
Z á p i s n i c a 

z  mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou konaného  

 dňa 22.6.2017 

 

 

 

Prítomní poslanci: 

  1/ Mgr. Milan Jesenský 

  2/ Mgr. Martin Ondruška 

  3/ Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D. 

  4/ Mgr. Jozef Mozol 

  5/ Marta Buková 

  6/ Mgr. Margita Ďurišová 

             8/Jaroslav Pagáč 

             9/ Vojtech Buchta 

 10/ MUDr. Peter Zapletal 

 

Ospravedlnení poslanci: Miloš Lastovica,  Peter Šuráb a  PhDr. Marta Jozefíková 

 

Na rokovaní bola prítomná mestská kontrolórka Ing. Zuzana Buchtová 

 

    

 

Primátor mesta Ing. Jozef Grapa otvoril a viedol  rokovanie MZ podľa programu: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

2. Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov (J.Timek, Krásno 1705, 

S. Fojtík, Krásno 1999, L. Boráková, Krásno 2055, R. Maslík, Krásno 

1367, ZMLaP Krásno) 

  3.   Kontrola plnenia uznesení, zápisnica z posúdenia odpredaja pozemku 

      pri ZS 

4. Úprava rozpočtu 

5. Stanovisko mestskej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2016 

6. Záverečný účet za rok 2016 

7. Inf. rozbor hospodárenia Mesta, Krasbytu za I. štvrťrok 2017 

8. Prijatie uznesení k projektom 

9. Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Krásno 

nad Kysucou  

10. Plán Práce MZ na II: polrok 2017  

11. Plán práce MK na II: polrok 2017 

12. Správa mestskej kontrolórky 

13. Rôzne (urbanistická štúdia Cvrkel)  

14. Záver 

 

 

 

 

 

 



Bod programu 1: Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Jozef Grapa, primátor mesta podľa 

programu, ktorý ste dostali v písomnej podobe, doplnený o bod  pridelenie uvoľneného bytu 

po zosnulom P. Janošíkovi a riešenie bezbariérového vstupu do ZS.  Privítal prítomných 

poslancov  a do  návrhovej komisie navrhol Mgr. Jozefa Mozola a Mgr. Martina Ondrušku. 

Za overovateľov zápisnice – Vojtecha Buchtu a Martu Bukovú.  

S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci. 

 

Bod programu – 2 -  Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov: 

 

P. primátor navrhol, aby sa ako prvý bod prejednalo zdravotné stredisko – bezbariérový vstup 

 - p. primátor k téme bezbariérového vstupu do zdravotného strediska my môže podľa 

zákona prispieť  len ako podieľník. Navrhujem aby sme to zorganizovali  v rámci možností 

a pridali fin. prostriedky. S p. riaditeľom sme nad možnosťami už rozmýšľali a máme už 

nejaké nápady. Keby neboli ambulancie predané, mali sme projekt z EÚ na výťah i na 

celkovú rekonštrukciu. 

 p. MUDr. Korduliaková – treba to urobiť my ošetrujeme vašich občanov, väčšinou sú 

to kardiaci a majú problémy so schodami. Mali sme kontrolu, ktorá nám vytkla, aby sme 

vybudovali bezbariérový vstup. 

 p. primátor my sme menšinový vlastník zdravotného strediska môžeme prispieť len 

v rámci zákona. Musíme spoločne všetci vlastníci na to prispieť, urobiť rozpočet a schváliť  

na schôdzi vlastníkov nadpolovičnou väčšinou.  

 

Uvoľnený byť po zosnulom P. Janošíkovi 

 p. primátor k bodu máte pripravený materiál, ktorý ste mali na stole. Podľa návrhu 

sociálneho oddelenia byt prideliť N. Grapovej. 

 p. Michnáčová – pani Grapová pracuje u náš ako upratovačka, je poctivá, je rada že 

robí,  je utiahnutá. Byt žiada dcéra, aby tam mohli spoločne bývať. Muž ich týra, boja sa ho. 

Keď dostane byt dcéra zoberie si matku so sebou aj s bratom, aby mali pokoj od otca.  

 

Žiadosti J. Timek, Krásno 1705, S. Fojtík, Krásno 1999, L. Boráková, Krásno 2055 

 p. primátor – vzhľadom k tomu, že pozemok od autobusovej zástavky po ochranné 

pásmo 22 kW je už pridelený a pozemok smerom od ochranného vedenia smerom do Krásna 

sa zužuje (nachádza sa v ochrannom pásme železníc) neodporúčame už prideľovať ďalšie 

pozemku na postavenie prenosnej garáže vzhľadom k tomu, že by mohli byť v blízkosti 

koľajníc železnice a tým pádom by mohli byť problémy s vyjadrením železníc. 

 p. Kormanec – napadlo ma aby sa neprenajalo ako garáž ale dať to ako parkovacie 

miesto, keď je zlé počasie 

 p. Pagáč – ja by som navrhol pozastaviť prenajímanie, ako hovoril p. primátor 

ochranné pásmo železníc. 

Žiadosť p. Maslíka, Krásno 1367 

 p. primátor – parcela o ktorú žiada p. Maslík zasahuje okrajom do cyklotrasy, ak 

budeme potrebovať niečo k cyklotrase umiestniť napr. tabule nemali by sme už voľný 

pozemok. 

 

Reštitúcie – urbár 

- p. primátor – Okresný úrad Čadca, odbor PLO vybavuje reštitučné nároky ZMLaP 

Krásno – ktoré sa nachádzajú nad radiátorkou. Podľa zákona o reštitučných 



nárokoch rozhoduje zastupiteľstvo. Navrhujeme prijať uznesenie o nesúhlase 

s prevodom vlastnícke práva k pozemkom na základe reštitúcie.  

 

 

Bod programu 3 – Kontrola plnenia uznesení, zápisnica z posúdenia odpredaja pozemku  

                               pri ZS 

- p. Pagáč – uzn.č.32/2017 v riešení, spracováva sa geometrický plán 

ostatné uznesenia by mali byť splnené. Pracujeme spolu s mestskou kontrolórkou 

na kontrole plnenia uznesení za celý rok, ktoré budú predmetom ďalšieho 

rokovania MZ 

- p. Pagáč  - komisia na posúdenie odpredaj pozemku pri zdravotnom stredisku 

zasadala 13.6.2017 a jednoznačnej navrhuje zrušenie uznesenia č. 02/2017 zo dňa 

6.2.2017 

- p. Hamzič – na základe čoho rozhodla 

- p. Zapletal – povedali, že sa nedá nájsť 200 m2 

- p. Ondruška – nebolo počítane s takou stavbou v územnom pláne, komisia navrhla 

aj ďalšie lokality 

- p. Buková – na komisii bola prítomná aj p. Tvrdá zo stavebného úradu, že by 

nebolo vydané stavebné povolenie 

- p. Hamzič ja aj tak odstupujem od predaja pozemku na cukráreň 

  

Bod programu 4 – Úprava rozpočtu 

 p. Ondruška – zateplenie kolkárne 40.000,- predbežná cena + 70.000,- na opravu 

strechy (schválený na min. zast.) – treba začať od strechy 

 p. Pagáč  na podnet p. Jozefíkovej sa dal urobiť predbežný rozpočet na zateplenie 

kolkárne (rozpočet robili tí, ktorí robia škôlku). Nájomník chce investovať do interiéru až keď 

bude opravená strecha.  

 p. Kormanec chcem sa spýtať strecha sa robila len nedávno, vydržala asi len 5 rokov. 

Nebolo by lepšie z dlhodobého hľadiska navrhnúť iné riešenie napr. zbúrať a nie každý rok 

vrážať do opráv.  

 p. Pagáč – keď sa bude robiť strecha malo by sa počítať aj s vynechaním miesta na 

fasádu, preto navrhujeme úpravu rozpočtu o fasádu 

 p. primátor má niekto nejaký návrh ja som aj za asanáciu a nové riešenie 

 p. Ondruška – v akom stave je statika 

 p. Pagáč – strecha je stará  

 p. Jesenský – je to večný problém, p. primátor je to najlepšie zbúrať. Do starého sa 

nemá financovať. Prilákať do nového je to zbytočná investícia. 

 p. Buchta – zbúrať alebo znížiť strechu 

 p. primátor – nemôžeme znížiť strop lebo by strop zasahoval do okien, je to veľká 

investícia 

 p. Zapletal urobiť strechu ak dajú záruku 20 rokov 

 p. Pagáč   rovná strecha teraz sú nové - iné technológie. Budova je havarijná 

 p. primátor – máme tam nájomnú zmluvu na 5 rokov, treba s tým niečo urobiť 

 p. Kormanec – investovať tak, aby bolo vidieť prácu, urobiť strechu a potom fasádu 

 p. Mozol ja by som zateplil až potom keď sa urobí interiér 

 p. Ďurišová – zavolať majiteľa na zastupiteľstvo aký má zámer 

 

Bod programu 5 –  Stanovisko mestskej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2016 

 p. primátor vyzval p. kontrolórku aby predniesla svoje stanovisko 

p. kontrolórka prečítala svoje stanovisko, ktoré dostali v tlačenej podobe 



Bod programu 6 – Záverečný účet za rok 2016 

 p. primátor  mám 2 problémy – 1. pohľadávky za TKO a daň je na každého obyvateľa, 

sú takí od ktorých nevieš vymôcť pohľadávku lebo náklady by boli väčšie ako vymožená 

pohľadávka 

 a 2. – pozemky a podiely na pozemkov neviem čo do budúcnosti, lebo sú daňovníci 

bezdomovci 

 p. primátor  vyjadril nespokojnosť s nevymožiteľnými pohľadávkami a navrhol 

finančnému a daňovému oddeleniu spracovať zoznam týchto pohľadávok a postupovať podľa 

smernice 

 p. primátor – mesto hospodárilo vynikajúco prebytok za minulý rok je 507.610,26€ 

 

Bod programu 7 – Inf. rozbor hospodárenia mesta a Krasbytu za I. štvrťrok 2017 

 p. Tvrdá – čerpanie ešte nie je tak vidieť 

 p. Šulgan máte v tlačenej podobe, za I. štvrťrok sme v zisku  

 

Bod programu 8 – Prijatie uznesenia k projektom 

 p. primátor – materiál máte v tlačenej podobe potrebujeme prijať uznesenia 

k projektom zástavky, vybavenie učební v ZŠ Krásno, vnútrobloky sídliska Struhy - ihrisko, 

a projekt predchádzanie vzniku BRO  

 

Bod programu 9 – Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Krásno nad Kysucou 

 p. primátor – v rámci tohto nebudú vedený pod CVC Krásno ale pod ZUŠ a budeme 

mať viac podielových daní 

 

 

Bod programu 10 – Plán práce MZ na II. polrok 2017 

 p. primátor máme v tlačenej podobe má niekto doplnenie ak nie dávam hlasovať. 

 

Bod programu 11 – Plán práce MK na II. polrok 2017 

 p. primátor vyzval p. kontrolórku aby predniesla som návrh Plánu práce. Nik nemal 

návrh na doplnenie. 

 

Bod programu 12 – Správa mestskej kontrolórky – správa z kontroly  faktúr za rok 2015 

v Krasbyt-e, s.r.o. Krásno nad Kysucou 

 p. Buchtová predniesla svoju správu a nezrovnalosti, ktoré boli zistené boli v priebehu 

kontroly vyriešené 

 

Bod programu 13 -  Rôzne 

 Urbanistická štúdia Cvrkel  

 p. primátor – chceme vypracovať urbanistickú štúdiu Cvrkel, nakoľko každý stavia 

okolo cesty. Do vypracovania by sa nepovoľovali výstavby RD, ciest a pod. 

 p. Ondruška – môžu stavať ale potom musia nechať svoj pozemok na cestu 

 

 p. primátor – Sevak nám ponúka na odpredaj budovu Sevaku- dole za domom služieb 

ako aj cestu, ktorá je v ich správe. 

 p. primátor –  urobiť nájomnú zmluvu s Krasbytom na ihrisko s umelou trávou, 

finančné prostriedky sme schválili v rozpočte. 

Po ukončení rozpráv boli prijaté nasledovné uznesenia. 

 


