Zápisnica
z rokovania mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou
konaného dňa 03.03.2021

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/ Mgr. Martin Ondruška
8/ Miloš Lastovica
Ospravedlnení: Ing. Oľga Šumská Lastovicová, Marcel Seko, Ing. Vladimír Kormanec Ph.D.,
Miroslav Škrobian 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/ Voľba hlavného kontrolóra mesta Krásno nad Kysucou
3/ Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov ( P. Podolák, Krásno č. 1186, Z.
Špániková, Krásno 1020, J. Meliš, Krásno 658, Montáža, s.r.o., Kalinov 1463,
A. Faktorová, Krásno 143, MIRACI, s.r.o. Čadca, Reality Sk, Čadca, T. Božek,
Čadca)
4/ Kontrola plnenia uznesení
5/ Odpustenie nájmu
6/ Úprava rozpočtu
7/ Zápisnica zo zasadnutia kultúrnej komisie
8/ Inf. rozbor hospodárenia Krasbyt, s.r.o. za rok 2020
9/ Návrh zmluvy o výpožičke vozidla pre Krasbyt, s.r.o.
10/ Inf. rozbor hospodárenia Mestského podniku Krásno, s.r.o. za rok 2020
11/ Rôzne
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. Margitu Ďurišovú, Vojtecha Buchtu za overovateľov
zápisnice navrhol: Mgr. Jozefa Mozola a Mgr. Martina Ondrušku s týmto návrhom súhlasili
všetci prítomní poslanci.
Bod programu 2 – Voľba hlavného kontrolóra mesta Krásno nad Kysucou
p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi
p. Pagáč – dňa 18.2.2021 zasadala komisia na otváranie obálok na voľbu kontrolóra.
Boli doručené 4 neporušené obálky, ktoré komisia otvorila a zistila, že prihlásení uchádzači
na voľbu hlavného kontrolóra spĺňajú všetky podmienky, ktoré boli vyhlásené vo výberovom
konaní. O čom bola spísaná zápisnica na základe tejto zápisnice by sa mali prijať unesenie
o spôsobe voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním. Potom treba určiť trojčlennú
komisiu v zložení predseda a dvaja členovia,
p. primátor – zvolíme komisiu na tajné hlasovanie
p. Jesenský – navrhujem, čo otvárali obálky,
p. primátor – dobre a predseda bude p. Jozefíková, s čím súhlasili všetci poslanci.
Dávam priestor uchádzačom, pričom ospravedlnil p. Zuzčákovú z neúčasti nakoľko je PN.
V abecednom poradí sa predstavili uchádzači Ing. Zuzana Buchtová, PhDr. Peter Jurga, Mgr.
Michaela Kopáčová a za p. Zuzčákovú povedal pár slov p. primátor. Nech sa páči otváram
diskusiu, nik sa neprihlásil. Prešli by sme k prijatiu uznesení. MZ schvaľuje spôsob vykonania
voľby hlavného kontrolóra – tajným hlasovaním, s ktorým súhlasili všetci prítomní poslanci.
Teraz poprosím p. predsedníčku aby zorganizovala a riadila tajné hlasovanie,
p. Jozefíková – zakrúžkujte toho kandidáta, ktorému chcete dať hlas, vložte do obálky
a potom do krabičky.
p. primátor – podľa zákona je treba asi nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a
potom bude asi druhé kolo,
p. Jozefíková – na základe §18a odst. 3 zákona č. 369/1990Z.z.
o obecnom zriadení v platnom znení komisia vydala 8 hlasovacích lístkov
a 8opečiatkovaných obálok. Všetky hlasovacie lístky boli platné. Z toho vznikli tieto
výsledky: Ing. Zuzana Buchtová s počtom hlasov 5, PhDr. Peter Jurga s počtom hlasov 2,
Mgr. Michaela Kopáčová s počtom hlasov 1 a Mária Zuzčáková s počtom hlasov 0. Za
hlavného kontrolóra Mesta Krásno nad Kysucou nebol zvolený v prvom kole žiadny kandidát,
nakoľko nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov. Do druhého kola
postupuje Ing. Zuzana Buchtová a PhDr. Peter Jurga.
p. primátor – v druhom kole bude zvolený ten, ktorý dostane najviac hlasov.
p. Jozefíková – v druhom kole bolo vydaných 8 hlasovacích lístok a 8
opečiatkovaných obálok pre druhé kolo volieb. Všetky hlasovacie lístky boli platné. Z toho
vznikli tieto výsledky: Ing. Zuzana Buchtová s počtom hlasov 7 a PhDr. Peter Jurga s počtom
hlasov 1. Za hlavného kontrolóra Mesta Krásno nad Kysucou v druhom kole bola zvolená
Ing. Zuzana Buchtová s počtom hlasov 7
p. primátor – pogratuloval víťazke s tým, že je nástup 15.4.2021, všetko ostatné sa
vieme dohodnúť. Ešte raz prečítal všetky uznesenia s tým, že doplnil posledné o meno novej
kontrolórky Ing. Zuzany Buchtovej, s počtom hlasov 7 z celkového počtu 8 prítomných

poslancov s termínom nástupu do práce 15.4.2021. S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci.
Poďakoval ostatným kandidátom a zaželal im úspešné nové pracovné pozície.

Bod programu 3 – Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov
Žiadosť Pavol Podolák a manželka Janka, Krásno č. 1186
p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi
p. Pagáč – uznesením č. 75/2020 sme schválili prebytočnosť majetku, ktorý sa
nachádza pri ihrisku a bude slúžiť ako vstup do garáže. Cenu sme navrhli 3,-€, vychádzali
sme z podkladov ako sme určovali cenu v tejto lokalite,
p. primátor - otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu,
s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Žiadosť Z. Špániková, Krásno č.207
p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi
p. Pagáč – jedná sa o pozemok v časti Kalinov, slúži ako prístupová cesta
k rodinnému domu. Cena je navrhnutá 10,-€.
p. primátor - otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu,
s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Žiadosť J. Meliš, Krásno č.
p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi
p. Pagáč – jedná sa o pozemok na Lazoch, p. Meliš tam chce stavať rodinný dom, časť
pozemku zasahuje do našej cesty, p. Meliš keď prevedie celú parcelu na vlastné náklady nám
vráti túto časť cesty vráti. Cenu sme navrhli 5,-€,
p. primátor - otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu,
s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Žiadosť Montáža s.r.o. Krásno 1463
p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi
p. Pagáč – jedná sa o pozemok za riekou pri mestskom podniku o výmere 185 m2,
navrhujeme cenu prenájmu 2,-€
p. primátor - otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu,
s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Žiadosť A. Faktorová, Krásno č. 143
p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi,
p. Pagáč – žiada o odkúpenie 11 m2 ako prístup do betónovej garáže. Po analýze
a kontrole na mieste, mal som tam aj geodeta sme zistili, že betónová garáž je na jej pozemku
ale dôvod prečo dvere chce otvárať do cesty nevieme. Stačí keď celú garáž posunie do
svojho pozemku. Nám by to robilo problém príjazdovej cesty aj pri asfaltovaní bolo by to
blízko.
p. primátor – otvára m diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu,
s ktorým súhlasili skoro všetci poslanci, jeden sa zdržal.
Žiadosť Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi

p. Pagáč – jedná sa o usadenie rozvádzača na pozemku, ktorý sa nachádza pri
bytovke 1617. Neobmedzovalo by to ani parkovisko ani našu činnosť. Je to zmluva o vecnom
bremene
p. primátor - otváram diskusiu, nik sa neprihlásil prečítal uznesenie podľa návrhu,
s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Žiadosť Reality-Sk, Čadca
p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi,
p. Pagáč – je to tá zámenná zmluva, ktorú sme už v zastupiteľstve mali, viete o čo sa
jedná. Zámenou neprichádzame o nič, otvorí sa nám priestor a oni si ucelia parcely, tam nie sú
pochybnosti,
p. primátor – otváram diskusiu, nik sa neprihlásil prečítal uznesenie podľa návrhu
p. Jozefíková - a čo je tam s finančným vyrovnaním,
p. primátor - asi preto ak to bude viac aby sme to vyrovnali finančne, navrhnite cenu,
navrhujem 15,-€, máte niekto iný návrh, nik nenavrhol dával hlasovať o tomto návrhu s
doplnením ceny 15,-€/m2 s týmto návrhom súhlasili skoro všetci poslanci, dvaja sa zdržali.
Žiadosť – T. Božek, M. Odleváková, r. Božeková, Čadca
p. primátor – o tom sme už rozprávali, najskôr nám ponúkali vysokú cenu za
zariadenia ordinácie, ale dohodli sme sa na cene 2.000,-€, nech sa páči otváram diskusiu, nik
sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci.
K bodu programu 5 – Odpustenie nájmu
p. primátor – tak ako sme v prvej vlne pandémie odpustili 50% nájomné
v prevádzkach a teraz tiež od januára majú zatvorené, že by sme to dali tak ako to bolo, 50%
dáme my a 50% dostaneme od štátu. Dali by sme všetkým, ktorí sú v našich prevádzkach
v nájme a sú zatvorené z rozhodnutia RUVZ. Otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal
uznesenie podľa návrhu s doplnením 50% nájmu, s ktorým súhlasili všetci poslanci.
K bodu programu 6 – Úprava rozpočtu
p. primátor – pár vecí poviem kým príde p. Tvrdá. Nie je veľká úprava, v príjmoch sú
transfery v rámci verejnej správy a zo štátneho rozpočtu – jej tam dotácia na stavu, testovanie
obyvateľov, úprava v kapitálových transferov v rámci EU a verejnej správy je tam príjem
z projektov z roku 2020, vždy keď nám prídu preplatené peniaze v takej výške sa upravuje
rozpočet, mal by tam byť 12 tis. navýšenie na zástavku,
p. Tvrdá – vo vlastných príjmoch rozpočtových organizácii s právnou subjektivitou je
zníženie o dotáciu na stravu zo štátneho rozpočtu, nakoľko sa nevyčerpala z dôvodu
nenastúpenia všetkých žiakov do školy, v bežných výdavkoch je navýšenie na vysporiadanie
pozemkov pod miestnymi komunikácii a budovami,
p. primátor – chceme pod stavbami a MK vysporiadať pozemky ale musíme to stihnúť
do apríla, to sú pozemky neznámych vlastníkov, chceme to využiť nemáme skoro žiadne
cesty vysporiadané, ani napr. Lesnícka, ZUŠ, cintorín. Ak stihneme vysporiadať robia to aj
ostatné obce. Ďalšie školský úrad je od 1. januára menší počet detí na to aby boli dvaja
pracovníci na školskom úrade, dostávame menej peňazí, preto si pracovník školského úradu p.
Jurga dal výpoveď, budem to musieť riešiť. Požiarna zbrojnica vlani nevyčerpali dotáciu,

teraz sa rozpočet zvyšuje o 12. tis. Ďalej navýšenie pandémia - testovanie, nákup respirátorov,
potom v odpadovom hospodárstve – separovaný zber – navýšenie z dôvodu zvýšených
nákladov na energie aj keď sa vykurovalo len čiastočne, kultúrny dom – bol škaredý vstup do
kultúrneho domu tak sme to začali upravovať tam bude navýšenie o 20. tis., tam by mohlo
byť Školstvo – zostatky z minulých rokov, čo sa týka stravy a admin., vrátenie dotácie,
kapitálové výdavky - stavebné úpravy PZ presun na bežné výdavky, lis na zberný dvor 12 tis,
projektová dokumentácia na výstavbu bytov, to je celé zhrnuté, otváram diskusiu, nik sa
neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci..
Bod programu 7 – Zápisnica zo zasadnutia kultúrnej komisie
p. primátor – asi by mal niekto kto bol na komisii, je tam vlastne rozpis rozdelenia
dotácii, máte k tomu pripomienky, nie prečítal uznesenie podľa návrhu s ktorým súhlasili
všetci poslanci.
Bod programu 8 – Informatívny rozbor hospodárenia Krasbyt, s.r.o. za rok 2020
p. primátor – chcem ospravedlniť p. riaditeľ je v karanténe, ale hospodársky výsledok
majú min. zisk 1.700 nie je to v strate, urobiť nejaké opatrenia, úver na kotle končí, uvidíme
čo sa s tým dá robiť, otváram diskusiu,
p. Mozol – ja len k tomu hospodárskemu výsledku, sme radi že sme v miernom pluse,
a sme si vedomý toho, že keby nebolo pomoci mesta a treba poďakovať p. primátorovi, že ste
nápomocný a že končene je dobrý výsledok, je to málo ale pomaly sa plnia ciele a sme si
vedomý pomoci mesta,
p. primátor – ďakujem, ak nemáte, prečítal uznesenie podľa návrhu, s ktorým
súhlasili všetci poslanci.
Bod programu 9 – Návrh zmluvy o výpožičke vozidla pre Krasbyt, s.r.o.
p. primátor - zmluva o výpožičke jedná sa o Roomster, dohodli sme sa že, škoda
superb a elektromobil nám stačia a roomster sme dali na Krasbyt. Je navrhnutý symbolický
poplatok 2,-€, že si tam dajú materiál. Budú rýchlejší a nebudú si musieť prenajímať auto.
Otváram diskusie, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili
všetci poslanci.
Bod 10 – Inf. rozbor hospodárenia Mestského podniku Krásno, s.r.o. za rok 2020
p. primátor – odovzdám slovo p. riaditeľovi, alebo mám povedať pár slov,
p. Šustek – mestský podnik za rok 2020 vykázal čistý zisk vo výške 1.534,77€.
Vykonáva pre mesto v rámci svojej podnikateľskej činnosti tieto stavebné akcie –
vyhodnotenie kanalizačnej a vodovodnej prípojky v zbernom dvore, výstavba parkoviska pre
nabíjanie elektromobilu, vyhotovenie nového verejného osvetlenia smerom k MM aréne,
odvodnenie miestnych komunikácii – Kalinov,
p. primátor – otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznsenie podľa návrhu,
s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Bod programu 11 - Rôzne
p. primátor – informoval o tom, že na súťaž na predaj traktora sa prihlásilo 11
uchádzačov, bola ponúknutá najvyššia cena 5.670,-€, ktorú navhrol p. Ďurčák z Podzávozu

Čadca s ktorým uzatvoríme zmluvu a peniaze budeme mať v rozpočte. Má niekto do diskusie,
nik sa neprihlásil,
Poďakovať za účasť.
Po ukončení rozpráv boli prijaté nasledovné uznesenia.

