
 

Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou  

konaného  dňa 21.05.2020 

 

 

  

Prítomní poslanci: 

  1/ Mgr. Milan Jesenský               

  2/  Mgr. Jozef Mozol 

  3/ PhDr. Marta Jozefíková  

             4/ Jaroslav Pagáč 

             5/ Vojtech Buchta 

  6/ Miroslav Škrobian 

  7/ Mgr. Margita Ďurišová 

             8/ Mgr. Martin Ondruška 

             9/ Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D. 

            

  

 

Ospravedlnení: Marcel Seko, Miloš Lastovica, Ing. Oľga Šumská Lastovicová a  mestská 

kontrolórka Ing. Zuzana Buchtová 

 

 

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

zmysle programu: 

 

    1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

    2. Riešenie parkovania v pešej zóne pri kostole a parkoviska oproti COOP Jednote 

    3. Ukončenie 

 

         

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

zápisnice 
 

 Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Jozef Grapa, 

primátor mesta a oboznámil prítomných poslancov s tým, že  mimoriadne zastupiteľstvo bolo 

zvolané na ich podnet a nebude dávať rozširovať program, prečítal program s ktorým súhlasili 

všetci poslanci.  Do návrhovej  komisie navrhol: Miroslava Škrobiana, Mgr. Jozefa Mozola, 

za overovateľov zápisnice navrhol: Ing. Vladimíra Kormanca, Ph.D. a PhDr. Martu 

Jozefíkovú, s týmto návrhom súhlasili všetci poslanci. 

 

Bod programu 2 – Riešenie parkovania v pešej zóne pri kostole a parkoviska oproti 

COOP Jednote 

 

 p. primátor -  len v krátkosti, myslím, že už dlhodobo diskutujeme o parkovaní, toľko 

je Krásne veľa lokalít kde je problém s parkovaním. Pripravilo sa parkovanie  s tým, že by 

bolo 2 hodinové státie a policajti to budú sledovať na kamerách, aby sme predišlo tomu, aby 

tam niekto neparkoval celý deň pri COOP Jednote a aj pri Dome služieb a navrhli sme aj 

parkovanie na ľavej strane pri kostole. Tam  bolo vždy parkovanie, hľadali sme v archíve 



dopravné značenie v pešej zóne, kde sa riešilo celé parkovanie popred kostol. Parkovalo sa 

predtým u p. Húšťavu vo dvore. Nemôžeme obmedzovať prevádzky, aby nám neodchádzali, 

kvôli parkovaniu.  Drvivá väčšina ľudí to požaduje a toto riešenie schvaľuje, lebo máme 

problém v Dome služieb máme veľa neobsadených miestností a ak to nevyriešime môže nám 

odísť aj pošta tak celý dom služieb skončí. Takže hľadáme spôsob ako toto riešiť, dom služieb 

je to náš majetok,  aby sa tam  udržali nejaké služby.  To je asi všetko. Otváram diskusiu 

 p. Jozefíková – za 1 - v žiadnom prípade  ľudia nesúhlasia s parkovaním pred 

kostolom ani so zrušením pešej zóny.  Máme pešiu zónu len pred kostolom  a pred mestským 

úradom, čo je veľmi málo. Toto chceme urobiť len preto aby tu ostala pošta. To nie je pravda,  

keď som bola na pošte tak oni s tým nesúhlasia, absolútne neprijateľné navrhnuté riešenie  ani 

pre mňa, ani pre ostatných ľudí,  

 za 2. pozrime sa Oščadnici,  majú kalváriu a pod ňou veľký park so sedením,  u nás by 

tam už stáli domy alebo niečo iné, ale aj nádherné námestie kde sa dá sedieť, kde my máme 

takéto niečo a ešte chceme zrušiť to čo máme. Veď je parkovisko pred COOP Jednotou a pred 

Domom služieb to by malo stačiť. Je tam katastrofa s parkovaním  a ešte sme posunuli 

z druhej strany ďalej značku až pred cyklotrasu, čo sme urobili, že v Krásne je krásne, je to tu 

úplná katastrofa. Parkovisko má byť tam ako je vždy postavený betlehem na Vianoce. Ja by 

som skôr navrhla sedenie pre detičky a nie parkovisko. Nehnevaj sa primátor toto je absolútna 

katastrofa 

 za 3 – neviem primátor prečo si sa so mnou takto rozprával, že nie si povinný s nami 

takéto veci riešiť, že stačí rozhodnutie od dopravného inšpektorátu  a na načo sme tu poslanci, 

veď minimálne slušnosť by bolo nás informovať o tom, aby sme sa vedeli informovať ľudí 

a  proste primátor tu môže všetko. Môj návrh je dať pešiu zónu do pôvodného stavu, na 

parkovisku pred COOP Jednotu vyčleniť 1-2 miesta pre ZŤP a rozmýšľať o parkovisku 

niekde inde ale neviem kde, prenajať alebo niečo. Nechať pešiu zónu tak a dať hlasovať 

o tomto návrhu, ak nie sú iné návrhy. 

 p. Ďurišová – ja som tiež proti tomu, viacerí ľudia ma oslovili ako poslanca  a pýtali 

sa, že čo sa to robí a ja som nevedela odpovedať, neboli sme informovaní. Ľudia s tým 

nesúhlasia a pár miest nám neporieši situáciu s parkovaním, v nedeľu aj tak budú autá stáť 

okolo krajnice, lebo nie je kde parkovať. Neviem komu patrí pozemok ako býva Čimborová, 

Neveďalová na pravej strane je  veľký oplotený priestor, nech skúsi mesto jednať 

s majiteľom, bolo by to riešenie. Viacerí ľudia sú proti tomu, chceli písať petíciu, ale  ak sa to 

nevyrieši  tak ju spíšu a ja som tiež  proti tomu,  

 p. Ondruška – ja som sa Vás v decembri aj marci pýtal, či sa tam niečo plánuje robiť, 

počul som nejaké šumy, uistili ste ma, že nič sa nebude riešiť aj keď niektorí  prenajímatelia 

by chceli viacej miesta. Posunuli sme značku na úroveň kvetinárstva, cyklotrasa začína byť 

neprehľadná a navrhujem dať to do pôvodného stavu alebo ešte aj obmedzenie, všimol som si, 

že aj naši keď chodia s autom na zber TKO majú problém sa tu dostať. 

 p. Škrobian – Martin má pravdu, keď chodíme zberať smeti máme problém nielen 

vojsť ale aj vyjsť a to nehovorím okolo pošty. Potom sú ľudia nespokojní  alebo to 

nezoberieme a hneď volajú  prečo som tam nebol, všetko si fotím, aby som sa mohol brániť.  

Neviem či parkovisko je správne tam urobiť nemám pocit, že by boli obmedzované 

prevádzky v zásobovaní, keby to tak bolo určite by už odišli. 

 p. Mozol -  stotožňujem sa s kolegami, nie som za to parkovanie, tam hrozí 

nebezpečenstvo, je tam cyklotrasa  keby sa to zúžilo  je to problém ako ochrániť cyklistov 

a drzosť niektorých vodičov je strašná. V okolí kostola sa dá parkovať ja vidím veľkú 

pohodlnosť, že pomaly by zaparkovali meter pred vchodom. Budeme musieť urobiť radikálny 

rez,  možno či tam neurobiť platné parkovisko pred jednotou lebo to je centrum mesta 

a vieme, že autá sú tam nonstop tie isté, 



 p. Jesenský – už bolo povedané, chcem sa vyjadriť k námestiu sv. Ondreja, sám za 

seba hovorím ako aj za ľudí, nech sa zachová  pešia zóna. Keby sme oslovili ľudí s otázkou 

koľko máme námestí, určite by všetci vedeli kde je námestie mieru, námestie sv. Ondreja 

a nové pred kultúrnym ešte nemáme pomenované, nemáme toľko histórie chráňme si ju a 

zveľaďujme. Naozaj na námestí mieru je bezplatné parkovisko neviem pre koho ale sú to tie 

autá, treba za to vyberať poplatky, 

 p. Kormanec – v zásade som komunikoval s ľuďmi a  aby som to zhrnul, ľudom sa 

páči námestie, využívajú ho na zmrzlinu, cestu do kostola, vnímajú ho ako bezpečné miesto a 

chceli by ho udržať. Môj návrh je, aby sme vyčlenili parkovacie plochy pred domom služieb 

aby bolo vyhradené pre nájomníkov,  dať im benefit, aby nám neodišli z nájmu. Čo ma mrzí, 

že aby miestni podnikatelia majú svoje luxusné autá zaparkované v nedeľu ráno  pred 

zmrzlinou, urobiť s týmto poriadok. Ľudia sú za zachovanie pešej zóny. 

 p. Buchta – za som tiež za zachovanie pešej zóny,  

 p. primátor – ja by som to všetko zhrnul a z toho vyplýva, že je tu málo parkovacích 

miest. Mne je jedno ako sa to porieši. Ale keď som sa Vás pýtal kto s tým nesúhlasí bolo 

povedané, že občania, ale treba sa dohodnúť a predebatovať to. Ja nemám problém prijať 

občanov, ale ja musím riešiť aj iné veľké veci,  ak tieto nevyriešim tak od decembra tu 

budeme mať zápchu a nedostaneme sa do Žiliny a keď nebudem riešiť diaľnicu tak cez 

Krásno bude chodiť 7000 aut, stavebné stroje a v Krásne sa nepohneme. Na zmrzlinu ľudia 

asi nechodia autami ale na bicykli, je tam málo parkovacích miest a najviac ohrození sú  

popred Húšťavu a stret občanov z cyklotrasy. Keď hovoríte, že nie ste informovaní, tu je 

výkon a zákon hovorí jasne. Vidíte koľko sa rieši investičných akcií teraz sa rieši otváranie 

škôl a škôlok. Len vo vašich očiach sa tu nič nerobí a všetko kritizujete,  

 p. Jozefíková – ale mi tu nič nepoučujeme 

 p. primátor –  ja som musel dodržať zákon, keď sa zvolalo na Váš podnet 

zastupiteľstvo, nemôžeme obmedziť Húšťavu,  tieto dvojhod. intervaly by mali toto poriešiť, 

 p. Kormanec -  iní ľudia, majú autá vo svojom dvore, a ak on má zaprataný dvor 

autami nemôže využívať pešiu zónu na parkovanie. 

 p. primátor – ale mi to riešime takto ináč to nevieme riešiť, musíme poriešiť aj nad 

Martou tiež tam stoja autá, dať tam značku zákaz státia. Húšťavu musíme poriešiť zákonnou 

cestou, 

 p. Kormanec - podľa mňa by tam stačila informačná tabuľa zákaz zastavenia, 

 p. primátor – on sa tam musí dostať do prevádzky, nemôžem mu zakázať dostať sa do 

prevádzky a bytu,  predtým tam parkovali jeho zákazníci, naším tlakom sme ho vytlačili, ja 

nemám rád jeho spôsoby, nemôžeme robiť proti zákonné opatrenia,  

 p. Ondruška -  on parkuje aj oproti mne, som za to, aby to bolo pre zákazníkov domu 

služieb oni ju nemôžu využívať lebo tam parkujú jeho autá, 

 p. primátor – preto sme navrhli tie dve hodiny, že ako zákazník, ktorý ide na poštu, do 

kostola by sa to mohlo stihnúť. Musíme riešiť parkovanie lebo aut pribúda a  pomohlo by to 

dvojhodinové parkovanie, 

 p. Kormanec – ja by som navrhol nie dlhšie ako 1 hodinu aj sv. omša sa za hodinu 

skončí,   

 p. primátor – ak poviete hodinu, nevadí nedá sa na  dodatkovú značku napísať všetko, 

nikto to neschváli, 

 p. Kormanec – ale kto to kontroluje z mestského úradu, 

 p. primátor – mestskí  policajti, 

 p. Kormanec -  keď sa dohodneme internú smernicu, že počas sv. omší,  

 p. primátor – ale toto môže kontrolovať aj štátna polícia, ak tam dáme značku je 

záväzná, 

 p. Ondruška -  všetko musí byť schválené dopravným inšpektorátom, 



 p. primátor – to boli nakreslené ešte keď sme robili pešiu zónu, ak nenájdeme pôvodný 

výkres dopravného značenia schválené dopravným inšpektorátom  budeme musieť nový 

výkres.  

 p. Ondruška -  tie značky pri mne a pri p. Kolenovej sú načo, 

 p. primátor  – značky ktoré spomínaš sú na dvojhodinové státie. Môžem navrhnúť 

nejaké uzávery. 

 p. Ondruška – urobiť komplexne značenie pri dome služieb 

 p. primátor – chceš znížiť počet parkovacích miest, čo sa dalo to sa podalo, ja budem 

rád veď každé parkovacie miesto je dobré. Návrh je, že nechceme okolo kvetinárstva po ľavej 

strane, na námestí by sa nemalo parkovať, len dajte návrh kde dáme autá, ktoré stále 

pribúdajú, 

 p. Ondruška – ten pozemok pri Neveďalovi, 

 p. primátor – ako viete ten pozemok patrí mne, ja s tým nemám problém, môžem ho 

dať aj zajtra sa môže tam urobiť parkovisko,   

 p. Jozefíková – ja by som bola tiež za parkovisko na tomto pozemku, 

 p. primátor – ja s tým nemám problém, ale aby ho aj využívali,  

 p. Jesenský – ja by som navrhol, pripraviť také rozumné riešenie. V Žiline, keď je to 

účelovo vyčlenené nemá s tým nik problém, určite sa dohodneme, 

 p. primátor – neviem nestihneme to do budúceho zastupiteľstva ale môžeme na 

zastupiteľstvo, ktoré bude asi v septembri. Ja som myslel, že by sme poriešili tie dve hodiny 

parkovania aby sa to odbremenilo,  

 p. Ondruška – súhlasím  pred jednotou a parkovisko pred domom služieb a vyhradiť 

jedno parkovacie miesto pre poštu, 

 p. primátor –  na chvíľu obsadené miesto nám to neprieši a ani určené pre zákazníkov,  

to sa nedá kontrolovať každý povie že bol na pošte, alebo v dome služieb,   

 p. Ondruška – niektoré autá tam stoja celý deň, 

 p. primátor – nie všetko čo urobíme sa ľúbi všetkým, tu každému nevyhoviete, musíte 

reagovať na väčšinu ľudí, a nie na jedného, ja tiež mám popred dom jednosmerku a tiež ju 

musím strpieť. Na ďalšie zastupiteľstvo, september pripravíme projekt,  musíme mať 

podložené lebo ako laici máme iný pohľad, musíme nájsť kompromis, prípadne dáme na 

pripomienkovanie a potom sa môžeme vyjadrovať, 

 p. Jozefíková – s námestím od kvetinárstvo po zmrzlinu sa nebude hýbať, dve hodiny 

pred domom služieb a na námestí mieru môžeme dať odhlasovať aj teraz, 

 p. primátor – že tam bude ako doteraz, nebude jednosmerka a značka na parkovanie 

dve hodiny pred domom služieb a na námestí mieru, 

 p. Jozefíková – na námestí pred jednotou sa to môže urobiť hneď a vyčleniť jedno 

miesto pre ZŤP,  

 p. primátor – ti čo idú na poštu, aby nemuseli chodiť okolo teba, že  tam zapakujú  

nemám problém s tým,  

 p. Jozefíková – možno by sme nemali dovoľovať ľudom  dostať sa  autom na poštu, aj 

z druhej strany je parkovisko, učiť ich aj chodiť, pomaly všade by sa chceli dostať autom, 

 p. Pagáč – či ten pozemok čo ste spomínali papierovo nachystať, 

 p. Jozefíková – áno pripraviť, 

 p. primátor – treba sa dohodnúť, nemám s tým problém, to je všetko v diskusii, ak 

chcete uznesenie alebo stačí čo je v zápisnici,  dáme návrh uznesenia. MZ súhlasí 

s obmedzením parkovania na námestí pred Jednotou a pred domom služieb. S návrhom 

uznesenia súhlasili všetci poslanci. 

 

 

Po ukončení rozpráv boli prijaté nasledovné uzneseni 



 


