
Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou  

konaného  dňa 02.11.2020 

 

 

  

Prítomní poslanci: 

  1/ Mgr. Milan Jesenský               

  2/  Mgr. Jozef Mozol 

  3/  PhDr. Marta Jozefíková  

             4/ Jaroslav Pagáč 

             5/ Vojtech Buchta 

  6/ Mgr. Margita Ďurišová 

             7/ Marcel Seko 

             8/ Miroslav Škrobian 

             

 

Ospravedlnení: Ing. Oľga Šumská Lastovicová, Mgr. Martin Ondruška, Ing. Vladimír 

Kormanec, Ph,D., Miloš Lastovica a  mestská kontrolórka Ing. Zuzana Buchtová 

 

 

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

programu: 

 

    1/  Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

    2/  Prijatie uznesení k projektom: 

         Rozvoj energetických  služieb Mesto Krásno nad Kysucou – Budova Domu 

         služieb 

          Rozvoj energetických služieb Mesto Krásno nad Kysucou – Budova základnej 

         umeleckej školy     

   3/  Zmluva o spolupráci so Sevakom pri úprave miestnych komunikácií 

              4/  Prijatie uznesení, ukončenie 

 

 

 

 

Bod programu: 1 – Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej komisie a overovateľov 

zápisnice 
 

 Zasadnutie mimoriadneho mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Jozef Grapa, 

primátor mesta, ktorý privítal prítomných poslancov a oslovil poslancov s otázkou, či súhlasia 

s programom  mimoriadneho rokovania, ktorý dostali v tlačenej podobe. S týmto návrhom 

súhlasili všetci poslanci. Do návrhovej komisie navrhol: Mgr. Jozefa Mozola, Marcela Seka  

za overovateľov zápisnice navrhol: PhDr. Martu Jozefíková a Mgr. Milana Jesenského s 

týmto návrhom súhlasili všetci prítomní  poslanci 

 

 

 

 

Bod programu 2 -  Prijatie uznesení k projektom 



 

 p. primátor – tieto projekty  chceme podať v rámci operačného programu Kvalita 

životného prostredia – jedná sa o budovu Domu služieb a budovu Základnej umeleckej školy, 

budova, ktoré by sme v rámci tohto projektu zateplili, vymenili okná a k podaniu týchto 

projektom potrebujeme schváliť 5% spoluúčasť.  Otváram k tomuto bodu diskusiu, nik sa 

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

 

 

  

Bod programu 3– Dohoda o rozsahu úprav miestnych komunikácií dotknutých stavbou 

        „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd  

           v meste Krásno nad Kysucou“  

 

 p. primátor – v rozpočte máme, že vyasfaltujeme všetky cesty po dokončení 

kanalizácie a viete, že dohoda je taká, že Sevak zaasfaltuje 1,8m a nielen tú ryhy a my 

doplníme. Treba podpísať túto dohodu, aby sa ukončil projekt a s tým, že nie sú dokončené 

niektoré prepoje a nedalo sa asfaltovať a nikto si nezoberie na zodpovednosť, lebo to musí 

aspoň jednu zimu odležať a túto zmluvu potrebuje Sevak,  že to dorobíme  z našich 

prostriedkov v budúcom roku. Otváram k tomuto bodu diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal 

uznesenie podľa návrhu.  

 

 

 

Poďakoval prítomným poslancom za účasť. 

  

Po ukončení rozpráv boli prijaté nasledovné uznesenia. 

 


