Zápisnica
z rokovania mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou
konaného dňa 26.05.2021

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.
a mestská kontrolórka Ing. Zuzana Buchtová
Ospravedlnený: Mgr. Martin Ondruška
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 ( Ing. J. Lapihusková, Krásno 1282,
Kysucké múzeum Čadca, Alza.sk Bratislava, Lekáreň Krásno, s.r.o Bratislava, J.
Ondruška, Krásno 879, Profmo Oščadnica, Sevak, a.s. Žilina, ŽSK Žilina,
Legan Stav, s.r.o. Horelica 207)
3/ Kontrola plnenia uznesení
4/ Stanovisko mestskej kontrolórky k záverečnému účtu
5/ Záverečný účet Mesta Krásno nad Kysucou a rozpočtové hospodárenie rok 2020
6/ Informatívny rozbor hospodárenia mesta za I. štvrťrok 2021 + úprava rozpočtu
7/ Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie
8/ Zmluva o nájme a prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov - návrh
9/ Dodatok č. 7 k Zmluve o výpožičke Mestského podniku Krásno nad Kysucou
10/ Voľba prísediacich súdu na roky 2022-2025
11/ VZN č. 32/2021, ktorým sa mení VZN č. 21/2019 o hazardných hrách
12/ Dodatok č. 2 k zásadám odmeňovania
13/ Prijatie uznesení k projektom
14/ Plán práce Mestského zastupiteľstva na II. polrok 2021
15/ Plán práce mestskej kontrolórky na II. polrok 2021
16/ Interpelácie
17/ Rôzne (Úprava MK v lokalitách Zákysučie, Lazy, Svrkel, Blažkov)
18/ 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.
Ospravedlnení poslanci: Mgr. Martin Ondruška. Primátor konštatoval, že počet prítomných
poslancov je 11 a MZ je uznášania schopné. Primátor oslovil poslancov s otázkou, či súhlasia
s programom rokovania, ktorý dostali v tlačenej podobe s tým, že sa doplní v bode prijatie
uznesení k projektom - vnútrobloky už o aktuálnu cenu 5%. S týmto návrhom súhlasili všetci
poslanci. Do návrhovej komisie navrhol: Marcela Seka, Ing. Oľgu Šumskú Lastovicovú za
overovateľov zápisnice navrhol: PhDr. Martu Jozefíkovú, Mgr. Milana Jesenského s týmto
návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci.

Bod programu 2 – Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov
Žiadosť Ing. Jarmila Lapihusková a manžel Igor, Krásno č. 1282
p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi
p. Pagáč – manželia Lapihuskovi žiadajú o odpredaj mestského pozemku p.č. 98/1,
ktorý sa nachádza pri bytových domoch na ul. 1. mája a časť tohto pozemku slúžila ako
detské ihrisko, ktoré bolo vybudované v roku 2008. V tomto období hľadáme investičný
zámer aby táto lokalita spĺňala všetky kritéria bytovej zástavby, čo sa týka detského ihriska,
revitalizáciu vnútrobloku a pod. Ako uvádzajú v žiadosti o odpredaj žiadajú z dôvodu údržby,
opravy. Mesto by vyšlo v ústrety a pri realizácii takýchto opráv nemá dôvod nepovoliť vstup
na parcelu, kde by sa realizovali bežné opravy rodinného domu
p. primátor - otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu,
s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Žiadosť Kysucké múzeum Čadca
p. Pagáč – Kysucké múzeum Čadca žiada o prenájom nebytových priestorov
v základnej škole Blažkov prízemie, kde sa nachádzajú dve triedy,
p. primátor – p. riaditeľka hľadá priestory na rozšírenie depozitu, ale myslím si, že to
miesto by sme využili ináč. Dnes som hovoril s p. riaditeľskou MŠ máme veľa detí prijatých
a veľa sa hlási 2 ročných. Rozmýšľal som o tom, že by sme urobili kuchynku a WC a z tých
tried by sme urobili jednu triedu, ak bude záujem voziť tam deti. Máte ešte niečo do diskusie,
nik sa neprihlásil prečítal uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci prítomní poslanci.
Žiadosť Alza.sk s.r.o. Bratislava
p. Pagáč – požiadali o prenájom pozemku o výmere 7 m2, na ktorom chcú umiestniť
Alzabox. Je to zariadenia, ktoré slúži na uskladnenie zásielok, máte fotodokumentáciu. Bude
umiestnené na priečelí kultúrneho domu od parkoviska. Firma namontuje zariadenie,
vybuduje prístupový chodník a bude hradiť všetky náklad spojené s realizáciou. Mesto
zabezpečí len prívod elektrickej energie,
p. Mozol – chcem sa spýtať keď tam prídem autom vybrať si balík, či si musím
zaplatiť parkovné,
p. primátor – mestskí policajti aj teraz robia tak, že za krátkodobé zastavenie len
upozornia, toto nie je problém. V zmluve je návrh hradiť nájomné vo výške 300,-€ ročne
a paušálna mesačná sadza na el. energiu 20,-€. Lepšie miesto sme nenašli a toto je dobré je

tam aj parkovisko. Má ešte niekto do diskusie, nik sa neprihlásil a začal čítal uznesenie na
prebytočnosť majetku a spýtal sa, že či nedáme už nájom za podmienky,
p. Pagáč – podmienky sú v zmluve,
p. primátor – prečítal uznesenie s tým, že sa doplnia podmienky, ktoré sú navrhnuté v
zmluve, s týmto návrhom súhlasili všetci poslanci.
Žiadosť o Lekáreň Krásno, s.r.o. Bratislava
p. Pagáč – Lekáreň Krásno žiada o predaj priestorov, v materiáloch máte návrh celej
rekonštrukcie, ale navrhli sme len dlhodobý prenájom, .nakoľko neboli žiadne problémy
platiť tento nájom na čas.
p. primátor – otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu
s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Žiadosť Ján Ondruška a manželka Anna, Krásno 879
p. Pagáč – vlastne to je žiadosť o odpredaj tej uličky, ktorá išlo okolo bývalej pošty
smerom k základnej škole
p. primátor – to je chodník okolo tých záhrad,
p. Pagáč – vyzval som všetkých ale neprihlásili sa,
p. primátor – máme schváliť už predaj, nie ako je návrh prebytočnosť, je to jedna
parcela. Prečítal uznesenie s doplnením na predaj podľa GP, ktorý si dá vypracovať na vlastné
náklady a cena ako predchádzajúcim žiadateľom, s týmto návrhom súhlasili všetci poslanci
Žiadosť Profmo, s.r.o. Oščadnica 2064
p. Pagáč - čistiareň je zriadená v našich priestoroch v bývalej požiarnej zbrojnici,
žiadajú odpustenie nájmu. Schvaľovali sme odpustenie nájmu v našich priestoroch taktiež
požiadali o 50= odpustenie nájmu. Máme s nimi dobré skúsenosti vyčistili bezplatne
teplákové súprav, spolupráca s nimi je dobrá,
p. primátor – ja som volal s majiteľkou a oni sú ochotní, že to čo im pre odpustíme že
nám vyčistia to čo budeme potrebovať. Im by to pomohlo. Má ešte niekto do diskusie, nik sa
neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci prítomní poslanci
Zmluvy o zriadení vecného bremena 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, Aktivita B – Odkanalizovanie, SO 05/3C Krásno
n ad Kysucou, m.č. Zákysučie, Rekonštrukcia ČS-Z1 a ČS-E1, stavebný objekt SO 05/3
kanalizácia Krásno nad Kysucou
p. primátor – ak by sme to neschválili museli by to vyvlasťňovať 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 ŽSK – schválenie cenového zámeru – pohrebné služby

p. Pagáč - systém funguje tak, že kto vykonáva nejakú činnosť musí mať schválený
sadzobník, ktorý schvaľuje VÚC. Ak si pamätáte v roku 2013 ste aj nám schvaľovali takýto
cenový návrh. Na poslednej strane máte ceny 2013 naše a 2010 Pohrebníctva Anna
a porovnajte si ceny, aké sú ceny nové. Je to desať rokov a oni museli požiadať o nový
sadzobník, ja som zisťoval ceny aj v KNM a Žiline, sú skoro v rovnakej výške niekde je viac
5 eur alebo 10 eur. Najdôležitejšie sú výkopové práce, sú to položky, ktoré sú najviac
zaťažené, ale ceny sa za 10 rokov menili.
p. primátor – otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu
s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Žiadosť LEGAN Stav, s.r.o. Horelica 207
p. Pagáč – firma LEGAN Stav požiadala o predaj pozemku, ktorý sa nachádza pri
firme Služby Krásno a má ho v nájme 2 roky. Je to 1000 m2 z dôvodu toho, že chce prestavbu
výroby železa a argumentujú tým, že zamestnajú 10 ľudí, ak prejde prebytočnosť na ďalšom
zastupiteľstve by prezentovali vizualizáciu,
p. primátor – otváram k tomuto bodu diskusiu,
p. Kormanec – chcem sa spýtať, že prečo na niektorých návrhoch uznesení je
schvaľuje a niektorých neschvaľuje, na základe čoho sa pripravujú tieto návrhy,
p. primátor – keď je zámer, že pozemok je prebytočný tak sa pripraví návrh schvaľuje
a keď je zámer že nechceme predať a máme s tým pozemkom iný zámer tak je návrh
neschvaľuje,
p. Kormanec – myslím si, že keď si spomeniem ako sme tento pozemok ťažko dostali
do majetku , či ho nebudeme potrebovať, zdá sa mi nelogické ho predať. Prenájom je
výhodný aj pre neho aj pre nás. V tejto dobe by som pozemok v centre mesta nepredával
a nedával by som ho ani prebytočný. Je to 1000 m, keď ho budeme v budúcnosti potrebovať
už nebudeme mať nijaký mestský pozemok. Treba ho nechať.
p. primátor –súhlasím s tebou,
p. Kormanec – podľa môjho názoru cena od 50 - 100 eur by nám nechýbala, podľa
hospodárenia sme na tom dobré, nepotrebujeme tieto peniaze, nechal by som pozemok
v nájme,
p. Jozefíková – v pondelok sme si to prechádzali a zhodli sme sa na tom, že nechať
prebytočný a na ďalšom zastupiteľstve nám predstaví zámer a podľa toho sa rozhodneme.
p. Kormanec – možno vie kúpiť v priemyselnom parku a nešiel by som do toho
p. Pagáč – riešili sme to komplexne, že je to v priemyselnej zóne, zistil som že tadiaľ
vedie plyn a na ďalšom zastupiteľstve by nám dali vizualizáciu,
p. Kormanec – ten pozemok je taký aký je, mali by sme to zamietnúť. Ja som rád, že
je tu človek, ktorý pomôže. Možno o rok budeme potrebovať pozemok a potom ho budeme
za drahé kupovať. Stopnime to na začiatku.
p. Pagáč – bavili sme sa aj o cene,
p. Šumská – navrhovala som cenu 50-100,-Eur,
p. p. Kormanec - hodnota pozemku je veľká nešiel by som do toho,
p. primátor - sú dva návrhy a to odročuje a neschvaľuje a ešte máte do diskusie,
p. Mozol - aj by som navrhoval odročil, nech nám donesie projekt, ťažko sa mi
dedukuje, keď nevidím čo tam chce robiť, treba sa spýtať či keď navrhneme dlhodobý
prenájom či je ochotný zainvestovať,
p. Kormanec – je to len 1000 m,
p. Mozol - keby prišiel na MZ a potom sa rozhodneme,
p. primátor – pozemok budeme potrebovať v budúcnosti, návrh uznesenia odročuje
alebo zamietame
p. Kormanec – zamietame

p. primátor – primátor prečítal uznesenie s tým, že neschvaľuje prebytočnosť majetku.
Hlasovanie: ZA-7, zdržal sa 3.
K bodu programu 3- Kontrola plnenia uznesení
p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi,
p. Pagáč – uzn. č. 43/2020 – dali súhlas p. Špilákovej na uloženie kanalizačnej
prípojky, ešte nám nedala meračku, čakáme na GP - otočňa na ul. SNP zámenná zmluva p.
Seko a ešte nedali GP ani na pozemky od bývalej starej pošty smerom k základnej škole, tieto
uznesenia sú v riešení
p. primátor - otváram k tomuto bodu diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie
podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci.
K bodu programu 4 - Stanovisko mestskej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2020
p. primátor – prenechávam slovo p. kontrolórke
p. Buchtová – V zmysle §18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov som urobila odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta
Krásno nad Kysucou za rok 2020. Toto stanoviska som spracovala z predloženého
záverečného účtu, ktorý som spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlá ako aj so zásadami rozpočtového hospodárenia mesta Krásno nad
Kysucou, zároveň bol v zákonom stanovej lehote t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením
sprístupnený na úradnej tabuli mesta a obsahuje povinné náležitosti podľa zákona
o rozpočtových pravidlách. Finančné hospodárenie sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
mestským zastupiteľstvom 4.12.2019, uzn. č. 113/2019 a v priebehu rozpočtového roka bol
zmenený osem krát. Po vykonaných zmenách došlo v rozpočte k nasledovných zmenám:
k zvýšeniu bežných príjmov o 299.111,-€ k zníženiu bežných výdavkov o 86.175,-€, celkovo
sa prebytok bežného rozpočtu zvýšil o 385.285,-€. K výraznej zmene došlo v kapitálovom
rozpočte, kde kapitálové príjmy sa znížili o 336.467,-€, kapitálové výdavky sa zvýšili
o 26.046,-€ a celkovo sa zvýšil schodok kapitálového rozpočtu o 362.513,-€. Plnenie príjmov:
bežné príjmy 5394146,-€- schválený rozpočte, upravený rozpočet 5625407,-€, skutočnosť
5607223,58, plnenie 99,68%. Kapitálové príjmy 564205,-€ schválený rozpočet, upravený
rozpočet 227738,-€, skutočnosť 227739,77, plnenie 100%. Čerpanie rozpočtu výdavkov:
bežné výdavky 4985423,-€ - schválený rozpočet, upravený rozpočet 4899248,-€, skutočnosť
4579003,16, plnenie 93,46%. Kapitálové výdavky 1396035 schválený rozpočet, upravený
rozpočet 1422081,-€, skutočnosť 1422078,63€, čerpanie 100%. Súčasťou rozpočtu sú aj
finančné operácie cez ktoré sa zapájali do rozpočtu: Z rozpočtovaných prostriedkov minulých
rokov a fondov obce 529322,83E, z nerozpočtovaných prostriedkov z finančných zábezpek na
verejné obstarávanie 57000,-€,finančné zábezpeky byty Zákysučie 9918,06€ a platba IOMO
2,-€. Cez finančné výdavkové operácie sa uhradili splátky bankových a nebankových
poplatkov vo výške 106495,61€.Prebytoč bežného rozpočtu je 1177114,70€, schodok
kapitálového rozpočtu je -1194338,86€, schodok rozpočtu je -17224,16€. Schodok
hospodárenia sa upravuje o nevyčerpané prostriedky v sume 207188,96€ a to na školstvo,
stravu, zamestnanosť, odvod úrokov finančné zábezpeky na VO a byty Zákysučie,
nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj a Erasmus. Rozdiel medzi bilanciou
príjmov a výdavkov po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov je zostatok vo
výške 267665,31€, navrhuje sa aby táto suma bola pridelená na tvorbu rezervného fondu. Stav
pohľadávok sa v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 zvýšil o 21080,95€, z celkového stavu

pohľadávok najvyšší podiel pripadá na pohľadávky na nájomnom – 52%, daň d nehnuteľnosti
16,49%, z poplatkov za TKO – 12,88%, pohľadávky na nájomnom a služby v prenajatých
priestoroch 7,1%, pohľadávky z podnikania 4,25%, ostatné pohľadávky 7,27%. Mesto eviduje
záväzky v celkovej hodnote 2690529,57€, celková výška záväzkov dosiahla úroveň 48,20%.
Mesto má 100% účasť vo firme Krasbyt, s.r.o. , ktorej predmetom činnosti je výroba tepla
a TÚV, údržba bytového fondu a nebytových priestorov, správa bytov. Hospodárky výsledok
za rok 2020 spoločnosti Krasbyt je strata -5952,11€. Mesto má 100% účasť aj vo firme
Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o., ktorej predmetom činnosti je zabezpečenie
vývozu fekálií, zimná údržba a poskytované služby pracovnými strojmi a stavebné práce.
Z dotovanej činnosti je výsledok hospodárenia 0. Z podnikateľskej činnosti je zisk vo výške
1534,77€. Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Krásne nad
Kysucou schváliť celoročné hospodárenia mesta Krásno and Kysucou bez výhrad.
p. primátor – otváram k tomuto bodu diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie
podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci prítomní poslanci.
Bod programu 5 – Záverečný účet Mesta Krásno nad Kysucou a rozpočtové
hospodárenie za rok 2020
p. primátor – prenechávam slovo p. Ing. Tvrdej,
p. Tvrdá – p. kontrolórka to všetko povedala, máte nejaké otázky,
p. Šumská – prečo sú tak málo vymáhané poplatky za TKO a dane z nehnuteľnosti,
posielajú sa upomienky,
p. primátor – sú aj exekuované aj upomienky sa posielajú, tam sú aj dlhodobé
pohľadávky nie len za tento rok, nemôže vymáhať 5-10€, lebo za poštovné sa platí viac,
niektorí sú takí, že nemajú majetok a nemáme mu čo exekuovať,
p. Jozefíková – keby si to odrobili
p. primátor – to sa zákonne nedá dosiahnuť, najväčšie problémy sú keď nemajú
majetok, potom exekútor nemám čo vymáhať a potom musíme zaplatiť trovy exekúcie,
p. Pagáč – už kontroluje, každú žiadosť či je to na byt, stavebné povolenie a pod, či má
zaplatené všetky nedoplatky a upozorňujeme,
p. Kormanec – jedno otázku k pohľadávkam na nájomnom v byty Zákysučie
202.016,37€
p. primátor – pohľadávka z nájmu, ale nie je to pohľadávka od nájomníkov. Krasbyt
ako náš správca bytov vyberal a nepreúčtoval do daného termínu. Toto kontrolujeme na
mesačnej báze ak má výpoveď nepredlžujeme len na pol roka, kým nesplatia,
p. Tvrdá – toto nejde do hospodárenia, nájom je náš a mi ho odovzdáme na rozvoj
bývania
primátor – dávam návrh na uznesenie, ktoré prečítal podľa návrhu s ktorým súhlasili
všetci poslanci.
.
Bod programu 6 - Informatívny rozbor hospodárenia Mesta za I. štvrťrok + úprava
rozpočtu
p. Tvrdá – hospodárime s prebytkom 874218,84€, čo sa týka úpravy rozpočtu
v príjmovej časti dotácie zo št. rozpočtu ZŠ a MŠ, projekt Pomáhajúce profesie, dostali aj
Hasiči 3.000,-€ na bežné výdavky, ktorá bude aj v príjmovej a výdavkovej časti, taktiež
dotácia výdavkovej časti DHZ dostal dotáciu 300 na bežné výdavky, je to príjem a výdaj
taktiež ako dotácia na vybavenie knižníc, kapitálové príjmy predaj pozemkov a DP v hodnote

10.000,-€, dotácie na zberný dvor navýšenie z dôvodu, že dotáciu sme dostali až tento rok
a mali sme ju dostať v roku 2020, je tam úprava v prevode z rezervného fondu. Vo
výdavkovej časti – úprava o inventár v detskej ambulancii po MUDr. Božekovej, schválený
na minulom zastupiteľstve, ochrana pred požiarmi - dotácie DHZ, úpravy potokov, pri
odpadovom hospodárstve – nákup kompostérov, softvér na evidenciu kníh, vzdelávanie MŠ,
ZŠ, pri základnej š kole ešte navrhujeme 10.000,-€ na skrinky. Navýšenie v kap. výdavkov
kanalizácia centrum Násypy 5.000,-€, zberný dvor – lis – 12.000,-€, zavedenie zberu
bioodpadu, rekonštrukcia vchodových dverí dom kultúry 8.200,-€. to bolo 10.000 to nebolo
v materiálov,
p. primátor – chceli sme aby boli vo všetkých pavilónoch už vymenené skrinky
uzamykateľné, preto sme navrhli úpravu 10.000,-€ , jedná sa o posledný pavilón v ktorom
ešte neboli. Otváram diskusie máte ešte niečo k tomu, ja by som ešte k tomu projektu
vnútrobloky. Prečítal uznesenie k projektu vnútrobloky s doplnením ceny 20.429,14€
a potom prečítal uznesenie k rozboru a úprave rozpočtu podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci
poslanci..
Bod programu 7 – Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie
p. Tvrdá - mestský podnik dal návrh na vyradenie smetiarsky voz v OC 12945,64 Eur
– vyradiť likvidáciou a prídavné zariadenie ku traktoru v OC 11145,- vyradiť odpredajom na
základe ponukového konania. Mestský úrad navrhuje vyradiť drobný hmotný majetok v OC
1037,09 Eur (šálky, poháre, otočná stolička, skrinka, sedacia súprava a kreslá) toto vyradiť
likvidáciou, odvozom na skládku komunálneho odpadu.
p. primátor – otváram k tomuto bodu diskusiu, nik sa neprihlásil prečítal uznesenie
podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Bod programu 8 – Zmluva o nájme a prevádzkovaní zariadenia na zber a odpadu
a zariadenia na zhodnocovanie odpadov
p. primátor – to dávame mestskému podniku do správy halu na separovaný odpad č.
2039, aby mohli zberný dvor prevádzkovať, podstatne ostáva nám ale mestský podnik ho
bude mať v správe. Otváram k tomuto bodu diskusiu, nik sa neprihlásil prečítal uznesenie
podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Bod programu 9 – Dodatok č. 7 k Zmluve o výpožičke – návrh
p. primátor – to je dodatok k zmluve o výpožičke, ktorý sa rozširuje o dvojkomorový
lis L30-2 na triedený zber s príslušenstvo v OC 9.240,-€. Mali sme starý už nefunkčný tak
sme sa rozhodli kúpiť nový a dali sme ho do majetku mestského podniku.
Bod programu 10 – Voľba prísediacich súdu na roky 2022-2025
p. primátor – dali sme všetkých ktorí boli aj minulé volebné obdobie,
p. Pagáč- je tam zmena p. Jozefíková sa vzdala a je navrhnutý Ing. Juraj Lahuta.
p. primátor – prečítal uznesenia podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci.

Bod programu 11 - VZN č. 32/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 21/2019
o hazardných hrách – návrh
p. primátor – VZN vzdialenosť podľa zákona sa mení z 200 – 500 m, máme už len
jednu herňu v meste, máte niečo k tomuto VZN, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa
návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci.

Bod programu 12 – Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania volených funkcionárov
Mesta Krásno nad Kysucou
p. primátor – vedenie kroniky aby sa mohol zaplatiť ten čo píše kroniku, nemôže sa
tam dať, ja by som navrhol viacej ako 200,-€,
p. Jesenský – ja nechcem nič
p. primátor – zvolíme aj dvoch kronikárov, to je 45,-€ na mesiac,
p. Jozefíková - navrhujem 500,-€
p. primátor – ja som rád že niekto píše kroniku, ale treba to navýšiť
p. Mozol - navrhujem 500,-€
p. primátor - asi je súhlas s navrhnutou sumou, prečítal uznesenie podľa návrhu
s doplnením sumu na 500,-€, brutto ročne s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Bod programu 13 – Prijatie uznesení k projektom – vodozadržné opatrenia,
nízkouhlíková stratégia a vnútrobloky Zákysučie – návrhy
p. primátor – projekt vnútrobloky som už čítal, ešte sme podali dva projekty a to
nízkouhlíková stratégia a vodozadržné opatrenia, hovorili nám ľudia čo s tým pracujú, že je
tam nádej tam sme dali aj na tieto projekty, sú tam ešte elokované peniaze. Nemusím čítať
celé máte to v tlačenej podobe, s uzneseniami súhlasili všetci poslanci.
Bod programu 14 - Plán práce mestského zastupiteľstva na II. polrok 2021
p. primátor – to je vlastne návrh, ktorý sú musí schváliť, máte niečo do diskusie, nik
sa neprihlásil prečítal uznesenie podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Bod programu 15 - Plán práce mestskej kontrolórky na II. polrok 2021
p. primátor- prenechávam slovo p. kontrolórke
p. Buchtová – predkladám návrh plánu práce mestskej kontrolórky na II. polrok 2021.s
týmto zameraním: 1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde v ZŠ Krásno nad Kysucou za rok 2020. 2. Kontrola vedenia pokladne
v Meste Krásno nad Kysucou za rok 2020. 3. Kontrola čerpania a vyúčtovania dotácií
poskytnutých z rozpočtu mesta Krásno and Kysucou za rok 2019.,
p. primátor – otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu
s ktorým súhlasili všetci poslanci.

Bod programu 16 - Interpelácie
p. primátor – nech sa páči
p. Mozol - ja sa chcem sa spýtať na tie prepadnuté zaasfaltované cesty v blízkosti
benzínovej smerom na Zborov, je dosť prepadnutá, či sa to nejako rieši, strašne sa veľa ľudí
sa sťažuje,
p. primátor - cesta je v správe Správy ciest ŽSK, sme ich vyzývali, nekonali tak som
zvolal jednanie, teraz by sa to malo rezať, či to urobia tlačíme, zajtra mám veľké jednanie so
starostami a so Sevakom bude tam aj Strabag zajtra to ešte preberieme..
p. Ďurišová – cesta ako sa ide na poštu, aby sa vyrovnala, ulica obrancov mieru,
a tam sa tiež kopalo
p. primátor – čo sa týka po kanalizácii zajtra je jednanie, postupne ich dávame do
kopy, teraz sa robí ul. Revolučná, urobená je ul. Lazná a Močiar, do Sýkorov – ul. Uhliská,
snažíme sa postupne ich dávať do poriadku,
p. Ďurišová - obchod Blažkov – nedalo by sa nejako dohodnúť s predajcami, aby sa
tam otvoril obchod, starí ľudia, ktorí nemajú auta nemajú si kde kúpiť základné potraviny
p. primátor – u Blažky, v Kalinove je to to isté, oslovil som Jednotu ale tí nechcú ísť
do straty. Nájomca podľa informácií chce veľký nájom tak bývalý prevádzkovateľ odskočil,
ja neviem čo podniknúť,
p. Kormanec – keď som bol v Zakopanom, tak tam chodila dodávka s potravinami, či
by sa tké niečo nedalo u nás. Máme dobrú spoluprácu s p. Ďuranom či by nešiel do toho,
p. Pagáč – ja som osloviť Petra, hovoril, že bude o tom rozmýšľať,
p. Kormanec – určite by sa to neriešilo až teraz keď tam obchod nie je, ľudia sú
rozcestovaní a donesú si z Čadce a iných miest,
p. Pagáč – a ešte bol aj problém v predajni, keď si objednali chleba ani si preň neprišli.
p. primátor – prevádzkovateľ hovoril, že už nikto tam nekupuje, iba tí, ktorí sú úplne
odkázaní na túto predajňu a už to nie je efektívne. Teraz jednáme na ZMOS-e čo štát spraví,
či prispeje na pojazdné predajne. Cítim tam ten problém, hľadáme riešenie, ak by štát prispel
spojili by sme sa viacerí obce,
p. Jozefíková – či by sa nedalo na cestu okolo Pauka dať značku zákaz vjazdu
p. primátor – môžeme osadiť takúto značku,
p. Jozefíková – chodník od kostola kedy sa to začne robiť,
p. primátor – chceme to robiť, už je vypísané výberové konanie na dodávateľa stavby,
chcem aby to robil mestský podnik ale aj oni musia dať cenovú ponuku,
p. Jozefíková – teraz stretávam ľudí, ktorí sa pýtajú na Dom dôchodcov, možno by
nebolo zlé urobiť také niečo v škole u Blažkov,
p. primátor – ja o tom dlhodobo rozmýšľam, že postavíme dom dôchodcov, hľadáme
pozemok,
p. Jozefíková – každý rok je viac alzaihmerov, treba osobitné zariadenie, či by sme
také niečo nemohli urobiť aj u nás,
p. primátor – to je pravda, je viac ľudí postihnutým touto chorobu, ale nemôžeme
urobiť alzhaimer centrum, je to drahé, to je iná starostlivosť, musia byť špecialisti, je to
náročné. Ani VÚC do toho nešla pre finančnú náročnosť. Rozmýšľam, keď sa urobia
pozemkové úpravy na Lazoch tam by bol pekný dom dôchodcov. Určite hľadať priestor ale
u Blažky by sme potrebovali skôr urobiť škôlku.
p. Jozefíková – deti sa nemôžu starať o rodičov, ako by vyžili možno rozmýšľať aj
o dennom stacionári, mali by sme to schváliť urobiť aspoň projektovú dokumentáciu.
p. primátor – dnes som práve hovoril s p. riaditeľkou MŠ koľko má zapísaných detí,
žiadosti má viacej, preto chcem u Blažky robiť dole ešte jednu triedu,
p. Pagáč – dobre načrtol p. primátor tie pozemkové úpravy na Lazoch, je to priestor na
zelenej lúke,

p. Jozefíková - 4 roky o tom hovoríme,
p. primátor – povedzte iné riešenia. Teraz ideme dostavať dom pre seniorov na
Hálkovej ulici a musíme nájsť pozemok. Povedzte kde a poraďte, za toto obdobie nepadol
žiadny reálny návrh,
p. Jozefíková – sihôtka,
p. primátor – tam by sa mi to páčilo, urbár by nám možno prenajali, celkom rozumné
Bod programu 17 - Rôzne
p. Pagáč – rozvojové aktivity v bytovej výstavbe v posledných rokoch je enormná, kde
vo všetkých mestských častiach sa realizuje výstavba rodinných domov. V niektorých
častiach ako je Zákysučie sú už v pokročilom štádiu, kde je vybudovaná kanalizácie a
vodovod a všetky inžinierské siete a je vydané stavebné povolenie na vodovod a kanalizáciu
v mestskej časti Kalinov – Svrkel, v mestskej časti Lazy sú už tieto siete vybudované
a Blažkov sa rieši priebežne. V týchto lokalitách máme pravidelné sťažnosti občanov
s nekvalitnými prístupovými komunikáciami, ktoré sú po realizácii bytovej výstavby
poškodené a nespĺňajú kritéria miestnych komunikácií. Po zriadení pasportizácie miestnych
komunikácii v našom meste sme realizovali vysporiadanie podielov neznámych vlastníkov
miestnych komunikácii v intraviláne mesta. Pripravujeme projektové dokumentácie na úpravu
miestnych komunikácií, aby dostali náležitú formu a dostali sa do takého stavu asfaltovanie,
preto potrebujeme zlegalizovať všetky náležitosti po právnej stránke a dať ich do užívania. Od
roku 2018 vyberáme i poplatok za rozvoj, na základe toho, že rozvojová politika bytovej
výstavby v našom meste napreduje a tieto prostriedky môžeme použiť na účely výstavby
miestnych komunikácií.
p. primátor – zaviedli sme poplatok za rozvoj a tie peniaze môžeme použiť na
komunikácie a teraz po troch rokoch ich musíme použiť len na účel pre aké sú určené.
Otváram k tomuto bodu diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu,
s ktorým súhlasili všetci poslanci.

Po ukončení rozpráv boli prijaté nasledovné uznesenia.

