Zápisnica
z rokovania mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou
konaného dňa 25.08.2021

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/ Miroslav Škrobian
8/ Miloš Lastovica
9/ Ing. Oľga Šumská Lastovicová
10/ Marcel Seko
11/ Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D.
12/ Mgr. Martin Ondruška
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 (Občania mestskej časti Zákysučie,
CLEANEX centrum, s.r.o. Krásno, P. Buchta, Krásno č. 1435, Mgr. J. Kasaj,
Košúty 269, COOP Jednota Čadca, J. Šustek, Krásno č. 1012, SEVAK, a.s.
Žilina, CB MEDIA, s.r.o. Zborov č. 384)
3/ Kontrola plnenia uznesení
4/ Dohoda o rozsahu úprav miestnych komunikácií – dotknutých stavbou
„Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
5/ VZN č. 33/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 27/2020 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta
Krásno nad Kysucou - návrh
6/ VZN č. 34/2021 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území
Mesta Krásno nad Kysucou - návrh
7/ Konsolidovaná Výročná správa Mesta Krásno nad Kysucou za rok 2020
8/ Rozbor hospodárenia mesta za I. polrok 2021 + úprava rozpočtu
9/ Rozbor hospodárenia za I. polrok Mestský podnik Krásno, s.r.o.
10/ Rozbor hospodárenia Krasbyt-u za I. polrok 2021
11/ Návrh na úpravu nájmu za opravy v bytovkách v Zákysučí od 01.10.2021
12/ Komunitný plán sociálnych služieb 2021-2026 – návrh
13/ Prijatie uznesení k projektom
14/ Interpelácie
15/ Rôzne
16/ Prijatie uznesení, ukončenie

Bod programu: 1 – Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice
Rokovanie MZ otvoril Ing. Jozef Grapa, primátor mesta. Privítal všetkých prítomných.
Primátor konštatoval, že počet prítomných poslancov je 12 a MZ je uznášania schopné.
Primátor oslovil poslancov s otázkou, či súhlasia s programom rokovania, ktorý dostali v
tlačenej podobe. Ja by som do rôzneho zahrnul žiadosť Okresného súdu Čadca o voľbe
prísediacich nakoľko nad 65 rokov nemôžu byť už prísediaci, čiže nám ostali len dvaja, návrh
memoranda v rámci kandidatúra mesta Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026
a návrh znenia uznesenie PHSR. S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci. Do návrhovej
komisie navrhol: Ing. Vladimíra Kormanca Ph.D., Mgr. Milana Jesenského za overovateľov
zápisnice navrhol: Miloša Lastovicu a Miroslava Škrobiana s týmto návrhom súhlasili všetci
prítomní poslanci.

Bod programu 2 – Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov
Žiadosť občania mestskej časti Zákysučie
p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi
p. Pagáč – obyvatelia požiadali o vybudovanej prístupovej cesty k ich rodinným
domov, lokalitu asi všetci poznáte, v tomto období sa zrealizovala kanalizácia prakticky sú
uložené všetky inžinierske siete a postupne sa naváža štrkovými drťami, cesta by už mohla
byť realizovaná asfaltovou hmotou, čo žiadajú aj obyvatelia, ktorí sú obyvateľmi nášho mesta
a chcú rozvíjať mesto, preto si podali žiadosť, aby sa to začalo riešiť,
p. primátor – sú tu aj prítomní obyvatelia tejto časti, otváram diskusiu,
p. Seko - ja by som bol za, sú občania Krásna, sú krásňania, treba im pomáhať, je to
vizitka mesta
p. Kormanec - debatovali sme o tom pred pár rokmi, teraz ste požiadali keď je už
dobudovaná infraštruktúra. V rámci rozpočtu mesta by sa mala urobiť cesta a myslím si, že
mesto sa plynulo rozvíja asi sa zhodneme na tom, že je to samozrejmé ale až po vyriešení
všetkých právnych náležitostí, lebo do cudzieho majetku nemôžeme investovať,
p. primátor – navrhol som uznesenie, že podľa finančných možností zahrnúť do
budúce rozpočtu a potom by sme to schválili s tým, že by sa cesta prevzala buď bezplatne
alebo za 1 euro. Potom by sme to dali ako jeden celok lebo potrebujeme opraviť aj cestu
okolo cintorína, okolo Vávru, pod Zborovom, ako býva p. Šustek, do Vlčova aby sme to dali
do rozpočtu ako celok. Prečítal uznesenie podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Žiadosť Cleanex centrum, s.r.o. Krásno nad Kysucou 2222
p. Pagáč – žiadajú o prenájom plochy ako sú mestské garáže jedno priečelie steny si
chcú prenajať na propagáciu svojej firmy. Máme s nimi dobré skúsenosti etablovali sa a už
teraz nám ponúkajú čistenie sedadiel, je s nimi veľmi dobrá spolupráca. Navrhujem nájomnú
zmluvu za odplatu, zistili sme že takéto nájmy sa pohybujú do 2,50 až 2,80€za meter/mesiac,
p. primátor – upresním je to ako je bytovka č. 1617 a tam je bočná stena obrátená na
cyklotrasu a na tú chcú umiestniť reklamu,
p. Šumská – aby tam nebola prebytočné, lebo je to nájom,
p. primátor – prečítal uznesenie podľa návrhu s tým, že tam nebude prebytočnosť
a s doplnením ceny 2,50€/m2/mesiac, s ktorým súhlasili všetci poslanci.

Žiadosť Patrik Buchta, Krásno č. 1435
p. Pagáč - žiada o zmenu uznesenia zo dňa 12.9.2018, ktorým mu bolo schválené
právo prechodu s vecným bremenom. Má tam garáž, keď si pozriete obrázok chce sa dostať aj
k druhým vrátam. Samozrejme, že sme sa rozprávali ale stále nám nie je jasný účel stavby.
Najdôležitejšie sú inžinierske siete, viete si tam predstaviť parkovisko, nie sú vytýčené siete,
ťažko sa to dá posúdiť,
p. Kormanec – nekorešponduje mi táto stavba v blízkosti kultúrneho domu, ako aj
celej architektúry a napadlo ma či by sme mu neponúkli nejaké alternatívny, tá stavba tam
bola omylom zasadená,
p. primátor - to bola bývalá trafostanica, pred 30-40 rokmi sa predala a je to ešte aj
v zákrute, nie je výhľad súhlasím, že prevádzka je na dosť zložitom mieste, môžeme sa
dohodnúť, rozdebatovať a hľadať iné riešenie,
p. Mozol – ja len toľko stotožňujem sa s dôvodovou správou, nemáte projekt, ja by
som navrhol odročiť, nech sa to rozdiskutuje a potom riešiť,
p. Buchta – ja by som tam chcel prevádzkovať tepovanie motorových vozidiel
p. Kormanec - sme naklonený podnikateľskému zámeru v meste len zvažujeme či toto
bude vhodné do centra mesta či by ste boli ochotný inej alternatíve – napr. zámena,
p. Buchta - ak by sa našla nejaká lukratívna lokalita určite by som to zvažoval,
p. Jozefíková - ja si myslím, že podnikateľský zámer nie je zlý, bola by práca pre vás,
otázka či nám nebude tento priestor chýbať práve tým, že tadiaľ prechádzajú autá,
p. primátor – takáto služba tu je bude to konkurencia ale viac ma trápi že sú tam
parkovacie miesta, vy máte dva pozemky ale kadiaľ tam budete chodiť, museli by sme mu
predať ten roh, aby ste sa tam dostali,
p. Buchta – prenajať parkovacie miesta za domom kultúry,
p. primátor – to nechceme dovoliť aby sme neblokovali parkovanie, máme málo
parkovacích miest a potom sa tam nedá zaparkovať,
p. Buchta – mohlo by byť aj tak, že jedno auto bude vnútri a druhé bude stáť pred
budovou, čiže nebude potrebné parkovanie a nepoužíval by som mestský pozemok,
p. Jozefíková - aby sa to dalo do poriadku a zaručíte, že nebudete využívať parkovacie
miesta myslím, že keď propagujeme podnikanie v Krásne, že by sa to mohlo povoliť,
p. Seko - možno odročiť je to zaujímavý podnikateľský zámer, neviem či nájdeme
nejaké miesto ako ponuku. Ale veď aj v hasičskej zbrojnici je čistiareň a nikomu to nevadí
a je to tiež v centre mesta,
p. primátor – či sa tom tam hodí, to čo sme minule neschválili p. Šamajovi v tom
oblúčiku tak si myslím, že toto je ten istý problém a inšpektorát to asi nedovolí, sú tam zlé
východzie pomery,
p. Seko - odročiť a dohodnúť čo chce s tým robiť,
p. primátor - má ešte niekto do diskusie, nik sa neprihlásil navrhol znenie uznesenia:
MZ odročuje žiadosť P. Buchtu do ďalšieho zastupiteľstva. S týmto návrhom súhlasili všetci
poslanci.
Žiadosť Ing. Ján Kasaj, Košúty 269
p. Pagáč – žiada o odpredaj podielu na parcele KNE 3627 jedná sa pozemok pod
rodinným domom a záhradou v časti mesta Zákysučie – stanica. Je vyznačená celá parcela,
ale navrhujeme odčleniť GP len tú časť pod rodinným domom a záhradou,
p. primátor – otváram diskusiu,.
p. Jozefíková – o koho sa jedná
p. primátor – to sú traja bratia, zomreli im rodičia vymáhajú to súdnou cestou
vymáhajú, neviem čo s tým. Primátor prečítal uznesenie podľa návrhu s ktorým súhlasili
všetci poslanci.

Žiadosť COOP Jednota Čadca
p. Pagáč – COOP Jednota hodlá odkúpil potraviny pri zdravotnom stredisku ale
najväčší problém v tejto časti je parkovanie, z toho dôvodu požiadali mestské zastupiteľstvo
o odpredaj časti pozemkov okolo budovy a pred budovou, na ktorých by vybudovalo
parkovacie miesta, ktoré by slúžili pre zákazníkov a v mimo prevádzkových hodinách by ho
využívali ostatní záujemcovia,
p. primátor – otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu
s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Žiadosť Ján Šustek, Zákysučie 1012
p. Pagáč – požiadal o dlhodobý prenájom alebo predaj KNE 9434 je to pozemok pri
uhoľných skladoch každý z ostatných má dvor ale on to má špecifické v tom, že sa nedostane
na pozemok na rodinným domom. Dohodli sme, že keď povolíme jednému budeme tu mať
ďalšie žiadosti,
p. Durišová – majú veľmi ťažké podmienky, ja by som bola aj za predaj, on skutočne
nemá kde parkovať, keď žila ešte p. Janíčková tá mu dovolila prechod na svoj pozemok,
p. primátor – keď zomreli manželia Janíčkoví, mali spoločný podchod pol na pol čo
vchádzajú. Zdedila to jediná dcéra prerobili to na byty a on sa nedostane na svoj pozemok.
Mal by to dať na súd.
p. Durišová - on sa nechce súdiť,
p. Jozefíková - navrhnúť aspoň prenájom,
p. Ďurišová - on bude rád aj za prenájom,
p. primátor – aj tak neviem ako môže takto žiť, že sa nedostane na svoj pozemok,
p. Durišová - prenájom na určitú dobu a potom uvidíme,
p. Pagáč – ja by som sa vrátil k tomu, pozemok je situovaný vedľa miestnej
komunikácie, či bude mať nájazdovú a príjazdovú zónu a potom musíme premerať či tam
garáž vojde.
p. Durišová – odročiť a po zistení sa uvidí,
p. primátor – navrhol znenia uznesenia: MZ odročuje žiadosť J. Šusteka, Zákysučie
1012 s tým, že sa preverí vhodnosť umiestnenia garáže s ohľadom na doprav situáciu. S týmto
návrhom súhlasili všetci poslanci.
Zmluvy o predaji a prenájme SEVAK, a.s. Žilina
p. Pagáč – v materiáloch máte vypísané parcely aj cenovú odplatu v rámci projektu
„Odkanalizovania Stredných Kysúc“ k stavbe – SO 05/1 Krásno nad Kysucou – vodovod
a SO 05/3 Krásno nad Kysucou kanalizácia, ČOV - Krásno nad Kysucou, stavebný objekt SO
05/4, rekonštrukcia ČOV, stavebný objekt SO 05/4.19 vyustný objekt vyčistenej vody.
p. primátor – ak by sme to neschválili museli by to vyvlastňovať a tým by sa to všetko
posunulo, má ešte niekto do diskusie, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenia podľa návrhu
s ktorými súhlasili všetci poslanci.
Žiadosť CB Media, s.r.o., Zborov nad Bystricou 384
p. Pagáč – požiadali o príspevok na tlač rozprávkovej knihy s povesťami pre deti, sú
tam rozprávky aj o Krásne je to zaujímavé,
p. primátor – otváram diskusiu, za príspevok nám po vydaní dodajú knihy. Prečítal
uznesenie podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci

K bodu programu 3- Kontrola plnenia uznesení
p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi,
p. Pagáč – uzn.č. 26/2021 – Ondruška - jedna sa o chodník okolo pošty smerom
k základnej škole ešte nemá vypracovaný GP, ale chcem pripomenúť, že ešte nedodali GP aj
ostatní, ktorým sa v tejto lokalite schválil predaj, ako viem už je urobený ale asi sa to týka
financií, bolo by to treba poriešiť na ďalšom zastupiteľstve. Uzn.č. 39/2021 je to nájom
medzi mestom a Mestským podnikom, nie je ešte urobená nájomná zmluva – je to zmluva na
zberný dvor.
p. primátor – otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu
s ktorým súhlasili všetci poslanci.
K bodu programu 4 – Dohoda o rozsahu úprav miestnych komunikácií dotknutých
stavbou „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových
vôd v meste Krásno nad Kysucou“
p. Pagáč – v rámci výstavby verejnej kanalizácie a vodovodu sa dohodlo na
celoplošnom zaasfaltovaní miestnych komunikácii medzi mestom, Sevakom a Strabagom
o uzatvorení tejto dohody,
p. primátor – otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu,
s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Bod programu 5 – VZN 33/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 27/2020 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
Mesta Krásno nad Kysucou
p. Pagáč – VZN sa mení v čl. 2, bod 3 – v prípade znehodnotenia, odcudzenia alebo
poškodenia zbernej nádoby si občan nádobu zabezpečí sám na vlastné náklady, to sme sa už
o tom hovorili, čl. 3, bod 4 – v prípade, že pôvodca odpadu uloží do zberných nádob na
zmesový komunálny odpad nevytriedené zložky separovaného odpadu ako sú papier, plasty,
sklo, kovy alebo iný druh odpadu, ktorý nie je komunálny, nádoba nebude vyvezená, aj pri
bežnej kontrole, mu ju nevysypeme, č. 3, bod 5 – v prípade, že nádoba na zmesový
komunálny odpad bude preplnená alebo nebude techniky možné ju vysypať, nádoba nebude
vyvezená, čl. 3, bod. 11 – pôvodca odpadu – fyzická osoba pri prihlasovaní novostavby
rodinného domu zaplatí zároveň poplatok za nádobu na zmesový komunálny odpad, ktorú mu
v súlade s článkom 3, bod 2 písm. a VZN vydá Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o.,
čl. 4 bod 1 – obyvatelia bytových domov biologicky rozložiteľné komunálne odpady
kompostujú v komposteroch na kompostovanie záhradného odpadu umiestnených pred
jednotlivými bytovými domami, jednotlivé zložky, ktoré patria a nepatria do kompostérov sú
uvedené v bode č. 4, pravidelne sa kontroluje máme nedostatky, už sa trochu zlepšilo,
p. Jozefíková – máme kompostéry, ale do nich nejde všetko, či by sa nemohla dať
jedna nádoba na BRO, keď ľudia nemajú kde dávať BRO,
p. primátor – máme rozmiestnené hnedé nádoby, do ktorých idú polievky, kosti a iné,
zo zákona sme ich museli rozmiestniť. Je to veľmi finančne náročné, lebo v nádobách je len
máločo a musíme ich každý týždeň vyviesť, vydenzifikovať proti hlodavcom,
p. Jozefíková – a keby sa dali malé,

p. primátor – to je jedno či je malá, ale musíme ich každý týždeň vyvážať
a dezinfikovať z ekonomického hľadiska je to drahé,
p. Jozefíková – keby sa vyhlásilo v rozhlase kde sú umiestnené,
p. primátor – bolo to vyhlasované , je to na facebooku,
p. Jozefíková – ešte raz dať na stránku mesta,
p. primátor – doteraz je to na stránke, ešte k VZN dávame čipovanie je to náročné čip
musí byť presne umiestnený, ľudia keď budú mať väčšie nádoby tak budú viacej platiť lebo to
bude od vývozu, ľudia si budú musieť zvyknúť, že keď bude nádoba na ceste tak sa vyvezie aj
keď tam bude málo a budú musieť platiť od vývozu, treba si nádoby dávať do dvora. Chceme
urobiť váhy a bude sa vážiť a podľa toho sa bude platiť.
p. Škrobian – keď je nad vrchnákom nádoby ešte viacej vriec, nedá sa to vysypať,
musíme ich zložiť, vysypať, naložiť do nádoby a znova vysypať, to bude problém,
p. primátor – musíte navrhnúť riešenie
p. Škrobian – dať viac nádob,
p. Kormanec – to sa naplní, dohodnúť dávať pozor ale to nie sme schopný spracovať
p. Ďurišová – pri bytovkách toľko nenaplnia zberné nádoby ale príde v noci auto a len
vyhádže plné vrecia alebo z rodinných domov dovezú a potom sú bytovkári poškodení,
p. Škrobian - to bude veľký problém,
p. Lastovica – ako býva Zdeno Štrba je tam veľa vriec nahádzaných,
p. Pagáč – vieme o tom,
p. Ďurišová – oplotník alebo niečo iné to neporieši lebo oni budú nechávať okolo toho,
p. primátor – to je vec vášho správcu ako to oplotí a aké urobí opatrenia aby tam
nevhadzovali iní. Od budúceho roku budeme platiť za tonu nie 35€ ale skoro 130€,
p. Škrobian - v zime keď to okolo toho zamrne tak budeme vysypať smeti strašne
dlho, je to neskutočná robota,
p. primátor – máte ešte do diskusie, nik sa už neprihlásil, prečítal uznesenie podľa
návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Bod programu 6 – VZN č. 34/2021 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní
pohrebísk na území Mesta Krásno nad Kysucou
p. Pagáč – VZN vypracované z dôvodu potreby jeho aktualizácie po novelizácii
Zákona č. 131/2010. V rámci tohto VZN sme sa prioritne zamerali na ceny hrobových miest
a dôležitá je aj tlecia doba, nájomné zmluvy, všetky zmeny hlásiť na mestský úrad
p. primátor – prioritná vôbec nie je cena, dôležité je zmapovať cintorín, pomenili si
pomníky a je to neaktuálne, máme nízke ceny, odporúčal nám ceny primerané pre Krásno
a toto nám navrhol pán, ktorý nám bude robiť pasportizáciu. My chceme urobiť, že budeme
mať zmapované to, že každý človek bude mať nájomnú zmluvu a musia dokázať právny
vzťah. Táto firma nám sľúbila všetko toto chceme urobiť do všetkých svätých ale druhá vec
je čo s cintorínom do budúcnosti, sú veľké náklady veľa odpadu to sú tony a tony a veľa za to
platíme,
p. Šumská – ceny išli o 100% hore,
p. primátor - nie je prioritná cena podstatne je to čo navrhnete čo máte k tomu asi
poplatky aké navrhujete
p. Jozefíková – treba to navýšiť,
p. primátor- niekto platí aj 2-3 hroby a sú tam pochovaní ľudia viac ako 30 rokov
a mohli sme ich využiť na pochovávanie teraz. Máme vyše 2200 miest a máme nízke ceny
vychádza to na mesiac 2,50€,
p. Šumská – vôbec sa nekosil cintorín, ľudia sa sťažovali,

p. primátor – veľa sa sťažovali na detský cintorín, sme pokosili chodníky a kde máme
udržiavať sme pokosili,
p. Šumská – videla som, že nebolo pokosené,
p. Jesenský – aj mne sa sťažovali, že prečo nie je pokosené,
p. primátor – to sú tie hroby kde nik nechodí a detské hroby, podľa zákona máme
kosiť len chodníky a okolo svojho si má udržiavať prenajímateľ. Náklady na cintorín sú
veľké a hovoril nám príklad že v nejakej obci majú 2,60 mesačne,
p. Jozefíková – môžeme aj my zvýšiť, ľudia to nevidia a každý si myslí, že je to
zadarmo,
p. Ďurišová – ľudia by aj zaplatili, ale mali by byť aj patričné opatrenia, ľudia sa
sťažujú na WC nefunkčné počas pohrebu, dom smútku zatvorený. Dlhoročný funkcionár sa
potreboval v dome smútku modliť, nedostali kľúče, dom smútku nebol očistený. Dom
smútku aspoň dvere a okná poumývať, máme na VPP tí by to mohli poumývať. Neviem kto
má na starosti pohreby, keby to bolo aspoň keď prídu cudzí ľudia,
p. primátor – či je to pravda chcem sa spýtať p. Pagáča prečo nie je otvorený dom
smútku to mňa štve,
p. Pagáč – ja by som sa k tomu toľko prvý problém začal p. Ploštica dom smútku bol
rok zatvorený v rámci opatrení sme ho nemali otvoriť, všetci sa modlili doma a samozrejme
po roku bol taký aký bol, za čo sa ospravedlňujem. Po medializácii bol sa dom smútku
vyčistil. Problém je v tom, že sa tam nevozia mŕtvy, vozia sa do kostola, dom smútku
nepotrebujú lebo sa musí zaň platiť,
p. primátor – WC sú otvorené pred a po pohrebe. Dom smútku je vyčistený
a zatvorený. Ja toto nechcem počúvať, že všade inde sú cintoríny pekné len u nás nie. Štve
mňa, že porovnávate, ale čo sme všetko urobili na cintoríne to nespomeniete, Viem, že to nie
je ideálne, v ktorom okrese je lepší cintorín ako u nás?
p. Jozefíková – dať predpis ako sa má používať dom smútku a nedávať kľúče keď sa
nemôže používať. Treba brať ohľad aj na pozostalých, je to vážna vec, každý chce mať všetko
v poriadku, Dodržiavať čo je platné a nedávať kľúče,
p. primátor - súhlasím, problém je v tom, že pohrebná služba si necháva pozostalého
v chladiacich boxoch v Čadci alebo KNM a dovezú ho rovno do kostola, keď bol v dome
smútku dostali kľúče a tri dni sa chodievali modliť. Dohodnúť určité pravidlá, šírime také
veci a nevieme obhájiť to čo je dobré. Keď budú v dome smútku bez pozostalého treba to
zaplatiť,
p. Jozefíková – samozrejme nech sa zaplatí,
p. primátor – takže rozhodujúce v tomto VZN sú ceny, povedzte o koľko, nejaký
návrh,
p. Jesenský – treba navýšiť ale nie tak veľa,
p. primátor - všeobecný názor detský hrob 15€, jednohrob 35€, dvojhrob 70€ a urna
10,-€, súhlasíte s tým, že čo nemajú trvalý pobyt v meste nechať ceny dvojnásobné. Prečítal
uznesenie podľa návrhu so zmenami, ktoré vzišli z diskusie. poslednú. môže byť nájomná
zmluva aj na 5 rokov. S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci.

Bod programu 7 – Konsolidovaná výročná správa Mesta Krásno nad Kysucou
za rok 2020
p. primátor – prenechávam slovo p. Tvrdej
p. Tvrdá – na strane 2 máte obsah konsolidovanej výročnej správy mesta, bod 1 sú
základné informácie, bod 2-5 rozpočet a plnenie, konsolidovaný zisk je v sume 779.931,43€,

pri vedľajšej je strata v sume -479.803,11€, v bode 7 sú ostatné informácie – prijaté granty
a transfery, poskytnuté dotácie, významné investičné akcie v roku 2020. Všetko to bolo
uvedené aj v záverečnom účte. Ak máte nejaké otázky,
p. primátor - otváram k tomuto bodu diskusiu, nik sa neprihlásil prečítal uznesenie
podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci.

Bod programu 8 – Rozbor hospodárenia mesta za I. polrok + úprava rozpočtu
p. Tvrdá – mesto hospodárilo za I. polrok s hospodárskym výsledok 942975,17€ máte
rozpísané plnenie príjmov a výdavkov. Čo sa týka úpravy rozpočtu - v bežných príjmov –
úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov je 200,-€, ale banky nám doteraz neposkytli
žiadne úroky a asi ani do konca roka nebudú, transfery v rámci verejne správy na
nezamestnanosť zvýšená o sumu, ktorú sme dostali na 4 pracovné miesta na VPP, zvýšenie
v rámci transferov verenej správy z projektov kde je zvýšenie 6000, vlastne to je príjem
z min rokov, ktoré boli poukázané z enviro fondu ako separujeme. V kap. výdavkov –
z predaja pozemkov na základe uznesení, ktoré boli prijaté na MZ, zníženie v prvej položke
z dôvodu projektu DOS, ktorý sa nezačal a predpokladáme plnenie na budúci rok, zvýšený je
transfer verejnej správy na zberný dvor mysleli sme, že peniaze príjdu v roku 2020 ale prišli
až tento rok, vzdelávanie škola ZUŠ rozpočet príjem dotácia na dôsledky pandémie, pri MŠ
ústredie urobili parkovisko a chodník a to už musí byť v kapitálových výdavkov, pri športe
navýšenie na 10.000,-€ vzpieračská hala, navýšenie k projektu cyklotrasa sa musia 5 rokov
robiť monitorovacie správy a firme to musíme zaplatiť, správa mesta, vrátenie dotácii na
zamestnanosť a vrátenie dotácie na stravu keďže deti nechodili do školy. Kapitálové výdavky
20.000.-€ zavedenie zberu bioodpadu – presun na bežné výdavky, podaný projekt na
rekonštrukciu MŠ Blažkov 3000 + 13000 na parkovisko, rekonštrukcia DOS predpoklad
fakturácie do konca roka nebude,
p. Šumská – či sa vymáhajú pohľadávky, je malé plnenie,
p. Pagáč – vyhodili sme upomienky všetkým neplatičom, dnes išla posledná várka,
p. Šumská – keď ich neupozorníme tak nezaplatia,
p. primátor – daňové dostalo taký pokyn, že počas pandémie sa nemôžu vyhadzovať
upomienky, dali sme to všetko nad 100,-€,
p. Jesenský - chcem pochváli Ing. Tvrdú za vypracovanie konsolidovanej správy,
p. Tvrdá - kto čítal správu vie čo tam je doplnené,
p. primátor – má ešte niekto do diskusie, nik sa neprihlásil prečítal uznesenia podľa
návrhu, s ktorými súhlasili všetci poslanci.

Bod programu 9 - Rozbor hospodárenia Mestského podniku Krásno nad Kysucou, s.r.o.
za I. polrok 2021
p. primátor – teraz mi p. Pagáč – oznámil, že ekonómka je chorá, treba to
oznámiť skôr,
p. Kormanec – však sa tam také nič neudalo, máme to v tlačenej podobe,
p. primátor – otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu,
s ktorým súhlasili všetci poslanci.

Bod programu 10 – Hospodársky výsledok Krasbyt, s.r.o. za I. polrok 2021
p. primátor – ospravedlnil p. riaditeľa je na dovolenke máte inf. správu, myslím, že
z tej najhoršej krízy sme sa dostali. Plyn ide hore, jednáme s dodávateľmi, aby sme zohnali
najlacnejší, bude narásť plynu o 100 percent a elektrika pôjde hore tiež ale nie tak drasticky
ako plyn. To je asi všetko k hospodárskemu výsledku, má niekto do diskusie, nik sa
neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Bod programu 11 – Návrh na úpravu nájmu na opravy od 1.10.2021
p. primátor – výška fondu opráv bola zatiaľ určená v minimálnej sume, čo bolo
z dôvodu, že boli bytovky novopostavené a neboli nutné opravy. Vzhľadom k tomu, že
niektoré bytovky majú viac ako 10 rokov a sú potrebné opravy, ale najmä výmeny kotlov,
ktoré sú v každom byte samostatne. Preto je nutné mať na fonde opráv dostatok finančných
prostriedkov na tieto opravy. Po zistení vo viacerých obciach a mestách je fond opráv tvorený
ešte vyššou čiastkou. Otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenia podľa návrhu,
s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Bod programu 12 - Komunitný plán sociálnych služieb 2021-2026 – návrh
p. primátor – sa dal vypracoval na nové plánovacie obdobie 2021- 2026, to vyžadujú
aj k projektom. Zmapovali sme čo máme v Krásne, čo chceme robiť, proste tá klasika,
otváram diskusiu,
p. Jozefíková – mali sme porozmýšľať kde umiestniť dom dôchodcov a ja som
uvažovala, že ako mal byť nový cintorín ešte je tam nejaký priestor, je tam cesta, stavajú sa
tam rodinné domy, tomto je môj návrh
p. primátor – ja tiež intenzívne rozmýšľam, napadlo ma tam ako býva Jaro, ale to
zátopová oblasť, ale Sihôtka je vedená v územnom pláne na zástavbu, takže to by nebolo zlé,
možno len prechod cez cyklotrasu, ale to by bolo len pár krát denne, tam si to viem predstaviť
bolo by to v tichosti. Peniaze budú len malé rodinné typy ale na veľké teraz nie je. Začneme
projektovú prípravu ak sa dohodneme kde a nejakú štúdiu
p. Jozefíková - to som rada ale aj nás poslancov sa teraz viacej pýtajú na dom
dôchodcov, všetko okolo je plné. Keď bude jasné dať informáciu pre ľudí, zatiaľ sme takto
ďaleko aby vedeli,
p. primátor – vieme umiestniť behom 1 mesiaca, nechcú byť vo veľkých izbách,
každý chce byť radšej sám,
p. Jozefíková – najradšej chcú byť doma,
p. primátor – takže ku komunitnému plánu máte ešte do diskusie, nik sa neprihlásil,
prečítal uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci.
p. Jesenský –dať pre ľudí nejaký výstup ako pokračujeme s domom dôchodcov,
p. primátor – navrhujem uznesenie MZ odporúča MsÚ výber miesta pre dom
dôchodcov s alternatívami.
Bod programu 13 - Prijatie uznesení k projektom
p. primátor – najskôr ja som bral ako samozrejmosť, že zmluvy o poskytnutí NFP
a dodatky podpisuje štatutár, ale potrebujú k projektom takéto uznesenie, ktoré mate
v tlačenej podobe. Potom je projekt Rozvojom futbalových schopností k podpore športu

v pohraniči – projekt schválený z Interregu na vybavenie futbalu, trenérov a pod., projekt MŠ
Blažkov – chceme na prízemní zriadiť ešte jednu triedu. Otváram k tomuto bodu diskusiu, nik
sa neprihlásil prečítal uznesenia podľa návrhu, s ktorými súhlasili všetci poslanci.
Bod programu 14 - Rôzne
PHSR
p. primátor - PHSR mále vypracovaný ale z dôvodu predĺženia podávania žiadosti
o rok musí byť aj PHSR aj na rok 2023. Otváram k tomuto bodu diskusiu, nik sa neprihlásil
prečítal uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Memorandum
p. primátor - memorandum – Žilina bojuje o mesto kultúry pre budúci rok – dostala sa
do užšieho výberu. Žilina to pojala tak, že zapojila aj obce, ďalej Bialsko Biala v Poľsku
a Ostrava v Českej republike, aby to nerobila len na území mesta. Podpísaním memoranda
nám ponúkajú to, že mi vložíme vklad za jedného občana 1 euro a oni nám dajú trojnásobok
na kultúrne podujatia a remeslá. Pozdáva sa mi to, preto je to narýchlo lebo len včera som mal
s nimi jednanie. Otváram k tomuto bodu diskusiu, nik sa neprihlásil navrhol znenie uznesenia:
MZ návrh Memoranda o spolupráci medzi Mestom Žilina a Mestom Krásno nad Kysucou
v rámci kandidatúry Mesta Žiliny do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúrny 2026.
S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci.
Prísediaci súdu.
p. primátor – dnes to prišlo, neschválili nám 6 kandidátov, nemôžu byť prísediaci nad
65 rokov a niektorí neodovzdali dotazníky, čiže ostali len dvaja novo navrhnutí.
Porozmýšľajte o návrhoch. Asi budeme musieť nechať na budúce zastupiteľstvo ale neviem či
nebude neskoro.
Bod programu 15 - Interpelácie
p. Mozol – problém okolo košov za domom služieb, bolo to tam hrozné ale teraz je to
extrém,
p. primátor – tam je problém, že príde auto na parkovisko, povyhadzuje z auta
a nevieme kto to tam vyhodil. Navrhujem asi len také riešenie, že by sa zamykal a bolo by to
len pre zákazníkov domu služieb, ako sme to urobili u Sýkory a zatiaľ nie je s tým problém,
p. Jozefíková- chcem upozorniť na problém s motorkármi, ktorí jazdia po cyklotrase
a možno aj bez vodičského oprávnenia, aby sa tam išli mestskí policajti pozrieť
a skontrolovať,
p. primátor – keď je pekne majú chodiť buď pešo alebo na bicykloch, ale keď aj
zachytíš na kamere nie je vidno tvár a nemôžeš identifikovať,
p. Kormanec – keď som bol na zdravotnom stredisko pomáhal som vozičkárovi,
nedalo by sa urobiť bezbariérový vstup,
p. Ďurišová – oni ho tam majú.
p. primátor – majú ho len treba zavolať sestričke a ona to zabezpečí,
p. Škrobian - chcem sa poďakovať za rekonštrukciu strechy vzpieračskej haly ako aj
za peniaze na náš oddiel,
p. primátor – pozýval Vás na futbalový zápas ako ja na stole máte pozvánku na Dni
mesta. Ďakujem za účasť.
Po ukončení rozpráv boli prijaté nasledovné uznesenia.

