
 

Z á p i s n i c a 

z  rokovania mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou  

konaného  dňa 14.12.2022 

 

 

Prítomní poslanci: 

  1/ Milan Broda              

  2/ Vojtech Buchta 

  3/ Ing. Ján Drahňák 

             4/ Ing. Mária Goreková 

             5/ Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D., MBA 

  6/ Mgr. Jozef Mozol 

             7/ Mgr. Martin Ondruška 

             8/ Jaroslav Pagáč 

             9/ Miroslav Škrobian 

           10/ Ing. Oľga Šumská Lastovicová 

           11/ Ing. Anna Trauerová 

           12/ Mgr. Lenka Zuščáková 

            

 

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

      1/ Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

      2/ Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov ( Ing. M. Jánošík, Krásno 1434, 

          V. Šuráb, Krásno 1156, J. Graňa, Žilina 737/24, R. Čimbora Krásno 2089, 

                     H. Potočárová, Krásno 1302, D. Vaňovec, Krásno 1380, Ilstav plus, s.r.o.    

          Krásno 1541, M. Skubíková, Krásno 1499,  I. Kanis, Krásno 958, 

                     A. Šurábová, Krásno 1176,  A. Nevedelová, Krásno 866) 

     3/  Kontrola plnenia uznesení – Herman, Kováčiková, Ondruška 

                4/  VZN č. 44/2022 – o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia 

          úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadení opatrovateľskej služby, návrh 

                5/  VZN č. 45/2022 -  o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta Krásno - návrh 

                5/  VZN č. 47/2022 o používaní pyrotechnických výrobkov - návrh 

     6/  VZN  č. 48/2022 o dani z nehnuteľnosti, za psa, za ubytovanie, za predajné  

                     automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2023 - návrh 

                7/  VZN č. 49/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  

                     odpady na rok 2023 - návrh 

     8/  VZN č. 50/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými  

                     odpadmi na území mesta - návrh 

                9/  VZN č. 51/202 –  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 

                     na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

          Mesta Krásno nad Kysucou - návrh 

   10/  VZN č. 46/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2015 o výške príspevku na  

                     čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených  

                     Mestom Krásno a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do  

                     základnej školy zriadených Mestom Krásno nad Kysucou - návrh 

   11/  Smernica č. 2/2022 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a 

                     mimoriadnej sociálnej výpomoci - návrh 

   12/  Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie 

   13/  Inf. správa plnenia rozpočtu za III. štvrťrok + úprava rozpočtu 



   14/  Návrh úpravy nájomného v nebytových priestoroch mesta Krásno nad Kysucou 

   15/  Prijatie uznesenia k projektu ZUŠ 

              16/  Stanovisko mestskej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta  

   17/  Návrh rozpočtu mesta na roky 2023-2025 

   18/  Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

   19/  Plán práce MK na I. polrok 2023 

   20/  Plán práce MZ na I. polrok 2023 

   21/  Interpelácie 

   22/  Rôzne 

   23/  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 

a konštatoval, že MZ je uznášania schopné. Primátor  oslovil poslancov s otázkou, či súhlasia 

s programom   rokovania, ktorý dostali v tlačenej podobe. Máte návrhy na doplnenie do 

programu. 

 p. Drahňák – ja by som navrhol, aby sa znova prerokoval plat p. primátora, lebo som 

nováčik a myslel som si, že pri výške 40% už nemôžem hlasovať 

 p. Buchta – som za to, aby sa plat prehodnotil 

 p. primátor – dať to pred bod Interpelácie ? 

 p. Drahňák – pred rozpočet 

 p. Goreková – nemusí sa najskôr schváliť program až potom doplnenie do programu 

 p. primátor – môžeme doplňovať aj presúvať body, máte ešte na doplnenie 

 p. Ondruška – ešte zápisnica zo zasadnutia školskej komisie,  

 p. primátor – tá nemusí ísť do zastupiteľstva a nemusí sa prejednávať to by museli byť 

všetky zápisnice zo všetkých komisií, dávam hlasovať o doplnení bodu do programu plat 

primátora s hlasovaním  Za - 8, proti - 2, zdržal sa – 2. Kto je za doplnenie bodu programu 17 

a ostatné boli posunuté, hlasovanie ZA-8, Proti 2, Zdržal sa – 2. Do návrhovej komisie 

navrhol  Mgr. Martin Ondruška, Mgr. Jozef Mozol, za  overovateľov zápisnice navrhol: 

Vojtecha Buchtu a Milana Brodu s týmto návrhom súhlasili všetci prítomní  poslanci.  

 

            

     

  

Bod programu:  2 – Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov 

 

Žiadosť Ing. M. Jánošík  

 p. Pagáč -  dal žiadosť o predaj pozemku pod radovú garáž, ktorú má zrealizovanú a 

zabudol dať zavkladovať, minulé zastupiteľstvo bola schválená prebytočnosť, navrhujeme 

cenu 5,-€ ako bolo predávané v tejto lokalite, 

 p. primátor – otváram diskusiu,  

 p. Lastovicová - to s tými pozemkami nie je normálne,  jeden predávame za  5, 10, 15,  

ako to tu budeme pokračovať v materiáloch sú ďalšie žiadosti kde žiadajú zmenu z 15 na 5,-

Eur, 

 p. primátor – my sme dali návrh podľa posledného predaja, vy rozhodujete o cene, 



 p. Lastovicová – potom tu je peklo po celom Krásne, čítajú  uznesenia ako to budeme 

robiť, som za zjednotenie lokalít  a dohodnúť sa ako ďalej, jednému dáme 3,30 lebo je taký 

tak zjednoťme lokality, už sme to mali mať dávno vypracované, 

 p. primátor – to si povedala do svojich radov, však nemôžete dávať cenu podľa toho 

ako sa vyspíte a či je vám niekto sympatický alebo nesympatický, úrad vykonáva ako vy 

schválite a aj za akú cenu,  

 p. Goreková – poďme vypracovať cenovú mapu, ja som nováčik, ostatní viete ako sa 

schvaľovali predaje,  budem za to ako sú pripravené materiály  5 eur, či budem populárna 

alebo nie ja chcem chrániť záujmy mesta a najmä ľudí, aké boli pravidlá doteraz tak to 

nechajme tak a potom  si urobiť cenové mapy, 

 p. Buchta – väčšinou sme dávali 5,- Eur, viacej sa dávalo podľa toho aká bola lokalita. 

Keď sme predávali predtým za 5,- Eur tak súhlasím s tým ako je navrhnuté, 

 p. Trauerová  – som za to čo povedal p. Goreková ja som tiež  nová a tiež som si 

všimla,  že od niekoho sa žiada znalecký posudok, poprosila by som vytypovať  buď podľa  

lokality  alebo či je to orná pôda alebo TTP  alebo znalecký posudok, aby to ľudom bolo 

jasné,  

 p. Šumská – ja som to tu niekoľko krát o tom hovorila ak si to pamätáš a Jaro si to 

pamätá, 

 p. Kormanec – už naposledy pri predaji sme sa bavili, že  pri všetkých by mal byť 

znalecký posudok za koľko predávame, ceny pozemkov sa menia dnes môže byť 5,- Eur ale 

zajtra môže mať už inú hodnotu. Aby sme mali z čoho vychádzať, z niečoho čo je aktuálne 

a to je znalecký posudok a potom či sa dohodneme individuálne podľa bonity a pod. 

 p. primátor – súhlasím s tým, že treba  znalecký posudok ale na  podiel to bude  

problém je v tom, že keď je malá výmera potom sa pozemok predražuje cena znaleckého je 

vyššia ako predávaný podiel na pozemku, zo zákona nemôže ísť pod znalecký posudok, tak sa 

to robí. Ja som si nevšimol cenu pravdepodobne  preto že to sú staré garáže,  kvôli tomu je 

návrh ceny 5 eur, je tu zastupiteľstvo ako rozhodnete, 

 p. Kormanec – chcel by som dodať, že vypracovať znalecký posudok sú náklady  ale 

k tomu treba vypracovať geometrický plán vklad na kataster aj to sú náklady, aby sme 

neporušovali zákon, 

 p. primátor – zákon hovorí , že  cena obvyklá ako sa predávala predtým, kde nie je 

majú dávať znalecký posudok,  

 p. Goreková –  sme len pri prvom bode dajme  ako bolo doteraz , dajme 5 eur, ja 

súhlasím a potom môžeme riešiť,  pri ďalších žiadostiach sú rozdielne ceny, máme toho veľa, 

poďme ďalej 

 p. primátor – má ešte niekto do diskusie, nie je tu pozmeňujúci návrh, prečítal 

uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci.  

 

 

Žiadosť p. V. Šuráb a p. Pitlová 

 

 p. Pagáč – žiadajú o zmenu rozhodnutia uzn. č. 164/2022 z ceny 15,-€  a navrhuje 5,- 

argumentujú tým, že pozemok bol už raz predaný ich ocovi ale nedošlo k zavkladovaniu 

a potom otec zomrel. Pozemok je súčasťou záhrady a prístupovej cesty k rodinnému domu. 

 p. primátor – otváram diskusiu, 

 p. Lastovicová – to je presne to  čo sme v septembri  schvaľovali, bola som za to, aby 

sme dali 5,-€ všetkým rovnako, pozemok bol len o niečo 100 m vyššie, je to aj v zápisnici, 

 p. Trauerová – pokiaľ nebudeme mať cenovú mapu súhlasím s tým, aby to bolo 5,-€, 

 p. primátor – nemôže to byť 5,-€ keď máme vypracovaný znalecký posudok, ktorý je 

na 6,54€, hneď by to bolo porušenie zákona, nemôžeme ísť nižšie ale vyššie môžeme, 



 p. Goreková – ale v dôvodovej správe máme 6,54€, ja som za 6,54€ 

 p. primátor – ja som si to všimol dnes a poslanci sa nepripravujú a nevedia čo povedali 

pred 3 mesiacmi, vtedy chceli zvyšovať a teraz znižovať, 

 p. Buchta –  som za to, aby sa predal za znalecký posudok, 

 p. Šumská – ospravedlňujem sa  čítala som to pred týždňom bolo veľa materiálov, 

zabudla som na ten znalecký posudok, mohli ste to rozdeliť je toho veľa, 

 p. Pagáč – na minulom zastupiteľstve bola k tomu veľká debata a mohla si si to 

zapamätať, 

 p. Mozol – ja len takú technickú otázku, nemali by sme zrušiť staré uznesenie 

a schváliť nové, 

 p. primátor – sú iné návrhy, 

 p. Šumská  – boli by dobré aj priame prenosy, to by bolo najlepšie,  

 p. primátor – áno zavoláme všetky televízie, 

 p. Zuščáková – aspoň zvukový záznam zavesený na stránke, na prepočutie,  

 p. primátor – zo zvukového záznamu nie je dobré počuť, nakoľko sa nevypínate 

a nezapínate, zvukový záznam je zlé počuteľný,   

 p. Goreková -  ja by som nebola za zvukový záznam kedysi sa nepísali ani zápisnice 

len uznesenia a či je tam všetko overujú overovatelia, 

 p. primátor – je tu nejaký iný návrh, asi sme sa zhodli na znaleckom posudku ale či 

zaokrúhliť alebo nechať 6,54Eur,  

 p. Goreková – nechajme podľa znaleckého posudku,  

 p. primátor –  návrh na uznesenie MZ ruší uznesenie č. 164/2022 zo dňa 14.9.2022, 

s ktorým súhlasili všetci poslanci.  Prečítal uznesenie podľa návrhu s doplnením ceny 6,54 

s tým, že navrhol doplnenie Ak chce vlastník do 5 rokov predať pozemok, má mesto 

predkupné právo, 

 p. Goreková – tu je znalecký posudok taká je cena,  nemôže sa dať podmienku neviem 

p. Marťák 

 p. Marťák – je to neštandardné, 

 p. primátor – dávam návrh na uznesenie ako je v písomnej forme, s ktorým súhlasili 

všetci poslanci. 

 

 

 

Žiadosť J. Graňa, Žilina 737/24 

 p. Pagáč – požiadavka J. Graňa o odkúpenie pozemku – jedná sa ako viete bývalá 

ulička okolo pošty, doložil nám geometrický plán,  

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

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 

 

Žiadosť Čimbora Potočárová, 

 p. Pagáč –  požiadali o predaj – jedná sa pozemok v mestskej časti Kalinov v zelenom 

pásme smerom k rodine Čierňavovcov, V pozemku sú siete aj vývod čističky a žľab na 

odvodnenie dažďovej vody. Navrhujeme neodpredať aby sme aj v zime kde otáčať naše autá 

slúžilo by to ako otočňa 

 p. Trauerová -  tam kde sú v pozemku uložené inžinierské siete by sa nemali dávať do 

nájmu, 

 p. primátor – netreba ani prenájom, asi to nebude dobré predávať keď by to zahradili , 

je tam jednosmerka, mohli by sme tam urobiť vyhybňu. 



 p. Goreková – doplniť  v uznesení o  akú parcelu sa jedná. 

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

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 

Žiadosť D. Vaňovec, Krásno 1380 

 

 p. Pagáč -  žiada o predaj pozemku p.č. KNC 6417/169 za účelom postavenia garáže 

vzhľadom k tomu, že pre obyvateľov i pre mesto poskytuje služby v oblasti elektro potrebuje 

pri riešení týchto služieb  mať auto umiestnené  v garáži pre rýchlu potrebu  pri 

zabezpečovaní činnosti,  

 p. Trauerová - ostatné sú predané veľa riešení tam nie je, chcem sa opýtať na takú či 

nám nezrušia cestu cez čerpaciu stanicu, 

 p. primátor- toto vzniklo tak, že pri výstavbe čerpacej stanice sa zistilo, že prístup 

k zadným garážam nie je možný ak sa zastaví celá radová zástavba garáži ako už boli predané 

pozemky a preto sa pri jednaní s investorom dohodlo, že prístup zo zadných garáži bude cez 

čerpaciu stanicu.  Pravdepodobne z toho dôvodu zadný pozemok, ktorý bol jeden zo štyroch 

určený na prístupovú cestu spredu od panelárne zostal voľný, nakoľko dva predné a jeden 

zadný bol predaný pred výstavbou čerpacej stanice. Prechod cez čerpaciu stanicu je zakotvený 

v stavebnom povolení, 

 p. Broda – ja som si žiadal  o tento pozemok asi tak pred štyrmi mesiacmi a bolo mi 

odpovedané v tom zmysle, že sa neuvažuje o odpredaji v tejto lokalite a teraz  je na predaj, 

tak nech sa nepredáva, 

 p. primátor – ak mesto urobilo chybu tak sa ospravedlňujem, fakt o tom neviem 

 p. Pagáč –  žiadosť nebola adresovaná na  mesto a nie na mestské zastupiteľstvo tak 

flexibilne odpovedáme všetkým, že nepredávame tak isto ako aj napr. žiadosti o zamestnanie, 

 p. primátor – prišlo k nedorozumeniu, ja som proti  tomu aby sa predávali pozemky 

keď sa povie že sa nepredáva nemám s tým problém, 

 p. Mozol – možno by som doplnil, že schvaľujeme prebytočnosť  a Vy sa môžete 

o tento pozemok uchádzať, ak teraz schválime prebytočnosť môžete si dať žiadosť a môže 

byť pozemok Váš, 

 p. Goreková –  ja zdvihnem ruku za prebytočnosť,   

 p. primátor –  máte ešte do diskusie, sú dva návrhy nepredávať a prebytočnosť, 

 p. Broda –  ak si môžem dať žiadosť o odkúpenie tak som za schválenie prebytočnosti 

tohto pozemku, 

 p. primátor – vysvetlil ako sa predávajú pozemky, že najskôr sa schvaľuje 

prebytočnosť a potom je až predaj, za tri mesiace sa môžu prihlásiť, 

 p. Broda – sťahujem návrh nepredávať pozemok, 

 p. primátor – prečítal uznesenie podľa návrhu s doplnením, že to nemôže byť podľa 

paragrafu ako je pripravený ale podľa toho ktorí sa prihlásia, s týmto návrhom súhlasili všetci 

poslanci. 

 

Ilstav plus, s.r.o., Krásno nad Kysucou 15541 

 

 p. Pagáč -  Ilstav plus, s.r.o. pôsobí v našich nebytových priestoroch – kolkáreň, 

reštauračné zariadenia a ubytovanie a bowling, ktorú prevádzkujú nepretržite od 1.1.2013 kde 

po celú dobu si riadne plnia svoje záväzky voči mestu. Svojimi investíciami, ktorými doplnili 

vybavenie v reštauračných priestoroch, kuchyne a všetky technické zabezpečenia chodu 

prevádzky tak, aby spĺňali všetky podmienky na jej. fungovanie. V období Covidu reštaurácia 

bola s prestávkami uzatvorená a tým táto spoločnosť nevytvárala zisky ale musia financovať 



všetky energie a zamestnanosť personálu. Z toho dôvodu žiadajú o predĺženie nájomnej 

zmluvy, aby sa im sčasti vrátili náklady, ktoré boli preinvestované za celé obdobie  

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

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 

  

Žiadosť M. Skubíková, Kráno 1499 

 p. Pagáč – M. Skubíková žiada  o odkúpenie bytu č. 46 v bytovom dome s.č. 1499. 

Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že v byte býva 9 rokov a má záujem o jeho odpredaj, 

 p. primátor – otváram diskusiu, upozornil zástupcu tam už zákon neplatí už musí ísť 

podľa znaleckého posudku,  

 p. Šumská – povedal si to p. Skubíkovej, 

 p. Pagáč – áno, bola tu aj s partnerom, 

 p. primátor – bol už predaný pani Gacíkovej, ona nám ho predala a teraz  sme jej dali 

nájomný byt v Zákysučí, na predaj nie je iná možnosť len znalecký posudok, 

 p. Buchta – som za  znalecký posudok,  

 p. Goreková – chcem sa spýtať, že podľa VZN o prevode bytov z roku 2015 tam je iný 

postup, nedá sa to podľa toho, musí byť znalecký posudok, 

 p. primátor – účinnosť tohto zákona skončila a ináč to nemôžeme predať 

 p. Marťák – vysvetlil, ako sa predávajú byty, 

 p. Goreková – poďakovala za vysvetlenie 

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

s ktorými súhlasili všetci poslanci. 

 

Žiadosť Igor Kanis, Krásno 958 

 

 p. Pagáč -  Rodina Kanisová žiada o príspevok pre zdravotne postihnutého syna. Jedná 

sa onkologického pacienta, ktorý prišiel o jednu nohu s prebiehajúcou dlhodobou liečbou 

viete o koho sa jedná. Najväčší problém je po finančnej stránke kde rodina má existenčné 

problémy preto žiadajú o príspevok,  

 p. Šumská – koľko má rokov, 

 p. primátor –  má 15 rokov, robíme pre neho benefičný koncert, jeho mama zomrela, 

otec nechal robotu stará sa o neho, chodia na chemoterapiu do Banskej Bystrice. Máme tu 

viacero takýchto, v pondelok vyhorel komín p.  Targošovi , včera zhorela chatka u Sýkorov 

a rodina Poláčková vyhorela, prehnal sa tam guľový blesk, budú tiež potrebovať pomoc ale to 

budeme riešiť neskôr. Máte ešte do diskusie, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa 

návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 

Žiadosť A. Šurábová, Krásno 1176 

 p. Pagáč – p. Šurábová má prenajatý pozemok pod predajný stánok pri zdravotnom 

stredisku teraz žiada o prenájom 1-2 m2 za účelom postavenia predajného automatu kde chce 

predávať bagety, sladkosti, nealkoholické nápoje, koláčiky a iné potraviny,  

 p. primátor – otváram diskusiu  

 p. Škrobian - ja som proti tomu aby sa rozširovali predajné automaty sú tam produkty 

pre detí nevhodné. Ja som sa rozprával s p. Šurábovou, že tam chce predávať bagety 

a americké produkty a hovorila, že ak to neschválite, že  ho dá na súkromný pozemok. Nie 

som s tým stotožnený, aby tu bol ďalší predajný automat,  



 p. primátor –   ale keď bude na súkromnom pozemku bude musieť platiť daň za 

pozemok, 

 p. Trauerová – ja som za schválenie, keď sa schválili tri prečo nie štyri. V tomto 

prípade to beriem ako konkurenciu, má to len prenájom, dať do zmluvy aké produkty môže 

predávať, 

 p. Goreková - ja by som bola za, ja vidím  v tom prínos,  keď bude mať taký sortiment 

ako má v žiadosti, keď´ sme už tri schválili som za, alebo sa zrušia všetky alebo dať ja jej 

 p. primátor – my sme neschvaľovali tri niektoré sú na súkromných pozemkoch, na 

našom pozemku je len ten pri základnej škole, ona nebude mať tiež svoj predajný automat dá 

do prenájmu, som za vypovedanie, máme tu kamenné obchody, kde nám platia daň,  

 p. Kormanec – až neskôr som pochopil keď sme schválili prenájom, že sa naplnil 

nezdravými potravinami, presladené veci, ktoré deti kupujú, v súčasnosti by sme nemali 

podporovať takýto trend a radšej podporiť kamenné obchody, kde sú kvalitnejšie potraviny, 

 p. Mozol -  ja nadviažem na p. primátor my sme s p. Ondruškom  upozorňovali na 

tento automat, dal by som majiteľovi ešte jednu šancu s tým, že čo tam môže predávať,  to čo 

tam predávajú to je strašné, bývam blízko tak vidím, že tam chodia len mladiství žiadny 

dospelý a ten neporiadok, nemali by sme podporovať takýto predaj sú ľudia, ktorý majú 

kamenné obchody a mali by sme ich podporovať, 

 p. Kormanec – pri tescu je alternatíva -  automat na korbáčiky, keby to bolo niečo 

takéto tak by som bol za, 

 p. Šumská -  nepíše v žiadosti, že bude predávať alkoholické nápoje, v tescu predávajú  

aj kofeinové nápoje, 

 p. Goreková – prepáčte neviem prečo keď sú tri, by nemohli byť štyri, keď bude 

predávať sortiment podľa žiadosti, neviem či je to dobré jednému dáme inému nie,  

 p. Ondruška –  majiteľ stánku pri škole dobre vie aký sortiment je v automate, my sme  

nato prišli až vtedy, keď deti v škole vytiahli a povedali, že je to žuvací tabak, ktorý sa 

podobá na fixy, keď to tam bude, detí nám utečú a kúpia si čo chcú, 

 p. Buchta – ja som za zrušenie týchto stánkov, nedávať možnosť mládeži kupovať  

takého veci, 

 p. Trauerová –  sortiment v týchto stánkoch bol preto taký, lebo bola chyba v zákone, 

podnikatelia zistili, že sa dá obísť  zákon, preto je tam taký sortiment, ale je schválený nový 

zákon, ktorý toto upravuje, že sa tam nemôže predávať takýto sortiment, preto som za to keď 

sú tri tak môžu byť aj štyri a upraviť sortiment podľa nového schváleného zákona,, 

 p. Drahňák -  mám negatívne skúsenosti s týmito automatmi, navrhujem dať do VZN 

sumu, ktorá by bola pre nich neprijateľná napr. dajme 300 eur, už sa mu to neoplatí držať, 

môžeme niečo zarobiť, 

 p. primátor – môžeme to schváliť pri prijímaní VZN, ja nemám s tým problém. Je ešte 

nejaký návrh do diskusie, nik sa neprihlásil prečítal uznesenie podľa návrhu s hlasovaním  ZA 

– 9, Zdržal sa 1, Proti -2 

 

 

Žiadosť A. Nevedelová, Krásno 866  

 p. Pagáč – žiada v mene všetkých spoluvlastníkov rod. domu 866 o podkúpenie 

pozemku CKN 277/1, 277/80, 277/82, 277/83 a 275/11. Tieto pozemky boli užívané od roku 

1964, kedy boli boli mestom odpredané otcovi Ondrejovi Nevedelovi. Po smrti sa dcéry stali 

rovnocennými dedičmi. Pri dedičskom konaní bolo zistené že predmetom dedenia je len dom 

bez pozemkov, ktoré tvoria dvor a záhradu. Podľa ich vedomostí, rodičom bol vtedajším 

MNV pridelený a zaplatený pozemok, ale pravdepodobne nebol vinou pracovníka MNV 

odvkladovaný do katastra nehnuteľností. Na pozemku stojí rodinný dom , ktorý má stavebné 

povolenie a od 70-tych rokov minulého storočia a je aj nimi užívaný.  V mestskom ani 



okresnom archíve sa už nenašli zmluvy o kúpe, vzhľadom k tomu, že archivačná doba 

už uplynula. Jedinou možnosťou je opätovné odkúpenie tohto pozemku a následný zápis do 

katastra., 

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

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

   

Bod programu  3 -  Kontrola plnenia uznesení 

  

 p. Pagáč – navrhujem zrušiť uznesenia s ktorými boli predané pozemky bývalá ulička 

okolo pošty, nakoľko nám doložili GP a výmery nesúhlasili a prijali by sa uznesenia so 

správnymi výmerami,  

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

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 p. primátor –  dali mi dnes na podpis vecné bremeno k uloženiu inžinierských sietí 

k trafostanici v Zákysučí pre naše bytovky, je to v mojej právomoci ale dal som to radšej do 

zastupiteľstva. Umiestniť v našej cesty siete pre trafostanicu pre bytovky ak budeme do 

budúcnosti stavať. Návrh uznesenia MZ súhlasí s uložením NN zemnej siete v rámci stavby 

„13719 – Krásno nad Kysucou – Zákysučie – Rozšírenie NNK a rekonštrukcia TS 109/656. 

S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci.  Aby sme do budúcnosti takéto prípady nemuseli 

dávať do MZ navrhujem uznesenie.MZ poveruje primátora mesta podpisovaním vecného 

bremena k inžinierskym sieťam. 

 

 

Bod programu 4 – VZN č. 44/2022 – o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe  

                        platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v zariadení  

                               opatrovateľskej služby, návrh 

 

 p. primátor – to je podstatne nové VZN, staré sme mali od roku 2012 kde bola úhrada 

15,-€ mesačne v čom bola strava 71,40, pobyt 42,- a zaopatrenie 36,60 €. Poväčšine v okolí sa 

pohybujú úhrady 500-700,-€. S tým, že prebieha rekonštrukcia DOS vo VZN je určená 

mesačná úhrada 255,-€. Mesačná úhrada v opravenom zariadení je stanovená na sumu 396 pre 

prijímateľov sociálnej služby, ktorí budú ubytovaní v jednolôžkovej izbe. O tieto 

jednolôžkové izby je najväčší záujem, lebo každý chce byť sám aj keď to je drahšie ale radšej 

si priplatia, 

 p. Goreková – nebude viac žiadostí, ktoré nebudeme vedieť poriešiť, 

 p. primátor- nebude chcú sa vrátiť všetci, máte ešte do diskusie, nik sa neprihlásil, 

prečítal uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci, 

  

 

Bod programu  5 – VZN č. 45/2022 -  o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta Krásno 

                                nad Kysucou  - návrh 

 p. primátor – VZN je po starom len sa novelizovalo podľa zákona, otváram diskusiu, 

nik sa neprihlásil prečítal uznesenia podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci.  

 

 

Bod programu  6 – VZN č. 47/2022 o používaní pyrotechnických výrobkov - návrh 

 

p. primátor – používanie pyrotechniky tam sa obmedzilo podľa zákona len na 

Silvestra,  otváram diskusiu, 



p. Trauerová –  v par. 4, bod 1  od  nový rok od 18.00 na Silvestra do 18. 00 hod. na 

Nový rok, zdá sa mi to dlhý čas, 

p. primátor – neviem či to nemusí byť 24 hod podľa zákona, 

p. Šumská – dajme to skôr, 

p. primátor – to tu budú od rána púšťať pyrotechniku, 

p. Drahňák – zrušme to úplne, osobne viem aké je to  pre zvieratá, pre malé deti, viem 

že to máte radi, ale pouvažovať nad tým, 

p. primátor –  cez covid sme robili svetelnú šou, vieš koľko ľudí ide do ulíc, aby si 

pozreli ohňostroj, nedá sa to ustriehnuť, 

p. Drahňák –  viem, že sa to nedá ustriehnuť, ale pomaličky začať 

p. primátor – bude podnet tak potom ho musíš riešiť, súhlasím s tebou ale 

z praktického hľadiska to nie je možné, 

p. Drahňák – keď chodím po svete trend je, že majú zákaz, neviem ako to majú 

ošetrené, ale nesúhlasím s tým, 

p. Šumská – dúfam, že ohňostroj nebudeme robiť 

p. primátor – či budeme robiť my alebo nie budú robiť iní a po celom meste a potom 

ľudia nadávajú, že nič nerobíme, 

p. Broda – každoročne chodíme celá rodina na námestie, ohňostroj patrí do mesta, som 

za aby tu bol, určite áno, 

p. Kormanec -  aby sa vytvárali tradície sme malé mesto, ľudia potom kupujú 

neprofesionálne svetlice, je to tu zaužívané ako tradícia, ja by som to nerušil, fotia si 

ohňostroj, je to zaujímavé, som za uchovanie tradície ako rozlúčka so starým rokov a uvítanie 

nového roka,  

p. Trauerová – naozaj mali by sme začať príkladom, niečo sa musí schváliť, ak 

neprejde tak som za myšlienku čo povedal p. Drahňák,  

p. Pagáč – ohňostroj máme už kúpený, nás stojí minimum, ostatné zaplatia sponzori, 

p. primátor – každý čaká na tu atmosféru, chodí tu veľa ľudí. Nemám problém s tým 

čo sa tu hovorí ale z praktického hľadiska to nie je možné, 

p. Pagáč – ja som to konzultoval s právnikom tie kategórie sú tam ako káže zákon, 

 p, primátor – tradícia postupne bude upadať  a nevedia tomu ani v Tatrách zabrániť, 

máte ešte do diskusie, nik sa neprihlásil prečítal uznesenie podľa návrhu s hlasovaním  ZA -8, 

ospr. 1,  zdržal sa - 3, 

 

Bod programu  7 –  VZN  č. 48/2022 o dani z nehnuteľnosti, za psa, za ubytovanie, za  

                                predajné  automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2023  

                                - návrh 

  

 p. primátor – neriešili sme  dane z nehnuteľnosti  dlho, sú to relatívne malá položka 

v rozpočte, ak chceme zvýšiť dane za stavby pre podnikanie   napr. v priemyselnom parku 

musíme zvýšiť najnižšiu sadzbu preto ju navyšujeme, preto sme museli  zvýšiť aj dane 

z bytov a rodinných domov, nezvyšovali sme ani o infláciu, priemerný 3 izbový byt vychádza 

daň 9-10 Eur, upravili sme daň z lesných pozemkov a predajné automaty sú 100,- alebo na 

300,-€,  

 p. Drahňák – som za 300,-Eur 

 p. primátor –  ešte pribudla sadzba z neudržiavaných stavieb mohli sme ísť až na 10 

násobok ale dali sme len 3 násobok, 

 p. Zuščáková  - v par. 22 VZN – daň za psa je asi hra so slovíčkami, lebo v dôvodovej 

správe je znížená z 15 na 13 a z 18 na 16 a vo VZN  je znížená o 13 a o 16 eur, aby to bolo 

správne, 



 p. primátor –  pre nás je dôležité paragrafové znenie, musíme dať jednotnú  sadzbu, od 

základnej znižujeme, na celom území a potom z 20 znížená o 13 platiť bude 7,- Eur, tam budú 

platiť v osadách 4,-Eur, máte ešte do diskusie 

 p. Trauerová -  zvýšiť na predajné automaty a tiež tie stavby čo sa o ne nik nestará, 

treba dať ešte viac, 

 p. primátor – my dávame o 300%, dávame automaty  300,- je to  par. 36 môžem dať 

návrh na uznesenie MZ schvaľuje  VZN č. 48/ s tým, že v par. 36 upravuje poplatok za jeden 

predajný automat vo výške 300,- Eur.  zdržal sa jeden 

 

   

 

Bod programu 8 – VZN č. 49/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  

                               stavebné odpady na rok 2023 - návrh 

  

a  

 

Bod programu  9 -  VZN č. 50/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými  

                                stavebnými odpadmi na území mesta - návrh 

  

 p. primátor – toto VZN nerobili s odpadmi nič, problém je v tom,  koľko sú náklady 

toľko musíte mať poplatky, nesmie byť poplatok nižší, zvyšuje sa skladočné, musíme enviro 

fondu platiť 23,- Eur, musíme zaplatiť štátu zo zákona. Druhá vec  - zavádzame od nového 

roka váženie. Mali sme skúšobné váženia, tri mesiace a boli by ste  prekvapení aké sú tam 

rozdiely,  za dvojtýždňový vývoz z jeden nádoby 10-12 kg a niektorí majú 60- 70 kg, majú 

tam nahádzané kamene, trávu. Toto bude zálohová platba  na konci roka sa zúčtuje, je to len 

prvý rok problém sú osady, chaty, a ako sa budú rozúčtovať bytovky nech urobia stojiská, aby 

si to zamykali a aby nehovorili že im tam hádže niekto iní,  rozdiely sú enormné,. Iné 

východisko nemáme, už platili aj pokuty, otváram diskusiu 

 p. Goreková – všetky VZN ste dali teraz v novom zastupiteľstve, 

 p. primátor – vždy sa dávali v decembri s tým, že sú platné v novom roku, 

 p. Goreková – všetko sa zvyšuje 

 p. primátor – poplatky všetky išli hore, prišla nová legislatíva  4 roky sme nezvyšovali, 

 p. Mozol – zdôrazniť jeden poplatok je  zákon o odpadoch že cena má byť podľa toho 

aké sú náklady, ani ma to neteší po minulé roky sa snažili nezvyšovať a  myslím si,  že 

skutočné náklady sú väčšinou radovo vyššie  ako u nás, pre viacčlenné rodiny  to nebude 

jednoduché, ale zákon je zákon, 

 p. Škrobian -  táto cena je adekvátna, čo sa týka odpadu tak viem ako sa to vyvíja 

najhoršia je zima a  veľa ľudí dáva do popolníc trávu, betóny, cement, čo sa týka bytoviek, 

vyváža sa dvakrát do týždňa a vždy je to plné, ale koľkokrát vidím ľudí, že triedenie im 

nehovorí nič, kedy triedili bolo by tam minimum odpadu, všetko sa dá triediť, teraz sa to o 

polovicu znížilo, teraz si niektorí ľudia ani nevyťahujú popolnicu, aby sa im vyviezla aby 

neplatili viac, treba poďakovať ľudom, ktorí triedia v zbernom dvore, teraz je problém v tom, 

že  za  vytriedené komodity nám kedysi brávali  peniaze a teraz je problém ich niekam 

odviesť a ešte aj zaplatiť, či vieme na smetisku či tie váhy, ktoré sú tam či pasuj s našimi 

váhami, každý kontajner má inú váhu za ten mesiac to vyjde aj tonu navyše, keby som videl 

na tú váhu, každý chce zarobiť, 

 p. primátor – z fondov sme vybudovali váhu, zapisujeme si  koľko berie a k tomu musí 

byť faktúra,  keď prerábajú dajú  ku smetnej nádobe, aby sa to vyviezlo, ľudia si musia 

zvyknúť musia byť vytriedené a musia zaviesť na zberný dvor.  



 p. Goreková –  V prípade uplatňovania množstvového zberu je poplatník povinný 

uzavrieť s mestom dohodu o množstvovom zbere, v ktorom bude stanovená frekvencia 

vývozov a druh nádoby. Mesto ju zašle poplatníkom najneskôr s rozhodnutím. V prípade, že 

poplatník neodovzdá ani raz počas celého roka nádobu na výsyp, bude mu účtovaná suma 

zodpovedajúca minimálne 4 výsypom očipovanej nádoby zodpovedajúcej hmotnosti v zmysle 

Vestníka MŠZP SR 

 p. Šumská – teraz keď všetko ide hore navyšujeme poplatok, 

 p. primátor – povedz riešenie 

 p. Šumská – na  zberný dvor nemôže doniesť všetko ako som počula aj od ostatných aj 

ja mám takú skúsenosť, koľko bol zberný dvor zatvorený a nezobral 

 p. primátor -  zberný dvor nie je skládka, tam môžeš zaniesť len vyseparovaný odpad  

a komodity, ktoré tam môžeš doviesť,  nie že si tam každý dovezie čo chce. Dva razy do roka 

robíme veľkoobjemový zber, hľadáme možnosti v iných  obciach majú menší poplatok, ale 

všetko spaľujú v peci a potom tam všetko cítiť 

 p. Trauerová – navýšenie je vysoké čo budú robiť viacdetné rodiny, druhá vec určite  

sú možnosti aby sme náklady odpadu znížili,  dúfam, že sa nájdu,  

 p. primátor – ako sa všetko zdražuje a mi nemôžeme stáť musíme ísť podľa zákona, ja 

chránim Vás i seba, dostali 10.000 eur pokuty, ktoré nemôžete  zaplatiť z mesta musí sa  

zosobniť,  

 p. Goreková  - všetko ste nám teraz predložili, čo sa zvyšuje, teraz keď je zlá doba, 

mohli sa niektoré veci schváliť aj skôr, 

 p. Drahňák – ja som za schválenie situácie je taká aká je, 

 p. primátor – štát urobí že musíš separovať  a nadstavbu kde to máš dať to už nedá 

keby bola nejaká škulinka tak ju nájdeme. Štát všetko navyšuje,  my to musíme dať do ceny 

a potom je na nás zle, nie na štát. Máte ešte do diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie 

k VZN nakladanie s odpadom s hlasovaním: Za - 8, ospr. - 1, Zdržal sa – 3. Prečítal uznesenie 

k VZN o poplatku  s hlasovaním   Za -  9, zdržal sa  -  2, ospr. -1, 

  

 

Bod programu 10 -  VZN č. 51/2022 –  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

            žiaka ZUŠ,  na dieťa materskej školy a školských zariadení  

                                  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krásno nad Kysucou - návrh 

 

 p. primátor –  zverejnili sa prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb na rok 

2022 pre miestnu samosprávu. Okrem úpravy výnosu dane z príjmov fyzických osôb došlo aj 

k zmene prepočítaného počtu žiakov na rok 2022. Na základe týchto zmien sa mení aj výška 

jednotkového koeficientu na jedného prepočítaného žiaka, poslucháča a dieťa na rok 2022. 

Predpokladaný objem finančných prostriedkov z výnosu dane, predpokladaná hodnota 

jednotkového koeficientu, prepočítaný počet žiakov ZUŠ, jazykových škôl, MŠ a školských 

zariadení vstupujú ako jednotlivé hodnoty do rovnice, ktorej  výsledkom je vypočítaná 

hodnota koeficientu na jedného prepočítaného žiaka. Otváram diskusiu, nik sa neprihlásil 

prečítal uznesenie podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 

Bod programu 11 -  VZN č. 46/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2015 o výške  

                                 príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských  

                                 zariadeniach zriadených Mestom Krásno a o zápise detí na plnenie  

                                 povinnej školskej dochádzky do základnej školy zriadených Mestom  

                                 Krásno nad Kysucou - návrh 

 



 p. primátor –  to robili  škola so školským úradom. Hovoril som riaditeľovi, že na 

Zborove majú zamestnanci stravu za 4,50 oni majú 2.20Eur,  to je vec vedenia školy preto 

chýbajú peniaze a my máme poplatok  8-10 za pobyt v MŠ  všade okolo je 15, musia si 

uvedomiť že sú štatutári a podľa toho riadiť, my im dávame čo sa dá, rozpočet zo štátu je 

oveľa menší ako  im dávame 

 p. Trauerová – keď nejdú zápisnice do zastupiteľstva komu to môžeme dať 

 p. primátor – komisia je poradný orgán primátora, takýto návrh  nám dala škola  

 p. Goreková – oni si to spracovali tak som to brala, že je to dobré, 

 p. primátor – ja som ich upozornil, že sú iné stravné jednotky, je tam vedenie, nech si 

urobia čo je v ich kompetencii, máte ešte do diskusie nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie 

podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 

Bod programu 12 -  Smernica č. 2/2022 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej  

                                 núdzi a mimoriadnej sociálnej výpomoci  

 

 p. primátor -  upravili sa tam výšky z 50,- na 100 eur pre rodinu a z 35,- na 50 eur pre 

jednotlivca, upravili sme to aby to bolo podľa zákona. Poskytnutie vyššej sumy ako pre p. 

Kanisa musí byť schválené zastupiteľstvom. Otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal 

uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci.,  

  

Bod programu 13 -  Informatívna správa plnenia rozpočtu za III. štvrťrok 2022  +     

           úprava rozpočtu 

 

 p. primátor – daň z nehnuteľnosti sa zvyšuje, transfery sa znížili lebo sa presúvajú do 

budúceho roku a také drobnosti ako dotácie na ZUŠ presun z bežných do kapitálových,  

  p. Tvrdá - ešte jednu úpravu ZŠ chce kúpiť do školskej jedálne  konvektomat presun 

z bežného do kapitálového a zatiaľ podľa zásad má p. primátor právo presúvať položky 

v rozpočte v rámci týchto zásad, 

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

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 

Bod programu 14 -  Návrh úpravy nájomného v nebytových priestoroch              

 

 p. Pagáč -  úprava nájomného je rozdelená na prenájom Krasbyt- priestory 

zdravotného strediska a Dom služieb a mesto má v prenájme ďalšie časti nebytových 

priestorov a priľahlých pozemkov pod garáže.  V rámci tejto hospodárskej a energetickej 

krízy sme nútení upraviť nájom o infláciu, ktorá činí v tomto období  14 navrhujeme  15% , 

 p. primátor – otváram diskusiu, 

 . Goreková – zo skúseností  má veľa zmlúv túto klauzulu už mať, treba pozrieť zmluvy 

a potom v januári, úprava nájmu ani nemusí byť v zastupiteľstve, 

 p. primátor – ja sa stotožňujem, ale sú to  zmluvy 30 ročné, zmluvy sú 

nevypovedateľné,  nemáš páky na nich, ak poveríte tak nemusí ísť ani so zastupiteľstva, 

 p. Goreková -  ešte nevieme či bude 14 a už dávame 15% , dnes sme všetko zvýšili, a 

ani nevieme aký bude koeficient a už zvyšujeme,  

 p. primátor – ak chceme v dome služieb udržať nájomníkov musíme ho 

zrekonštruovať, bol som zhrozený v akom stave je a je len stratový, 

 p. Broda – mám tiež v prenájme budovu,  nájomné mám oveľa vyššie ako navrhujeme 

zvýšenie, bol by som za zvýšenie, 



 p. primátor – preto ste poslanci, aby ste sa rozhodli či je to veľa, čo sme navrhli alebo 

zmeňte a dajte iný návrh, 

 p. Mozol -  ja len tak stručne, je pravda, že keď si to prepočítame mesačne je suma 

nízka, moja mama má prevádzku v dome služieb aj po zvýšení je to dobrá cena, toto je max. 

za čo som ochotný hlasovať. Ale jedna vec sa mi nepáči, že správca Krasbyt nedal nájomcom 

vedieť, že sa ide zvyšovať nájom. Bolo by to korektné voči nájomníkom, absolútne o tom 

nevedela, 

 p. primátor – možno platia viac za energie ako za nájom, lebo nie je to zateplené,  sú 

drahé energie. Máte ešte do diskusie nik sa nepri hlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu 

s hlasovaním: ZA – 9, zdržal sa 3. 

 

 

Bod programu: 15 -  Prijatie uznesenia k projektu ZUŠ 

 p. primátor –  dostali sme finančné prostriedky z operačného programu na budovy 

100. tis.  s tým, že nám vyhodili hromozvod, lebo to nie je úspora energie my priložíme 

z vlastných. Začali sme ZUŠ, ušetria na prevádzke potrebujeme tam spolufinancovanie, 

otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci 

poslanci. 

 

 

Bod programu: 16 -  Stanovisko mestskej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta  

    

 p. primátor – prenechávam slovo p. Drahňákovej mestskej kontrolórke  

 p Drahňáková – neviem či ste si pozerali stanovisko, odporúčam schváliť rozpočet na 

rok 2024 a zobrať na vedomie rozpočet na roky 2024,2025. Ak máte otázky, 

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

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 

Presunutý bod programu – plat primátora 

 p. Drahňák -  ako som povedal a ako navrhla p. Goreková 40% navýšenie, keď sme 

minule hlasovali myslel som si, že už nemôžem hlasovať, je to moja chyba  chcel by som to 

ešte raz navrhnúť 

 p. primátor - otváram diskusiu, 

 p. Buchta -  ja som za navýšenie a primátor si to zaslúži za to všetko čo robí, 

 p. Škrobian  - urobil sa kus práce, máme nové stroje, mesto sa rozvíja, som za 

navýšenie, 

 p. Trauerová -  situácia sa nezmenila, vieme že je  nepriaznivá, poplatky išli hore, čo 

sa mňa týka momentálne v tejto situácii, nevravím, že si to nezaslúži ale v tejto situácii nie, 

 p. primátor – dávam hlasovať doteraz bolo 60= teraz na 40% platu primátora,  

Hlasovanie: ZA – 9, proti 2, zdržal – 1.  

 

 

 Bod programu: 17 - Návrh rozpočtu mesta na roky 2023-2025 

 

 p. primátor – rozpočet  je odraz nášho hospodárenia, koľko obcí má problém urobiť 

rozpočet, my preklápame 889 tis. z rezervného fondu, čo sa týka výnos z dane príjmom o 130 

tis. nie je zohľadnené všetko ešte nie je schválený štátny rozpočet, všetko navýšenie nám robí 

40 tis. to sú také malé dane, sú mestá ktoré majú úvery nie rezervný fond.  Do bežných 

výdavkov dávame iba to najnutnejšie,  správame sa ako v domácnosti, ani v rodine sa nedá 



uspokojiť všetko  iba čo je prioritné. Teraz cez Úrad práce sme zobrali 6-7 ľudí, aby sme 

pomohli s nevytriedeným odpadom, projekt moderné technológie sme počítali s týmto rokom, 

ale sa to presunulo do nového roku,  rekonštrukcia Blažkov nestíhajú s prácami ale dali sme 

tam zádržné a chceli by sme urobiť aj chodníky dali sme to do rozpočtu,  to je toľko 

k rozpočtu otváram diskusiu,  

 p. Mozol -  ja by som sa chcel spýtať dom s opatrovateľskou službou projektová 

dokumentácia + pozemky to je orientačné, 

 p. primátor – ak bude výzva a nemáš projekty tak sa nemôžeš uchádzať, teraz dávame 

odhadom,  

 p. Goreková – ďakujem za vypracovanie,  prezerali  sme položku po položke na 

finančnej komisii a konštatovali sme že máme výdavkový rozpočet,   

 p. primátor –  musíme mať viac v kapitálkach, aby sme boli pripravený, 

 p. Goreková – bola tam zápisnica z finančnej komisie, bol tam návrh na vyradenie 

k tomu treba asi prijať uznesenie, 

 p. Tvrdá  - len ku investičným do materiálov dať  farebná tlačiareň je pokazená máme 

potvrdenie o neopraviteľnosti a kotol v ZUŠ sa vyradil do zberného dvora a dajú nám 

potvrdenie, drobný hmotný majetok môžeme vyradiť, 

 p. Šumská – čo sú moderné technológie 

 p. primátor – vysvetlil čo je projekt moderné technológie, dúfam, že na jar to začneme 

robiť, dostali sme peniaze na detské ihrisko na ul. 1. mája pri tescu,  

 p. Goreková – na súbory koľko sme schválili,  

 p. Tvrdá – to navrhuje kultúrna komisia, 

 p. primátor – dajte na vzpieranie  Vlado Macura je majster Európy, aby išli mladý 

chlapci za ním do Banskej Bystrice na sústredenie – 2-3 tis. Eur.  Robia dobrú reklamu, dať 

z kapitáliek športová hala presunúť,  

 p. Goreková -  som absolútne za 

 p. primátor – máte ešte do diskusiu, 

 p. Trauerová – prečo sa dalo z programu zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie, 

 p. primátor –  komisie sú je poradný orgán primátora 

 p. Goreková – aspoň berie na vedomie 

 p. primátor – dáme tam aj školskú 

 p. Pagáč – zápisnica z finančnej komisie sa dali kvôli tomu, že je tam návrh na 

vyradenie, 

 p. Zuščáková -  ako sme mi komunikovali s napr. rozhodnutie  o športovej haly 

financie sú a telocvičňa je pod správou mesta a tam sa financie nenašli, Opraviť podlahu 

v malej telocvični, aby tam mohli aj vzpierači mávať preteky a aby sa neničila. Nemôžeme ju 

urobiť z rozpočtu školy lebo na to nemáme financie, ideme budovať školy a ako presadiť 

tento problém, ktorý tu je, 

 p. primátor – je v správe školy,  malú telocvičňu sme urobili čo bolo v našich silách, 

nech si vedenie nájde rozpočet, každý vidí len to svoje. Hľadali sme z plánu obnovy, ale ak 

nebude výzva tak sa to nebude dať urobiť,  pomohli sme ako sa dalo a  nemáme na všetko aby 

sme všetko vyriešili. Musíme mať v predstihu nejaké predstavy čo s  mestom ďalej. Máte ešte 

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

poslanci. Ešte navrhol návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku podľa prílohy, 

s týmto návrhom súhlasili všetci poslanci. 

   

Bod programu: 18 -  Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

   

 primátor –  prenechávam slovo p. Drahňákovej, 



 p. Drahňáková –  pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra som 

zosumarizovala  tak, aby bol v tom prehľad a tieto musí schváliť mestské zastupiteľstvo, lebo 

ja ako kontrolórka mám výnimku, 

 p. primátor – nech sa páči, otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie 

podľa návrhu,  s ktorými súhlasili všetci poslanci. 

 

 

Bod programu: 19 -  Plán práce MK na I. polrok 2023 

    

 p. Drahňáková - ja som tu chvíľu veľa sa učím a na porade mi povedali aby som si 

dala do plánu pokladňu tam sa najviac naučím, ďalej kontrola plnenia uznesení MZ za druhý 

polrok 2022 a kontrola plnenia povinnosti ZŠ, MŠ ZUŠ zverejňovať povinne zverejňované 

zmluvy v CRZ menil sa  zákon, 

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

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

   

Bod programu: 20 -  Plán práce MZ na I. polrok 2023 

 

 p. primátor  – je to formalita, ale zo zákona  to musí byť schválené určite budú aj 

ďalšie body podľa problematiky, ak chcete dajte návrh na doplnenie, otváram diskusiu, nik sa 

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

 

 

Bod programu: 21 - Interpelácie 

 p. primátor -  kedysi sme hovorili vyhoreli p. Poláčkovci v Kalinove – dávali tam aj 

okná, neschválime im pomoc, dokonca teraz jeden z nich aj zomrel, bol jediný, ktorý robil, 

dať im na materiál a mestský podnik by im to urobil, keby sme mu dali aspoň 1000,-€, aby 

tam mohli bývať. Navrhol uznesenie MZ schvaľuje dotáciu p. Poláčkovi po živelnej pohrome 

na materiál s tým, že mestský podnik im pomôže pracovne. S týmto návrhom súhlasili všetci 

poslanci. p. Targošovi asi vo výške 1000,-€ s týmto návrhom súhlasili všetci poslanci. 

 p. Šumská - ako funguje dom smútku, že tam nechodia 

 p. Pagáč – keď si to zaplatia a zavolajú p. Šemotu tak nie je problém,  

 p. Šumská – nechávajú mŕtveho pod chórusom v kostole hodinu pred obradom,  

 p. primátor – záleží od pohrebnej služby ako to majú dohodnuté s pozostalými, teraz 

ho dovezú len v deň pohrebu do kostola. Za dom smútku treba platiť,  

 p. Goreková- či by sa nedalo urobiť prechod pre chodcov pri cintoríne 

 p. primátor -  prechod pre chodcov môže byť   jedine v prehľadných situáciách, to sa 

snažíme riešiť len niektoré veci nie sú v našej právomoci, máte ešte do interpelácii, nik sa 

neprihlásil ukončil rokovanie mestského zastupiteľstva. 
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