
 

Z á p i s n i c a 

z rokovania mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou  

konaného  dňa 14.09.2022 

 

 

Prítomní poslanci: 

  1/ Mgr. Milan Jesenský               

  2/  Mgr. Jozef Mozol 

  3/  PhDr. Marta Jozefíková  

             4/ Jaroslav Pagáč 

             5/ Mgr. Martin Ondruška 

  6/ Vojtech Buchta 

             7/ Miloš Lastovica 

             8/ Miroslav Škrobian 

             9/ Ing. Vladimír Kormanec, P.D. 

           10/ Ing. Oľga Šumská Lastovicová 

           11/ Mgr. Margita Ďurišová  

            

 

Ospravedlnený – Marcel Seko 

 

Primátor mesta Ing. Jozef Grapa otvoril  rokovanie  MZ s tým, že ospravedlnil p. poslanca 

Seku a viedol rokovanie v zmysle programu: 

             1/ Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  2/ Voľba hlavného kontrolóra 

  3/ Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov ( A. Jajcayová, Krásno 120, 

      V. Šuráb, Krásno 1156, V. Zátek, Krásno 1352, M. Malík, Krásno  155,  

                 Ing. M. Jánošík, Krásno 1434, J. Hudec, Prievidza 3/9, M. Stehel, Krásno 

      1453, J. Jedináková, Krásno 1499, Ľ. Šustek Krásno 2154, Stredoslovenská 

      distribučná, a.s. Žilina) 

  4/ Kontrola plnenia uznesení (pozemky -  cesta, zástavky) 

  5/ VZN č. 43/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2015 o výške prísp. na  

                            čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených  

                 Mestom Krásno nad Kysucou - návrh 

  6/ Konsolidovaná Výročná správa Mesta Krásno nad Kysucou za rok 2021 

  7/ Inf. rozbor hospodárenia mesta za I. polrok 2022 + úprava rozpočtu 

  8/ Rozbor hospodárenia mestského podniku za I. polrok 2022 

  9/ Inf. rozbor hospodárenia Krasbytu za I. polrok 2022 

           10/ PHSR Mikroregión Bystrická Dolina na roky 2022+ 

           11/ Rozpis zmien pracovnej pohotovosti v zimnom období 2022/2023 

                      12/ Plán práce MZ na II. polrok 2022  

                      13/ Rôzne 

           14/ Prijatie uznesení 

           15/ 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.  S týmto návrhom súhlasili všetci 

poslanci. Do návrhovej komisie navrhol: Mgr. Margita Ďurišová, Mgr. Milan Jesenský, PhDr. 

Marta Jozefíková za overovateľov zápisnice navrhol: Miloša Lastovicu a Miroslava Škrobiana 

s týmto návrhom súhlasili všetci prítomní  poslanci.  

 

   

Bod programu  2 – Voľba hlavného kontrolóra 

 p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi 

 p. Pagáč – v materiáloch máte zápisnicu z otvárania obálok, prihlásila sa len Ing. 

Lenka Drahňáková, ktorá splnila kvalifikačné predpoklady vyhlásené vo výberovom konaní. 

 p. Primátor – navrhol uznesenie, MZ schvaľuje spôsob vykonania voľby hlavného 

kontrolóra – tajným hlasovaním, MZ schvaľuje volebnú komisiu na voľbu hlavného 

kontrolóra v tom istom zložení ako pri otváranie obálok a to tak, že PhDr. Marta Jozefíková – 

ako predseda a Mgr. Margita Ďurišová, Mgr. Milan Jesenský a Jaroslav Pagáč ako členovia 

a schváliť úväzok  s návrhom uznesenia: MZ schvaľuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra 

Mesta Krásno nad Kysucou v rozsahu 30%, t.j. 2,25 hod/deň, 

 p. Jozefíková – nie je tu Ing. Drahňáková, 

 p. primátor – áno je prítomná, oslovil ju aby sa predstavila 

 p. Drahňáková – neviem aké informácie o mne máte, vyštudovala som Vysokú školu 

banskú, ekonomickú fakultu v Ostrave odbor marketing a obchod –  v rámci štúdia sme mali 

aj makro a mikro ekonomiku. Dosiaľ som pracovala ako učiteľ na strednej škole a ako 

redaktorka v novinách. Ak budem zvolená budem svoju prácu vykonávať spravodlivo 

a objektívne ak máte otázky. 

 p. Šumská – počula som,  že ste si našla prácu,  je to pravda 

 p. Drahňáková –  bola som na pohovoroch , zatiaľ som s ničím nesúhlasila, som 

vedená na úrade práce, ale zatiaľ mám v ponuke jedno pracovné miesto 

 p. Jozefíková – viete čo obnáša práca mestskej kontrolórky, 

 p. Drahňáková – áno, študovala som si to všetko sú to len teoretické znalosti, lebo 

kontrolórku som ešte nerobila, 

 p. primátor – nech sa páči má ešte niekto, nik sa neprihlásil, predal slovo p. 

Jozefíkovej, 

 p. Jozefíková – dostali ste hlasovacie lístky, keď ste za,  treba to zakrúžkovať, 

 p. primátor –  prerušujem rokovanie MZ, aby mohla komisia vyhodnotiť hlasovanie, 

 p. Jozefíková – prečítala zápisnicu na základe ktorej bolo vydaných 10  hlasovacích 

lístkov, ktoré boli všetky platné a z toho vzišlo, že za hlavnú kontrolórku bola zvolená Ing. 

Lenka Drahňáková s počtom hlasov 6.  

 p. primátor – navrhol znenia uznesenia MZ dňa 14.9.2022 v tajnom hlasovaní zvolilo 

za hlavnú kontrolórku Ing. Lenku Drahňákovú s počtom hlasov 6,  z celkového počtu 10 

prítomných poslancov s termínom nástupu do práce do 16.9.2022. 

 

Bod programu 3 – Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov 

 

Žiadosť A. Jajcayová, Krásno č. 120 

 p. primátor – prenechal slovo p. Pagáčovi 



 p. Pagáč – minulé zastupiteľstvo sme schválili prebytočnosť majetku, jedná sa 

o pozemok, ktorý užívajú a až pri zameraní GP zistili, že ešte túto časť nemajú na LV. 

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

s ktorým súhlasilo 10 poslancov, jeden sa zdržal, jeden bol ospravedlnený. 

 

Žiadosť V. Šuráb, Krásno 1156 

 p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi 

 p. Pagáč – rodina Šurábová a Pitlová nám doručila znalecký posudok na pozemok  p.č. 

KNC 1290/26 – trvalý trávnatý porast o výmere 412 m2, vedená na LV 1812 v k.ú. Krásno 

nad Kysucou,  ktorý sa nachádza v záhrade a časť pod rodinným domom na základe ktorého 

vzišla cena 6,54€, ale navrhujeme cenu 10,-€,  

p. primátor - otváram diskusiu 

 p. Ďurišová – nesúhlasím s cenou, nakoľko už majú kupca na dom je to malá suma 

navrhujem ako sme predávali v Kalinove za 15,-€, 

 p. Šumská – mala by byť 5,-€ je to tá istá lokalita ako p. Jajcayová, 

 p. primátor – toto je stavebný pozemok mohla by byť iná  cena ako je pozemok, ktorý 

je nepoužiteľný na iné účely, máte ešte do diskusie, nik sa neprihlásil prečítal uznesenie podľa 

návrhu s tým, že sa menila cena na 15,-€. S týmto uznesením súhlasili 9 poslancov, jeden sa 

zdržal, jeden bol proti a jeden bol ospravedlnený. 

 

Žiadosť V. Zátek, Krásno 1352 

 p. Pagáč – jedná sa o pozemok, ktorý má ohradený a využíva ho ako dvor a záhradu. 

Dodnes nám nedoložil potvrdenie o tom, že za pozemok zaplatil v minulosti. Preto sme 

nechali na rozhodnutie poslancov, otváram diskusiu, 

 p. primátor – otváram diskusiu, pozemok má ohradený pozemok, 

 p. Buchta – keď to využíva a určite to zaplatili, navrhujem cenu 5,-€, 

p. Lastovica – bude nespokojný, lebo si myslel, že je to jeho, ale cenu musíme dať, 

 p. primát – nemajú šeky a nevkladovali na katastri a potom vznikajú nedorozumenia, 

máte do diskusie nik sa neprihlásil prečítal uznesenie podľa návrhu s doplnením ceny 5,-

€/m2,  s ktorým súhlasili všetci prítomní poslanci. 

  

 

Žiadosť p. Malík, Krásno 155 

 p. Pagáč – jedná sa o pozemok pod radovú garáž, ktorá sa nachádza za kotolňou, 

pozemok dostali v roku 2002, nemajú stavebné,  skolaudované, súpisné číslo, doložili nám GP 

na základe ktorého sa jedná o 5m2 pozemku p.č. 6417/222, 

 p. primátor – otváram diskusiu, jedná sa o garáž, ktorú im v minulosti primátorka 

dovolila posunúť dopredu ale myslela, že vzadu dajú o to menej, ale urobilo sa to tak, že sa 

posunulo iba dopredu, preto sa jedná o 5 m2, teraz potrebujú skolaudovať a dostať súpisné 

číslo tam je iná cena, Keď nemá skolaudované má inú cenu za pozemok ako za stavebný

 p. Buchta – je tam návrh ceny 5,- Eur/m2, 

 p. primátor –  musíme tomu dať nejakú logiku, aby sme potom všetkým v tejto lokalite 

dávali rovnako, jedná sa o zastavanú plochu, on to nemôže skolaudovať, máte ešte do 

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

 

Žiadosť M. Jánošík, Krásno 1434 

p. Pagáč – jedná sa o pozemok pod radovú garáž, ktorá tam už stojí a užívajú ju. 

Nemajú ani stavebné a teraz schvaľuje len prebytočnosť,   jedná sa o 21m2,  

p. primátor – má postavenú garáž, nemá doklady o zaplatení ani stavebné povolenie,  

p. Šumská – treba dávať väčšiu cenu za pozemok 



p. primátor – teraz schvaľuje len prebytočnosť, 

p. Kormanec – súhlasím s prebytočnosťou, potom sa budeme zaoberať cenou keď 

bude legalizovať stavbu, 

p. primátor – treba dokladovať, že to kúpili, ale  doteraz nám to nedoložili. Nik sa 

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

 

Žiadosť Jozef Hudec,  

p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi, 

p. Pagáč – manželia Hudecovci žiadajú o odpredaj podielu ½ na pozemku  p.č. KNE 

3625 – orná pôda o výmere cca 45 m2, vedený na  LV 7352. Jedná sa o pozemok, ktorý sme 

asi pred polrokom sme schvaľovali p. Kasajovi na stanici, oni dom kúpili a zistili, že nemajú 

vysporiadaný  podiel na pozemku v záhrade, teraz schvaľuje prebytočnosť, 

 p. primátor – je to podiel na pozemku, otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal 

uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

Žiadosť M. Stehel, Kalinov  

p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi,  

p. Pagáč -   žiadosť máte na stole, p. Stehel žiada o odpredaj časti nášho pozemku, aby 

sa mohol dostať na svoje pozemky v tejto časti, žiada o odkúpenie 50m2, teraz schvaľuje 

prebytočnosť, 

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

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

Žiadosť J. Jedináková, Krásno 1499 

 

p. Pagáč – žiada o prenájom pozemku pri bytovom dome 1499, za účelom vytvorenia 

skalky, vidíte na fotografii, má to pod oknami, 

p. primátor  – otváram diskusiu, boli sme sa tam pozrieť, chce tam urobiť skalku. Je to 

jej iniciatíva a bolo by to pre všetkých obyvateľov. Prenájom môže byť ale predaj nie. 

Otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu s návrhom 1,-€ za celý 

pozemok, s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

Žiadosť L. Šustek, Krásno 2154 

p. Pagáč – bolo to  v materiáloch na predaj, ale dostali sme list od JUDr. Mozolíkovej, 

ktorá žiadala o predaj podielu na tomto istom pozemku o ktorý žiada L. Šustek, predaj sme 

odročili a JUDr. Mozolíkovej sme poslali stanovisko no doteraz sme nedostali žiadnu 

odpoveď,  preto sme to dali na rokovanie MZ, navrhnutá cena je podľa znaleckého posudku 

ako pri predaji prvého podielu na pozemku, 

p. Šumská – navrhujem odročiť a zavolať na rokovanie MZ obidvoch, 

p. Pagáč – sme ich vyzvali aby to vydokladovali a neozvali sa, 

p. primátor – je to tak, že polovicu podielu na pozemku  má Šustek a polovicu má 

mesto,  

p. Marťák – žiadateľka, ktorá bola prítomná na MZ mala doložiť doklad, ona 

povedala, že nemá doklad, 

p. primátor - keď vlastnícky nefiguruje prečo žiada, nemôže ponúknuť iným len 

spoluvlastníkom, 

p. Marťák – nie nemôžeme, 

p. Kormanec – schválili sme prebytočnosť majetku, 

p. primátor – asi pred polrokom 



p. Pagáč – ak si pamätáte p. Seko doniesol žiadosť od JUDr. Mozolíkovej  na MZ, 

bolo to navrhnuté na schválenie, zastavilo  sa to len z toho dôvodu aby sa to prešetrilo, ona 

má len susednú parcelu, 

p. Kormanec - keď tam nefiguruje nemá právny nárok,  

p. primátor – prečítal uznesenie podľa návrhu, uznesenie neprešlo, hlasovalo – za 5, 

zdržal sa 6, osp. 1 a teraz čo navrhujete, 

p. Kormanec – nechať pozemok, že je prebytočný, 

p. primátor – musíme ho ponúknuť len spolu podielníkom, vy niečo neschválite 

a neviete podať návrhu ako mám  ďalej konať, keď neschválite musíte mať návrh ako ďalej 

konať, 

p. Kormanec – majetok je prebytočný a primárne to ponúknuť p. Šustekovi, to je na 

diskusiu, možno je rozhodujúca tá cena, dajme inú cenu  a možno sa zhodneme 

p. primátor – tu nepadlo nič o cene, vy sa nezamýšľate právne, 

p. Kormanec – len sme sa ma pýtali, 

p. primátor – nepadlo  slovo o cene, vy ste právne zodpovedný, 

p. Pagáč – už sme schválili predaj, on podal žiadosť, odročilo sa to na žiadosť p. 

Mozolíkovej,  

p. primátor – právne ste to neurobili dobre, čo mám s tým robiť, 

p. Marťák – nakoľko nám doteraz nič nedoložili od JUDr. Mozolíkovej právne je to 

tak, aby sa to odpredalo p. Šustekovi, treba stanoviť cenu, 

p. primátor – nemám inú možnosť len predať p. Šustekovi, alebo dať na súd,  

p. Pagáč – prečítal uznesenie č. 102/2022 zo dňa 23.2.2022, ktorým mu bol podiel 

schválený ale sa stala chyba v tom, že podiel na pozemku mal byť ½ a nie 6/11. Kataster nás 

upozornil na chybu, dalo sa to na ďalšie rokovanie MZ, ale tam prišla žiadosť od JUDr. 

Mozolíkovej a odročilo sa to, 

p. primátor – keď sú pochybnosti treba to dať schváliť a ako  ďalej pokračovať, 

p. Mozol –  bolo uznesenie zrušené,  

p. primátor – bolo zrušené a teraz sa schvaľuje len podiel na pozemku ½, 

p. Pagáč – pani na katastri nám povedala, aby sme to zmenili na zastupiteľstve 

a zmluvu nám zavkladuje, 

p. Buchta – prejednať a schváliť s novou  cenou, 

p. Šumská – je primeraná cena, 

p. primátor - keď čítam cenu treba sa prihlásiť, že nesúhlasím a nie až po prečítaní 

uznesenia sa zbadáte, 

p. Šumská – prečítal si cenu a nedal si inú možnosť, 

p. primátor - máte materiály doma týždeň vpred a tak vedeli ste že je navrhnutá cena 

15,-€, 

p. Pagáč – ak si pamätáte, robil sa znalecký posudok  bol na cenu  13,-€, schválená 

bola 15,-€,  je to  nekorektné že podiel na pozemku pred polrok sme predali za 15,-€ a za pol 

roka zmeníme cenu,   

p. Šumská – môžeme dať inú cenu ako znalecký posudok, 

p. primátor – to musí byť systém, ja mám svoje právomoci, vy máte svoje právomoci, 

p. Jozefíková - to už bolo dávno, ale keď si nám to takto vysvetlil a všetko si nám 

povedal chcem sa ospravedlniť, Keď sme si to takto povedali, súhlasím, aby sa to predalo, 

p. Škrobian – dajme nové hlasovacie, 

p. Jesenský – navrhujem nové hlasovanie, 

p. primátor – obnovuje hlasovanie o schválenom predaji podielu na pozemku, ak 

chceme inú cenu musíme mať systém, bez ohľadu o koho sa jedná, 



p. Šumská – tento pozemok nie je osobitný zreteľ to kúpil len prednedávnom, on to 

chce predať, predajme za vyššiu cenu 40,-€ je to dobrá cena, v tejto lokalite je to 50 -70 eur, a 

my sme to dali takto za 15 eur, 

p. primátor  - je iný návrh, 

p. Pagáč – je to nekorektné, že sa urobila chyba už to mohlo byť zavkladované, 

p. primátor – my sme tento pozemok dostali od  SPF v rámci vyporiadania neznámych 

vlastníkov, sú ešte nejaké návrhy,  

p. Kormanec – čítam v zápisnici, že sme pozemok dostali a zhodli sme sa na cenu 15,-

€, nezmenilo sa nič viac od minulého zastupiteľstva, 

p. primátor – musíte sa rozhodovať korektne, 

p. Kormanec – bude to na ďalšie obchodné účely, ale keď sme sa dohodli predtým 

a teraz hovoríme niečo iné, v rámci inflácie som za zvýšenie o 5,- ,všetko išlo hore, 

p. primátor – je iný návrh,  

p. Kormanec – dávam návrh 20,- 

p. Mozol – strieľame každé zastupiteľstvo inú cenu, súhlasím s tým, že sa to rieši pol 

roka ale mierne navýšenie ceny môže byť, vcíťme sa do tej druhej strany, toto je pre nás 

poučenie, že treba študovať materiály, 

p. primátor – nemôžeme dávať podľa toho či sa mi ten žiadateľ páči alebo nie 

p. Mozol – mierne navýšenie môže byť 20,-, povedzme si ako sme hlasovali 

a predídeme takýmto zbytočným 

p. Kormanec – v zásade sme sa zhodli, mierne navýšenie cenu súhlasím mrzí ma, že 

niektorí  sa osobne s ním poznajú, keby bol prítomný mohol nám uľahčiť situáciu,  

p. primátor –  znalecký je robený na trhovú hodnotu a máme aspoň akúsi odrazovú 

cenu, dávam hlasovať o cene 40 eur, za 1, zdržal sa 11, 1 osp, hlasovanie neprešlo, dávam 

hlasovať o cene 20,-€ za 9, zdržal sa 1, proti 1, ospr. 1. 

 

Žiadosť Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina 

 p Pagáč – na zastupiteľstve predtým sme mali zmluvu o budúcej zmluve, ktorú sme 

schválili bez ceny, jedná sa na o 4m2, treba ju opraviť na bez ceny, 

p. primátor – otváram diskusiu 

p. Lastovica -  to je pri bytovke 1617, je to rozvádzač 

p. primátor – podľa zákona môžu vyvlastniť, ale je to zdĺhavé, musíme najskôr zrušiť 

predošlé uznesenie a prijať nové bez ceny. Otváram k tomuto bodu diskusiu, nik sa neprihlásil 

prečítal uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci . 

 

 

Bod programu  4 – Kontrola plnenia uznesení 

p. Pagáč – máte tam zmluvu o darovaní pozemkov pod zástavku v časti mesta 

Zákysučie – bytové domy, ktorá je už realizovaná,  

p. Šumská – tých 3012 m2 je čo , 

p. Kormanec – je to cesta na stanici, ktorá je už zaasfaltovaná, 

p. Šumská -  je tam už urobená asfaltová cesta 

p. primátor - má ešte niekto do diskusie, nik sa neprihlásil prečítal uznesenie podľa 

návrhu, s ktorým súhlasili všetci prítomní poslanci. 

 

Bod programu 5 - VZN č. 43/2022, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 3/2015 o výške  

                              príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských  

                              zariadeniach zriadených mestom Krásno nad Kysucou a o zápise detí  

                              na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy  

 



p. primátor –  z dôvodu prudkého nárastu cien potravín, energií žiadajú o zvýšenie 

režijných nákladov z terajších 1,75€ na 2,00€ pre cudzieho stravníka a mesačný príspevok za 

pobyt dieťaťa v ŠKD z terajších 8,-€ na 12,-€,  je veľký záujem o školský klub detí a snažíme 

sa vyhovieť skoro všetkým žiadateľom, ,máte ešte do diskusie, nik sa neprihlásil, prečítal 

uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

Bod programu  6 – Konsolidovaná Výročná správa Mesta Krásno nad Kysucou za rok 

            2021 

  p. primátor – je to dokument ktorý musí byť schválený, je tam všetko čo výročná 

správa musí obsahovať, je to vlastne zhrnutie roku 2021, nech sa páči otváram diskusiu,  

 p. Jesenský – sa poďakoval za vypracovanie výročnej správy 

 p. primátor – prečítal uznesenie podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci 

 

 

Bod programu 7 – Informatívna správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2022 + 

                              úprava rozpočtu 

p.  primátor – čo sa týka úpravy  rozpočtu museli sme vyplatiť transfer z verejnej 

správy – školský úrad vyplatiť odmeny, potom tam je materská škola to musíme vyplatiť, 

všetky tie odmeny musíme do konca decembra vyplatiť aj naším zamestnancom v  mestských 

podnikoch to sa bude musieť potom upraviť. Úprava sa týka nákupu nákladného automobilu. 

pre mestský podnik, požiarne auto – samy si vyzbierali 6 tisíc,  aby sme im dali 5.000,-€,  

 p. Tvrdá – v bežné časti sú upravené odmeny u nás odmeny vyplatíme z ušetrených, 

malo by sa to vmestiť do rozpočtu, 

 p. primátor – budeme to musieť nájsť v rámci rozpočtu, bolo dobré že sme minulý rok 

vysúťažili lepšie ceny za plyn a elektriku ináč by sme mali problém ako ostatné samosprávy, 

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

poslanci. 

 

 

Bod programu 8 – Rozbor hospodárenia mestského podniku za I. polrok 2022 

 p. primátor – prenechávam slovo p. Šustekovi 

 p. Šustek – správu ste dostali v tlačenej podobe , čo sa týka dotovanej činnosti sme na 

nule, výsledok hospodárenia je zisk v ume 9.136,85€, ktorý sme získali v rámci 

podnikateľskej činnosti na tieto stavebné činnosti, kamerový systém v detskom centre v KD, 

elektroinštalácia a montáž nových svietidiel v mestskej knižnici, detský letný areál, 

vybudovanie rozvodov s osadením stĺpov VO v Zákysučí, nie je taký výsledok je to len pol 

rok  

 p. primátor – otváram ma diskusiu,  

p. Jesenský, - pochválil vybudovanie detského vodného sveta, sú na to veľké ohlasy, 

 p. primátor – prvky sme zohnali až v Turecku, budeme musieť niečo vymyslieť a asi 

spoplatniť mimo  obyvateľov Krásna,  

p. Kormanec – keď je tu p. Šustek chcem Vás poprosiť o opravu údržbu chodníku 

Blažkov – stanica, 

p. Šustek – dnes sme tam boli a začali čiastočne, na budúci týždeň budeme mať bager, 

p. Kormanec – rigol je NDS – osloviť, aby ho vyčistili, keď je zanesený tak to steká 

popod chodník, 

p. primátor –  ten vybudovaný chodník sa vlastne zosúva, stromy a ani techniku tam 

nedostaneme,  

p. Kormanec – aspoň odvodniť, 



p. primátor – ten terén je nevysporiadaný a žiadny z dodávateľov tam nechce ísť, ak 

nájdete niekoho s peniazmi nemáme problém, 

p. Kormanec -  odvodniť lebo tam hrozí, že to strhne, 

p. primátor – myslel som, že v rámci diaľnice sa mal urobiť chodník vyššie až ku 

lavičke, 

p. Kormanec - zub času je cítiť aj na tom chodníku, 

p. primátor – je to zložité rátal som s tým, že bude urobený chodník a aj vysporiadaný, 

p. Ďurišová – nedá sa realizovať chodník tak ako by to bolo treba, obyvatelia 

Blažkova, ktorá cestujú do práce keď je daždivé počasie, breh sa posúva stále, bolo by dobré 

nájsť riešenie ako sa obyvatelia tejto časti mohli dostať na stanicu nie cez blato a vodu, nie je 

bezpečné ani zábradlie pri tom chodníku, 

p. primátor – ja nemôžem ich do cudzieho majetku, tam je veľký problém, že je to 

nevysporiadnané a budeme mať hneď prokuratúru, lavička sa zrekonštruovala vo veľkom 

rozsahu v rámci projektu cyklotrasy, čo sa dalo sa urobilo, 

p. Ďurišová – niekde sú pozemky tiež nevysporiadané a sú  aj vyasfaltované a tam kde 

ľudia chodia každý deň do práce sa nedá, 

p. Kormanec - mimo ho máme zakreslený po koniec tých schodíkov až dole, máme 

vecné bremeno ako mesto, 

p. primátor – je to zastavaná plocha a nie je vedená ako miestna komunikácia, 

navrhnite riešenia a dodávateľa mi dáme peniaze nemáme s tým, problém, 

p. Kormanec – alternatíva ako ku kamennému mostu, 

p. primátor – to bolo riešené sponzorsky, práve pre problém s pozemkom, 

p. Kormanec – je to super urobené, 

p. Šustek -  popod chodník ide potrubie, nedá sa bágrovať hlboko  a potom tam ako sú 

tie kamene sme chceli upraviť, ale prišiel tam občan a pýtal sa čo tam robíme, či je to naše, 

p. primátor – prečítal uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci prítomní 

poslanci. 

 

 

 

Bod programu 9– Rozbor hospodárenia Krasbytu  za I. polrok 2022 

 p. primátor – prenechávam slovo p. riaditeľovi Krasbytu 

p riaditeľ – rozbor ste dostali v písomnej forme máme kladný hospodársky výsledok,  

jednotlivé položky  nejako vypichnúť veci, máme zastropovanú cenu plynu a  elektriny na 

roky 2022,23,24, predpokladám, že variabilná zložka by ostala prejaví sa to skôr vo fixnej 

zložke výkonu, 

p. primátor – URSO určite zvýši cenu plynu, chvalabohu, že máme zazmluvnené ceny 

a nebudú rásť ako v iných mestách, aby nám nevypovedali zmluvy,  

p. riaditeľ – ešte informatívne preplatky boli vrátené do konca júla, nedoplatky máme 

28 tis., len 9.tis. je čo sa týka bytových domoch v Zákysučí, poslali sme upomienky, 

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

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 

Bod programu 10-  PHSR Mikroregión Bystrická dolina na roky 2022+ 

 p. primátor – PHSR potrebuje keď budeme žiadať o dotácie z eurofondov k novému 

plánovaciemu obdobiu, treba aby bolo účinné po tom čo bude schválené PHSR Žilinského 

samosprávneho kraja a to 27.9.2022, otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie 

podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci.  

 



Bod programu 11-  Rozpis zmien pracovnej pohotovosti v zimnom období 2022/2023 

 

 p. primátor – toto dávame každý rok s tým, že pohotovosť vyhlasuje primátor, otváram 

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

prítomní poslanci. 

 

 

 

Bod programu 12 -  Plán práce MZ na II. polrok 2022 

 

 p. primátor -  musí to byť aktualizované, otváram diskusiu, nik sa neprihlásil prečítal 

uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

Bod programu 13 -  Rôzne 

 p. primátor – p. Bírošová končí a mesto má predkupné právo preto nám to ponúka,  

je to malý priestor ani na ambulanciu,  neviem na čo by sme to využili, zatiaľ by sme to 

nevyužili a je tam veľká cena 

 p. Jozefíková – to by bolo dobré na ŕontgen, 

  p. primátor – toto dáme zatiaľ MZ zatiaľ neakceptuje žiadosť o výkup nehnuteľnosti, 

uvidíme čo bude, s navrhnutým uznesením súhlasili všetci prítomní poslanci, 

 p. primátor – v rámci zásobovanie vodou a odkanalizovania si občania financujú 

výstavbu vodovodnej prípojky z vlastných zdrojov, navrhujeme týmto občanom finančnú 

kompenzáciu za zvýšené výdavky na vodu v prechádzajúcich rokoch formou dotácie, aby sa 

pripojili na novú kanalizáciu a nenechávali si starý vodovod, aby ho mohol prevziať Sevak do 

svojej správy a nevznikali nám tam straty, otváram diskusiu, 

 p. Jozefíková – to sú občania, ktorí sú napojený na starý vodovod, 

 p. primátor – platia za starý systém, je staré potrubie, je tam veľká strata, chceme  

starý vodovod odstrániť aby sa napojili na nový vodovod, chceme ich stimulovať,  

 p. Jozefíková – keď im mesto ruší vodovod tak ich treba stimulovať, 

 p. primátor –  v tejto časti niektorí občania nemali ani vodomer a ani neplatili za vodu, 

my sme museli zaplatiť sevaku a potom sme to rozpočítavali a vnikali tam straty,  

 p. Kormanec – tam je ešte veľa ľudí nenapojených na nový vodovod, 

 p. primátor – okolo 160, 

 p. Jozefíková – treba to raz urobiť,  

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

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Po ukončení rozpráv boli prijaté nasledovné uznesenia.  

 

 

 


