
Z á p i s n i c a 

z  mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou konaného  

 dňa 14.03.2018 

 

 

 

Prítomní poslanci: 

  1/ Mgr. Milan Jesenský               

  2/ PhDr. Marta Jozefíková 

  3/ Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D. 

  4/ Mgr. Jozef Mozol 

  5/ Marta Buková 

  6/ Mgr. Margita Ďurišová 

  7/ Miloš Lastovica 

             8/Jaroslav Pagáč 

             9/ Vojtech Buchta 

 10/ MUDr. Peter Zapletal 

  

 

Ospravedlnený: Peter Šuráb 

 

Prítomná: Ing. Zuzana Buchtová – mestská kontrolórka 

    

 

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 (Fr. Buchta, Krásno 1464, Mgr. P.  

                   Novotná, Krásno 282, Ing. M. Čimbora, Krásno 103, T. Bros, Oščadnica 898,  

        EDELL, s.r.o. Čadca)  

  3/   Kontrola plnenia uznesení, zápisnica z kultúrnej komisie, zrušenie uzn. 30/2013 

  4/   Úprava rozpočtu 

  5/   Rozbor hospodárenia MsP za rok 2017 

             6/   Zmluva o nadstavbe domu požiarnej zbrojnice 

  7/   SEVAK – kúpne zmluvy na vodovod a kanalizáciu 

  8/   Slovenský pozemkový fond – odkúpenie pozemku – cyklotrasa 

  9/   Pridelenie uvoľneného bytu  

           10/   Prijatie uznesení k projektom 

           11/   Plán činnosti Krasbyt, s.r.o.  na rok 2018 

           12/   Správa kontrolórky z kontrolnej činnosti za rok 2017    

           13/   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  na úvod predstavil nové záznamové zariadenie, program ktorý dostali v písomnej 

podobe, doplnený o komunitný plán soc.  služieb, ktorý má byť spracovaný do 1.7.2018.  



Privítal prítomných poslancov  a do  návrhovej komisie navrhol Mgr. Martin Ondruška, Mgr. 

Jozef Mozol. 

Za overovateľov zápisnice – Mgr. Margita Ďurišová, Marta Buková 

S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci. 

 

 
Bod programu: 2 -  Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov: 

 

Žiadosť p. Buchta Fr. a manželka Eva, Krásno 1464 

  p. primátor – minulé zastupiteľstvo sme tento pozemok schválili ako prebytočný, dnes  

už podľa osobitného zreteľa, oni si za pozemok zaplatili ale nezavkladovali, navrhnite cenu 

môžeme symbolicky za 1,-€, alebo ako navrhnete 

 p. Jesenský – symbolickú cenu za 1,-€  

  

Žiadosť p. Novotná, Krásno 282 – zámenná zmluva 

 p. primátor – p. Buchta tam mal pozemok, ktorý sme mysleli, že je vpredu a mal byť 

vzadu preto sa s ním  uzatvorila kúpna zmluva. Zistilo sa pri stavbe garáže, že pozemok na 

ktorom je garáž je vo vlastníctve mesta a kde nestojí garáž je vo vlastníctve p. Novotnej. My 

sme prijali uznesenie ešte v roku 2013 dobré. Navrhujeme zámennú zmluvu medzi mestom 

a p. Novotnou tak, aby bol jej pozemok, na ktorom má postavenú garáž a neostali jej obidva 

pozemky. 

  

Žiadosť Ing. M. Čimbora, Krásno 103 – právo prechodu/prejazdu 

 p. primátor – prejednával sa tento problém na minulom zastupiteľstve – bola tu 

realitka, ktorá zastupovala p. Kopáska a p. Čimboru. P. Čimbora si pozemok kúpil a je tam 

problém s prístupom, on ho chce využívať ako stavebný pozemok, ktorý ide popred garáže 

dal by som slovo p. Pagáčovi on pripravoval materiály a vie viac 

 p. Pagáč – tí, ktorí ste boli na minulom zastupiteľstve viete o tomto probléme právo 

prechodu/prejazdu. Samozrejme sú tam vlastníci garáži, ktorí používajú  túto cestu a p. 

Čimbora doložil podpisy vlastníkov garáži s tým, že  súhlasia s prejazdom. My sme sa 

s takýmto prípadoch nestretli, sú tam viaceré varianty záleží na MZ a je to na širšiu  diskusiu 

 p. Zapletal – bol som na mieste samom lebo minule som si to nevedel predstaviť, 

neviem prečo by sme mu bránili prístup k svojmu pozemku, nevidím v tom problém 

 p. Jozefíková – nikto nebráni, podpísali mu to všetci garažisti, nevedeli sme ako to tam 

je, či sa to tam vôbec dá a môže stavať. 

 p. Zapletal –  ak chce stavať musí mať prístupovú cestu 

 p. Mozol – ja som sa tam bol tiež pozrieť  chcel som si ujasniť veci.  Na minulom 

zastupiteľstve bol ten problém, že tu bol pán z realitky  a preto sme to nechváli lebo reálne 

hrozilo, že to bude o niečo inom,  keďže p. Čimbora má pozemky v osobnom vlastníctve, asi 

nikto nemá problém s povolením prechodu/prejazdu. Myslím, že s tým, nemá problém nik.  

Ide o tom, či povolíme ako prejazd či sa zmení pozemok TTP na prístupovú komunikáciu to 

asi nebude potrebné. Keď sa zhodneme ako zastupiteľstvo asi by nebol problém, aby sme mu 

dali právo prechodu 

 p. Kormanec -  ja som rád,  že prejavili záujem  stavať dom v našom meste, je to jeden 

z pozemkov, ktorí je  bližšie k mestu. Tiež by som bol za to, aby sme nelimitovali ľudí, ktorí 

sa rozhodli v našom mesta stavať dom. Ostáva na nás určiť aké vecné bremeno ako to bude 

pre nás administratívne náročné. 

 p. Ďurišová –  myslím na minulom zastupiteľstve bol prvý záujemca p. Kopásek.  

 p. primátor - P. Kopásek predal p. Čimborovi preto žiada on, lebo sú to jeho pozemky 

 p. Ďurišová -  Bolo by nefér, že sa prejednáva žiadosť  p. Čimboru a nie p. Kopáska. 



 p. primátor  - treba si ujasniť či vecné bremeno, či je to miestna komunikácia, ktorá sa 

musí  vyňať,  ak bude používaná ako prístupová cesta, ako  zastavané plochy alebo ostatné 

plochy. Nemôže byť TTP na to nemôže byť vydané stavebné povolenie. Treba učiť či bude 

vecné bremeno odplatne/bezodplatne, jednorázovo, alebo predaj. Mesto stratí pozemok 

a nebude mať z toho nič. Akou formou mu to chceme previesť. 

 p. Kormanec –  navrhujem, aby pozemok ostal mestský aby používali všetci, ktorí sú 

dotknutí 

 p. primátor - neviem či ste pozerali je to zložité,  ta cesta čo je , vy potrebuje ten 

trojuholník, vzadu to čo je pred garáži  použili ako MK, tam čo je za garážami tu časť?  

 p. Buková –  bola som sa pozrieť, to nie je ten trojuholník, to sú úzke pásy 412/2 

a 412/3 medzi Sýkorom a Macurom. Nie je to ten trojuholník, treba sa pozrieť na mapku. 

 p. primátor – to sú jeho parcely,  parcela  404/1 nie je vedená ako komunikácia, je to 

parkovisko a mesto musí znášať všetky náklady na údržbu. Je to parcela, ktorá s cestou nemá 

nič spoločné. Právo prechodu na lúku to nič nerieši, musí sa preklasifikovať alebo iný účel.  

Zákony sa menia. Je tu vôľa dať mu prechod, ako to urobíme,  bude vyčlenený na cestu alebo 

všetkým garážistom vecné bremeno spolu p. Čimborom a  Macurom. 

 p. Jozefíková – nemôžeme to dať právnikovi na vyriešenie   

 p. Pagáč –  na margo toho chcem povedať,  aby sa predišlo problému Kavalek – 

Kopták, cesta nevysporiadaná,  na katastri vedená ako MK,  ktorí teraz riešime. Aby to  bolo 

poriešené s katastrom, či to bude vyňaté  a preklasifikované ako MK, alebo prejazd.  

 p. Kormanec –   myslím si, že by sme to mali posúdiť s odborníkom  v rámci 

stavebného zákona, nájsť ekonomické riešenie  na základe konzultácie a  stanoviska 

stavebného oddelenia ako pôde zmeniť účel, aby bolo oficiálne  právo prechodu. Musíme 

vyčísliť náklady na túto  zmenu a náklady by mal znášať žiadateľ, či bude ochotný zaplatiť.  

 p. primátor – dobrý úmysel máme asi všetci, musíme to dať dohromady.  

 p. Kormanec – oslovíme odborníka, kalkulácia a dohodneme sa so záujemcom aby 

sme na pohli ďalej   

 p. primátor  – požiadať p. Čimbora aby nám dal riešenie, čo chce či  právo prechodu, 

kúpiť alebo iné. Na minulom zastupiteľstve ste hovorili nech dá návrh realitka a neviem ako 

to riešiť a zatiaľ nemáme návrh 

 p. Kormanec – už sme sa pohli  p. Čimbora urobil prvý krok a dal  nám podpisy 

garážistov,  oni s tým súhlasia a teraz zistiť aké sú možnosti, koľko to bude stáť a dať návrh 

aby sa to mohlo poriešiť. 

 p. primátor – môžem súhlasiť na priloženom podpísanom liste žiadosť prechod cez 

parcelu 404/1 a o zriadenie MK na parcele 404/1 pre prístup ku garáži, rodinnému domu 

a pozemkom,  aby bolo konkrétne riešenie 

 p. Jozefíková – je zle pripravené uznesenie  

 p. primátor –  pripraviť návrh mala realitka a nie my  

 p.  Pagáč – dali sme také uznesenie, aby sme sa dohodli na variante 

 p. Jozefíková – my sme laici v tomto odbore 

 p. Kormanec – p. Čimbora ste pripravení na takúto investíciu, sme naklonení vám 

pomôcť, ste schopní  pripraviť takéto riešenie 

 p. primátor  - my zastupujeme všetkých občanov a nemôžeme riešiť občanom 

prístupovú cestu k pozemku. skúsme sa dohodnúť  na návrhu a odročíme na ďalšom 

zastupiteľstve o čo žiadate od nás. 

 p. Kormanec – chcem vedieť či chcete využívať pozemok na stavbu RD 

 p. Ondruška – návrh formulovať petíciu ináč a podpisy zozbierať 

 p. primátor – pripravte návrh aký chcete 

  

Žiadosť p. Bros Tomáš, Oščadnica 



 p. primátor – žiadosť p. Brosa, ja som sa išiel pozrieť a nemôžeme s odpredajom 

súhlasiť je to posledná ulička okolo cintorína, navrhujem vyvolať s p. Brosom jednanie s tým, 

že on nám nechá svoje pozemky, aby sme tam urobili otočňu. Pozemky má ohradené  nie je to 

vysporiadané, skúsme s ním jednať 

 p. Buková – bola som  pozrieť súhlasím s tebou a tvojím návrhom 

 p. Ondruška – je tam aj plynová prípojka dotiahnutá na pozemok 

 p. Kormanec – o akú metráž sa jedná, aký podiel má mesto, aký pozemok chce 

odkúpiť. Otočňa sa nebude dať urobiť tak aspoň pozemok na otočenie 

 p. Pagáč – je to celá parcela, treba urobiť GP je to cca 150 m2, urobiť zámenu  

 p. Kormanec – navrhujem pripraviť  návrh aký pozemok, aká metráž, 

 p. primátor – žiadosť sa týka podielu, zastavil som to vyvolajme jednanie s p. Brosom. 

Materiály už išli a nechali sme to v zastupiteľstve aby sa zistilo, či budete ochotní jednať 

o takejto alternatíve aby sme  pripravili materiály do ďalšieho zastupiteľstva. 

 

 

Žiadosť EDELL 

 p. primátor – navrhol  presunúť k bodu Zmluva o nadstavbe PZ 

 

 

Bod programu 3- Kontrola plnenia uznesení, zápisnica z kultúrnej komisie, zrušenie  

                            uzn.č. 30/2013 

 

 p. Pagáč – na základe uzn. z roku 2013, navrhujeme ho zrušiť z dôvodu vodovodných 

prípojok v časti Kalinov pre určité rodiny, ktoré platili za vodu za cenu ako SEVAK. 

Z dôvodu namontovania vodomerov navrhujeme zrušenie uznesenia.  

 p. primátor – asi 60 rodín neplatilo, dlh bol  okolo 280 tis. Sk , donútili sme ich 

všetkých napojiť sa, ostali  títo štyria urobili sme kompromis za to čo sme dostali cenu zo 

Sevaku a teraz už  aby všetci boli na tom rovnako. 

 p. primátor- ako sme sa minule dohodli žiadosti prejednávala kultúrna komisia a dala 

návrh na schválenie MZ 

 p. Pagáč – komisia posúdila žiadosti v rámci VZN a navrhuje takéto rozdelenie dotácie 

viď materiál  

 p. Kormanec – nebolo by to lepšie prejednávať  vo finančnej a nie  kultúrnej komisii 

sú to financie. V návrhu sú  tu kluby a rôzne spolky- Liga proti reumatizmu – je tam 45 ľudí 

ja to malá suma, navrhujem  1.200,-€. Chýbajú  mi v návrhu vzpierači. 

 p. primátor  - oni majú samostatne schválené 

 p. Kormanec - Som športovec a Klub Maratón má väčší návrh  ako naše kluby, aby to 

nepôsobilo diskriminačne,  ja navrhujem čiastku znížiť nie je atraktívny pre naše mesto. 

 p. primátor – ja sa tiež nestotožňujem so všetkými návrhmi, Klub maratón požiadal 

mesto o dotáciu, nakoľko je u nás otočka polmaratónu, Zborov ako malá obec prispieva 

sumou 1.500,-€ a maratón cez obec len prechádza, niečo viac dáva aj Čadca.  

 p. Mozol – chcem Vás informovať o stretnutí kultúrnej komisie – sľúbil som, že zistím 

koľko dáva Klubu maratónu Čadca,  dávali 3.500,- tento rok navýšili na 5 alebo 6 tis.. Ja som  

mal osobne námietky,  bola diskusia, aby  sme ubrali a presunuli na Krásňanskú desiatku, aby 

sme ju urobili vo väčšom formáte je to  naše podujatie.  Moja predstava je  okolo 2000,- €. 

Niektoré združenia sme konzultovali s tým, že majú občanov z Krásna ale na území Krásna, 

nerobia nič. Je ďalší problém, že dotácia je rovnaká trocha sa navyšuje každý rok rapídne sa 

zvyšuje počet žiadateľov.  Je to aj o kompromisoch.  



 p. Pagáč –  nemôžeme financovať liečené pobyty, liečebné procedúry, budeme 

financovať veci ktoré sú ako prezentácia, nemôžeme kurzy, stretnutia s lekárom, prednáška 

v Krásne a pod.. Dohodli sme sa že budeme tieto škrtať ak sa tieto peniaze len prejedia 

 p. Jozefíková – Klub Kysuckého maratónu – oni pýtajú už od každého. Radšej im dať 

menšiu čiastku  2.000,-€, ostatok na Krásňanskú desiatku alebo čo je priorita 

 p. Ďurišová –  Rekondičný rehabilitačný je v rámci sociálnej služby pre zdravotne 

postihnutých aj pre dôchodcov. Bola by som rada presné názvy na čo sa môžu tie peniaze 

použiť. Máme veľa nevidiacich aj v Krásne, navrhujem aspoň na 200,-€. Liga proti 

reumatizmu – majú 45 ľudí, keby sa navýšila. Dychová hudba Krásňanka každý rok 200,-€ či 

by sa nedalo navýšiť aspoň 100,-€ oni by aj vystupovali ale potrebujú opraviť nástroje. 

 p. Buková –  ja by som sa priklonila Kysucký maratón na 2.000,-€,  ostatok rozdeliť 

pre našich 

 p. Kormanec – aby sme tento zoznam rýchlo prešli a upravili tak, aby sme vyhoveli 

jednotlivých skupinám tak aby neboli niektorí úplne podcenení a niekto precenený   

navrhujem Kysuckého maratónu 1.000,-€ a u nás urobiť občerstvovačku, ktorá chýba pri 

takýchto podujatiach 

 p. Pagáč – na margo všetkého prečítam žiadosť Únie nevidiacich, tento rozpočet 

nemáme ako zúčtovať v rámci VZN, absolútne ho  porušujeme. Treba na konci roka upraviť 

VZN vložiť tieto pripomienky. 

 p. primátor – nie je jednoduché rozdeľovanie dotácie,  aby boli kritéria. Maratón prvý 

raz ide cez nás – je to veľké podujatie 

 p. Mozol -  v rámci diskusie tak, ako hovoril p. Pagáč a robili by sme  podľa VZN tak 

by dostalo dotáciu len málo organizácii. Mnohé organizácie nerobia v Krásne nič, musia 

v Krásne robiťa na budúci rok môžu dostať viac. Čo sa týka Maratónu,  môj návrh je  2.200,-€ 

a tých 300,-€ rozdeliť trom organizáciám, ktoré tu boli spomenuté. 

 p. Jozefíková - vedia tie  subjekty na čo to môžu použiť dotáciu, urobiť smernicu za 

akých podmienok   

 p. primátor -  je vypracované  VZN o dotáciách, každému sa vysvetlí na čo môžu 

dotáciu využiť 

 p. Jozefíková – možno nájsť iný systém 

 p. Pagáč – všetky organizácie dostanú zložku a mi na základe toho odpisuje či spĺňajú 

požiadavky, nerobia činnosť v Krásne. 

 p. Lastovica – nakoľko komisia rozhodla súhlasím na základe návrhu  kultúrnej 

komisie 

 p. primátor – ja to zhrniem – Unia nevidiacich – 200,-€,  Klub kysuckého maratónu – 

2.200,-€,  Liga proti reumatizmu – 1.000,-€, Stella Spei  600,-€ a ostatné podľa prílohy 

 

Bod programu 4 – Úprava rozpočtu 

 

 p. primátor – úprava rozpočtu sa týka v príjmovej časti – zostatok fin. prostriedkov zo 

ŠR, z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania r. 2016 

 vo výdavkovej časti – členstvo MAS Bystrická dolina, školstvo- kurz korčuľovania, 

potraviny, šport – dresy pre športové kluby, vrátenie dotácie DOS, nákup pozemkov, nové 

rozvody na  internet MsÚ, kamerový systém, strecha kultúrneho domu, kanalizácia ZUŠ, 

odvodnenie umelého ihriska, výstavba a rekonštrukcia chodníkov (okolo kostola), urobiť 

chodník ku zimnému štadiónu, oprava chodníka okolo školy, rekonštrukcia domu služieb 

 p. Ondruška – chodníky smerom na stanicu 

 p. primátor  – boli už v rozpočte schválené 

 p. Kormanec – chodník už bude ku bytovkám, môže sa urobiť aj ku stanici, už dlhé 

roky chodník od Blažkov ku žel. stanici treba opraviť 



 p. primátor –  chodník by sa v rámci rozpočtu cyklotrasy opravil 

 p. Kormanec – bolo by možné dať svetlo na cyklotrasu od MsÚ ku domu služieb 

 p. primátor –  na cyklotrase je stále neporiadok, ktorí musíme odstraňovať, nemáme 

dostatok MP,  určite budeme o tom rozmýšľať. Sme v jednaní o odpredaj pozemku od SPF na 

výstavbu chodníka + zástavky smerom k zimnému štadiónu.  

 p. Jesenský – aby sa myslelo aj so zástavkou autobusu 

 p. primátor – potrebujeme väčší pozemok, sme v jednaní o odpredaj pozemku od SPF

 p. Jesenský – občania z Revolučnej ul.  žiadajú o umiestnenie spätného zrkadla, 

dopravná značka prechod pre chodcov, posunúť 

 p. primátor -  musíme to úradne dať schváliť 

 p. Ďurišová – poriešiť zatekanie v Dome služieb, čím skôr 

 p. primátor – je to dlhodobý proces  

  

 

Bod programu 5 -  Rozbor hospodárenia Mestského podniku za rok 2017 

  

 p. primátor – minulý rok vznikol Mestský podnik a má kladný hospodársky výsledok.  

Na zabezpečenie služieb pre mesto dostávajú dotácie z mesta a nevyčerpané vrátili na účet.  

Z podnikateľskej činnosti vytvorili zisk.  Z vytvoreného zisku môžu kúpiť stroje. 

 

Bod programu 6 – Zmluva o nadstavbe domu požiarnej zbrojnice + žiadosť EDELL 

 

 p. primátor – máme jednať so Sýkorom ohľadom prenájmu, medzitým bolo treba 

urobiť zmluvu o nadstavbe,  lebo prízemie je naše a byty sú jeho. Katastrálny zákon hovorí, 

že nemôžu byť zapísané  ale iba tak, ako je uvedená zmluva 

 p. Kormanec – ja som nenašiel cenu za akých podmienok je ten vybudovaný priestor, 

na to bolo uzn. len za 1,-€  počas výstavby, po výstavbe sa stanoví cena, aby to bolo finančne 

vysporiadané 

 p.  primátor – je to uznesenie 30/2014, my máme podiel aj na tom čo postavil 

 p. Kormanec – podľa toho ako sa predával pozemok prednedávnom 

 p. primátor – my sme nedávali pozemok, ale strechu, na prízemí môže mať niečo  

 p. Ondruška – asi vedel do čoho ide 

 p. Jozefíková – je to v centre na námestí, že ho to bude niečo stáť 

 p. Kormanec – je to pekne porobené, že sa skrášli lebo PZ bola v zlom stave, pozrieť 

po fin. stránke 

 p. primátor - treba nejaký kompromis, navrhnite nejaké riešenie 

 p. Kormanec – ja si myslí  že predaj priestorov nad PZ urobiť metráž budovy + 

priestor na prízemí, ktoré bude využívané ako schodisko a asi kočikáreň  

 p. Pagáč – my sme potrebovali zrekonštruovať strechu  a on ako investor sa prihlásil 

mali by sme to zohľadniť 

 p. Kormanec – bolo by dobre to prehodnotiť s p. Sýkorom, je to lukratívne a je  to 

v centre mesta 

 p. primátor – dohodnime sa lebo on nemôže pokračovať  v riešení bytov a na budúcom 

zastupiteľstve koľko nájom a popremýšľať o tom. 

 

Žiadosť EDELL, s.r.o. Čadca – Peter Sýkora 

 p. primátor – oslovili sme p. Sýkoru, ktorí vyčísli prestavbu na obchodné priestory 

  na  min. 60.000,-€ aby to ostalo nám a on by mal priestory a z toho dôvodu aj 

dlhodobý prenájom na 15 rokov. porozmýšľať či my investujeme alebo nájdeme prenájomcu 

 p. Zapletal – či by tam nemali byť garáže pre majiteľov bytov 



 p. Kormanec – aké to bude na námestie vychádzať aut z gažáre nie je to šťastné 

riešenie možno nejaké cukráreň 

 p. primátor – musí spĺňať podľa zákona a mať vybudované aj parkoviská pre 

majiteľov 

 p. Jozefíková – je to reprezentačná budova ja si myslím, že je to na námestí nejaté 

reprezentačné priestory napr. cukráreň. 

 p. Ondruška ako sa dopracoval k tej sume, nie je k tomu žiadny podklad, či je rozpočet  

 p. Kormanec – je  tá organizácia seriózna  

 p. primátor – je to p. Sýkora – má asi dve firmy 

 p. Pagáč – koľko je takých, ktorí majú aj dve firmy 

 p. Mozol – viete keď si prečítate dôvodová správu a návrh uznesenie je to strašne 

všeobecne,  keď chceme niečo takéto schváliť, nie je tam nič konkrétne vidieť čo to obnáša, 

čo to je. Dobre,  že sa oslovil prenájomca, ale vzhľadom na to , že je to atraktívny priestor 

som za to, aby sa oslovili viacerí, aby sme mali aj iné návrhy a nakoniec, by sme mali brať 

ohľad aj na ľudí, ktorí budú bývať nad budovou čo by tam chceli mať.  Je predčasné toto 

riešiť 

 p. primátor – preto sa pripravili podklady do zastupiteľstva, lebo ste úrad tým poverili 

a my to musíme splniť. Úrad musí plniť uznesenia zastupiteľstva. Pripravím to tak, ale aby na 

ďalšom zastupiteľstve ste nechceli iné riešenie. 

 p. Jozefíková – či to chceme urobiť my, alebo to zadáme niekom inému 

 p. primátor –  ja súhlasím s tým čo povedal p. Jozefíková, musíme konať keď  on 

zateplí a bude spodok škaredý. 

 p. Ondruška – čo by to stálo mesto len  základné  inštaláciu, urobiť rozpočet, aby to 

bolo podľa zadania 

  p. Kormanec – ja by som počkal do  kolaudácie a potom by sme sa rozhodli nájsť 

nejaké riešenie 

 p. primátor – ja mám výhradu že nie do kolaudácie ale do budúceho zastupiteľstva, už 

potrebujeme nejaký návrh. Dohodneme sa že predkladáme do budúceho zastupiteľstva. 

 

Bod programu 7 – SEVAK – kúpne zmluvy na vodovod a kanalizácie 

  

 p. primátor – ako viete začíname s výstavbou kanalizácie.  Sevak ako investor nemôže 

investovať peniaze do iného majetku len do svojho. V zmluvách doriešiť za akých 

podmienok. Mali sme jednanie a hľadali sme  najvhodnejšie etapy.  

  

 

 

Bod programu 8 – SPF – odkúpenie pozemku – cyklotrasa 

 

 p. primátor – odkúpenie pozemku  od SPF na výstavbu cyklotrasy jednou z podmienok  

je treba uznesenia na prevod tohto pozemku bezplatne alebo max. znalecký posudok nie za 

trhovú cenu (zástavka, cyklotrasa)  

  

 

Bod programu 9 – Pridelenie uvoľneného bytu 

 

 p. primátor – uvoľnil sa nám byt po p. Čimborovej k 30.5.2018 3 izbový byt z dôvodu 

sťahovania sa do rodinného domu p. Homolovej a o dvojizbový sú viacerí vybratí 

záujemcovia. p. Paršová je prítomná ktorej končí prenájom,  je na prvom mieste 



 p. Buková – ja sa chcem spýtať či všetci zo zoznamu spĺňajú podmienky podľa VZN, 

či to bude schopná platiť, je treba zaplatiť trojmesačný nájom dopredu 

 p. Jozefíková – p. Paršová ste z Krásna, budete schopná platiť nájom 

 p. Paršová – som z Lieskovca ale dlho bývam v Krásne, mám peniaze na nájom 

 p. Jozefíková- asi ho  najviac potrebuje keď prišla 

 P. Mozol  - ja súhlasím aby sme ho pridelili p. Paršovej, dala garancie že bude 

schopná platiť, keď sa jedná o takúto vec treba príjsť. Som  za to aby sa pridelil byt jej 

 p. primátor – som za aby sa dali náhradníci ako sú uvedení v zozname 

 

 

Bod programu 10 – Prijatie uznesení k projektom 

 

 

 p. primátor – potrebujeme prijať uznesenia k projektom, ktoré chceme podať 1. 

Zberný dvor – je nová výzva chceme sa zapojiť, 2. Vyhliadková veža –  pekné miesta, ale nie 

sú vysporiadané pozemky tu ako sa ide od Janka, 3. Zateplenie ZUŠ – zatepliť, výmena okien, 

strecha, 4. Stavebné úpravy na požiarnej zbrojnici  

 p. Kormanec – že máme rozpracované projekty, vyhliadková veža nie je úplne ideálne, 

neleží na hlavnej turistickej magistrále – kadiaľ chodí veľa turistov pokiaľ nie sa tejto trase 

bude neaktívna 

 p. primátor ja to nerobím pre turistov ale skôr pre Krásňanov, chcem tam urobiť 

kaplnku, krížovú cestu na pešiu turistiku 

  

 

Bod programu 11 – Plán činnosti Krasbyt + rozbor za rok 2017 

 

 p. primátor – nech sa páči p. riaditeľ 

 p. riaditeľ – dostali ste hospodársky výsledok na stôl, lebo v čase posielania materiálov 

sme ešte nemali výsledky, celkový   hospodársky výsledok  máme v pluse. 

 p. Jozefíková – za rok 2018 bude kladný, je to tým že zníženie mzdových nákladov 

 p. primátor – hosp. výsledok je pekný keď bude 20 tis, .ale je to pokrok oproti 

minulosti  

K Plánu činnosti Krasbytu – spracovať skutočnú cenu tepla, vyúčtovanie nákladov s užívaním 

bytov, znižovanie nedoplatkov, vymeniť a regulovať rozvody v blokoch, vykonať revízie 

plynových kotlov + komínov, výmena strešnej krytiny na 1617,  

 

Bod programu 12 – Správa kontrolórky z kontrolnej činnosti  za rok 2017 

 

 p. primátor – dal slovo p. kontrolórky  

 p. kontrolórka – správa o kontrolnej činnosti je o vykonaných kontrolách v roku 2017, 

o činnosti kontrolórky a oboznamovaní poslancov s výsledkami kontrol v roku 2017 

 p. primátor - kontrolórka vykonáva dokladovú kontrolu 

 

Bod programu 13 – Rôzne 

 

 

 

 

 

 



Dobrovoľný hasičský zbor – schválenie vedúcich preventívnych protipožiarnych prehliadok 

 p. primátor – musia mať schválenie prevedenie protipožiarnych prehliadok ako 

i vedúcich skupín 

 

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018-2022 

 p. primátor  musíme ho mať schválený, rozmýšľal som v DOS – vrch  pre týrané ženy 

a spodok – denný stacionár 

 p. Jozefíková – je veľa dotazov prečo má Zborov a my nie. V KNM veľmi využívajú 

denný stacionár, vzhľadom na to že máme ľudí v staršom veku uvažovať o niečom takom 

 p. primátor - je lacnejšie zaplatiť opatrovateľku  ako byť v domove dôchodcov, nie je 

taký záujem,  skôr je záujem o umiestnenie  postihnutých, najmä ležiakov.  

 

 

 

 

 

  

   

  

    

  

 

  

  

  

   

   

  

 

  

 

 

 
Po ukončení rozpráv boli prijaté nasledovné uznesenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


