Zápisnica
z mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou konaného
dňa 19.12.2018

Prítomní poslanci:
1/ Mgr. Milan Jesenský
2/ PhDr. Marta Jozefíková
3/ Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D.
4/ Mgr. Jozef Mozol
5/ Marcel Seko
6/ Mgr. Margita Ďurišová
7/ Jaroslav Pagáč
8/ Vojtech Buchta
9/ Mgr. Martin Ondruška
Ospravedlnení (PN): Miloš Lastovica, Milan Buchta, Ing. Oľga Šumská Lastovicová
a mestská kontrolórka Ing. Zuzana Buchtová
Primátor mesta Ing. Jozef Grapa otvoril a viedol rokovanie MZ v zmysle programu:
1/ Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
3/ Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov (S. Pustaj, Krásno 1983, Ing. V.
Kormanec, Krásno 569, S. Hinková, Krásno 2099, O. Masarik, Krásno 141,
Stašová A., Krásno 1617, P. Mekyňa, Krásno 1433 a M. Kasaj, Krásno 1423,
Služby, s.r.o. Krásno )
4/ Kontrola plnenia uznesení, vyhodnotenie súťaže požiarna zbrojnica
5/ Rozpočet Mesta Krásno nad Kysucou na roky 2019-2021 - návrh
6/ Informatívny rozbor hospodárenia mesta za III. štvrťrok 2018 + úprava rozpočtu
7/ Informatívny rozbor hospodárenia Krasbytu za III. štvrťrok 2018
8/ Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku mesta do správy ZŠ Mládežnícka
9/ Plán práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2019
10/ Návrh dodatku č. 2 k Zmluve o výpožičke majetku pre mestský podnik Krásno
11/ Návrh na vyradenie mestského majetku
12/ Správa o vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach
13/ Rôzne
14/ Prijatie uznesení, ukončenie
Na začiatok rokovania MZ nám prišiel navodiť vianočnú atmosféru Sedmohlások za
doprovodu p. učiteľky Kováčikovej, ktorý nám zaspieval koledy a detičky odovzdali
poslancom malý darček.
Bod programu: 1 – Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Jozef Grapa, primátor mesta,
ktorý privítal prítomných poslancov a oslovil poslancov s otázkou, či súhlasia s programom
rokovania, ktorý dostali v tlačenej podobe. S týmto návrhom súhlasili všetci zúčastnení
poslanci. Do návrhovej komisie navrhol: Marcela Seku, Mgr. Jozefa Mozola, Mgr. Martina
Ondrušku, za overovateľov zápisnice navrhol: Vojtecha Buchtu a Mgr. Margitu Ďurišovú.
S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci.

Bod programu 2 – Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
p. primátor - tento bod sme dali do programu, nakoľko ešte všetci novozvolení
poslanci nezložili sľub, ale nik sa nedostavil na zastupiteľstvo, ospravedlnil sa iba M.
Lastovica, že je na PN o dvoch nevieme nič. Prechádzame na ďalší bod jednania.
Bod programu 3 – Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov
Žiadosť Stanislav Pustaj a Erika Pustajová, rod. Kocifajová, Krásno nad Kysucou č. 1983
p. primátor – na minulom zastupiteľstve bol tento pozemok schválený ako prebytočný,
máte v materiáloch aj mapku a viete o ktorý pozemok sa jedná. Treba určiť cenu, navrhnite
ak nie, ja navrhnem 10,-€, nedá sa tam stavať, je to v ochrannom pásme, máte iné návrhy?
p. Kormanec – hovoríme o prenájme?
p. primátor – nie o predaji
p. Kormanec – ja navrhujem 20,-€ v centre mesta a v blízkosti cyklotrasy
p. primátor - nie je to ako stavebný pozemok, preto som navrhol 10,-€ je ešte nejaký
iný návrh
p. Buchta – ja by som navrhol menej
p. Jozefíková – to je malá sumu za pozemok v centre mesta
p. primátor – sú tu dva návrhy, ja ten svoj sťahujem a prečítal znenie uznesenia
s cenou 20,-€/m2.
Žiadosť Ing. Vladimír Kormanca, Ph.D. a manželky Mgr. Ivany Kormancovej Kopáskovej,
Ph.D, Krásno 569
p. primátor – v predchádzajúcom zastupiteľstve bol schválený ako prebytočný
pozemok, to je hore u Blažkov, tam tiež treba určiť cenu a je to mimo zastavaného územia.
Navrhnite
p. Buchta – je treba schváliť cenu
p. Jozefíková – ja navrhujem cenu 5,-€
p. Mozol – ja som tiež myslel 5,- alebo 6,-€ ale prikláňam sa k cene 5,-€
p. primátor - nie je iný návrh, prečítal návrh na uznesenie s cenou 5,-€
Žiadosť S. Hinková, Krásno – Kalinov 2099
p. primátor – to je pozemok v Kalinove ako je zástavka, cez pozemok idú siete, ja
navrhujem 4,-€ s tým, že sme jej pozemok zaťažili sieťami. Máte iný návrh, nie, prečítal
znenie uznesenia s cenou 4,-€.

Žiadosť Ondrej Masarik, Krásno č. 141
p. primátor – je to pozemok na Lazoch na ktorom má mesto podiel, ktorý mu teraz
predáme a v takej istej cene nám predá pod cestu ako celok. Na pozemok bude treba urobiť
GP.
p. Masarik – jedná sa o to, že ja si vysporadúvam pozemky p.č. 1115 a 1114 na
Lazoch s tým, že mesto má podiel len na parcele 1115. Ale cesta prechádza aj cez parcelu
1114, ktorú by som Vám predal za takú istú cenu ako mi vy predáte pozemok.
p. primátor – máte tam už podiel kúpený, aby sme mohli uplatniť par. 9a
p. Masarik- áno mám
p. primátor - máte niekto, cena za 5,.-€ predáme jemu a my kúpime za tú istú cenu.
Prečítal návrh znenia uznesenia s tým, že cena je 5,-€.
Žiadosť A. Stašová, Krásno č. 1617
p. primátor – to asi vysvetlím, to je pozemok pod radovú garáž pri bytovke 1617, byt
im bol zobraný v dražbe, mesto malo príjem z bytu. Ku každému bytu bol aj pozemok na
garáž. Mali kúpnu zmluvu z roku 2001 aj zaplatili v tom istom roku, ale nezavkladovali to na
katastri. Treba to posudzovať ako iný prípad, lebo už zaplatili za pozemok. Ten čo si kúpil byt
v dražbe chcel aj garáž a tým pádom zistili, že majú garáž nezavkladovanú.
p. Kormanec – súhlasím s týmto návrhom uznesenia na prebytočnosť majetku
p. Mozol – chcem sa spýtať p. Stašová mi hovorila, že majú exekúcie. Keď mi im ten
pozemok predáme tak im to exekútor zoberie.
p. primátor – teraz riešime prebytočnosť majetku a budeme diskutovať aj o tom, že
môžu postúpiť práva a povinnosti inému majiteľovi a ten vlastník garáže požiada o predaj
pozemku.
p. Buchta – ja súhlasím so znením uznesenia.
p. primátor – prečítal znenie uznesenia
Žiadosť P. Mekyňa, Krásno 1433 a Ing. M. Kasaj Krásno č. 1423
p. primátor – pozemok sme schvaľovali ako prebytočný, máte to v materiáloch
o aký pozemok sa jedná, je to prístup k pozemkoch p. Mekyňu. Máte v materiáloch aj
alternatívy ja s prikláňam k tej, aby pozemok ostal na mesto.
p. Kormanec – ja sa prikláňam tiež k tej alternatívne, aby ako mestu ostal pozemok
p. primátor – ja som vám dal všetky tri alternatívny na premyslenie s tým, že ta parcela
bude uznesením ponechaná mestu, aby tam nebol v budúcnosti spor
p. Kasaj – ja by som chcel uviesť všetko na pravú mieru, že aj teraz keď zahradím
podľa LV pozemok, budú chodiť po mojom pozemku.
p. primátor – ja len k tomu, my tu neriešime vaše susedské spory, ako si ohradíte svoj
pozemok, my rozhodujeme o mestskom pozemku. My nerozhodneme o vašom spore ale
určite nejaký spor máte a keď súd rozhodne my ako mesto budeme rešpektovať toto
rozhodnutie
p. Mekyňa – ja tu mám doklady o tom pozemku, meter od plotu je stále náš pozemok,
máme na to aj LV.
p. primátor – vy čo máte medzi sebou spory to si musíte poriešiť vy medzi sebou alebo
súdobne
p. Ondruška – boli sme tam včera sa pozrieť, oni určite pôjdu do nejakého
občianskeho sporu, ja by som sa bol za návrh č. 3
p. primátor – ja som preto hovoril o tom, načo mesto zaťahovať do sporu, preto som
navrhol nepredávať, aby sme nemuseli byť vtiahnutý do sporu medzi nimi, preto išiel takýto
návrh do MZ.

p. Kormanec – ja by som chcel požiadal o zrušenie uznesenia o prebytočnosti tohto
majetku
p. Mozol – ja som tam bol , vypočuli sme p. Kasaja, zastávam názor, že návrh č. 3 je
najlepšie riešenie, aby sme nemuseli ako mesto byť vtiahnutý do sporu medzi nimi a my ako
mesto sme ostali ako neutrálny. Som za, aby pozemok ostal vo vlastníctve mesta.
p. primátor – možno v teréne je to ináč, lebo bez zavkladovania a vypracovania GP sa
to nedá určiť. Je to náš pozemok a stotožňujem sa s návrhom č. 3. Prečítal uznesenie MZ ruší
uzn. č. 51/2018 zo dňa 12.9.2018 a ponecháva pozemok KNC 9421 orná pôda vo vlastníctve
mesta s tým, že je možné si uplatniť vecné bremeno k jednotlivým parcelám.
Žiadosť SLUŽBY, s.r.o. Krásno nad Kysucou č. 2
p. primátor – konateľ firmy p. Čimbora nás požiadal o odpredaj pozemkov, výmery
máte v materiáloch. Na minulom zastupiteľstve sme to odročili a dnes rozhoduje
o prebytočnosti, otváram k tomu bodu diskusiu
p. Jozefíková – pozemky užíva pán Čimbora a či my ako mesto nemáme zámer?
p- primátor – zámer je, keď máš pozemok
p. Buchta – keď ich užíva 25 rokov a platí dane, stará sa, som za, aby sa schválila
prebytočnosť
p. Mozol – časť pozemkov je v areáli, tieto pozemky sú zaťažené sieťami z toho mi
vyplýva, že mesto by pozemky nevyužilo a p. Čimbora ich využíva. Ostatné pozemky si
scelil, som za to, aby sme mu ich odpredali
p. Kormanec – som rád a vážim si podnikateľov, ktorí prežili aj krízy a poskytujú
služby pre obyvateľov, zamestnávajú našich obyvateľov. Dnes je obrovský dopyt po
pozemkoch a najmä čo sa týka centra. Nie je možná zámena, alebo iná dohoda? Jedná sa
o veľkú metráž a rozlohu pozemkov.
p. Ďurišová - ja som proti v minulosti sme predávali za lacné a za drahé kúpili keď
predáme neostane pre nás, aby sme nemuseli za draho kupovať.
p. primátor – súhlasím, ale neviem o odpredaji za lacno a drahej kúpe. Napr. kúpa
pozemkov ali pod zberný dvor za 8,70€ je dobrá cena, keby sme nemali zmluvu o budúcej
zmluve tak by sme museli zaplatiť omnoho viac, susediace pozemky predával za 35,-€.
p. Jozefíková – či máme konkrétny zámer, keď ho užíva 25 rokov, dohodnime cenu
p. primátor – teraz rozhodujeme o prebytočnosti a nie o cene, môžu sa prihlásiť viacerí
p. Jesenský- ja navrhujem, aby sme ho ešte nechali, nemáme toľko pozemkov, som
proti
p. Pagáč – ja to poznám tie pozemky sú zahltené sieťami a my vlastníme pozemok
pred oplotením . Pozemky sú s vecným bremenom.
p. primátor – prečítal uznesenie, Za – 6, zdržal sa 3, nebola naplnená 3/5 väčšina
všetkých poslancov, uznesenie neprešlo.
Bod programu 4 – Kontrola plnenia uznesení, vyhodnotenie súťaže požiarna zbrojnica
p. primátor – pri tomto bode prenechal slovo p. zástupcovi
p. Pagáč – kontrola plnenia uznesení - hlavným bodom je vyhodnotenie súťaže
požiarna zbrojnica, v piatok sme Vám zaslali podklady k tomuto bodu. Súťažiaci boli
oboznámení s podmienkami, výsledky máte pred sebou
p. primátor – pri kontrole plnenia uznesení nie je len hlavné, ale robí sa kontrola
uznesení z minulého zastupiteľstva, aby vedeli po troch mesiacoch v akom stave sú splnené
uznesenia.

p. Pagáč – každý rok vám predkladáme s kontrolórkou ročnú kontrolu plnenia
uznesení, už mám niečo pripravené na ďalšom zastupiteľstve by sme už dali stanovisko v ako
stave sú uznesenia.
p. Kormanec – som rád, že sa ozvali, že sme to konečne vysúťažili, ale ako to bude
s rekonštrukciou spodnej časti, ako sa budú podieľať na rekonštrukcii prenájomcovia a ako
mesto, prosím o vysvetlenie.
p. primátor – o tom sme práve debatovali, že úplne nás prekvapila cena za prenájom,
nakoľko ponuka na predaj bola nižšia, ponúkaná cena prenájmu je veľmi slušná a mali by sme
súhlasiť s tým, že sa urobí vonkajšok a on nech si urobí vnútro, kde sú vlastne len hlina
a nosné stĺpy.
p. Kormanec – ja by som bol za to, mali by sme urobiť súťaž, alebo to urobí mestský
podnik?
p. primátor – tá prvá súťaž na prenájom, kde bola ponúkaná suma na prerábku okolo
60.000,-€, pri tomto ponúknutom nájme 48,-€, kde pri kúpe najvyššia ponúkaná cena bola
41,-€ by sme mali urobiť fasádu a možno výklady podľa požiadavky
p. Kormanec – už niekto s nimi komunikoval, aké majú zámery
p. primátor – p. zástupca s nimi komunikoval ešte pri prvej vypísanej súťaži
p. Pagáč – ja som s nimi komunikoval len cez telefón, vedela si zhodnotiť, hovorila
o práčovni
p. Kormanec – základná matematika, aby to utiahli, bolo by dobré sa s nimi dohodnúť,
čo oni a čo my
p. primátor – poviem Vám som vnútorne presvedčený, že mali by sme s nimi jednať
o tom, že aké budú chcieť úpravy vonkajšie, urobíme ich my a ešte stále máme peniaze
z nájmu a máme zveľadený majetok v centre mesta. Keď sa dohodneme že polovicu nájmu
dáme do zveľadenia majetku a ešte stále nám ostávajú peniaze z nájmu. Urobme súťaž podľa
ich požiadaviek, a dohodnúť ak táto firma náhodou odskočí, aby sa mohlo jednou aj s druhou
v poradí. Môžeme dať do uznesenia, podľa návrhu s tým, že budeme polovicu nájmu
investovať do zateplenia, výmena okien a pod. V prípade nedohodnutia sa jednať aj s druhou
firmou v poradí.
p. Jesenský – súhlasím, mestu čistiareň chýba
p. Jozefíková – nebolo by možné jednať s nimi aj o oprave obuvi, ktorá tiež chýba
v meste
p. primátor – ak nemáte k bodu, nadiktoval uznesenie podľa návrhu s doplnením
poveruje primátora mesta jednaním o investíciách do prenajímanej budovy v maximálnej
výške ½ polovice 15 ročného nájmu. V prípade nedohody poveruje primátora jednaním
s druhou firmou v poradí. Termín prenájmu kým sa niečo urobí navrhujem od 1.3.2019.

Bod programu 5 – Rozpočet Mesta Krásno nad Kysucou na rok 2019-2021
p. primátor predal slovo Ing. Janke Tvrdej vedúcej finančného oddelenia
p. Tvrdá – návrh rozpočtu je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými
sú iba príjmy a výdavky roku 2019.
Bežné príjmy –
Daňové príjmy pri stanovení výnosu danie z príjmy fyzický osôb sme vychádzali z návrhu
viacročného rozpočtu verejnej správy, ktorý je uverejnený na internete. Po schválení tohto
rozpočtu bude rozpočet upravený
Daň z nehnuteľnosti je stanovený podľa VZN o miestnych daniach na rok 2018 kde je
navrhovaná zmena poplatku za TKO.

Pri nedaňových príjmov sme vychádzali z dostupných zmlúv, z dostupných informácii a zo
skutočných príjmov z roku 2018.
Granty a transfery – výška príjmov bude stanovená na základe návrhu rozpočtu verejnej
správy a vychádza z doteraz známych skutočností z roku 2018.
Kapitálové príjmy
Navrhujeme príjmy z projektov EU na výstavbu cyklotrasy a chodníkov, na nákup
kompostérov na výstavbu bytových domov v Zákysučí
Finančné operácie
V príjmovej časti je príjem časti úveru z ŠFRB na výstavbu BD, ktorý nebol vyčerpaný v roku
2018, dotácie na rekonštrukciu kultúrneho domu a požiarnej zbrojnice, ktoré boli poskytnuté
v roku 2018 a časť nevyčerpaného rezervného formu. Zostatky na účtoch budú známe až po
spracovaný ročnej účtovnej závierky.
Bežné výdavky
V rozpočte na bežné výdavky – mzdy, odvody do poisťovní, energie, materiálové vybavenie,
náklady na dopravu, služby, stravovanie, dotácie a iné boli zohľadnené kritéria, ktoré
vyplývajú zo zákonov, zmlúv, inflačného rastu a požiadaviek na chod jednotlivých
programov. Na základe novelizácie zákon č. 553/2003 Zb. sa mení kategorizácia
zamestnancov a výrazne sa zvyšuje základná stupnica platových taríf zamestnancov pre aj
rozpočet na mzdy a odvody bude výrazne zvýšené oproti roku 2018.
Kapitálové výdavky
Pre mesto je prvoradé pokračovať vo výstavbe chodníkov, rekonštrukcii MK, zefektívnenie
zberu odpadov, rekonštrukcia strechy a sociálnych zariadení v KD, výstavbe zberného dvora
a kompostárne, výstavba bytov, rekonštrukcia zastávok, výstavba a rekonštrukcie VO,
chodníky a oplotenie na cintoríne, detské ihriská, rekonštrukcie škôl, rekonštrukcie domu
s opatrovateľskou službou a i.
Finančné operácie
Vo výdavkoch v časti finančných operácií je navrhnutý rozpočet na splátky istiny z prijatých
úverov ŠFRB na výstavbu BD Zákysučie a splatenie preklenovacieho úveru na cyklotrasu,
ktorý bude splatený z príjmu dotácie na projekt výstavby cyklotrasy.
Rozpočet je spracovaný ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet aj kapitálový je prebytkový a
bude vykrytý prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu.
p. primátor – tohoročný rozpočet robí najväčší nárast z dôvodu zvýšenia miezd a mám
návrh aby sme utvorili participatívny rozpočet, aby sa občania zapájali do veci verejných a to
tak, že budú mať návrh a my ako mesto im môžeme prispieť napr. na farbu, alebo pod.
p. Kormanec – veľmi pekný návrh urobiť to elektronicky, aby sa prihlasovali k tomu
ktorému návrhu. Ja by som sa chcel spýtať, že na materské školy v rozpočte nemáme
stanovené, prednedávnom som posiela email o nevyhovujúcom stave budovy u Blažkov,
jedná sa o bežnú údržbu.
p. primátor – máme to v bežných výdavkov
p. Mozol – ja sa chcem spýtať informatívne bod 12.2 – detské ihriská – vodný svet čo
to bude
p. primátor – bolo by to na ihrisku za ihriskom s umelou trávou, ktoré v lete nie je
využívané pre horúčavy, ja som to videl v zahraniční je to koberec v ktorom sú otvory
a z nich vyteká voda a deti sa hrajú, sú tam fontánky, kvetinky a pod. Na kúpalisko nemáme
a toto by bolo niečo nové, výnimočné. Bola by tam aj zeleň, slnečníky. Nepodarilo sa nám to
zrealizovať v tomto roku preto je to v návrhu na budúci rok.
p. Jozefíková – aby sme rozmýšľali aj niečo pre dôchodcov ako o dennom stacionári
u Blažkov, aby tam nebola využitá len 1 trieda pre MŠ. Informovala som sa, že môžeme na to
dostať peniaze z EÚ. Ja by som si to zobrala za svoje. Myslím, si že by to bolo atraktívne, aby
sme mysleli aj na starších

p. primátor – nemám problém, ale musíme spĺňať podmienky, musí byť bezbariérový
vchod. Budovu som ponúkol aj seniorom ale denný stacionár si predstavujem, že si dôchodci
prídu pocvičiť, alebo za zábavou, alebo niečo vyrábať. Druhá vec tá, že prerobíme Dom
dôchodcov, cez projekt EU, je to na dobrej ceste, dúfam, že sa to podarí, toto pripravujem pre
dôchodcov. Bolo by tam umiestnených 11 ľudí.
p. Ďurišová – boli sme sa pozrieť, rozprávali sme o tom, že by sme tam mali
telocvičňu. Rozprávala som s aj s MM arénou, lebo dôchodci majú záujem aj cvičiť a pre nich
treba iné cvičenie ako pre mladých.
p. Kormanec – som rád že sa navýšili finančné prostriedky športovým klubom na čo
využije tento rozdiel.
p. primátor – je veľa záujemcov o hokej, možno na nákup hokejov alebo iného
náradia.
p. Kormanec – oslovil mňa kolega z atletického klubu, že rozbieha detskú atletickú
prípravku, či by sa dalo aj na nich myslieť.
p. primátor – bude sa snažiť im prispieť, budeme vidieť ako sa bude vyvíjať rozpočet.
p. Ondruška – chcem sa spýtať, že či je tam zahrnutý príspevok na zájazd do Anglicka.
Čo viem, je ich prihlásených o 13 viac ako predminulé roky, či by sa dalo nejako pomôcť aj
E. Korchanovú.
p. primátor – ja s nimi komunikujem a snažím sa im pomôcť, chcem im pomôcť aj
tým, že pri zariaďovaní bytu tým, že som oslovil konateľov firiem, prvý z Eliastechu im na
Vianočnom koncerte odovzdal práčku, majú sľúbenú prácu keď skočí štúdium. uvidíme ako
sa bude dať pomôcť
p. Ondruška - ja som nemyslel že celý príspevok, my sme sa tiež poskladali, máme
v škole krabičku, ale aby sme ako mesto dali nejaký príspevok do Anglicka.
p. primátor – aj v drevárskej škole sa im vyskladali a ja som im navrhol, že keď sú
tam čalúnnici, drevári, nech ich vyrobia postele, gauč určite budú povďačné.
Máme ešte niečo k rozpočtu tých 5.000- na participálny rozpočet, z akej položky
p. Tvrdá - ja to na nejakú položku dám, akú sumu?
p. primátor – ja si myslím 5.000,-€ na skúšku
p. Tvrdá – na Anglicko nemáme príspevkovú položku
p. Ondruška – žiadosť bude až vo februári
p. primátor – potom sa to môže v marci urobiť v rámci úpravy rozpočtu
Bod programu 6 – Informatívny rozbor hospodárenia mesta za III. štvrťrok
+ úprava rozpočtu
p. primátor – prenechávam slovo Ing. Tvrdej
p. Tvrdá – mesto hospodári s prebytkom
p. primátor – musím povedať, že ešte nám prídu peniaze na školy 9.000,-€ musíme
naučiť hospodáriť školy.
p. Kormanec - koľko máme peňazí na účte
p. Tvrdá – okolo 500.000,-€
p. primátor - prečítal znenie uznesenia podľa pripravených uznesení
Bod programu 7 – Hospodársky výsledok Krasbyt, s.r.o. za III. štvrťrok 2018
p. primátor – prenechávam slovo p. riaditeľovi Krasbyt-u
p. riaditeľ – v rozbore sú všetky veci čo tam majú byť. Podal bližšie informácie
k rozboru, ktorý mali p. poslanci v tlačenej podobe. Máme cenu z URSO na budúci rok, ide
hore skoro o 16%.

p. Kormanec - aký je zostatok
p. riaditeľ - ako je uvedený v hospodárskom rozbore
p. primátor – fix nám dali o 3%, platy idú o 10% to budeme my musieť riešiť možno
aj radikálnejšie, ako by sa to dalo zlepšiť aby sme boli aspoň na 0. Je pravda, že bytovky sú
zateplenie, zimy sú teplejšie. Musia sa robiť úsporné opatrenia.
p. primátor – prečítal znenie uznesenia – berie na vedomie rozbor hospodárenia
Bod programu 8 – Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku mesta do správy
ZŠ Mládežnícka
p. primátor – rozpočtové pravidlá nám ukladajú, že môžeme dávať náš majetok do
správy našich organizácii. Urobili sme chodník v ZŠ medzi pavilónmi „A“ a „B“
a odovzdať ho účtovne, aby sme ho mohli zaradiť.
Bod programu 9 – Plán práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2019
p. primátor – máte ho pred sebou, musíme ho mať schválený, určite sa bude dopĺňať.
Ak máte niečo do plánu. Nie. Prečítal znenie uznesenia podľa návrhu.
Bod programu 10 –Návrh dodatku č. 2 k Zmluve o výpožičke
p. primátor – návrh je doplnenie o traktor ZETOR, ktorý sme kúpili a dávame ho ako
výpožičku mestskému podniku Krásno nad Kysucou, s.r.o. lebo ten starý bol v zlom stave.
Bod programu 11 – Návrh na vyradenie mestského majetku
p. primátor – jedná sa o vyradenie stará LIAZ (nemôže prejsť STK) a malého
autobusu, aby mohli vyradiť.
Bod programu 12 – Správa o vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach
p. primátor – predal slovo p. Pagáčovi
p. Pagáč - každý rok robia prehliadky podľa schválených lokalít nevidím v tom
problém,
p. primátor – zákon sa troška zmenil, my nerobíme prehliadky u právnických osôb, už
robíme len rodinné domy, právnické osoby už robia HAZZ.
Bod programu 13 – Rôzne
p. primátor – predal slovo p. Pagáčovi
p. Pagáč – včera zasadala sociálna a kultúrna komisia , ktorá vytypovala osoby na
vedenie civilného obradu pohrebu na ďalšie zasadnutie sa pozvú títo navrhnutí občania
a dohodnú sa či sú ochotní túto činnosť vykonávať. V sociálnej komisii sa zhodlo a tom, že
mesačný plat poslancov, ktorého sa vzdali bude venovaný rodine Vrbovcov na nákup práčky,
ktorá by mala byť do konca týždňa dodaná.

p. primátor – ja som veľmi rád, že ste sa rozhodli robiť charitu ja tiež prispievam, ale
nerád o tom hovorím
p. Ďurišová – ja by som chcel či by sa nedalo pomôcť p. Tkáčikovej, ktorá je naša
občianka ale teraz býva v Turzovke na kopaniciach
p. primátor – ak má trvalé bydlisko v našom meste nie je problém
p. primátor – ak nemáte nič tak, by som vám chcel veľmi poďakovať za spoluprácu
a poprial Vám pokojné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré do Nového roku.

Po ukončení rozpráv boli prijaté nasledovné uznesenia.

