenie len o infláciu, ktorá nám vyplýva aj z nájomných 

zmlúv, máte ešte niečo, dám hlasovať o návrhu uznesenia  MZ schvaľuje o mieru o 13 – 6, 4,  

 

Bod programu 11 – Plán práce na rok 2019 

  

 p. primátor – odovzdal slovo  p. Šulganovi 

 p. Šulgan – informoval o pláne práce na rok 2019 

 p. primátor – prečítal uznesenie – berie na vedomie Plán práce na rok 2019 

  

 

Bod programu 12 – DHZ – Návrh člena na funkciu veliteľa DHZ 

 

 p. primátor – odovzdal  slovo p. Pagáčovi 

 p. Pagáč –  chcem ospravedlniť p. Šusteka nemohol sa zúčastniť, dali požiadavku na 

prijatie uznesenia o tom, že p. Presalovič sa vzdal sa funkcie veliteľa z dôvodu pracovnej 

zaneprázdnenosti a na výročnej schôdzi navrhli p. Miroslava Smržu. Ako každý rok 

schvaľujeme aj vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a schválenie vedúcich 

skupín na vykonanie týchto prehliadok. 

 p. primátor – prečítal uznesenie, všetci boli za 

 

 

Bod programu 13 – Rôzne (delegovanie do komisií) 

 

 p. primátor – prenechávam  slovo p. Pagáčovi 

 p. Pagáč – na základe vzdania sa funkcie poslanca p. Buchtu, ktorý bol navrhnutý aj 

do komisií dali sme návrh na zmenu zloženia komisií a to tak, že do finančnej komisie 



namiesto p. Buchtu bude p. Škrobian a z komisie na ochranu verejného poriadku sa len 

vyškrtne.  

 p. Ďurišová – chcem sa vzdať funkcie vo finančnej komisii,  z dôvodu, že mi bolo 

povedené že sa všadiaľ pchám, chcem sa vzdať tejto funkcie, dajte ma radšej do inej  

 p. primátor – to je jedno v ktorej komisii bude v každej sa musí pracovať 

 p. Pagáč – neberte si všetky slová mi sme spokojný s vašou prácou  

 p. primátor – prečítal uznesenie všetci boli za  

  p. primátor - informoval poslancov o tom,  že zo zákona je povinnosť prihlásiť si daň 

na všetky pozemky aj „E“, daňové bude pokračovať v kontrolách. Posielajú rozhodnutia aj do 

zahraničia, ozvali sa nám p. Kuprová, že zdedili podiely na pozemkoch po p. Bajcaroi a chceli 

by ich darovať mestu. Navrhol by som znenie uznesenia: Mestské zastupiteľstvo  schvaľuje 

prijať dar od MUDr. Miroslava Kuprová, bytom  290 01 Poděbrady III, Čechova 1446, Okr. 

Nymburk a od Lenka Kvasničková, bytom  290 01 Poděbrady II, Cukrovarská 717/8, okres 

Nymburk spoluvlastnícke podiely na pozemkoch v k.ú. Krásno nad Kysucou, ktoré zdedili po 

neb. Teodorovi Bajcráovi.  

 p. primátor – na základe viacerých otázok ohľadom prideľovania bytov podal 

informáciu o tom, že ešte nevieme nájsť spravodlivý spôsob prideľovania bytov v nových 

bytovkách. Možno by bolo dobre dať na prehodnotenie do komisií a potom návrhy na 

mestskom zastupiteľstve v júni prerokovať a nájsť spoločný kľúč na prideľovanie bytov. 

 

 

 Po ukončení rozpráv boli prijaté nasledovné uznesenia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


