
 

Z á p i s n i c a 

z  rokovania mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou  

konaného  dňa 02.12.2020 

 

 

  

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 

  9/ Mgr. Martin Ondruška 

           10/ Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D. 

            11/ Miloš Lastovica 

             

 

Ospravedlnení: 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/  Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov ( V. Targoš, Krásno č. 875, O.  

         Bezačinská, Krásno č. 1119, P. Šamaj, Krásno č. 874, Mgr. J. Mičica, 

         Krásno 876, J. Lahuta, Krásno č. 1282, M.  Hriníková, Teplička n/Váhom 813/7, 

         Ľ. Rebroš, Čadca 2304, V. Poláčková, Čadca 2593/15, Strabag, s.r.o. Bratislava,  

         P. Podolák, Krásno č. 1186, Z. Špániková, Krásno 1020,  J. Meliš, Krásno 658, 

         Montáža, s.r.o., Kalinov 1463, SeVaK, a.s. Žilina) 

    3/  Kontrola plnenia uznesení 

    4/  VZN č. 27/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

         odpadmi na území Mesta Krásno nad Kysucou – návrh 

    5/  VZN č. 28/2020 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za  

                    predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2021 – návrh 

    6/  VZN č. 29/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

          odpady na kalendárny rok 2021 – návrh 

    7/  VZN č. 30/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených  

          úsekoch miestnych komunikácií na území mesta – návrh 

    8/  VZN č. 31/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na 

         dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

         Krásno nad Kysucou - návrh 

    9/  Rozpočet na rok 2021 a roky 2022-2023 - návrh 

   10/ Inf. rozbor hospodárenia mesta za III. štvrťrok + úprava rozpočtu 

   11/ Zápisnica z finančnej komisie, zápisnica z revízie knižničného fondu 

   12/ Vyhlásenie Voľby hlavného kontrolóra - návrh 

   13/  Dodatok č. 5 k Zmluve o výpožičke pre Mestský podnik Krásno nad Kysucou 



   14/  Plán Práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2021 

   15/  Rôzne 

   16/  Prijatie uznesení, ukončenie  

 

 

 

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 poslanci. Do 

návrhovej komisie navrhol: Mgr. Jozefa Mozola, Marcela Seka  za overovateľov zápisnice 

navrhol: Mgr. Milana Jesenského a Ing. Vladimíra Kormanca, Ph.D. s týmto návrhom 

súhlasili všetci prítomní  poslanci. Primátor oslovil s otázkou či súhlasia, aby sa pred riešenie 

konkrétnych požiadaviek najskôr prerokovali VZN, nakoľko niektorí poslanci musia odísť. 

S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci. 

 

 

 

Bod programu   4 -  VZN č. 27/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

            stavebnými odpadmi na území Mesta Krásno nad Kysucou – návrh 

 

 p. primátor – máte na stoloch doplnené VZN č. 27/2020 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi už aj podľa zákona aj čo nám vytkla prokuratúra.  Je to vlastne doplnené v par. 2 

o bod 3 –  to je v materiáloch vyčiernené - Za nakladanie so zmesovým odpadom a oddelene 

vyzberaným odpadom z domácnosti. zmesovým odpadom z iných zdrojov a drobným 

stavebným odpadom, ktorý vznikol na území mesta zodpovedá mesto. Kom. odpad 

z domácnosti sa podľa katalógu zaraďuje do skupiny 20. Náklady na zbernú nádobu znáša 

pôvodný pôvodca odpadu vo výške obstarávacích nákladov, ktoré nie sú zahrnuté do poplatku 

za kom. odpad. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber, pri ktorých sa 

uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca.  Náklady na zabezpečenie 

zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený zber zložiek kom. odpadov, pri 

ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša mesto. Vyšlo niekoľko 

nových zákonov, preto je to doplnené a upresnené, aby sme nemali problémy. Ďalej sa 

vypúšťa v čl. 3 – Spôsob zberu a prepravy kom. odpadov sa vypúšťa bod 5 a 6, budú iba 

v cenníku Mestského podniku. V čl. 4 je zmena formulácie bodu 3, 4,5. V čl. 5 – dopĺňajú sa 

formulácie podľa zákona v bode 5 a 7. V čl. 6 – 2. Zber odpadov a obalov sa v bode 3. 

odstraňuje posledná veta. v bode 5 – znenie – Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy 

a sklo iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na 

vykonávanie tejto činnosti s obcou. Doplnené ako nakladané s odpadom zo zelene. Od nového 

roku musíme mať biologicky rozložiteľný odpad, 3-4 eura na občana, keby sme mali nádoby 

na BRO, keď sa robil odhad.  Na odber kompostérov sme vyzývali, aby si prevzali a a tí čo 

majú vlastné kompostovisko, aby nám dali čestné prehlásenie o kompostovaní.  P. Kuricová 

jednali s viacerými odborníkmi, aby to bolo VZN dobré vypracované, nakoľko sa stále menia 

zákony. Nebudem to všetko preberať, v niektorých sú doplnky, harmonogram a už len  

poslednú vec, ohľadom pneumatík, máme zmluvu na bezplatný odber tak sme to doplnili.  

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

 p. Kormanec – ja by som sa chcel spýtať p. primátor Vy ste mali dobrú myšlienku 

s vážením komunálneho odpadu v popolniciach v akom je to stave, 



 p. primátor  - troška ma zaskočila cena, ja som myslel, že cena je na dve autá  a to bola 

cena len na jedno. Pravdepodobne chceme urobiť tak, že označíme nádoby, buď to bude QR 

kódom alebo sa bude čipovať, chceme skôr aby to bolo s váhou. Je to veľmi náročné na 

vybavovanie ak sa to podarí bude to až na budúci rok. 

 p. Kormanec – dá sa niečo urobiť so separáciou papiera. Veľká časť končí v kom. 

odpadu. 

 p. primátor –  chceme, ale oni krabice a veľké časti nezatlačia, tak aby to bola menšia 

vrstva a potom sa rýchlo naplní kontajner na papier. Rozmýšľam o tom, či sa nevrátime 

k modrým vyklápacím kontajnerom, ale asi aj tam nahádžu všetko čo sa nedá separovať. 

Treba robiť osvetu. 

 p. Mozol – ja by som sa chcel spýtať, či neuvažuje osadiť polopodzemné kontajnery,  

ja keď chodím po sídlisku, pozerám si tiež ma to zaujíma ako separujeme. Ten polopodzemný  

má menší otvor, či by nevyriešil problém 

 .p. primátor – ja som ich chcel, aj som mal projekt tak ako v Čadci, ale dozvedel som 

sa že ľudia tak ďaleko chodiť nebudú a nebudú triediť.  Má problém vyseparovať keď vyjde 

len pred bytovku a nie tak ďaleko. 

 p. Ďurišová -  pošlú deti a oni to nevytriedia 

 p. primátor – ale aj deti by mali vedieť triediť, už v MŠ robíme osvetu do ktorého 

kontajnera čo patrí. to je asi všetko k tomuto bodu programu, má niekto niečo do diskusie, nik 

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

   

  

Bod programu  5 -  VZN č. 28/2020 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za  

                                ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie  

           prístroje na rok 2021 -  návrh 

 

 p. primátor – v tomto VZN sa nič  nemenilo, nezdvihujeme ceny necháme sa to tak 

ako minulý rok. Chcel som zvýšiť za lesné pozemky, lebo nám ničia cesty a neplatia dane, už 

to necháme tak. 

 p. Kormanec – ktoré cesty  využívame aj my,  

 p. primátor – nevyužívame žiadne, keď áno, tak ich máme v nájme, 

 p. Kormanec – minimálne naši turisti, 

 p. primátor –  tie sú zablatené určite ich nevyužívajú, vieš koľko peňazí je cez projekty  

na lesné cesty a môžu sa aj asfaltovať, 

 p. Kormanec – musí byť urbariát a cez protipožiarne projekty, 

 p. primátor – musí mať vysporiadané pozemky urbariát, Zborov cez to urobil  

protipožiarnu vyhliadkovú vežu. Ja som oslovoval urbár tak 4-5 rokov ale žiadna odozva. 

Máte ešte niečo do diskusie. Nik sa neprihlásil prečítal uznesenie podľa návrhu, s ktorým 

súhlasili všetci poslanci. 

  

 

Bod programu  6  - VZN č. 29/2020  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

           stavebné odpady na kalendárny rok 2021 – návrh 

 

 p. primátor – myslím si, že  tu sme tiež nič nemenili, za stavebný odpad sme upresnili, 

že nám to odoberá mestský podnik ale je to poplatok mestu. Otváram diskusiu k tomuto bodu 

programu. Nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci 

poslanci.  

 

 



Bod programu  7  - VZN č. 30/2020  o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

                                 vymedzených úsekoch miestnych miestnom poplatku za komunálne  

           odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021 – návrh 

 

 

 p. primátor  vo VZN sa nič nemení akurát sme tam pridali zónu III – parkovisko na 

Námestí mieru s tým, že nás požiadali tie tri rodinné domy p. Sýkora, p. Podolák a p. 

Kopásková, že by chceli rezidenčnú kartu tak sme to tam navrhli, lebo nemajú kde parkovať.  

 p. Kormanec – vydáva sa na číslo auta 

 p. primátor – musí byť evidované na toho kto tam býva.  Dávam návrh na uznesenie, 

ktoré prečítal podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci 

 

 

Bod programu 8 – VZN č. 31/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka      

          ZUŠ, na dieťa materskej školy a školských zariadení   

                     v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krásno nad Kysucou 

 

 p. primátor – to je posledné z VZN, ktoré je zložitejšie v tom, že nevieme čo so 

školskými jedálňami viete, že sa má zvýšiť príspevok rodiča,  teraz sme mali 1,20€ rodič 

neplatil nič a my teraz nevieme čo bude ďalej,  vláda toto ruší až od augusta. Toto je VZN, 

ktoré sa  môže meniť aj v priebehu roka. Necháme to tak ako je navrhnuté a potom uvidíme. 

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

súhlasili všetci poslanci.  

 

Bod programu 2 – Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov 

 

Žiadosti V. Targoš, Krásno 875, O. Bezačinská, Krásno č. 1119, P. Šamaj, Krásno č. 874, 

Mgr. J. Mičica, Krásno č. 876 

 

 p. primátor – predal slovo p. Pagáčovi 

 p. Pagáč – na minulom zastupiteľstve sme schválili prebytočnosť, jedná sa o uličku od 

bývalej pošty, prebrali sme to na spoločnom stretnutí, viete o čo sa jedná, podmienky ostali tie 

isté ako pri predchádzajúcich predajoch 

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

s ktorými súhlasili všetci poslanci. 

 

Žiadosť Ing. Juraj Lahuta, Krásno č. 1282 

 p. Pagáč –  ešte pred prípravou materiálov na MZ nám doložil GP. Čo sa jedná o týka 

toho podielu, ktorý nám núka ako kompenzáciu, pripravujeme návrhu zmluvy, aby sa to 

urobili, lebo tento pozemok potrebujeme na výstavbu zástavky. 

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

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

Žiadosť manželia Hriníkoví, Teplička nad Váhom 

 

 p. Pagáč – jedná sa o prístup k pripravovanej výstavbe rodinného domu, doniesli už aj 

GP a jedná sa len o výmeru 22m2, pripravíme návrh zmluvy, 

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

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 



 

Žiadosť Ľ. Rebroš, Školská 2304, 022 01 Čadca 

 p. Pagáč – preberali sme to , viete o čo sa jedná je to predajňa Repakret pri ihrisku, už 

to má aj vyčistené, 

 p. Ondruška – sa mi zdá, že aj zahradené, 

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

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

Žiadosť V. Poláčková, Čadca 2593/15 

 

p. Pagáč – mala žiadosť na 50m2na prístupovú cestu k pozemku na ktorom ste 

vybudovať stánok so syrovými výrobkami.  Skrátili sme to len na 30m2, nakoľko tá priľahlá 

parcela je naša a môže ju využiť pre našu potrebu. 

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

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

Žiadosť Strabag, s.r.o. Bratislava 

 

p. Pagáč – podali žiadosť o prehodnotenie uznesenie ohľadom výšky nájmu nakoľko 

od súkromných osôb v tejto lokalite majú v prenájme pozemky za 2,-€/m2, prekonzultovali 

sme to a dohodli minimálnu výšku 3,-€/m2, 

 p. Kormanec – to je tam ako sú tam tie skruže,  

 p. primátor – nie, oni to už majú zahradené a využívajú ho, je to od cyklotrasy, my 

sme ho previedli na nás a teraz sme zistili, že oni ho využívajú, 

 p. Kormanec – využívajú ho roky a chcú platiť,  nájsť nejaký kompromis, 

 p. primátor –  myslím, že všeobecný návrh je 3,-€, 

 p. Mozol –  akceptujem3,-€ aj z toho dôvodu, že máme s nimi dobré vzťahy, 

p. primátor – keď sme niečo malé potrebovali zaasfaltovať nemali s tým problém. 

Návrh uznesenia tak ako je v písomnej forme s doplnením ceny 3,-€/m2 a výpovedná lehota 

z 3 na 6 mesiacov. Kto je za, s týmto návrhom súhlasili všetci poslanci.  

 

Žiadosť P. Podolák, Krásno č. 1186 

 p. Pagáč  – žiada o odkúpenie  67 m2 pozemku, jedná sa o pozemok medzi jeho 

predajňou voda, kúrenie a budovou p. Rábika, máte to nakreslené v mapke. Je to manipulačný 

priestor k oploteniu športového areálu, keby sme mu to predali nemali by sme sa tam ako 

dostať, preto je návrh na prenájom,  

 p. primátor – otváram k tomuto bodu diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie 

podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

Z. Špániková, Krásno 1020 

 p. Pagáč – p. Španiková mala na pozemok o ktorý žiada o predaj v nájme, nakoľko to 

potrebovala ako prístupovú cestu k výstavbe rodinného domu. Už sa tam nasťahovali preto 

žiada o predaj, nakoľko ju budú tento pozemok stále využívať ako prístupovú cestu k domu, 

 p. primátor – otváram k tomuto bodu diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie 

podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

Žiadosť  Bc. J. Meliš, Krásno 658 

 p. Pagáč – jedná sa o parcelu KNE 1117, ktorá sa nachádza na Lazoch, máte to 

nakreslené na mapke, on argumentuje tým, že pozemok zasahuje do miestnej komunikácie, že 

nám ju bezodplatne odčlení GP. 



 p. primátor – otváram k tomuto bodu diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie 

podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 . 

 

Žiadosť Montáža , s.r.o, Kalinov 1463r 

 p. Pagáč – firma Montáža – Miroslav Capek žiada o prenájom 362m2 pozemku, ktorý 

sa nachádza oproti jeho prevádzke. Musím povedať, že sa dlhodobo stará o tento pozemok, 

chce ho využívať na parkovanie motorových vozidiel. Konzultovali sme to s riaditeľom 

mestského podniku, že časť tohto pozemku by zužitkovali aj naši, preto je návrh len polovicu 

pozemku, 

 p. primátor – otváram k tomuto bodu diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie 

podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 Kúpne zmluvy SeVaK, a.s. Žilina  

p. primátor – jedná sa o pozemky na ktorých sú stavby v rámci projektu 

odkanalizovania Stredných Kysúc, jedná sa o líniová stavby, majú nárok ich vyvlastniť. 

Doručili znalecké posudky a na základe toho je suma za pozemok, 

 p. Pagáč – jedná sa o pozemky, na ktorých je Čistička odpadových vôd a tri sú pod 

prečerpávačkami,  

 p. primátor – otváram diskusiu, prečítal uznesenia podľa návrhov s ktorými súhlasili 

všetci poslanci. 

 

Bod programu 3 – Kontrola plnenia uznesení 

p. Pagáč – plnenie uznesení, všetci sú skoro pred dokončení, doplnili sa GP a chystajú 

sa zmluvy. Tri sú viac otvorené, je to uzn.č. 40/2020 – to je p. Seko tá točňa nad cintorínom, 

je to nachystané pripravujeme zmluvu na zámenu pozemkov, uzn.č. 43/2020 – to je p. 

Špiláková – treba dorobiť meračku a pripraviť zmluvu a uzn. č. 41/2020 – Buchtovci, dostali 

stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu a uloženie všetkých inžinierskych sietí je 

v našom pozemku, čaká sa len na vyjadrenie z Pozemkového fondu a potom sa to ošetrí 

nájomnou zmluvou, 

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

s ktorým súhlasili všetci poslanci.  

 

Bod programu 9 -   Rozpočet na rok 2021 a roky 2022-2023 - návrh 

  

 p. primátor – pre budúci rok sme  počítali s nižným rozpočtom,  čo sa týka 

podielových daní, uvidíme, ale podľa vyjadrení budeme možno 100-120 tis.  V mínuse 

a dúfame, že to nebude toľko ako sa hovorí.  Čo sa týka kapitálok -  mrzí ma, že sa nezačal 

chodník od kostola smerom na  Dunajov,  je tam preklopené že asfaltovanie je  nevyčerpané, 

lebo sa nedá robiť,  čo bolo v tomto roku v príjmoch sú projekty z EU, dotačné, je tam 

rekonštrukcia domu dôchodcov. Otváram k tomuto bodu diskusiu, 

 p. Kormanec – sme sa bavili o tom, že dáme do rozpočtu ten breh ako sa ide na 

stanicu, 

 p. primátor – musíme niečo vymyslieť nie je to náš pozemok, je tam veľa podielníkov, 

dohodneme s projektantom, je to problém, celý breh odkopať, je to finančne náročné, treba 

dať dolu násyp. Pôjdu tam nejaké opravy, treba to vysporiadať. 

 p. Kormanec – vysporiadať aj to sporné, ale chcem sa spýtať, či by sa nevyčlenilo 25. 

tis. Eur a ja mám firmu, ktorá to urobí k spokojnosti a dobre. 

 p. primátor – z rezervy hneď na prvom zastupiteľstve vyčleníme 25-30 tis. Eur. 



 p. Kormanec- musíme to urobiť aj v rámci  bezpečnosti, ľudia teraz častejšie využívajú 

železničnú dopravu na cestu  do zamestnania, do škôl  je to 100 m kritický úsek, 

 p. primátor –  má ešte niekto do diskusie, nik sa neprihlásil. Prečítal uznesenie v znení:  

berie na vedomie, že stanovisko mestskej kontrolórky k rozpočtu mesta Krásno nad Kysucou 

na roky 2021-2023 nebolo predložené z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti kontrolórky 

mesta uznesenie o schválení rozpočtu podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 

Bod programu 10 -  Inf. rozbor hospodárenia mesta za III. štvrťrok + úprava rozpočtu 

  

p. primátor – hospodárenie ste si asi pozerali, úpravu rozpočtu sťahovali sme to čo 

sme vedeli že nevyčerpáme a dali sme to rezervného fondu, viac k tomu nemám, otváram 

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

poslanci. 

 

Bod programu   11 - Zápisnica z finančnej komisie, zápisnica z revízie knižničného fondu 

   

 p. primátor –  jedná sa o počítačové zostavy ale najväčšia položka je tie kiosky, čo sme 

mali rozmiestnené po meste, sú nefunkčné a sú  na zbernom dvore, potom je to zničený 

nábytok a veci už dlhodobo nepoužívané. Čo sa týka vyradených strojov, dáme buď znalecký 

posudok alebo súťaž. Ja by som tichý súhlas mali prednosť naši zamestnanci. 

 p. Škrobian -  treba dať žiadosť, 

 p. primátor – treba, musíme vypísať súťaž,  bude to asi najčistejšie. Máte ešte niečo 

k tomu bodu programu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu s doplnením 

s verejnou súťažou na odpredaj s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

Zápisnica z revízie knižničného fondu  

 p.  primátor – k revízii knižničného fondu chcem povedať, že knižnicu treba prekopať, 

nedalo sa tam už pohnúť, knihy všade, duplicitné. Nevedelo sa či niektoré knihy neboli aj viac 

rokov požičiavané, koľko si kto požičal kníh. Dali sme urobiť zoznam poškodených, 

vyradených. Potom keď nám dovezú nové knihy nemáme ich kde uložiť, budeme musieť na 

knihy dať  QrR kódy alebo čiarový kód, aby knihovníčka vedela koľko krát bola požičaná tá 

ktorá kniha a budem vedieť o aké knihy je záujem. Chceme urobiť detský kútik, aby si 

mamičky, keď je zlé počasie čítať a deti by sa hrali v kútiku. Jedná sa o stovky vyradených 

kníh. Ale to sú stovky kníh , nevyraďovali sa niekoľko rokov. 

p. Jozefíková – keď som bola vo Švajčiarsku boli tam také búdky, kde si si mohol 

zobrať knihu a v ďalšom vrátiť, 

 p. Kormanec – aj v Prahe je takéto niečo, 

 p. primátor – vo veľkých mestách to je,  ja som rozmýšľal, že tie vyradené knihy 

umiestnime na vlakovej stanici, neviem čo s tým,  

p. Kormanec -  nevyskúšali by sme audioknihy online, ktoré by boli zdielané, alebo 

knihy na čítačka kníh,  či by sme neinvestovali do niečoho takého  moderného  najmä pre tých 

mladších čitateľov, mohli by si sami vybrať o aké knihy majú záujem, 

 p. primátor – že možno nejakú aplikácie, že si to  doma každý prečíta 

p. Jozefíková – treba nechať aj knižnicu, aby to nezaniklo, 

 p. primátor –  boli tú metodičky z Čadce, aby nám poradili, treba to trochu 

zmodernizovať, 

 p. Pagáč –  máme tu zoznam vyradených kníh, chcete si vybrať, 

 p. Jozefíková - ja chcem tiež ten zoznam 



 p. primátor – pošleme Vám to emailom, aby ste si to v pokoji doma pozreli.  Prečítal 

uznesenie podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

Bod programu  12- Vyhlásenie Voľby hlavného kontrolóra  

 

 p. primátor – vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra, tlačili aby sme mali čím skôr 

kontrolóra, Ing. Buchtová ona sama má aj iné zdravotné problémy, takže neviem či sa vôbec 

prihlási, 

 p. Pagáč – vyhlásenie je také isté ako pred piatimi rokmi, takisto aj podmienky, 

termíny sme dali tak, aby sme na zastupiteľstve v marci vyberali už kontrolóra, je to urobené 

podľa zákona. Treba len doplniť členov na otváranie obálok, 

 p. primátor – treba doplniť do komisie na otváranie obálok, 

 p. Jozefíková -  či je dostačujúci ten úväzok 

 p. primátor – on je tu 4 hodiny a má viac peňazí, ako vedúca a nemá žiadnu 

zodpovednosť, 

 p. Kormanec- aký je plat na ten tretinový úväzok 

 p. primátor – viem, že to vchádzalo ako majú vedúce oddelenia, 

 p. Jozefíková – nie sú na to nejaké tabuľky, 

 p. primátor – okrem mestského úradu nekontroluje nič, nikde má kontrolór aj 6-7 obci, 

 p. Jozefíková –nedalo by sa to externe, 

p. primátor -  nemusí byť zamestnanec, musí mať pracovný úväzok je to kontrolór už 

pre nové volebné obdobie,    

 p. Pagáč –  úväzok sme to konzultovali napr. Rajec má taký istý počet obyvateľov ako 

my a majú kontrolóra na takýto úväzok, 

 p. Jozefíková – keď stačí, tak stačí, 

 p. primátor – uznesenie čo je napísané, tajné hlasovanie a nadpolovičná väčšina a 

komisia pre otváranie obálok –  p. Jozefíková, p. Pagáč , p. Ďurišová. Ak poznáte niekoho 

môžete osloviť, 

 p. Jozefíková- ja určite oslovím, 

 p. primátor – aby sa troška vyznal v samospráve,  

p. Mozoľ – pri voľbe kontrolóra sa mi zdá, že len stredoškolské vzdelanie málo, 

minimálne by malo byť na úrovni prednostu, ktorý musí mať veľké znalosti v oblasti 

ekonomiky alebo právnik, že bude pomáhať. To je úloha kontrolóra.  

  p. primátor – ukončujem diskusiu, dávam návrh na uznesenie, ktoré prečítal podľa 

návrhu s doplnením členov na otváranie obálok v zložení – p. Jozefíková, Ďurišová, Pagáč 

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

Bod programu 13 - Dodatok č. 5 k Zmluve o výpožičke pre Mestský podnik Krásno 

 

 p. primátor – jedná sa o dodatok, nakoľko majú  nový pracovný stroj samohybný 

BOBCAT, kde bola obstarávacia cena 139.150,-€, otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, 

prečítal uznesenie podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 

 

Bod programu 14 -   Plán Práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2021 

 

 p. primátor – Plán práce musíme schvaľovať, máte niečo na doplnenie, nik sa 

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

 



Bod programu 15 – Rôzne 

p. primátor – do rôzneho mám, či nevystúpime z OOCR Malá Fatra a nevstúpime 

radšej do OO CR Kysuce,  cez  Malú Fatru sa dá urobiť menej projektov, nakoľko sa to skôr 

ťahá Žilina, Terchová a ďalej. A myslím si, že by bolo lepšie keby sme boli v OOCR Kysuce, 

nakoľko je tam Oščadnica a ako sa rozhodneme my išla by aj bystrická dolina. Rozmýšľam 

spojiť Čadcu s Krásnom a urobiť vysutú lávku, to by bol pekný projekt a potom mám ešte 

jeden že by sme urobil po ten železničke čo išla do bývalej Dreviny dreziny ako to mali 

v Čiernom Balogu s tým, že až teraz vyšla vyhláška o tom, že dreziny môžu viesť aj turisti nie 

ako to bolo doteraz, že to museli byť strojvodcovia 

p. Kormanec – lávka  ktorá by vznikla  bol by to unikát, 

p. primátor -  keby bola presklená, aby bolo dole vidieť, 

p. Kormanec – aké sú výhody keby sme vstúpili do OO Kysuce, 

 p. primátor – sú dve – Žilina a Kysuce, tam v Žiline si stále ten menší, sú tam Žilina, 

Varín, Terchová, my a päť obcí, urobili sme z toho chodník pod kalváriou, 

 p. Kromanec – robili nám údržbu bežeckej stopy 

 p. primátor – od Oščadnice  po Markov sú v Kysuci a od Krásna bystrická dolina je 

v Žiline. Výhodou v Kysuckej je v  tom, že si člen, tak štát ti tá päť tisíc. My sme sa dohodli, 

že to čo dáme my sa vrátia a čo dá štát to sa rozdelí na projekty. 

 p. Kormanec – patríme k niečomu väčšiemu, ak nás rozvoj je progresívnejšie v rámci 

turizmu som za, 

 p. Mozol – práve prepojene by bolo dobré byť v OO CR Kysuce, ako produkt bez 

krásna a bystrickej doliny ,  bude to veľký prínos pre mesto, 

 p. primátor –  rozmýšľam aj nad tým zachrániť par dreveničiek, ktoré sú klasické, 

obložené lístím, drevom nie tie zmodernizované a ukazovať ako sa žilo, možno v reálnej 

osade. Neviem, by bola výhoda Oščadnica, má kopu ubytovacích zariadení a u nás na 

športové a kultúrne akcie a nejako to takto prepojiť,  

p. Kormanec – záchrana a obnova pôvodnej architektúry, nevýhodou je že sú 

nevyspriadané, 

p. primátor – nie je čas, a máme toľko iných vecí do toho sa pustiť keď si to nevedeli 

vyspriadať je to v tom, že nie sú opravené lebo nemajú gazdu, a niektoré sú už spadnuté, 

p. Kormanec – nad Vyšnými Vaňami je krásna ešte z pôvodnej  architektúry, 

p. primátor – má niekto do diskusie, nik sa neprihlásil navrhol znenie uznesenia: MZ 

schvaľuje vystúpenie z OO CR Malá Fatra a schvaľuje vstup do OO CR Kysucu. Kto je za 

znenie uznesenia, súhlasili všetci poslanci. 

 p. primátor – máte ešte do rôzneho, 

p. Kormanec – občania zo Zákysučia ma oslovili s dvoma požiadavkami, skládka 

štrkov a zeminy, ako to tam vyzerá, či sa tam bude niečo robiť, 

p. primátor – pred mesiacom to začali odvážať, do jari by to malo byť  odvezené a my 

chceme vypísať súťaž na výstavbu bytov s  materskou školou, mohlo by tam vzniknúť 50 

bytov. Takže to chceme skombinovať dole len hrubá stavba škôlky a potom z operačného 

programu školstvo dorobiť škôlku, 

p. Kormanec – nie je tu problém s peniazmi, spomínali ste kopec projektov, 

a nepovedali ste že nemáme peniaze 

p. primátor – ešte jeden môj sen je vybudovať športovú halu, aby si tam každý klub 

našiel svoje miesto. Ja chcem dotačnú. Takže aby bola pre 100 divákov , aby sa všetky kluby, 

mali nejaký svoj kútik 

p. Kormanec – či sa bude konca roka asfaltovať za koľajami 

p. primátor – mali tento týždeň robiť Vlčov, jedna firma dvíha poklopy a bolo 

dohodnuté, že sa budú asfaltovať že by sa išlo do Zákysučia. Tam kde sú zdvihnuté 

poklopy by sme chceli všetko zaasfaltovať. 



p. Ďurišová – ľudia sa sťažovali, že mali ťažkú situáciu, 

p. primátor – to  pri takej veľkej stavbe býva, 

p. Ďurišová – každú chvíľu rozkopú a potom zaasfaltujú, ledva sa urobí jedno a potom 

 sa to rozkope, či mesto nekontroluje ako robia,  

p. Primátor – opýtajte sa o aký úsek sa jedná,  my zaplatíme až keď je to hotové, nie za  

každý rozkop 

p. Ďurišová – ako je tam pri pumpe rozkopané,  

p. primátor – toto je najzložitejší prípad, tam ide do hĺbky 6metrov a ešte je tam breh,  

v tej ceste je veľký prepoj, prepojí Oščadnica bystrická dolina a ide to k nám 

p. Ďurišová – je pri tretej bytovke poklop chýba  a ešte pri 1378 tam poklop chýba,  

p. primátor – ja tadiaľ chodím  nevšimol som si, pozrieme sa na to, 

p. Mozol – ja mám dve veci, prvá ja som spomínal do Vlčova v tej zákrute zrkadlo, 

p. primátor –  treba tam zlomené, objednáme,  

p. Mozol –bude to reálne, ešte jednu vec, čo týka most smerom na vlakovú stanicu,  

ponad Kysuce, 

p. primátor – akurát sme dnes o tom rozprávali a teraz chcem sú tam aj diery, čiže  

myslíme na to. 

  

 

 

Poďakoval prítomným poslancom za účasť. Poprial im šťastné prežitie Vianočných sviatkov 

a najmä veľa zdravia. 

  

Po ukončení rozpráv boli prijaté nasledovné uznesenia. 

 


