
Z á p i s n i c a 

z  rokovania mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou  

konaného  dňa 15.06.2022 

 

 

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/ Marcel Seko 

             9/ Miroslav Škrobian 

           10/ Ing. Vladimír Kormanec, P.D. 

           11/ Ing. Oľga Šumská Lastovicová 

           12/ Mgr. Margita Ďurišová  

            

 

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

 

     1/  Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

     2/  Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov ( Z. Holák, Krásno 298, M.  

                     Komínová, Čadca 2418, M. Gavlasová, Krásno č. 1438, Stredoslovenská  

                     distribučná, a.s. Žilina, TRANS KYSUCE, Krásno 168, Sky Toll, Bratislava,  

                     M. Malík, Krásno 155, A. Jajcayová, Krásno 120, Ing. J. Kučerík, Krásno 327)     

               3/   Kontrola plnenia uznesení – V. Targoš  a spol.   
    4/   Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

    5/   Monografia Krásna k 700. výročiu prvej písomnej zmienky- návrh zmluvy 

    6/   Záverečný účet Mesta Krásno nad Kysucou a rozpoč. hospodárenie za rok 2021 

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

    8/   Správa o hospodárení Krasbytu za rok 2021 

    9/   Správa o hospodárení Mestského podniku za rok 2021 

   10/  VZN č. 40/200 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania 

          odpadovej vody verejnou kanalizáciou - návrh  

  11/   VZN č. 41/2022 o umiestňovaní volebných plagátov na území mesta Krásno 

           nad Kysucou  - návrh 

             12/   VZN č. 42/2022 o organizácii miestneho referenda - návrh 

  13/   Určenie volebných obvodoch, počet poslancov a úväzok primátora mesta  

  14/   Schválenie vykonania preventívnych protipožiarnych prehliadok a vedúcich  

                     skupín na rok 2022 

             15/   Interpelácie 

             16/   Rôzne  

  17/   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.  S týmto návrhom súhlasili všetci 

poslanci. Do návrhovej komisie navrhol: Mgr. Martina Ondrušku a Ing. Oľgu Šumskú 

Lastovicovú  za overovateľov zápisnice navrhol: Mgr. Margita Ďurišová a Vojtech Buchta s 

týmto návrhom súhlasili všetci prítomní  poslanci.  

 

   

Bod programu  2 – Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov  

 

 Žiadosť Zd. Holák a manž. Mária, Krásno č. 298 

 p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi 

 p. Pagáč žiadala o odpredaj pozemku k rodinnému domu je začlenený v dvore. 

Doložili nám GP, na minulom zastupiteľstve sme to preberali. Nechali sme prebytočnosť len 

na pozemok, ktorý má ohradený a pozemky, ktoré tvorili prístupovú cestu sme nechali. Cenu 

sme vychádza zo znaleckého posudku, ktorý je z tejto lokality,  

 p. primátor – ja si myslím, že vychádzať zo znaleckého posudku, ktorý je len jeden 

mesiac starý aby sa zbytočne nevypracovával nový. Dávam hlasovať. Prečítal uznesenie 

podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 Žiadosť p. M. Komínová, Čadca 2418 

 p. Pagáč – p. Komínová žiada o odpredaj pozemku, ktorý sa nachádza pod jej 

rodinným domom. Pri kontrole a príprave materiálov sme zrušili tie tri parcely, ktoré sa 

nachádzajú mimo rodinného domu. Na mapke vidíte prístupové cesty, ktoré slúžia k prístupu 

a podľa GP budú aj zachované, 

 p. Vlčková – vystupuje za všetkých obyvateľov osady Šustkov, ktorí nesúhlasia 

s odpredajom pozemkov pre p. Komínovú. Jej rodinný príslušníci tam robia všetko zlo, 

porezali stromy, drevo odviezli a predali. Nechceme tam mať druhého Ježa.  

 p. primátor -  z toho čo sa povedalo, rozumiem tomu dobre, že všetci nesúhlasia aj 

s predajom pozemku pod RD. Nevieme ktorí ďalší sú tam podielníci. Ak sú tam iní podieľníci  

nebudeme predávať. Ale ak to je pod domom to je 27,5 m2 ona to môže súdobne dostať ale 

bude to dlhšie trvať. Chápem Vás, že tam nechcete druhého Ježa, Oni odtiaľ nepochádzajú 

a nepoznajú vzťahy. Ak sú ďalší podielníci nedávať ani prebytočnosť a odročiť na ďalšie 

zastupiteľstvo, 

 p. Marťák – to je podiel len pod rodinným domom, 

 p. primátor – navrhujem odročiť na ďalšie zastupiteľstvo ak bude mať p. Komínová  

vysporiadané všetko okrem mesta a SPF môžeme o tom rokovať. Navrhol znenie uznesenia -  

MZ odročuje žiadosť p. Komínovej do budúceho zastupiteľstva. S týmto návrhom súhlasili 

všetci poslanci. 

 

 Žiadosť p. M. Gavlasová, Kalinov 1438 

 p. Pagáč – žiada na parcele č. 7148/1, ktorá je súčasť dvora a je to mestský pozemok 

na ktorom majú postavenú hospodársku budovu a cez túto chcú viesť kanalizačnú prípojku 

a preto žiada o zriadenie vecného bremena, 



 p. primátor – mal som výhrady, že je to náš pozemok ale že je to sociálne slabá rodina, 

majú časť šopy alebo murovaná hospodárska budova. Už asi s tým nič neurobíme, asi ich 

osloviť, aby si dali do zastupiteľstva na odkúpenie tohto pozemku, 

 p. Pagáč – vecné bremeno je navrhnuté za 6,-€, 

 p. Jozefíková – podľa mňa je to málo, 

 p. primátor – v tom vecnom bremene bude aj ochranné pásmo, aby to vedeli zaplatiť 

a nevypúšťali do jarku, 

 p. Škrobian – je to dosť sociálne odkázaná rodina, ja by som nenavyšoval, 

 p. Buchta – keď je sociálne odkázaná  ja by som nenavyšoval.  

 p. primátor  - vidím že je prevažná zhoda, prečítal uznesenie podľa návrhu s ktorým 

súhlasili všetci poslanci. 

 

Žiadosť Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina 

 

 p. Pagáč – jedná sa o zriadenie vecného bremena na uloženie sieti, jedná sa o pozemok 

pri bytovke 1617  kde idú realizovať novú rozvodovú skriňu. Oni žiadajú bezodplatne ale 

navrhujeme 6-,€/m2 nech sa páči otváram diskusiu, 

 p. Kormanec – navrhujem vzhľadom, že je  na obchodné účely dať 15,-€/m2. 

 p. primátor – prečítal uznesenie podľa návrhu s doplnením ceny na 15,-€/m2. 

 

 

TRANS KYSUCE, s.r.o. Krásno nad Kysucou 168 

 

 p. Pagáč -   Trans Kysucue, s.r.o žiada o zriadenie vecného bremena n parcele KNC 

12409/7 a CKN 12409/8, ktoré sa nachádza v katastri mesta. Na základe  požiadavky správcu 

toku  vybudovať oporný múr, ktorý bude zabraňovať prietoku vody aj na mestský pozemok. 

V mapke mate zakreslené tie  žlté naše parcely. Oporný múr vybudujú na svoje vlastné 

náklady,  

 p. primátor -  otváram diskusiu 

 p. Jozefíková – kde to je 

 p. Pagáč – to je tu pri námestí, pri cyklotrase 

 p. Kormanec – mali sme problém v rámci povodňovej aktivity, 

 p. primátor -  to je len násyp, je  tam  len sypaná hlina, musia urobiť sypanú hrádzu, 

 p. Kormanec – ako to bude vypadať 

 p. primátor – zarovnaná sa to a bude tam sypaný kameň pred školou a pri p. Bukovej, 

 p. Kormanec -  nebude to na našich pozemkoch, 

 p. primátor – bude to na našich pozemkoch pri škola a pri p. Bukovej, musí sa to 

napojiť na tú kamennú hrádzu, 

 p. Kormanec – ale ak bude stavebné povolenie tak tam nepotrebujú vecné bremeno, 

 p. primátor – potrebujú žiada to Povodie Váhu ako i životné prostredie, 

 p. Jozefíková – tam sa ide niečo stavať, 

 p. Pagáč –  máta tam byť polyfunkčný objekt, Povodie Váhu má požiadavku bude 

zasahovať aj do našich pozemkov, 

 p. Kormanec – či naozaj je úmysel chrániť bonitu parcely a ako to bude vyzerať, 

 p. primátor – ona pôjde dovnútra súbežne s cyklotrasou,  

 p. Kormanec -  ale do budúcna, keď som tam videl tie koníky a pristával tam už aj 

vrtuľník, 

 p. primátor – to je načierno, keď tam nebude hrádza, nebude môcť nič robiť 

 p. Kormanec – či by sme to neodkúpili alebo nevymenili, viem, že máme v okolí 

bývalej radiatorky pozemok, 



  

 p. Pagáč -  ak si pamätáš bola hrádza vystavaná kameňom, v minulosti  to dali vybrať 

a dal sa tam nasypať piesok, keď je veľká voda tak to preteká  tam ako je to zábradlie, 

 p. primátor – to keby sa vybrežila rieka tak zoberie aj cyklotrasu, vidno kde kamenná 

začína a kde končí, a teraz je dosypávaná  

 p. Pagáč – máte v návrhu 6,-€/m2, 

 p. Kormanec – mne nejde o 6,- eur, ale ako do budúcnosti, 

 p. Ďurišová – navrhujem navýšiť, 

 p. Ondruška  - mala by sa navýšiť cena, 

 p. Buchta – asi netreba cenu navyšovať keď nám to oni urobia, 

 p. Ondruška – oni hneď ako to postavia získajú peniaze späť, 

 p. primátor –  prečítal uznesenie podľa návrhu s doplnením ceny 15,-€/m2, s ktorým 

súhlasilo 10 poslancov, jeden sa zdržal a jeden bol proti.   

 

  

Žiadosť SkyToll, a.s. Bratislava 

 p. Pagáč – SkyToll, a.s. žiadajú o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na 

p.č. 12404/26, 12723/17 a 12723/22, na ktorých je vybudovaná časť elektrickej NN prípojky, 

ktorá napája jednu z mýtnych brán.     

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

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 

Žiadosť M. Malík, Krásno 155 

 p. Pagáč – manželia žiadajú o odkúpenie pozemku pod radovú garáž, ktorá sa 

nachádza za kotolňou,  pozemok dostali v roku 2002, nemajú skolaudované, súpisné číslo. 

Musia to legalizovať. Postupovalo sa podľa GP sa to všetko poposúvalo o 5 m2, asi náš 

čakajú aj ďalší žiadatelia, 

 p. primátor – tam jeden problém, že oni tvrdia, že primátorka dovolila posunúť a tým 

pádom sú garáže dlhšie, stúpili aj na našu cestu, nedajú sa zbúrať, nedívala sa na mapu, teraz 

schvaľujeme prebytočnosť, nie je tam doklad o úhrade,  

 p. Kormanec – koľko sú poposúvané, 

 p. primátor – všetky sú posunuté, tak ako vidíš na tom jeho GP, 

 p. Kormanec – osloviť ostatných a vybaviť to naraz, 

 p. Pagáč – papierovo to mal zrobené, ostatní nemajú ani stavebné povolenie, 

 p. Kormanec – má to zaplatené, 

 p. Pagáč – už sme hľadali, ale ja si myslím, že ten doklad nemá 

 p. Kormanec – vždy treba doklad o zaplatení, 

 p. primátor – ak doloží doklad o zaplatení vieme ináč rozhodovať, máte ešte do 

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

 

 

 

Žiadosť A. Jajcayová, Krásno 120 

 p. Pagáč – mali sme ju na minulom zastupiteľstve. Pri vypracovaní GP zistila, že sa 

riadila podľa katastrálnej mapy a zistila, že jej chýba ešte 47 m2, ktoré užíva ako dvor,   

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

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 



Žiadosť Ing. Jakub Kučerík, Krásno 327 

 

 p. Pagáč – p. Kučerík žiada o zriadenie vecného bremena k novopostavenému 

rodinnému domu chce zriadiť vodovodnú a kanalizačnú prípojku v ceste, ktorá bola 

zaasfatovaná minulý rok. Vecné bremeno žiada z dôvodu zásahu do MK,  

 p. primátor – otváram diskusiu, 

 p. Jozefíková – prečo sa nenapojil keď bola cesta rozkopaná, 

 p. primátor – ešte nevedel, že tam bude stavať rodinný dom, dohodnúť tak, že pri 

asfaltovaní bude od nás dozor, aby to urobil aspoň na 2,5 m aby sa to nelámalo. Keby to bola 

stará chalupa tak by som nesúhlasil, 

 p. Škrobian – urobí to na vlastné náklady? 

 p. primátor -  určite na vlastné náklady, za podmienok, že tam bude stavebný dozor,

 p. Škrobian -  treba mu vyhovieť je to mladý chalan, 

 p. primátor – toto je taká výnimky za jednorázovú úhradu 6,-€/m2 je asi úmerná 

lokalite. Máte ešte do diskusie, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu s ktorým 

súhlasili všetci poslanci. 

 

 

Žiadosť Packeta Slovakia, s.r.o. Bratislava, Kopčianska 3338/82A 

 

 p. Pagáč –  žiadosť máte na stole, jedná sa o zásielkovú službu Packeta, je to ako Alza 

ale nepotrebujú el. energiu, funguje to na solárny systém. Ľudia sa dožadujú aj inej 

zásielkovej služby. Vytypovali sme viacero lokalít, vybrali si v lokalite pri ZŠ Kalinov,  pri 

cyklošporte, pri bytovke v Zákysučí, 

 p. primátor - otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie s ktorým súhlasilo 

10 poslancov, dvaja sa zdržali.  

 

 

P. Buchta, Krásno 1435 

 p. Pagáč –  P. Buchtovi sme ešte v roku 2018 schválili zriadenie vecného bremena 

o výmere 20 m2 na parcele 6780/41 z dôvodu prístupovej cesty k objektu trafostanice. 

Požiadal v roku 2021 o zmenu uznesenie o 15 m2, čo sme mu neschválili z dôvodu, že nemal 

doložený projekt inžinierskych sietí,  

 p. primátor – chce nám poskytnúť zámenu pozemkov za kultúrnym domom v tom 

zelenom pásme má dva pozemky pod garáže o výmere 19 m2 a my by sme mu zamenili za 

objektom, aby tam mohol umiestniť šachtu na studňu,  

 p. Škrobian -  nechám si umyť auto a môžem sa ísť najesť do šenku, 

 p. primátor – už žiada parkovisko za domom služieb, že nemá kde parkovať, 

 p. Škrobian - ak bude budova pekne vyzerať tak to nebude až také zlé, 

 p. Buchta –  schváľme mu to, 

 p. Jozefíková – dajme inú cenu, navrhujem 15,-€ 

 p. Ďurišová – ale dajme cenu ako bolo pre komerčných 15,-€ 

 p. primátor – prečítal uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasilo 9 poslancov, traja sa 

zdržal. Zároveň návrhom aj druhé uznesenie – MZ  poveruje mestský úrad, aby pri 

vypracovaní GP na zámenu pozemkov  p. Buchtom boli prítomní pracovníci mestského 

úradu. 

 

 

 

 



 

Bod programu 3 – Kontrola plnenia uznesení 

 

 p. Pagáč - konečne nám doručili spravený geometrický plán na tú uličku Ako je p. 

Targoš, Mičica, Šamaj a p.Bezačinská. Malo by to byť kompletné. Navrhujeme zrušiť staré 

uznesenia a prijať nové podľa výmere a vypracovaného GP. 

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

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

  

Bod programu  4 – Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

 p. primátor – p. kontrolórka dala výpoveď, preto je to v materiáloch, 

 p. Pagáč – vychádzali sme zo zákona našou povinnosťou je schváliť troch poslancov 

na otváranie obálok, 

 p. primátor – komisia pre otváranie obálok, tá čo bola aj minule, 

 p. Kormanec – podľa toho je MZ naplánované na 14.9.2022,  

 p. primátor – áno, tak dáme tých čo minule p. Jozefíková, p. Jesenský, p. Ďurišová a p. 

Pagáč. Máte ešte do diskusie, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu s doplnením 

navrhnutých členov, s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

  

Bod programu  5 – Monografia Krásna k 700. výročiu prvej písomnej zmienky  

 p. primátor – za tri roky budeme mať 700. výročie od prvej písomnej zmienky, keď 

som ja nastúpil do funkcie, nemali sme žiadne historické fakty o Krásne. Pri robení iných 

štúdií sa našli historické podklady aj o Krásne. Chceme to urobiť na profesionálnej úrovni. 

Keď robili výskum pre KNM tak mi tvrdili, že potrebujú aspoň 2,5 roky alebo tri roky na 

výskum. Zadali by sme ju a žiadajú 6.000,-€. Zapojili by sa všetci, čo sú tam uvedení, aby 

sme vydali monografiu o Krásne. Dávnoveká história je veľká a je aj veľa materiálov ale 

strednej je menej ale niečo by sa našlo. Otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal 

uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

.  

Bod programu  7- Záverečný účet mesta za rok 2021 

 p. primátor – prenechávam slovo p. Tvrdej, 

 p. Tvrdá – hospodársky výsledok za rok 2021 mesta Krásno nad Kysucou je rozdiel 

výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej 

triedy 5.   

Hospodársky výsledok za rok 2021 za hlavnú aj vedľajšiu činnosť spolu: 

Trieda  6 – výnosy                                                4 511 825,30 € 

Trieda  5 – náklady                                               3 975 365,03 € 

Hospodársky výsledok mesta za r.2021            + 536 460,27 €    

Dosiahnutý výsledok hospodárenia – zisk vo výške 536 460,27 € bude zúčtovaný na 

syntetický účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Výsledok rozpočtového hospodárenia 

Výsledok rozpočtového hospodárenia  je rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami 

a bežnými a kapitálovými výdavkami, pričom finančné operácie nevstupujú do rozpočtového 

hospodárenia . 

1. Bežný rozpočet 

Bežné príjmy mesta                                        5 648 197,30 € 

Vlastné príjmy RO                                            187 185,12 € 

Spolu                                                              5 835 382,42 € 

Bežné výdavky mesta                                     2 077 148,13 € 

Výdavky RO                                                   2 791 782,02 € 



Spolu                                                              4 868 930,15  € 

Prebytok bežného rozpočtu                      +   966 452,27 € 

2. Kapitálový rozpočet 

Kapitálové príjmy                                             548 679,28 € 

Kapitálové výdavky mesta                                460 232,59 € 

Kapitálové výdavky RO                                      21 756,53 € 

Spolu                                                                 481 989,12 €                                          

Prebytok kapitálového rozpočtu                +    66 690,16 € 

Výsledok rozpočtového hospodárenia za r.2021  = prebytok 1 033 142,43 €   

Príjmové finančné operácie                               332 763,34 € 

Výdavkové finančné operácie                           164 578,67   € 

Hospodárenie z finančných operácií          + 168 184,67 €  
Prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 1 033 142,43 € zistený podľa ustanovenia § 

10 ods. 3 písm.a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

upravuje – znižuje o nevyčerpané prostriedky v sume 152 209,27 €, a to : 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na školstvo vo výške 72 441,85 €  

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na podporu stravovacích návykov detí ZŠ 

a predškolákov vo výške 64 935,40 € 

- nevyčerpané prostriedky z ŠR na školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi vo výške 

33,20 €  

- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie vo výške 5 937,00 € 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania na stravné a réžiu podľa 

ustanovenia § 140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení 

neskorších predpisov vo výške 4 261,82 € 

- nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj podľa zákona č.447/2015 

Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo 

výške 4 600,00,00 € 

Prebytok rozpočtu v sume 880 933,16 € zistený podľa ustanovenia §10 ods.3 písm.a) a b) 

zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších pravidiel, ktorý bol upravený o nevyčerpané 

prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 152 209,27 € navrhujeme použiť na: 

-tvorbu rezervného fondu. 

Zostatok finančných operácií podľa §15 ods. 1 písm.c) zákona č.583/2204 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume 168 184,67 € navrhujeme použiť na tvorbu ostatného 

rezervného fondu. 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 

v celkovej výške 1 049 117,83 €. 

Mesto Krásno nad Kysucou v roku 2021 vykonávalo hospodársku činnosť :                                 

prevádzkovanie verejných vodovodov I. a III. kategórie 

Trieda 6 – Výnosy                                                           14 919,30 € 

Trieda 5 – Náklady                                                          18 687,34 € 

Výsledok z hospodárskej činnosti je strata                 - 3 768,04 € 

Mesto Krásno nad Kysucou dlhodobo rokuje so Severoslovenskými vodárňami 

a kanalizáciami a.s. o odovzdaní vodovodu Kalinov a Lazy do správy SEVAKu. 

Mesto Krásno nad Kysucou má 100 % účasť v s.r.o., ktorej názov je KRASBYT s.r.o.. 

Predmetom činnosti je výroba tepla a TÚV, údržba bytového fondu a nebytových priestorov, 

správa bytov.  

Hospodársky výsledok  za rok 2021 – KRASBYT s.r.o. 



Trieda 6 – Výnosy                            367 037,33 €                                                   

Trieda 5 – Náklady                           333 972,46 €                         

                        

Výsledok hospodárenia  je  zisk         33 064,87 €. 

Zisk za rok 2021 bude vo výške  33 064,87 € zúčtovaný na stratu minulých rokov.                             

KRASBYT s.r.o. vykazuje záporné vlastné imanie vo výške – 355 201,68 €.  

Mesto Krásno nad Kysucou má 100 % účasť v s.r.o., ktorej názov je  Mestský podnik Krásno 

nad Kysucou s.r.o.  

Predmetom činnosti je predovšetkým zabezpečenie starostlivosti o všestranný rozvoj mesta 

Krásno nad Kysucou a o potreby jej obyvateľov. Predmetom podnikateľskej činnosti je 

zabezpečenie vývozu fekálií, zimná údržba podnikateľským subjektom, poskytované služby 

pracovnými strojmi a stavebné práce. 

Hospodársky výsledok za rok 2021 – Mestský podnik Krásno nad Kysucou s.r.o.        
a/    dotovaná činnosť 

Trieda 6 – Výnosy                                                      465 102,88 € 

Trieda 5 – Náklady                                                     465 102,88 € 

Výsledok z dotovanej činnosti                                            0,00 € 

b/    podnikateľská činnosť 

Trieda 6 – Výnosy                          206 055,97 € 

Trieda 5 – Náklady                         194 965,45 € 

Výsledok z podnikateľskej činnosti je zisk     11 090,52  € 

Bilancia pohľadávok 

Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2020 – 2021 / v €/ 

Pohľadávky:                                                             2020                           2021 

-pohľadávky na nájomnom a službách                     

  v prenajatých priestoroch                                        27 598,04                   25 724,15 

-pohľadávky na nájomnom byty Zákysučie            202 016,37                 180 769,37 

-splátky za odkúpenie bytov                                          302,96                        302,96     

-daň z nehnuteľností                                                  64 067,48                   66 535,39                        

-poplatok za TKO                                                     50 047,14                   53 555,97 

-daň za psa                                                                  1 409,39                     1 480,89 

-daň za ubytovanie                                                           -                               276,60 

-poplatok za opatrovateľskú službu                               986,64                       197,40 

-poplatok za DOS                                                          900,00                           - 

-poplatok za parkovné                                                2 765,21                     1 960,21 

-poplatok za rozvoj                                                   10 384,00                     1 910,00 

-ostatné pohľadávky/dobropisy, za sep.zber...         11 506,78                     7 225,14 

-pohľadávky z podnikania                                        16 496,35                   15 819,85 

Spolu:                                                                     388 480,36                 355 757,93 

Prehľad o stave a vývoji dlhu  a záruk k 31.12.2021  

Mesto k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky / €/: 

- voči štátnym fondom /ŠFRB/            2 294 636,34 

- voči dodávateľom                                   26 343,81 

- rezervy                                                      2 420,00 

- ostatné zúčtovania voči ŠR                   137 410,45                            

- voči zamestnancom                      36 581,97 

- voči poisťovniam                                    21 804,55 

- voči daňovému úradu                               5 793,45 

- iné záväzky                                                 503,35 

- zábezpeky na VO                                    5 937,00 



- ostatné záväzky / z prenájmu/                     813,74                                 

- záväzky zo sociálneho fondu                   5 481,73 

- zábezpeka byty Zákysučie                       9 918,06 

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

ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 

Bod programu  8 – Informatívna správa o plnení rozpočtu za I. štvrťrok, úprava 

rozpočtu 

 p. primátor – prenechávam slov p. Tvrdej, 

 p. Tvrdá – za prvý štvrťrok hospodárime s prebytkom 657.920,46€, neviem chcete sa 

niečo spýtať, 

 p. Šumská – je slabé plnenie výberu daní,  prečo 

 p. Tvrdá -  rozhodnutia o dani sa zasielali v II. štvrťroku. V správe v bežných príjmoch 

– iné nedaňové príjmy z výťažkov lotérií a za spôsobenú škodu, v tuzemské bežné granty 

a tansfery – dotácie školstvo, COVID, DPO, projekt Kalvária, v kapitálových príjmoch – 

predaj pozemkov zvýšenie, tuzemské kapitálové granty a transfery – projekt Kalvárie, SFZ - 

šatne, VÚC -šatne, projekt Rekonštrukcia MŠ . Príjmové finančné operácie – prevod 

z rezervného fondu.  Bezpečnosť ochrana pred požiarni – dotácia DPO, verejné osvetlenie – 

opravy VO, Odpadové hospodárstvo 105.000,-€ presun v rámci podprogramu z pol. 630 na 

pol. 640 dotácia mestskému podniku na skladočné odpadov, organizovanie kultúrnych 

podujatí – projekt Odkývanie a ochrana spoločného dedičstva, Vzdelávanie – Materská škola 

– dotácia na predškolákov, odstupné, ZŠ -vratka dopravného, Šport – projekt Vrabce 

predstavujú slovensko-české pohraničie, Sociálne služby –projekt rekonštrukcia DOS  

 p. Jozefíková – je tu projektová dokumentácia na dom dôchodcov, ale máme už 

miesto, 

  p. primátor – projektovka sa robí a máme miesto v Sihôtke, projektantovi sa tam veľmi 

páčilo, že je to najkrajšie miesto, 

 p. Jozefíková – detské ihrisko centrum, to je kde  

 p. Tvrdá – pri vodnom svete, 

 p. primátor – to je spojené bude tam vodný svet a detské ihrisko, robí to náš mestský 

podnik, máte ešte do diskusie, nik sa neprihlásil prečítal uznesenie podľa návrhu s ktorým 

súhlasili všetci poslanci. 

 

 

 

Bod programu  9 – Správa o hospodárení Mestského podniku za rok 2021 

 p. primátor – prenechal slovo p. Červínkovej,  

 p. Červínková – pozdravila prítomných poslancov a  ospravedlnila  p. riaditeľa, 

nakoľko má pracovné povinnosti na stavbe vodný svet. Správu by som začala trochu inak a to 

tak, že daňový úrad ohodnocuje subjekty podľa toho ako robia a nám prišla do elektrickej 

schránky správa, že náš podnikateľský subjekt je vysoko spoľahlivý. Chcela by som 

poďakovať Julke a Erike na čele s riaditeľom za spoľahlivú prácu. Výsledok hospodárenia je 

čistý zisk po zdanení vo výške 11.090,.52€ čo vypovedá o efektívnosti, ktorú dosahuje 

Mestský podnik za vymedzené obdobie. 

Vykonával pre mesto v rámci podnikateľskej činnosti tieto stavebné akcie – oprava vnút. 

priestorov vestibulu KD, odvodnenie MK Kalinov a ul. Revolučná, zriadenie el. prípojky pre 

Alza box, opravy strechy na budove vzpieračská hala, vyhotovenie podkladu pod autobusové 

zástavky, vyhotovenie chodníkov ul. Žilinská. Ak máte nejaké otázky, 



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

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

Bod programu  9 – Správa o hospodárení Krasbytu za  rok 2021 

 

 p. primátor – prenechávam slovo p. riaditeľovi, 

 p. Šulgan – aj my sme dostali taký istý doklad ale som si ho nedoniesol. Podarilo sa 

nám tiež dosiahnuť zisk, náklady boli v sume 333.972,46 a výnosy 367.037,33, čiže zisk v 

sume 33.064,87€. Vypichol by som niektoré položky – v priebehu roka odišla na dôchodok p. 

Hrubá, takže sme vyplatili odchodné a odstupné podľa zákona, testy plynový kotolní, tento 

náklad je raz za tri roky a potom je náklad, podľa zákona musí mať každý kotol samostatný 

prívod el. energie. Chcem informovať, že sme vďaka primátorovi podpísali zmluvy  s SPP na 

dobu tri roky, dopad pre obyvateľov by nemal byť väčší ako 10%, nemenili sme ani zálohový 

predpis, zostal ako minulý rok. rok. Nedoplatky ku konci roku boli 30 tis. ku koncu mája 28 

tis. 

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

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

  

  

Bod programu  10 – Všeobecne záväzné nariadenie č. 40/2022 o zabezpečení dodávky 

vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v k.ú. 

Krásno nad Kysucou v mieste, kde je verejný vodovod a verejná kanalizácia 

vybudovaná. 

 

 p. primátor – tým, že sme urobili vodovo a kanalizáciu  musia byť všetci napojený iba 

vtedy nie ak to nie je technicky možné. Preto je vypracované toto VZN.  Už aby sme toto 

odovzdali Sevaku. Čakáme, kým sa všetci napoja. Otváram diskusiu, nik sa neprihlásil 

prečítal uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 

 

Bod programu  11 – VZN č. 41/2022 o umiestňovaní volebných plagátov na území mesta 

Krásno nad Kysucou. 

 p. primátor -  prenechávam slovo p. Pagáčovi, 

 p. Pagáč –  celé VZN sme prerobili a nechali sme verejné priestranstvá a to- Betónová 

skruža na Ulici 1. mája a Pútač na zábradlí zdravotného strediska na Ulici Dr. Hálka. 

 p. primátor - je to podľa zákona, otváram diskusiu, nik sa neprihlásil prečítal uznesenie 

podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 

Bod programu  12 - VZN č. 42/2022 o organizácii miestneho referenda.  

  

 p. primátor – v rámci kontroly prokuratúry nám bolo vytknuté, že by sme mali mať 

schválené  VZN o organizácie miestneho referenda. Je pripravené podľa zákona, otváram 

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

 

 

Bod programu  13 – Určenie volebných obvodoch, počet poslancov a úväzok primátora  

 

 p. primátor – voľby do orgánov samospráv sú vyhlásené na 29.10.2022 spolu 

s regionálnymi voľbami. Bude jedna volebná komisia a budú dve urny jedna biela a jedna 



modrá. Bude sa musieť kontrolovať, aby správne hlasovali. Najskôr sa spočítajú župné 

a potom do samospráv. Pred voľbami musí byť určené úväzok primátora. Máme jeden 

volebné obvod s počtom poslancom 12. Okrskov bude 6 ako každé voľby.  Otváram diskusiu, 

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

 

  

Bod programu  14 – Schválenie vykonania preventívnych protipožiarnych prehliadok 

a vedúcich skupín na rok 2022 
 

 p. primátor – to je klasika, robia tieto preventívne prehliadky v rodinných domoch ale 

musia to mať schválené zastupiteľstvom. Otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal 

uznesenia podľa návrhu, s ktorými súhlasili všetci poslanci. 

 

 

 

Bod programu  15 – Interpelácie 

 

 p. Ďurišová – oslovili ju zo školy či by sa nedala čistička do triedy, 

 p. primátor - oni sú právny subjekt to sa musia obrátiť na riaditeľa školy, školskú radu 

to nie je vec mesta, 

 p. Jozefíková- či by sa nedala dať na cyklotrasu zákaz vstupu kolobežkárom, 

mamičkám s kočíkmi, cyklotrasa má slúžiť na bicyklovanie, 

 p. primátor – poslal som policajtov, aby kontrolovali či už psičkárov, mamičky 

s kočíkmi ale kolobežkárov neviem či zo zákona bude možné dať zákaz  vstup. Pozval 

poslancov na gurmánsky festival a ukončil rokovanie MZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po ukončení rozpráv boli prijaté nasledovné uznesenia.  

 

 

 

 

 

 


