Zápisnica
z mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou konaného
dňa 13.06.2018

Prítomní poslanci:
1/ Mgr. Milan Jesenský
2/ PhDr. Marta Jozefíková
3/ Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D.
4/ Mgr. Jozef Mozol
5/ Marta Buková
6/ Miloš Lastovica
7/Jaroslav Pagáč
8/ Vojtech Buchta
9/ MUDr. Peter Zapletal
10/ Mgr. Martin Ondruška
Ospravedlnení: Peter Šuráb, Mgr. Margita Ďurišová a mestská kontrolórka Ing. Zuzana
Buchtová
Primátor mesta Ing. Jozef Grapa otvoril a viedol rokovanie MZ podľa programu:
1/ Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2/ Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov (Ing. M. Čimbora, Krásno 103,
Reality SK, s.r.o., Čadca, Ing. J. Grapa, Krásno 1223, P. Sýkora, Krásno 1384,
Obyvatelia bytovky 1331, B. Kuricová, Zborov 591, K. Oškrobaná,
Kysucký Lieskovec 426)
3/ Kontrola plnenia uznesení, požiarna zbrojnica
4/ Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu
5/ Záverečný účet
6/ Rozbor hospodárenia mesta za rok I. štvrťrok 2018 + úprava rozpočtu
7/ Rozbor hospodárenia Krasbyt-u za I. štvrťrok 2018
8/ Určenie volebných obvodoch, počet poslancov, úväzok primátora
9/ Plán práce mestského zastupiteľstva na II. polrok 2018
10/ Plán práce mestskej kontrolórky na II. polrok 2018
11/ Správy kontrolórky (ZUŠ – cestovné, sociálny fond)
12/ Prijatie uznesení, ukončenie
Bod programu: 1 - Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Jozef Grapa, primátor mesta, ktorý
privítal prítomných poslancov a do návrhovej komisie navrhol Ing. Vladimír Kormanec,
Ph.D., PhDr. Marta Jozefíková.
Za overovateľov zápisnice – Mgr. Jozef Mozol, Mgr. Martin Ondruška
S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci.

Bod programu: 2 - Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov:
Žiadosť Ing. M. Čimbora, Krásno 103 – žiadosť o odkúpenie pozemku
p. primátor – dal by som slovo p. Pagáčovi, ktorý pripravoval materiály
p. Pagáč – milí kolegovia p. Čimbora mal predložiť varianty na zastupiteľstvo, podal
žiadosť o odpredaj časti pozemku. Po analýze a po stretnutí na mieste samom za prítomnosti
p. Jozefíkovej a p. Pagáča, ktorý tam má garáž, premeriavali sme pozemok a nebolo by to
vhodné riešenie, nakoľko by bolo sťažené vchádzanie a vychádzanie aut a ostal by priestor
cca 5 m, obmedzil by zimnú údržbu.
p. primátor – ďakujem a otváram k tomuto bodu diskusiu
p. Jozefíková – nemohol by vycúvať z garáže. Predať určite nie, navrhujem dať
právo prechodu/prejazdu,
p. Kormanec – bol som za odborníkom v oblasti geodézie ideálne riešenie pre nás by
bolo nepredávať pozemok, vyčleniť napr. 5 m pás príjazdovej cesty, ktorá by bola v našom
vlastníctve a bolo by na nej zriadené vecné bremeno práva prechodu/prejazdu. Ja sa
prikláňam k alternatíve takej, že pozemok by ostal mestský s tým, že by ste tam mohli
prejsť pešo, autom a že by ste ho nemohli ohradiť ako ostatní a bola by povinnosť kosiť
trávu. Na základe žiadosti sa mi zdá priestor o odkúpenie ktorého žiadate veľký, na cestu
by stačilo 5 m a odtiaľ si urobíte prechod na vaše pozemky. Toto je z môjho hľadiska
najlepšie alternatíva, aby sme neublížili nám a pomohli aj Vám ako potencionálnemu
stavebníkovi.
p. primátor – ešte sa niekto prihlási, p. Mozol nech sa páči
p. Mozol – ja doplním názory kolegov, volal som do banky, že či pri vybavovaní
hypotéky stačí zriadenie práva prechodu/prejazdu cez mestský pozemok a v banke povedali,
že to stačí. Celá debata na minulom zastupiteľstve bola o tom, že potrebuje stavebné
povolenie, aby tam mohol stavať a preto sa prikláňam k návrhu p. Kormanca.
p. Kormanec – treba urobiť geometrický plán na časť parcely, na ktorú by sa zriadilo
vecné bremeno, nie na celú parcelu. Prečo takýto návrh, nevedeli sme, neboli sme dostatočne
informovaní o tom aké sú tam možnosti, niektoré veci vieme, o niektorých sa musíme
poradiť s odborníkmi, aby sme nespravili niečo čo bude kontraproduktívne a nepomôže ani
vám ani nám.
p. primátor – ja si myslím, že návrhy boli dobré, urobiť celý proces tak, aby bol
pozemok ako cesta na zriadenie vecného bremena za úhrady a urobiť vyňatie z TTP. To nie
je len schváliť ale treba to legislatívne doriešiť. Je ešte niečo
p. Čimbora – žiadate, aby som podal ďalšiu žiadosť a posunie sa to o 3 mesiace.
p. primátor – p. Čimbora viem, že hľadáte najjednoduchšie riešenie – nie je to
jednoduché, treba urobiť všetko čo treba k stavebnému konaniu. Dajme návrh treba to
dotiahnúť
p. Jozefíková – ja si myslím, že treba urobiť GP a nemusí ísť do zastupiteľstva
p. primátor – ja súhlasím, ja to chápem tak, že urobíte GP nemusí to ísť do
zastupiteľstva
p. Čimbora – žiadal som pre všetkých, ak to má byť takého riešenie
p. primátor – chcete nech to urobí mesto
p. Čimbora, - ja som urobil minule čo ste chceli, mal som nechať som 2-3 m , nechal
som 5 m a komplikuje sa to zriadeným vecného bremena a ešte je riešenie nájom
p. primátor – navrhnite riešenie, taká bola dohoda, že navrhnete prijateľné riešenie
a vy chcete všetko od mesta.

p. Kormanec – dal by som návrh, aby vyhovoval pre stavebníka vyňať ten priestor
cca 5 m s tým, že bude na ňom zriadené vecné bremeno na právo prechodu /prejazdu. P.
Čimbora na vlastné náklady dá vypracovať GP a vyňatie z TTP.
p. Čimbora – čo s ostatnými
p. Jozefíková – chcete to, musíte sa prispôsobiť
p. Cimbora – ja som dal žiadosť aj pre ostatných garážistov
p. primátor – odročíme, alebo dáme stanovisko
p. Čimbora – nech je ten prístup pre všetkých
p. primátor – p. Čimbora urobte vyňatie pre všetkých, dajte návrh
p. Čimbora – najjednoduchší je nájom na 5 rokov
p. primátor – nájom na 5 rokov sa dáva na dočasnú stavbu nie na pevnú, určite tam
nechcete stavať chatku ale rodinný dom, preto nemôže byť nájom.
p. Kormanec – nedávať vecné bremeno na celý pozemok môžeme ho ináč využiť
p. Mozol – podstata tejto diskusie je, aby mohol p. Čimbora stavať, práva garážistov
ostatnú nezmenené, ja nerozumiem, prečo riešime garážistov. Najschodnejší návrh pre mesto
aj p. Čimboru je schválenie vecného bremena na právo prechodu/prejazdu cez mestský
pozemok podľa geometrického plánu.
p. Pagáč – môj názor som za návrh p. Kormanca.
p. primátor – naformulovať návrh uznesenia – mestské zastupiteľstvo schvaľuje vecné
bremeno za jednorázovú úhradu s tým, že navrhovateľ dá vypracovať GP o cca 5 m a požiada
o vyňatie. Neviem vecné bremeno v akej hodnote.
p. Kormanec – doplniť do uznesenia za účelom prejazdu/ prechodu
p. primátor – doplniť za účelom prejazdu/prechodu, cena ako za nájom – večný nájom,
pozrieme sa aké máme nájmy v tej lokalite, navrhnite
p. Kormanec – jednorázový poplatok 2.000,-€ pre stavebníka
p. Čimbora – navrhujem 5 rokov
p. primátor – je tu nejaký návrh, desať ročný nájom, výška nájmu na budúcom
zastupiteľstve keď bude vypracovaný GP aj vyňatie
p. primátor – ešte zopakujem znenie uznesenia – mestské zastupiteľstvo schvaľuje
vecné bremeno v práve prechodu/ prejazdu cez parcelu p.č. KNC 404/1 - TTP pre Ing.
Čimboru s tým, že dá vypracovať GP a urobí vyňatie v šírke cca 5 m za jednorázovú odplatu
cca 2000,-€ s tým, že sa upresní po vypracovaní všetkých dokladov.
Žiadosť Reality-SK, s.r.o. Palárikova 76, 022 01 Čadca
p. primátor - Reality-SK, s.r.o. Čadca požiadala o zriadenie vecného bremena za
účelom vybudovania dažďovej kanalizácie. Vzhľadom k tomu, že dažďová kanalizácia musí
vyústiť do vodného toku je umiestnená nielen v komunikácii ale zaústenie do vodného toku
prechádza i cez pozemky iných vlastníkov. Nakoľko najefektívnejšie umiestnenie potrubia
dažďovej kanalizácie do rieky Kysuca je aj cez pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta,
požiadal investor o zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam. Jedná sa o parcely, ktoré
slúžia ako nespevnená prístupová cesta k jestvujúcim parcelám, ktoré mesto dostalo bezplatne
v rámci usporiadania pozemkoch v tejto lokalite.
p. Ondruška oni už realizujú tú kanalizáciu?
p. primátor – asi ¾ majú čakajú na dažďovú kanalizáciu, my využijeme pozemky,
ktoré sme od nich dostali na výstavbu cyklotrasy
p. Jozefíková – chcem sa opýtať či na mapke tie vypísané parcely sú naše alebo ich
p. Kormanec – ja sa chcem spýtať, že keď zriadime vecné bremeno, budeme môcť ten
pozemok využívať?

p. primátor – vysvetlí p. poslancom kadiaľ pôjde kanalizáciu, aby sa dostali ku Kysuci
lebo dažďová kanalizácia musí byť zaústená do vody. Pre nás je výhodnejšie keď sa niečo
postaví, vyberieme väčšiu daň
p. Ondruška – oni to stavajú za vlastné peniaze?
p. primátor – áno, majú tam územné rozhodnutie Nemci aj Kórejci
Žiadosť Ing. Jozefa Grapu s manželkou, Krásno č. 1223
p. primátor – pri rekonštrukcii plota som zistil, že dĺžka pozemku našej záhrady
nezodpovedná výmere na LV. Ide o p.č. KNC 44/49 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
106 m2. Podľa informácii predchádzajúcich vlastníkov bol pozemok zaplatený ale
pravdepodobne nedošlo k zaevidovaniu na katastrálnom úrade. Je to ten pásik, ktorý je vnútri
záhrady. Chcem to legalizovať.
p. Buchta – ja si to pamätám bolo to vždy tak ohradené ako je to teraz
p. Buková – teraz to schvaľujeme ako prebytočnosť
Zmluva o nadstavbe požiarnej zbrojnice
p. primátor – zmluvu o nadstavbe požiarnej zbrojnice sme schválili minulé
zastupiteľstvo. Dôvodom zmeny tejto zmluvy sú presné geodetické zamerania jednotlivých
bytov, zmena izbovitosti, ako aj plocha nadstavby, ktorá je rozdielna oproti rozmeru
pôvodnej stavby. Ja som si nedovolil podpísať, lebo keď sa to zle pomeralo tak sa to dalo do
zastupiteľstva
p. Kormanec – som veľmi rád, že v našom meste sa začali stavať byty. Na začiatku,
keď ste podávali návrh sme sa pýtali, či bude zachovaný pôvodný stav budovy. Terajší stav je
iný ako bol na začiatku.
p. Sýkora – keď sa dával prvý návrh na pôvodných múroch, keď sa po schválení
zámeru začala robiť projektová dokumentácia v rámci toho statik nesúhlasil s nadstavbou na
pôvodných múroch musela sa robiť injekláž. Nikto na začiatku nevedel, že sa budú musieť
robiť piliere. Pilier musel ísť okolo múru
p. Kormanec – pilier je skrytý , aby sa nešlo do cesty
p. Sýkora – musela byť pätka, aby sa nešlo do cesty, urobil sa nový skelet, táto vaša
budov je mimo zaťaženia
p. Kormanec – je samonosná.
p. primátor – dať zrušiť uznesenie a prijať nové uznesenie.
Žiadosť obyvateľov bytového domu č. 1331
p. primátor – predávam slovo p. Pagáčovi
p. Pagáč – jedná sa o prístupový chodník k bytovému domu, oni mali dva chodníky,
jeden ako máte zakreslený, a jeden ktorý si vytvorili sami. Vznikli problémy s poškodovaním
motorových vozidiel, je v dezolátnom stave a stojí tam voda. Je požiadavka na opravu ale ten
pozemok nie je náš.
p. primátor – môj názor je, aby som urobili všetky chodníky okolo bytoviek, lebo sú
v dezolátnom stave, ale treba to legislatívne vyriešiť. Ten pozemok je vo vašom vlastníctve
a malo by sa dať urobiť z fondu opráv. My máme problém, lebo my nemôžeme opravovať
cudzí majetok.
p. Noskovič – my sme mysleli, že tá cestu od chodníka okolo kontajnerov, že je to
mestské. Ak je to naše asi tá žiadosť bola zbytočná
p. primátor – ja sa spojím s naším správcom, či by sa tá cesta nedalo do nájmu
bezplatne. Budeme hľadať riešenie.
p. Noskovič – tá cesta je v našom vlastníctve

p. primátor – aj okolo ostatných bytoviek je to tak urobené. Mestské zastupiteľstvo
prerokovalo a odporúča návrh primátora ktorý predniesol.
Žiadosť B. Kuricová, Zborov nad Bystricou č. 591
p. primátor – z toho čo poslala v žiadosti, je to ten novinový stánok, ktorý
prevádzkoval p. Kováč. Poslal nám, že už od septembra nemá živnosť. Prenajal ten stánok p.
Kuricovej, ktorá musela odísť od Gálika. Pán Kováč jej dal zmluvu, ale on nemôže dávať
tretej osobe. Ide o to, či sa tam ten stánok vôbec hodí.
p. Kormanec – zmluva, ktorá je pripravená je veľmi zaujímavá a nemali by sme ju
odmietať.
p. primátor – to ste zle pochopili, to nie je zmluva s mestom, ale je zmluva medzi
Kuricovou a Kováčom za stánok.
p. Jozefíková – my by sme mali zrušiť zmluvu s p. Kováčom
p. primátor – ona požiadal o zmluvu medzi ňou a mestom, za pozemok 100,-€/rok.
p. Kormanec – nemáme dosť kvetinárstiev v Krásne. Ponúknuť jej voľné priestory,
ktoré má mesto
p. Pagáč – my sme mali uznesenie, aby pri ukončení nájmu sa zmluvy nepredlžovali
na prenosné garáže a pod. Zatiaľ sa nám to postupne darí. Ja som tiež aby sme jej ponúkli
naše voľné priestory.
p. Jozefíková – je to živnostníka treba jej pomôcť, ono ju to živí. Ukončiť nájom s p.
Kováčom a uzatvoríme zmluvu s p. Kuricovu a nech sa vysporiada ako chce ona.
Navrhujem nezrušiť, lebo ju to živí.
p. primátor – či prevádzkuje , či to chce prevádzkovať v tom stánku. Pri bytovkách ten
stánok,
p. Jozefíková – prečo sme ho trpeli
p. primátor – prečo sme trpeli, nájomnú zmluvu p. Kováč bol invalid, dostal výpoveď
od Amricha a bola urobená z ľudského hľadiska .
p. Jozefíková- určite sa snaží , určite má svojich zákazníkov
p. Mozol – ja sa na to pozerám z iného pohľadu a to, že ten stánok tam špatí, to
uznávam. Ja mám osobnú skúsenosť, že nie je kvetinárstvo ako kvetinárstvo. Bol som veľmi
spokojný s kyticou, ktorú mi slečna Kuricová urobila. Je veľmi šikovná. Ja by som to riešil
ponukou do kamennej predajne a keď nie, ja by som to osobne tam strpel. Bol by som rád
keby ostala v Krásne.
p. primátor – keby to bolo pekne, ale takto tam ten stánok špatí. Keď povolíme jej
budú žiadať aj iní.
p. Buková – p. Kováč platí za pozemok
p. primátor – áno platí
p. Ondruška – má sa sťahovať lekáreň, preto asi to bola pre ňu najlepšia alternatíva.
Neviem aká je cena v Lapeku. Určite by to bolo a jednoduché keby sa len presťahovali a my
by sme mohli stánok zrušil, ale asi je o aj o cene.
p. Pagáč – u nás je cena za prenájom nízka.
p. primátor- tá ulica je atraktívna, je problém s parkovaním
p. Kormanec, že by sme to mohli uzatvoriť za 1) rozviazať nájomnú zmluvu s p.
Kováčov a vyzvať ho na odstránenie stánku a za 2) ponúknuť priestory na prenájom ktoré má
mesto
p. primátor – môžem to zhrnúť
p. Buková - dať na dobu určitú
p. Pagáč – bolo by dobré, aby sme prijali uznesenie a na základe toho končiť
s takýmito žiadosťami.

p. primátor – pripraviť to do nového VZN na budúci rok
p. primátor – navrhnem znenie uznesenie. MZ nesúhlasí so zmenou uzn. č. 84/2010
z prenájomcu Emil Kováč, Krásno 250 na nového nájomcu B. Kuricová Zborov č. 591 za
tých istých podmienok. MZ ruší zmluvu s p. Kováčom a navrhujeme p. Kuricovej možnosti
prenájmu v mestských priestoroch podľa jej vlastného výberu.
Žiadosť K. Oškrobaná, Kysucký Lieskovec 426
p. primátor – p. Ošrobovná chce takúto bunku v základnej škola. Volal som s p.
riaditeľom, či to prejednal. Ona že ho oslovila, ale povedal že on nemôže prenajímať musí
dať na zastupiteľstvo. Ten stánok s papierníctvom súvisí so školou ale detské oblečenie asi
nie.
p. Jesenský – to do školy nepatrí
p. Jozefíková - takýto sortiment do školy nepatrí
p. Ondruška – ten stánok s papierníctvom do školy patrí a ešte žiada pani z Lieskovca
p. primátor – návrh znenia uznesenia zamieta žiadosť
Bod programu: 3 - Kontrola plnenia uznesení, prenájom budovy požiarnej zbrojnice
p. primátor – predávam slovo p. Pagáčovi
p. Pagáč – z minulého zastupiteľstva sme mali pripraviť návrh na prenájom alebo
predaj budovy požiarnej zbrojnice. Spracovali sme podmienky verejnej obchodnej súťaže,
ktoré máte v materiáloch. Máte k tomu nejaké poznámky.
p. primátor – až po odoslaní materiáloch prišla jedna žiadosť, ktorá tam chce
prevádzkovať čistenie a pranie prádla. Ale vypíše sa súťaž.
p. Kormanec – s tým, že mesto sa v oblasti turistického ruchu rozrastá, rozšírovanie
cyklotrasy, nové turistické trasy, vyhliadková veža a chodí tu viac turistov. Myslím si že by
to bolo vhodné miesto na turistické centrum. Ja som rozmýšľal či by sa nedalo v rámci
nejakého projektu požiadať o dotáciu na prerobenie budovy na informačné centrum s tým, že
budova by ostala mesta.
p. Jozefíková – ja si myslím, že budova je v centre mesta ako informačné centrum je
to veľká výmera, podľa mňa je to hudba budúcnosti, tieto priestory obetovať na inf. centrum,
ja som skôr za tú práčovňu
p. Zapletal – ja si myslím, že výmera budovy cca 200 m na kanceláriu je veľa
p. primátor – mi máme informačné centrum v dome kultúry, zastaví sa tam za rok 10
ľudí a chcú zadarmo pohľadnicu. Na prerábku tohto priestoru je vyše 73. tis. + náklady na
mzdy + náklady na prevádzku, čo je cca 100 tis. €. Viem si v Krásne predstaviť niečo iné za
tieto peniaze.
p. Kormanec – určite áno, ak by sa nám podarilo tento priestor z nejakého projektu
prerobiť stále by to bola naša budova
p. primátor – možno za 5 rokov, teraz nie je výzva na rekonštrukciu. Budeme 5 rokov
len temperovať budovu v centre mesta
p. Mozol – ja sa vyjadrím k tomu informačnému centru, nakoľko takéto informačné
centrum je aj v Čadci a turisti tu skôr volajú. Ja som skôr za to, aby tieto priestory boli využité
na služby, ktoré v meste chýbajú.
p. Buková - ja sa tiež prikláňam k službám
p. primátor – ja súhlasím s tým, hľadať peniaze na to ako to zrekonštruovať ale ako
informačné centrum nemôže súhlasím. Je elektronizácia, každý má Appku už nikto nejde do
takéhoto centra, všetko je na webe.
p. Mozoľ – ja chcem nadviazať na p. primátora, stretli sme sa nedávno na Smart City
konferencii v Čadci, kde sa jasne potvrdil trend, že ľudia nebudú chodiť na úrady, všetko
bude v aplikácii v mobile. My ako mesto sa musíme uberať týmto smerom.

p. primátor – to sú len podmienky a potom budeme vyberať chceme to dať vonku,
p. Kormanec – nenecháme priestor obyvateľom tej bytovky, nedávno sa to riešilo na
stanici
p. primátor – nemáš informácie na stanici nemajú nič, preto sme chceli to takto
poriešiť
p. Zapletal – asi sme sa zamotali máme tu schváliť obchodnú verejnú súťaž
p. primátor – možno sa prihlásia viacerí
p. Pagáč – súčasťou bude aj projektová dokumentácia, podľa toho tam môžu byť aj 2
predajne
p. primátor – návrh na uznesenie – mestské zastupiteľstvo schvaľuje podmienky
obchodno verejnej súťaže podľa prílohy.
Bod programu: 4 – Stanovisko mestskej kontrolórky k záverečnému účtu
p. primátor – pani kontrolórka sa ospravedlňuje je PN nebudem to tu prednášať máte
to v tlačenej podobe s tým, že to zoberieme na vedomie
Bod programu 5 – Záverečný účet
p. primátor – pokračujeme bodom program záverečný účet predávam slovo Ing.
Tvrdej – finančné oddelenie
p. Tvrdá – podala bližšie informácie k záverečnému účtu s tým, že poslanci ho majú
v tlačenej podobe. Výsledok je zisk. Mesto má 100% účasť v Krasbyt, s.r.o, ktorý vykazal
zisk a v Mestskom podniku je vyúčtovaná strata. Pohľadávky majú klesajúcu tendenciu.
p. Kormanec – Mestský podnik by mohol dávať rozbor tak ako Krasbyt,
p. Mozol – ja by som takto verejne chcel pochváliť p. riaditeľa Krasbytu za to, čo
dokázal urobiť s Krasbytom. Myslím si, že všetci sme čakali na to, kedy to bude v takejto
rovine.
p. primátor – prečítal návrh uznesenia
Bod programu: 6 – Rozbor hospodárenia mesta za I. štvrťrok + úprava rozpočtu
p. primátor– Ing. Tvrdá je to informatívne chcete sa niečo opýtať
p. Mozol – chcem sa poďakovať za projekt, ktorý sa bude robiť na sídlisku Struhy,
určite aj ostatní obyvatelia sú veľmi radi, prekonalo to naše očakávania
p. primátor – ja si myslím, že to bude pekné, nebránim sa podporiť aj na iných
sídliskách
p. primátor – ešte k úprave rozpočtu – navýšiť rozpočet o 12.800,-€ na opravu
kolkárne, pri zatepľovaní sa vymenili okná aj vstupné dvere.
Bod programu: 7 – Rozbor hospodárenia Krasbytu za I. štvrťrok
p. riaditeľ –v rozbore sú všetky veci čo tam majú byť. Podal bližšie informácie
k rozboru, ktorý mali p. poslanci v tlačenej podobe.
p. primátor – ten vývoj v Krasbyte je dobrý
p. riaditeľ - máme problém umiestniť niekoho do domu služieb a chceme robiť
plynovú kotolňu, urobili výmenu okien v predajni papierníctvo
p. primátor – dlho sa neupravoval nájom v dome služieb, nakoľko je problém s tým
nájsť nájomcu do tohto priestoru.

p. riaditeľ- chcem poprosiť o odsúhlasenie úpravu správy od 1.7.2018 o 1,-€ + DPH,
posledná bola robená v roku 2010.
p. primátor – súhlasíte s úpravou za správu dávam návrh na uznesenie MZ schvaľuje
zvýšenie poplatku v mestských bytov z 5,-€ na 6,-€ + DPH od 1.7.2018.

Bod programu: 8 – Určenie volebných obvodoch, počet poslancov, úväzok primátora
p. primátor – toto je podľa zákona treba schválil, aby sme nemuseli zvolávať
mimoriadne zastupiteľstvo s tým, že úväzok primátora musí byť zverejnený, aby kandidáti
vedeli do čoho idú. Ostatné veci sa dali tak ako doteraz.
Bod programu: 9 – Plán práce mestského zastupiteľstva na II. polrok 2018
p. primátor–podľa zákona to musí byť, dopĺňa sa podľa požiadaviek
Bod programu: 10 – Plán práce mestskej kontrolórky na II. polrok 2018
p. primátor - Plán mestskej kontrolórky to si určujete vy, či chcete doplniť. Ak nie
dávam návrh na uznesenie.
Bod programu 11 – Správy kontrolórky (ZUŠ – cestovné, sociálny fond)
p. primátor – správa z kontroly ZUŠ cestovné, sociálny fond, otváram diskusiu, máte
niečo k tomu, dávam návrh na uznesenie.

Bod programu 12 – Rôzne
p. primátor – prosím o rozdanie pozvánok na gastro festival, svätojánsky jarmok
a folklórny festival, na ktorý vás pozývame. To čo budem dávať zadarmo, dobrovoľnú
zbierku symbolický poplatok a z toho vybrať nejakú sociálnu rodinu, športovca alebo niekoho
a dať mu tieto vyzbierané peniaze. Preto sa chcem spýtať či niekoho nepoznáme. Buď pre
nadané deti, hudobné alebo športové, alebo vy ak poznáte niekoho.
p. Jesenský – osloviť školu
p. Kormanec – v rámci rôzneho sa chcem spýtať na rekonštrukciu chodníka medzi
stanicou a Blažkovom, kedy si nájdete čas, aby sa vybralo nejaké riešenie
p. primátor – nenašli technologické riešenie, ten svah trochu uchádza, dohodneme
termín stretnutia.
p. Ondruška – či by sa nedalo niečo robiť s WC v kulturáku
p. primátor – treba to, ale nedá sa všetko naraz

Po ukončení rozpráv boli prijaté nasledovné uznesenia

