
 

Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou  

konaného  dňa 13.04.2022 

 

 

Prítomní poslanci: 

  1/ Mgr. Milan Jesenský               

  2/  Mgr. Jozef Mozol 

  3/  PhDr. Marta Jozefíková  

             4/ Jaroslav Pagáč 

             5/ Mgr. Martin Ondruška 

  6/ Vojtech Buchta 

             7/ Miloš Lastovica p. 

             8/ Marcel Seko 

             9/ Miroslav Škrobian 

            

 

Ospravedlnení: Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D., Ing. Oľga Šumská Lastovicová, 

                          Mgr. Margita Ďurišová a Ing. Zuzana Buchtová 

 

 

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

programu: 

 

     1/  Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

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

          Krásno č. 2154) 

                3/  VZN č. 39/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o výške príspevku 

          na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských  zariadeniach zriadených 

          mestom Krásno nad Kysucou   
    4/   Smernica č. 1/2022 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné 

                     a propagačné účely             

    5/   Prijatie uznesení k projektom  

    6/   Rôzne  

    7/   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, 

ospravedlnil chýbajúcich poslancov p. Ďurišovú a p. Šumskú  Lastovicovú a Ing. Vladimíra 

Kormanca, Ph.D.  Zvolali sme ho z dôvodu stravovanie žs a projekty. Primátor konštatoval, 

že  počet prítomných poslancov je  9 a MZ je uznášania schopné. Primátor oslovil poslancov s 

otázkou, či súhlasia s programom   rokovania, ktorý dostali v tlačenej podobe.  S týmto 

návrhom súhlasili všetci poslanci. Do návrhovej komisie navrhol: Miloša Lastovicu 

a Miroslava Škrobiana  za overovateľov zápisnice navrhol: Mgr. Milana Jesenského a PhDr. 



Martu Jozefíkovú s týmto návrhom súhlasili všetci prítomní  poslanci. Cchel som navrhnúť do 

rozpočtu ukrajinci súh 

 

   

Bod programu  2 – Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov  

  

Žiadosť Ing. Kasaj, Košúty 

 p. Pagáč – na základe žiadosti sme na minulom zastupiteľstve schválili predaj 

podielov na parcelách a pri príprave zmluvy sa zistilo, že v rámci GP boli rozdelené parcely 

a boli tam aj tie, ktoré nemáme vo vlastníctve. Štyri parcely tam nemali byť preto im kataster 

vrátil a žiadajú o uznesenie len na tie parcely, ktoré patria mestu, 

 p. primátor – to čo sme schválili tie podiely na parcelách, štyri tam nemajú byť. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu, nik sa neprihlásil prečítal uznesenia, podľa návrhu s ktorým 

súhlasili všetci prítomní poslanci. 

 

Žiadosť p. L. Šustek, Krásno 2154  

 p. Pagáč- to sa jedná, že sme prehladli pri písaní uznesenia, že podiel mesta je ½ a nie 

6/11. Je to malá chyba, ale keď sme mali zastupiteľstvo tak sme to dali na chválenie,  

 p. Seko – mne včera volal jeden pán, že o parcelu KN 8938 má záujem p. Šusteková. 

Pani Šusteková má žiadosť  cez JUDr. Mozolíkovú, aby sme jej dali odpoveď, 

 p. Pagáč – žiadosť o JUDr. Mozolíkovej má pracovníčka,  je to v riešení, 

 p. primátor  - ak je to v riešení, ale aký je to problém, 

 p. Seko – dala prehlásenie ale nezavkladovala, 

 p. primátor – problém je v tom, či tam stojí podielovo, ak nie my musíme osloviť len 

podielníkov,  

 p. Seko – neviem to posúdiť, ale navrhujem do vyriešenia pozastaviť, 

 p. primátor- my musíme osloviť spoluvlastníkov, ktorí to užívali. Ale keď je to 

v riešení dal by som schváliť len tú jednu parcelu, ktorá nie je v spore. Prečítal uznesenie ruší  

uznesenie s tým chybným podielom a MZ schvaľuje predaj podielu na pozemku p.č. KNE 

8937 – orná pôda o výmere 514 m2, podiel mesta 6/11, čo predstavuje 280,36m2 m2 , 

navrhujem zmenu za cenu 15,-€/m2 podľa znaleckého posudku a ostatné pokračuje pre Ľ. 

Šustek, 02302 Krásno nad Kysucou 2154. Náklady spojené s vkladom do katastra ako aj 

vypracovanie znaleckého posudku hradí kupujúci. S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci.  

 

 

 

K bodu programu 3 – VZN č. 39/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o výške 

    príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských  

                          zariadeniach zriadených mestom Krásno nad Kysucou 

 

 p. primátor -  upravuje sa tam stravné aj príspevok rodičov, návrh dala škola, z dôvodu 

že potraviny išli hore. Z toho čo mali doteraz nevedia uvariť. V globále sa mení zamestnanci  

na 3,16€, 1-4 ročník 1,56€, 5-9 ročník 1,65€, MŠ 1,89€. Otváram k tomuto bodu diskusiu, nik 

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

 

  

Bod programu 4 –  Smernica č. 1/2022 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na  

                                reprezentačné a propagačné účely 

 



 p. primátor -  tam sú drobné úpravy, či už strava pre dôchodcov, na občerstvenie MZ 

a iné, zvýšili sme stropy o dve až tri eurá. Otváram k tomuto bodu diskusiu, nik sa neprihlásil, 

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

 p. primátor – chce sa spýtať, že v rámci žiadosti prokuratúry o VZN, chceli od nás aj 

VZN o názve ulíc. Ideme robiť názvy ulíc, máme ich pomenované ale len formálne, keby sme 

chceli napr. ul. J. Palárika pomenovať po dekanovi Balážim, či to máme začať pripravovať,  

 p. Jesenský- bolo by dobre to už nachystať, 

 p. primátor – musí byť asi dlhšia diskusia, či nechať po voľbách alebo začať teraz, 

 p. Jozefíková – to bude dlhodobejšia záležitosť, asi to nachystať. 

 

             

  

Bod programu 5 – Prijatie uznesení k projektom 

 

 p. primátor – máme podaný malý projektu Vrabce prestavujú slovensko – české 

pohraničie v rámci ktorého chceme postaviť dve útulne a asi 5 vrabcov, ktoré budú smerovať 

napr. pri kostole na vyhliadkovú vežu a kalváriu, ďalší napr. na bunkre. Musíme schváliť 5% 

spoluúčasť čo je 1639,50€. Prečítal uznesenie podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

Ďalší projekt je Odkrývanie  a ochrana spoločného dedičstva v rámci ktorého chceme 

pripraviť gastro festival, stavanie a váľanie mája, sochy je to menší projekt 

a spolufinancovanie je tam 948,25€. Nemusíme na tieto akcie dávať peniaze z nášho rozpočtu 

tak to urobíme cez tento projekt. Prečítal uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci 

poslanci.  

  

Bod programu  6 – Rôzne 

 

 p. primátor – mám návrh na úpravu rozpočtu  pre odídencov z  Ukrajiny máme 

pripraviť pre asi 30 odídencov, museli sme nakúpiť postele, matrace, paplóny, vankúše, 

uteráky a pod. Preplatia nám to a my to budeme mať v príjmoch a výdajoch v sume 20.000,-€. 

Veľkonočné vajíčko čo je pred mestským úradom sme dali z bežných výdavkov ale musí to 

byť z kapitálových, presunie sa z rekonštrukcie MK. T je všetko k úprave rozpočtu, otvoril 

diskusiu, nik sa neprihlásil nadiktoval uznesenie MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa 

predloženého návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci. Nech sa páči kto má do rôzneho. 

 p. Seko – ako to je s asfaltovaním miestnych komunikácií po kanalizácii, 

 p. primátor - ide sa asfaltovať záhradnícka, od čistiarne Rebeka po Tesco, smerom ku 

pošte, rodinné domy v Zákysučí čo sme schvaľovali vlani, dolu v Kalinove smerom ku 

Vávrovi, ku mostu lásky okolo Borovičku po poslednú chalupu, ku Šustekovi pod Zborovom, 

u Blažky, okolo Kavaleka, osad Nižné Vane a do Vlčova, okolo Stana Šadláka ku Kašubovi,  

to je asi tak, že všetky tie cesty kde ľudia bývajú mali by sme ich na 90% zaasaflatované.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Po ukončení rozpráv boli prijaté nasledovné uznesenia.  

 

 



 


