Zápisnica
z rokovania mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou
konaného dňa 02.09.2020

Prítomní poslanci:
1/ Mgr. Milan Jesenský
2/ Mgr. Jozef Mozol
3/ PhDr. Marta Jozefíková
4/ Jaroslav Pagáč
5/ Vojtech Buchta
6/ Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D.
7/ Miloš Lastovica
8/ Mgr. Margita Ďurišová
9/ Marcel Seko
10/ Miroslav Škrobian
11/ Mgr. Martin Ondruška
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 1119, P. Šamaj, Krásno č. 874, Reality-Sk, s.r.o., Čadca
č. 76, Strabag, s.r.o. Žilina, A. Buchta, Krásno č. 1464, M. Seko, Krásno č. 1301,
J. Lahuta, Krásno č. 1282, D. Špiláková, Krásno č. 1488, M. Hriníková,
Teplička n/Váhom, Ľ. Rebroš, Čadca 2304, V. Poláčková, Čadca 2593/15)
3/ Kontrola plnenia uznesení, uzn.č. 68/2015
4/ Výročná správa Mesta Krásno nad Kysucou za rok 2019
5/ Informatívny rozbor hospodárenia mesta za I. polrok 2020 + úprava rozpočtu
6/ Informatívny rozbor hospodárenia Mestského podniku Krásno za I. polrok 2020
7/ Informatívny rozbor hospodárenia Krasbyt, s.r.o.za I. polrok 202
8/ Oboznámenie mestského zastupiteľstva s výkonom kontroly – Domáca
opatrovateľská služba
9/ Prijatie uznesení k projektom
10/ Preventívne protipožiarne prehliadky na rok 2020 – návrh
11/ Rozpis smien pracovnej pohotovosti v zimnom období 2020/2021
12/ 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. Martina Ondrušku, Miroslava Škrobiana, Miloša Lastovicu
za overovateľov zápisnice navrhol: Vojtecha Buchtu a Mgr. Milana Jesenského s týmto
návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci
Bod programu 2 - Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov
Žiadosti: Vladimír Targoš, Oľga Bezačinská, Pavol Šamaj a manželka, Ján Mičica a manželka
p. primátor – to je vlastne ten prechodový chodník od starej pošty smerom k základnej
škole, už sme to asi pred dvoma, troma zastupiteľstvami predávali p. Kormancovi. Otváram
diskusiu, nik sa neprihlásil prečítal uznesenie podľa návrhu s doplnením výmery o žiadosť p.
Mičicu s manželkou. S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci.
Žiadosť Strabag, s.r.o. Bratislava
p. primátor – to je pozemok ako je obaľovačka, v tom areáli, my sme tento pozemok
získali prevodom zo štátu. Pri kontrole sme zistili, že užívajú časť tohto pozemku, ktorý majú
ohradený tak som ich vyzval aby si to dali do poriadku. Pri jednaní doniesli aj stavebné
povolenie ešte z Okresného úradu Čadca, dohodli sme sa , že predávať im to nepredáme ale
že požiadajú o nájom. Nám sa môže tento pozemok zísť, môžeme tam vybudovať parkovisko
pri cyklotrase. To je asi všetko k tejto žiadosti. Otváram diskusiu, treba určiť cenu, to je
prenájom 3,-€ -5,-€,
p. Kormanec – za koľko sme prenajímali
p. primátor – kázal som pripraviť návrh ceny
p. Pagáč – prenajímali sme za 3,-€
p. Jozefíková – nie je to málo ja navrhujem 5,-€.
p. primátor – je ešte nejaký iný návrh ceny, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa
návrhu s doplnením ceny 5,-€/m2. S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci.
Žiadosť p. Seka s manželkou, Krásno nad Kysucou 1301
p. primátor – p. Seko požiadal o vybudovanie otočne na ul. Revolučná, z dôvodu úzkej
cesty a z dôvodu, že tam majú problémy autá (smetiari, odhŕňanie snehu a pod.), ktorí musia
cúvať od hlavnej cesty. My pustíme náš pozemok a p. Seko pustí svoj, aby sa tam mohla
vybudovať otočňa. Otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu bez
finančného vyrovnania, s ktorým súhlasili všetci poslania.
Žiadosť Reality- Sk
p. Pagáč – už v marci sme mali túto žiadosť o zámenu pozemkov, na ktorých bola
plomba zákazu vlastníka nakladať s pozemkami, ktorá bola zrušená. Teraz predložili túto
žiadosť o zámenu pozemkov aby sa uľahčil prístup na ostatné pozemky v priemyselnom
objekte. Táto výmena pozemkov nám nezasahuje do cyklotrasy, ale je tam rozdiel 124 m2,
ktoré by sme mali zohľadniť cenovo.
p. primátor – otváram k tomuto bodu diskusiu,
p. Jozefíková – ty si spomínal, že most do Gavlasa vlastnia títo žiadatelia, či by sme
nemohli dohodnúť, že nám most dajú za výmenu alebo nejako ináč aby sme mohli garantovať
občanom prechod. Hovoril si aj o výstavbe novej stanice, potom by to bolo nutnosť,
p. primátor – vysvetlím, stanicu tlačím cez Železnice už asi 8 rokov ale to bude nový
most vybudovaný, je už projekt vypracovaný a most by bol najkrajšou stavbou, aby to bolo
architektonicky správne. Vodári tlačili aby to bolo mimo toku. Neviem ako bude pokračovať
projekt ale most k tej stanici by neviedol. Je to jasné, my jednáme s nimi, ale oni nemali
problém keď sme potrebovali prenajať pozemky pod cyklotrasu, urobili nám to na počkanie,

aby sme mohli vydať stavebné povolenie. Oni pristupovali korektne, musíme ísť do jednania
ale nechcel som si robiť protivníka, keď nemusím. V teréne je to zelená lúka, chcú posunúť
ten roh ide sa tam stavať hala, buď doplatia alebo aký navrhnete spôsob,
p. Jozefíková - príde tam nejaká firma, aká?
p. primátor - mala by to byť nejaká holandská firma, ktorá vyrába obaly na lieky,
p. Kormanec – neviem, ale ja som bol na polícii vypovedať ohľadom podaného
trestného oznámenia nášho občana, ukázali mi uznesenie z marca tohto roku, kde sa jednalo
o pozemok, ktorý je predmetom šetrenia neviem či je vhodná doba prenajímať, predávať
alebo inak nakladať s týmto majetkom, počkať do ukončenia tohto šetrenia, ako to dopadne
a potom prejednať,
p. primátor – aj mňa oslovili policajti, myslím, že sa jedná o občana, ktorý si myslí, že
mu chceme predať jeho majetok - pozemok o rozlohe cca 2000 m2,
p. Kormanec – povedal som im, že tým uznesením sme im to neschválili, myslím si,
že keď toto uzatvorí polícia mali by sme o tom jednať, je to na nás ako sa dohodneme,
p. primátor – v tejto časti mal viacero podielov a pri sceľovaní pozemkov sa mu
všetky dostali na jednu parcelu, ktorú vlastní v 1/1, ako mu ju my môžeme predať je to
nelogické
p. Pagáč – čudujem sa prečo volali len teba,
p. Kormanec – bol som tam a bolo mi vysvetlené, že na základe zlých skúseností pri
predaji pozemkov v časti Zákysučie, kde sú rodinné domy a myslí si, že ho chcú pripraviť aj
o tento pozemok. Nakoľko od Reality-Sk sú časté žiadosti preto si myslím, že by sme mali
byť opatrní,
p. Pagáč – podľa môjho názoru je to p. Kožák
p. primátor – jemu sa scelili pozemky a on tvrdí, že mesto ho chce one pripraviť,
p. Kormanec – to je nová vec
p. primátor - rieši to obvodné oddelenie, neviem či poznáte p. Kožáka
p. Kormanec – tvrdí, že keď urobíme túto výmenu tak bude priamo susediť s parcelou
Reality-Sk,
p. Pagáč – tá susedná parcela 12840, ide p. Gavlasová pozrieš vlastníka pozemku,
p. Kormanec – boli sme ešte predtým si to pozrieť a na základe tejto výmeny by
pozemok p. Kožáka priamo hraničil s pozemkom Reality – Sk
p. primátor – tam bude cesta, ktorá bude naša a nebude susediť s Reality,
p. Ondruška – parcela je p. Kožáka, za tým je SPF
p. Pagáč – to mi nejde do hlavy p.č. 12841 v 1/1 Kožák ako mu môže reality previesť
to je nelogické,
p. primátor – on by mohol byť vďačný za to, že to zcelili tak to odročíme,
p. Jesenský – kým sa to nevyjasní,
p. primátor – dávam návrh na odročenie. MZ odročuje žiadosť Reality-Sk, o zámenu
pozemkov, s týmto návrhom súhlasili všetci poslanci.
Žiadosť Adam Buchta a manželka Barbora,
p. Pagáč – žiadajú o zriadenie vecného bremena na prístupovej komunikácie p.č.
12502/1, ktorá je totožná s parcelou KNE 9464/1, kde chcú uložiť inžinierské siete (voda,
elektrika, kanál) za účelom výstavby rodinného domu,
p. Ondruška - je to mladá rodina nech stavajú,
p. primátor – prečítal uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci,
p. Pagáč – dáme to bez ceny,

p. primátor - cena musí byť nejaká,
p. Buchta – dať tak nejakú minimálnu,
p. Ondruška – nejakú symbolickú,
p. Jozefíková – jedno rázový poplatok 3,-€,
p. primátor - ja by som sa prihováral lacnejšie,
p. Ondruška – sú to mladí ľudia,
p. primátor – navrhol 1,-€ jednorázovo,
p. Kormanec – súhlasím 1,- € za m2 jednorázovo,
p. primátor – prečítal uznesenie podľa návrhu s doplnením ceny1,-€/m2 jednorázovo,
s týmto návrhom súhlasili všetci poslanci.
Žiadosť Juraj Lahuta, Krásno č. 1282
p. Pagáč – žiada o predaj pozemku KNC 47/107 o výmere do 50 m2 je to pozemok
pred jeho prevádzkou, ktorý chce upraviť zeleňou a kvetmi, namontovať cyklistické stojany,
aby to bolo pekné na pohľad a príťažlivé pre zastavenie sa návštevníkov. Všetky náklady,
ktoré boli spojené s realizáciou tejto plochy, ktorá je vydláždená zámkovou dlažbou si
žiadateľ uhradí na základe faktúr. Ako kompenzáciu ponúka svoj podiel 1/40 na parcele
C 3565, o výmere cca 22 m2, ktorú potrebujeme na výstavbu zástavky. Tento pozemok
budeme potrebovať, oslovil som aj ďalších podieľníkov, títo žiadajú od 13,-€-15,-€,
p. Kormanec – súhlasím o odpredajom pozemku, páči sa mi takáto myšlienka, niečo
zelené, chcem sa spýtať a bude to otvorené,
p. Pagáč - bude to otvorené
p. Kormanec – neviem kedy to zrealizuje, asi na jar budúceho roku, súhlasím
p. primátor - prečítal uznesenie podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci
Žiadosť Dana Špiláková, Krásno č. 1488
p. Pagáč – p. Špiláková požiadala o zriadenie vecného bremena na mestský pozemok
kde bude uložená kanalizačná prípojka a tým by odkanalizovala svoj rodinný dom. Rodinný
dom je situovaný pod hlavnou cestou kde výškový rozdiel nespĺňa kritéria napojenia a je to
veľmi náročné na realizáciu ako aj na financie. Napojenie bude cez mestskú parcelu, ktorá
vedie mimo zastavenej budovy Domu s opatrovateľskou službou.
p. primátor – otváram diskusiu
p. Jesenský – treba jej pomôcť, ináč nevie vyriešiť problém s touto kanalizačnou
prípojkou,
p. primátor – ja som to dal posunúť trochu ďalej od DOS, aby sa počítalo s prístavbou,
aby sa to robilo súčasne a koordinovalo sa to,
p. Jesenský - ja navrhujem 1,-€
p. primátor – prečítal uznesenie podľa návrhu s doplnením ceny 1,-€/m2 jednorázovo
Žiadosť manželia Hriníkoví, Teplička nad Váhom
p. Pagáč – to sú mladí manželia oni pochádzajú z Kalinova a chceli si postaviť dom
v záhrade rodičov, potrebujú prístupovú cestu, ktorú potrebujú k vydaniu stavebného
povolenia, žiadajú len o tú prístupovú cesta cca 30 m2
p. primátor – je to pozemok ako je stará cesta ku breze k ich pozemku, hlási sa do
diskusie, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Žiadosť Ľ. Rebroš, Školská 2304, 022 01 Čadca

p. Pagáč – je to predajňa Reparket pri futbalovom štadióne, začali rekonštrukciu a p.
primátor upozornil, že nemajú povolenie a pritom zistili, že nemajú vysporiadaný pozemok.
V materiáloch je to čo je okolo budovy a za garážami, lebo tam im stále vyhadzujú smeti,
p. primátor – oni sa bránili, že p. Tvrdá im povedala, že nemusia mať povolenie. Je to
pozemok okolo celej budovy a za garážami, tam nie je iný prístup len okolo ich prevádzky
p. Jesenský- to žiada len za svojou prevádzkou
p. primátor - áno
p. Jozefíková – či si môže podať p. Podolák žiadosť o odkúpenie
p. primátor – p. Podolák má tu prvú prevádzku, čo bol textil,
p. Buchta – nech sa im to dá, je tam stále neporiadok
p. primátor – teraz schvaľujeme prebytočnosť
p. Pagáč – do ďalšieho zastupiteľstva bude aj znalecký posudok
p. primátor – prečítal uznesenie podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Žiadosť V. Poláčková, Čadca 2593/15
p. Pagáč – p. Poláčková prevádzkuje na rázcestí pod mostom kde má prevádzku –
predajňu syrových výrobkov. Nakoľko má veľký dopyt po výrobkoch rozhodla sa umiestniť
na p.č. 6974 jednoduchú stavbu , kde potrebuje od mesta prístupovú cestu – jedná sa
o pozemok KNC 12724/251, ktorá je totožná s parcelou KNE 9439/2 o výmere cca 51 m2 aby
jej mohlo byť vydané stavebné povolenie.
p. primátor – otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu.
s ktorým súhlasili všetci poslanci.

Bod programu 3 – Kontrola plnenia uznesení – uzn. č. 68/2015
p. Pagáč – uzn.č. 6/2020 - jedná sa o pozemok pri bytovom 1331, tam je domovník p.
Kanis, mali pripraviť podklady ale doteraz nedodali nič, čiže uznesenie je stále v riešení,
uzn.č. 21/2020 - to sú reality to napojenie do kanalizácie, doteraz nedodali geometrický plán,
čiže je tiež v riešení,
p. primátor – ešte môžem, prišli dve žiadosti pozemok na garáž v Zákysučí, hovorili
sme, že je tam VN 22 tak tam už nebudeme prideľovať a smerom do Krásna by sa malo
nechať na parkovisko ku bytovkám keby sme potrebovali,
p. Pagáč - a chcel by som poprosiť čo sa týka uzn.č. 68/2015 - p Golas za garážami
pri mestskej prevádzke nám zamieňa 47 m2, ktoré potrebuje ako miestnu komunikáciu
a schválili sme za zdravotným strediskom 21 m2, kataster nám to vrátil potrebujeme podpísať
zmluvu,
p. primátor – otváram diskusiu, nik sa neprihlásil prečítal uznesenia podľa návrhu
s ktorými súhlasili veštci poslanci,
Bod programu 4 – Konsolidovaná výročná správa Mesta Krásno nad Kysucou
p. primátor – konsolidovaná správa za rok 2019, posielali sme ju emailom, musíme ju
zo zákona schvaľovať. Je tam vlastne všetko ako sme minulý rok schvaľovali rozpočet
p. Jesenský – je tam všetko čo tam má byť,
p. primátor – prečítal uznesenie podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci.

Bod programu 5 – Inf. rozbor hospodárenia mesta za I. polrok 2020 + úprava rozpočtu
p. primátor – p. Tvrdá to pekne popísala, kde sa ubralo a kde pribudlo, odovzdávam
slovo p. Tvrdej
p. Tvrdá – v úprave rozpočtu pri rozhľadni sme pridali 5.000,-€ na osvetlenie
a kamerový systém
p. primátor – už je osvetlená, cez SMS ako aj snímače, ktoré sú napojené na políciu
preto je rozpočet navýšený. Rozhľadňa je príjemné osvetlená bojím sa toho, že keby sme toto
neurobili ide o bezpečnosť ľudí ako aj o stavbu,
p. Jesenský - bude svietiť stále,
p. primátor – bude svietiť piatok, sobota, nedeľa,
p. Kormanec – mne by sa páčilo, tento výhľad je veľmi pekný, urobiť law kameru, aby
sme vedeli čo sa tam deje, aké je tam počasie a pod.
p. primátor – sú tam káble, asi by nebol problém,
p. primátor - myslím, že sme sa s touto pandémiou celkom dobre vysporiadali,
otváram diskusiu,
p. Kormanec – v rámci firiem, ktoré k nám prichádzajú si polepšíme?
p. primátor – my od obyvateľov nevyberieme veľa, čo nám pomohlo daň z rozvoja
veľké firmy sme im to vyhodili teraz a okolo 100.000,-€ to vychádza s tým, že sme tu
dotiahli firmy, a druhá vec čo nám pomôže pri stavbách už máme eurá, nie ako keď ešte nie
sú postavené a vyberáme za ornú pôdu len centy,
p. Mozoľ – ja nemám otázku k úprave rozpočtu, ale všimol som si PN kontrolórka, čo
je s našou kontrolórkou,
p. primátor – na najbližšie zastupiteľstvo vypíšeme výberové konanie. Už len z toho
dôvodu, že nemáme kontrolórku a v marci by sme mali voliť novú kontrolórku. Má ešte
niekto do diskusie, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenia podľa návrhu s ktorými súhlasili
všetci poslanci.
Bod programu 6 – Rozbor hospodárenia Mestského podniku Krásno nad Kysucou, s.r.o.
za I. polrok 2020
p. primátor – prenechávam slovo p. riaditeľovi
p. Šustek – Mestský podnik slúži na zabezpečenie verejnoprospešných záujmov
a potrieb obyvateľov. Vykonáva služby mestu so zameraním na zabezpečovanie poslania
a úloh mesta. Predmetom podnikateľskej činnosti je zabezpečenie – vývoz fekálií, prenájom
ihriska s umelou trávou, zimná údržba, poskytované služby pracovnými strojmi, práce
vykonávane na základe požiadaviek mesta.
p. primátor – otváram diskusiu,
p. Jesenský – keď tu máme p. riaditeľa chcem pochváliť dvoch pracovníkov p.
Praženka a p. Skaličan, oni to robia tak precízne ako keby to robili pre seba, pochvaľujem ich,
p. primátor – som rád, že ich takto vidíš je ich tam ešte pár , ktorých by som
pochválil, zástavky sú jednotné, presklené a rozmery sme museli prispôsobiť podľa toho
koľko m2 sme prenajali,
p. Jozefíková – ja by som chcela pochváliť suseda p. Zuzčáka a p. Petra Pagáča,
p. primátor - ja by som mohol chváliť celú partiu, nemáme ľudí budeme musieť prijať
nových ľudí lebo cez projekty sa nebude dať a nemá nám kto triediť. Máme ešte niečo do
diskusie, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu

Bod programu 7– Rozbor hospodárenia Krasbyt, s.r.o. za I. polrok 2020
p. primátor – p. riaditeľ nech sa páči
p. Šulgan - je to informatívny rozbor hospodárenia, majú kladný hospodársky
výsledok. Chcel by som len povedať, že ku koncu roka očakávame ešte väčší hospodársky
výsledok, nakoľko nám v júli končia odpisy kotlov, malo by to byť v poriadku. Jak by som
mohol máme multikáru 40-50 ročnú, nechcem veľké auto, do ktorého by sme dávali náklady,
táto muticara má STK do konca roka,
p. primátor – jasne ak budete mať peniaze, vyhľadajte nejakú jazdenku, treba pozrieť
na internete, odkonzultujeme,
p. Šulgan - či by tam nebola nejaká účasť mesta, lebo aj keď sú výsledky účtovne
v poriadku, tak by sme boli radi za spoluúčasť, do konca roka máme čas,
p. primátor – otváram diskusiu,
p. Jozefíková – nemáte problém s neplatičmi
p. Šulgan - sú to neplatiči z dávnych čias, čiže nedobytné pohľadávky, ale asi myslíte
čo sa týka Covidu zatiaľ sa nám to neprejavilo, nestúpli nedoplatky resp. znížili sa,
p. primátor – máme ešte do diskusie, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa
návrhu
Bod programu 8 - Oboznámenie mestského zastupiteľstva s výkonom kontroly
Domáca opatrovateľská služba
p. primátor – na základe kontroly v rámci Slovenska Národný kontrolný úrad robia
tematické kontroly domáca opatrovateľská služba. Boli sme vytypovaní a myslím, že aj
Skalité. S kontrolným orgánom sme sa dohodli pri prekovaní a drobné nedostatky boli už
odstránené. Monika to zobrala za dobrý koniec aj keď je na polovičný úväzok, už sme im
poslali to čo sme odstránili a do januára máme to odstrániť. Som vďačný za kontrolu, že nás
upozornili a do januára a ideme v režime ako tam to má byť. Nie sú tam žiadne sankcie len
papierovačky. Otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu,
Bod programu 9- Prijatie uznesení k projektom
p. primátor - aby sa dočerpali fin. prostriedky z tohto plánovacieho obdobia sme cez
MAS urobili projekt na komunitné centrá , nemali sme priestor ale vymysleli sme, že by
bolo takéto v knižnici a ako bola sporiteľňa. Urobili by sa pre matky s deťmi keď nemôžu
byť na vonku, matky by mali čitáreň a deti sa budú mať kde hrať. Druhý projekt – nové smart
technológie sme progresívne mesto, chceme mať pod kontrolou parkovanie, verejného
osvetlenie a pod.. Toto sú dva projekt, na ktorých potrebujeme spoluúčasť, otváram k tomuto
bodu diskusiu,
p. Jozefíková – ja by som bola za to, aby ženy v aktívnom veku mohli vypadnúť
z domu aspoň raz za týždeň, ja by som si to zobrala na starosť, urobiť nejaké oznámenie
možno aj s členským, potom by sa dohodli o čom by chceli prednášky, možno ohľadom
varenia, chýba tu niečo pre ženy v aktívnom veku, že urobiť návrh na budúce zastupiteľstvo,
p. primátor – možno z dotácií požiadať o príspevok,
p. Jozefíková - vedela by som zohnať aj zaujímavých ľudí napr. p. Radičová je moja
spolužiačka, p. Ďurianová je kamarátka , venuje sa športu, móde, p. Eckhardt, už dlho o tom
rozmýšľam, aby niečo také bolo aj v Krásne,

p. primátor – dohodneme sa, že do budúceho zastupiteľstva dáš návrh. Táto
iniciatívna bude zo začiatku ťažká a budeme hľadať a niečo vytypujeme,
p. Jozefíková – urobím návrh a niekto z mesta napr. z odd. kultúry p. Krúpová, by
sme niečo aj p. Ďurišovou pripravili,
p. Ďurišová – keď sa urobí chodník aj ku MM aréne, riadne vybudovať chodníky
Blažkov (aby tam ľudia nevyhadzovali smeti), smerom na stanicu, prosím dajte do plánu na
budúci rok,
p. primátor – začali sme robiť ten chodník zo začiatku, nedalo sa to zhora, je to veľký
svah, nevedeli sme zohnať bager, ktorý by to urobil, urobilo sa len par metrov zdola
p. Kormanec – urobilo sa asi 10 metrov, z toho dôvodu, že to nebolo dokončené,
vymýva a podmýva sa to, myslím si, že by sme mali do budúcoročného rozpočtu aby sme to
urobili na komplet, nemá to význam urobiť len 10 m
p. primátor – malo sa to začať od hora, nezačalo sa to, lebo sa tam nedalo dostať,
p. Ďurišová – medzi bytovkami je ihrisko pre deti, strašne čo sa tam deje, myslela som
si, že keď začína školský rok, že to bude lepšie v bytovkách bývajú aj ľudia, ktorí chodia na
nočné, chorí ľudia, je tam neznesiteľný krik, niekedy je to neúnosné, ale dôležitejšie hrajú sa
tam aj malé deti a ľudia tam chodia venčiť psov, či by sa nedalo dať tabuľky zákaz venčiť
psov,
p. primátor – máte domovníkov, čo s tým urobíme my,
p. Ďurišová – ja keď upozorňujem, som ta zlá
p. primátor - ale je to všetko o ľuďoch, my sme tiež najhorší,
p. Ďurišová – vy to ovplyvníte, keby sa tam dali aspoň tie tabule zákaz venčiť psa,
aby to videli,
p. primátor- chodia mestskí policajti ráno na 5hod., aby kontrolovali odpadové sáčky,
p. Ďurišová – ja nemám deti, ale záleží mi na ich zdraví,
p. Jozefíková – toto je všade, aj ako je cyklotrasa,
p. primátor – tých psov je toľko, že sa to nedá riešiť tabuľkami, všetko je o ľuďoch,
p. Mozol – viackrát som to spomínal, či bude možné na sídlisko Struhy dať
kamerový systém, preto lebo tieto problémy ako je parkovisko, psy ale je tam problém aj
s naším kontajnerom, do ktorého nám nejaká dodávka večer príde a vyloží veci a jednoducho
potom to vypadá ako by sme nevedeli separovať bolo by dobré postaviť stojisko,
p. primátor – dáme postaviť stojisko, ale z našich peňazí asi by bol problém aby som
neporušil zákon, neviem, uvidíme, budeme hľadať nejaké možnosti, máte ešte do diskusie,
nik sa neprihlásil, prečítal uznesenia podľa návrhu, s ktorými súhlasili všetci poslanci.
Bod programu 10 - Preventívne protipožiarne prehliadky na rok 2020 – návrh
p. primátor – robia každý rok preventívne prehliadky v rodinných domoch dobrovoľní
hasiči, má niekto do diskusie, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu, s ktorým
súhlasili všetci poslanci.
Bod programu 11 – Rozpis smien pracovnej pohotovosti v zimnom období 2020/2021
p. primátor – hoci je ešte teplo, ale zastupiteľstvo je plánované až na december a aby
sme to mali schválené ak by prišla zima skôr. Má niekto do diskusie, nik sa neprihlásil,
prečítal uznesenie podľa návrhu s tým, že pohotovosť vyhlasuje primátor, s ktorým súhlasili
všetci poslanci.

Bod programu 12 – Rôzne
p. primátor – máme tu ešte zmluvu o nájme a prevádzkovaní zberného dvora, medzi
mestom a mestským podnikom, ktorú potrebujeme z dôvodu otvorenia zberného dvora. Má
niekto do diskusie, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu,
p. primátor – má niekto do rôzneho
p. Jozefíková - chcela som sa opýtať znova na dom dôchodcov, či vôbec budeme
uvažovať s jeho výstavbou, na ktorého by sme mohli z projektov dostať peniaze, nájsť nejaký
pozemok,
p. primátor – čo bola výzva na rozšírenie sme dostali peniaze a z jari by sme mali
začať s prístavbou, projekty boli len na dotačné a máme my a Turzovka,
p. Jozefíková – máme našich dôchodcov v okolitých obciach a mestách a ďalší môžu
požiadať v blízkej budúcnosti, o takúto formu prežitia v dôchodkovom veku, je podľa môjho
názoru vybudovať dom dôchodcov, takže mali by sme sa rozhodnúť či sa budeme zaujímať
o výstavbu a pozemok vytypovať, ako napr. pozemok u Blažkov (škola), urobiť nový projekt
na celú budovu, s tým, že by tam bola aj jedna trieda MŠ, alebo iný pozemok to je môj názor,
Krásno si zaslúži dom dôchodcov,
p. primátor – nikdy nebudeme mať poriešených ľudí len v našom domove dôchodcov,
lebo každý má inú diagnózu a toto zariadenie nie je viacúčelové. U Blažky treba zbúrať,
postaviť znova, terén ani veľkosťou nevyhovuje,
p. Ďurišová- tam ako mal byť predtým na stanici,
p. primátor – tam chceme postaviť bytovku, keď mladým nedáme bývanie budú
odchádzať a mesto zostarne a bude problém,
p. Kormanec – myslíte, že Blažkov je ideálne riešenie, skôr je tam dobrá škôlka,
p. primátor – p. riaditeľka mi hovorila, že Blažkov má najlepšie podmienky z MŠ,
p. Jozefíková - povedzte, že nie, odhlasujme,
p. primátor – nemusíte odhlasovať, od budúceho roku sú nové projekty a nevieme čo
budú podporovať, keď je nové plánovacie obdobie budeme až o rok vedieť ako to bude,
p. Jesenský- ja by som navrhol na sídlisku struhy, medzi bytovkou 7 a 6 je zelená lúka
je to veľký priestor, som za to výstavbu domova dôchodcov,
p. primátor – tam si to viem predstaviť, neviem čo povedia usadlíci, to čo boli výzvy
sme využili
p. Jozefíková - ľudia, budú radi, keď budú mať kde umiestniť rodičov, každý sa mňa
pýta kedy bude dom dôchodcov,
p. primátor – poďakoval prítomným a ukončil rokovanie zastupiteľstva.
Po ukončení rozpráv boli prijaté nasledovné uznesenia.

