
Z á p i s n i c a 

z rokovania mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou  

konaného  dňa 03.06.2020 

 

 

  

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. 

           10/ Miloš Lastovica 

           11/ Ing. Oľga Šumská Lastovicová 

  

 

Ospravedlnení: Marcel Seko 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 (Reality-SK, Čadca, J. Rajtek, 

         Krásno č. 1434, Občania mestskej časti Zákysučie Krásno) 

               3/  Kontrola plnenia uznesení, uzn .č. 09/2020 

    4/  Odpustenie nájmu prevádzkam  

    5/  Záverečný účet Mesta Krásno n/Kys. a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 

               6/  Inf. rozbor hospodárenia mesta  za I. štvrťrok 2020 + Úprava rozpočtu 

    7/  Rozbor hospodárenia Mestského podniku Krásno za rok 2019 

    8/  Rozbor hospodárenia Krasbyt-u za rok 2019 

    9/  Inf. rozbor hospodárenia Krasbyt-u za I. štvrťrok 2020 

  10/  Plán práce mestského zastupiteľstva na II. polrok 2020 

  11/  Odkúpenie nebytového  priestoru po MUDr. Z. Božekovej 

  12/  Návrh dodatku č. 7 k VZN č. 3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

         výdavkov v školách a školských zariadeniach  

  13/  Interpelácie 

   14/  Rôzne 

  15/  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 Ďurišová, PhDr. Martu Jozefíkovú, za 

overovateľov zápisnice navrhol: Miroslava Škrobiana, Mgr. Martina Ondrušku, s týmto 

návrhom súhlasili 

všetci poslanci 

 

 

Bod programu 2- Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov 

 

 Žiadosť Reality-Sk, s.r.o. Palárikova 76, Čadca 

 p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi 

 p. Pagáč – Reality –Sk Čadca, žiada mesto o súhlas s prechodom splaškovej 

kanalizácie v rámci stavby „Odkanalizovania Stredných Kysúc“, ktorá prechádza cez parcely 

CKN 6417/16/ a CKN 12802. Jedná sa o napojenie splaškovej kanalizácie  v priemyselnej 

zóne, ktorá vyúsťuje do prečerpávajúcej stanice pri mestskom podniku a pokračuje do čističky 

odpadových vôd. Pozemok sa nachádza v tejto časti a patrí mestu. Je spracovaná projektová 

dokumentácia, ktorý vyhotovil projektant Robert Cyprich a je to naj jednoduchšia  varianta 

a spĺňa účel napojenia všetkých organizácii, ktoré sa nachádzajú v tejto lokalite. Úpravy 

miestnej komunikácie budú dané v rámci rozkopového povolenia do pôvodného stavu, pričom 

musí byť zriadený súhlas s vecným bremenom na základe GP, ktorý bude dodaný v rámci 

realizácie stavby. 

 p. primátor – poďakoval p. Pagáčovi a otvoril k tomuto bodu diskusiu 

 p. Ondruška- škoda, že tu nie je nik z tých žiadateľov, lebo by som im vyjadril   obdiv, 

kedy od 3. decembra nás tu zahlcujú všelijakými žiadosťami ako  prekládka cyklotrasy , 

žiadosť o výmenu alebo predaj a keď to nešlo tak nám dali takúto žiadosť.  Keby sme im tie 

pozemky predali tak už by nemuseli žiadať o zriadenie bremena.  

 p. primátor – tadiaľ ide pôvodná kanalizácia a výškovo sa napojiť nielen oni ale aj čo 

majú pozemky v tejto časti sa nevie napojiť. Ide cez železnicu a cez naše pozemky, bol by 

o to žiadal SeVak, ale v rámci odkanalizovania to oni nejdú robiť, musia si to urobiť na 

vlastné náklady 

 p. Ondruška – ide to cez naše pozemky, je to nejaké zamotané, môj názor 

 p. Pagáč –   najväčší problém je v tom, že  v rámci projektu môžu urobiť len toľko 

koľko majú a ich to  nezaujíma, ostatné si musíš dofinancovať sám. Takéto problémy sú aj 

v iných častiach mesta, niektorí  ľudia sú nespokojní,. 

 p. primátor - od toho zjazdu ako ide vlečka, rozkopať cestu, to zelené vyznačené 

 p. Pagáč – to červené vyznačené 

 p. Ondruška – nemáme vyznačené 

 p. primátor – pred pol rokom sa začalo s tým, aby to urobil Sevak, ale ja sám som 

nesúhlasil prečo zhodnocovať cudzí majetok. 

 p. Jozefíková – nemajú inú možnosť napojenia na svojich pozemkoch  

 p. primátor – horná časť priemyselného parku je napojená ako je odbagrovaná časť 

a túto dolnú časť spádovo dohora nevieme napojiť a Sevak s tým nesúhlasí aby to robil on,  

 p. Jozefíková – nemajú inú možnosť napojenia 

 p. primátor –  neviem či s nimi komunikoval zástupca ale teraz všetko posielajú 

poštou, 

 p. Pagáč –  žiadosť prišla poštou, jednal som so Strabagom, dávali sme im povolenia 

na prečerpávačku, pri lávke sú rúry, do ktorých sa napojí kanalizácia, pretože im to spádovo 

nevychádza, našimi pozemkami by išli cca 40 bm.  

 p. Jozefíková – a keď im to neodsúhlasíme? 



 p. Pagáč – budú mať problém s napojením všetci v spodnej časti priem. parku, 

 p. Šumská – tým sa znehodnotí náš majetok, bude tam plomba, nedala by sa tam dať 

tlaková kanalizácia 

 p. primátor – vysvetlil, že tlaková sa robí tam kde sa už nik nenapojí,  všade je 

kanalizačná  rúra umiestnená v  našom majetku a toto je v ceste, na nej nič nepostavíš,  

 p. Šumská – tak dať nájom, 

 p. primátor - bude vecné bremeno nikto si kanalizácie nedáva do nájmu, 

 p. Šumská -  mesto dovolí uložiť kanalizáciu a získa za to peniaze, 

 p. primátor – to som hovoril, že vecným bremenom za peňažnú odplatu 

 p. Kormanec – ja som tiež za to jednorazovo spoplatniť a to závisí od plochy cez ktorú 

bude vedená kanalizačná prípojka, 

 p. primátor – kázal som pripraviť materiál tak, aby bolo vecné bremeno odplatne, 

 p. Kormanec – pozrieť sa na výmeru  zriadiť vecné bremeno za jednorázovú odplatu, 

to je môj návrh, 

 p. Mozol – v dôvodovej správe je návrh s vecným bremenom na základe GP, ale 

nemáme GP a keď odsúhlasíme, nebudeme vedieť o čom hlasujeme. Súhlasím s jednorázovou 

odplatou za zriadenie vecného bremena, ale chcem vedieť o akú časť parcely sa jedná, 

           p.  primátor – GP nemáme urobený dopredu, Sevak  robí porealizačné zameranie, ako 

poviete, neviem či vieš že most do Gavlasa žiadajú nájom alebo chcú predať. Keď nám 

zastavia most do Gavlasa, ako to budem vysvetľovať, je to otázka vyjdenia v ústrety, 

 p. Kormanec – aká je to informácie, že most do Gavlasa nie je náš? 

 p. primátor – nie je majetkom mesta už asi 15 rokov,  majú ho na LV,  chcú nájom 

alebo odpredať, 

  p. Kormanec – toto poučujem prvý krát, 

 p. Pagáč – mňa mrzí to prefotenie, primátor to má farebne vyznačené, od napojenia až 

po prečerpávaciu stanicu, to je ako sa ide do Gavlasa, v tej zákrute, otvorí sa priekopa zelená, 

a cesta ako je navezený makadam a potom sa to zaasfaltuje,  

 p. Buchta – projektant to naprojektoval a kanalizácia bude schovaná v ceste, 

 p. Pagáč – oni  dodajú PD na celú kanalizácie ako aj GP aby sme vedeli presnú 

výmeru, 

 p. Ondruška – to, že most patrí im a máme nejako vychádzať, prečo vtedy keď žiadali 

výmenu pozemku, neponúkli nám most, ale úplne nevýhodný pozemok pre nás, 

 p. primátor -  most má inú hodnotu, ako kus pozemku 

 p. Kormanec – most je majetkom SPF, oni to majú cez našu cyklotrasu 

 p. primátor –  keď sme potrebovali pozemok pod cyklotrasu dali nám pozemok 

zadarmo, urobili prenájom zadarmo, ale most je na ich LV, 

 p. Kormanec – pozerám most, ukazuje ako SPF,  

 p. primátor - ale či ti neukazuje len pôdu, majú LV ako na stavbu, nie ako pozemok 

 p. Kormanec – keď nemáme most pre obyvateľov, dohodnúť sa,  

 p. Ondruška -  to je väčšia hodnota, prečo núkali pozemok a nedali toto, to má inú 

hodnotu,  

 p. Kormanec – zriadiť vecné bremeno na prejazd cez most a vecné bremeno na 

kanalizáciu, 

 p. primátor –  nebudú udržiavať most pre nás, dajte komisiu, 

 p. Kormanec – pred 10 rokmi keď to nebolo ešte všetko vysporiadané to by boli iné 

jednania ako teraz keď majú vo vlastníctve väčšinu, 

 p. primátor – ja som myslel, že predošlá primátorka má na most aspoň vecné bremeno 

od železníc, 

 p. Kormanec- riešili to tak, aby mohli ľudia chodiť po moste, 

 p. primátor – musíme to riešiť papierovo, 



 p. Kormanec – skúsme sme to nejako uhrať,  

 p. primátor –   hovoril som, nedávaj do návrhu uznesenia návrh mesta ale nech 

navrhnú poslanci,  

 p. Kormanec – že by sme si zriadili vzájomné vecné bremeno,  

            p. primátor – koľko bude stáť údržba mosta, skúste s nimi jednať,  

 p. Ondruška- môžem sa spýtať kto robí údržbu mosta, 

 p. primátor – to treba celkovo údržbu, aby spĺňalo všetky podmienky, navrhnite do 

komisie a prejednáte s nimi,  

 p. Jozefíková – nemôžeme ich pozvať na ďalšie zastupiteľstvo, 

 p. primátor –  pozvať ich na mestský úrad  a komisia s nimi môže porozprávať, ísť  do 

komisie tí, ktorí máte dobré nápady, 

 p. Pagáč – nemôžeme, je to šibeničný termín, do konca augusta musí byť zrealizovaná 

kanalizácia v rámci toho veľkého projektu, 

 p. Jozefíková – zvolať mimoriadne zastupiteľstvo aj za účasti žiadateľov, 

 p. Kormanec -  p. primátor poznáte ich,  dá sa s nimi jednať, aké sú možnosti 

 p. primátor –  keď mám jednanie som opatrní, aby som nesľúbil niečo čo je pre mesto 

nevýhodné, keď im pomôžeme,  tak aj oni pomôžu nám. Naposledy  výmenu pozemkov to 

nepochopili a znova mi pripomenuli most, je možné, že od zajtra prídu a nedovolia nám 

používať most  a ostane zas na mne povedať ľudom prečo, 

 p. Šumská – môžeme to ukončiť, dohodnúť sa, či  komisiu,   

 p. primátor -  navrhnite komisiu trojčelnú,  

 p. Buchta – boli tam odborníci, je to prejednané aj so zástupcom, aby sme sa dohodli,  

potrebujú to čím skôr dorobiť, 

 p. Škrobian – nech sa čím skôr napoja a upravíme cesty treba im to umožniť  ale 

vyhrážať sa tým most to sa mi moc nepáči. Mali by sme to povoliť, je to cesta a nebude sa 

tam nič stavať.  S mostom sa nič nerobilo 20 rokov  nerobí sa žiadna údržba vydrží ďalších 

100 rokov. 

 p. primátor – nejaký mostár ich upozornil na to a tlačia na nás s tým, že ho uzatvoria, 

 p. Šumská –  navrhnúť tú komisiu,  

 p. Ondruška -  ja by som išiel do komisie, ale ich tlačí termín august a druhá vec, my 

im dovolíme  a keď urobia,  zasa sa  to bude točiť okolo mosta, lebo most bude stále ich, 

 p. primátor -  nech to dajú urobiť Sevaku, bude im to trvať dlhšie, ale nebudeme mať 

o čom debatovať. Ide o to, že kanalizácia bude pre všetkých, ktorí tam majú pozemky aj 

súkromníci  

 p. Škrobian -  myslíme aj na tých občanov, ktorí tam majú ešte pozemky, nebudú sa  

mať kde napojiť, určite len do tejto kanalizácie, 

 p. primátor – mne je jedno, ako to bude buď  komisia, alebo vecné bremeno  

navrhnite, 

 p. Mozol -  keď som si to pozrel toto farebne, bavili sme sa  o niečom úplne inom,  

mysleli  sme úplne iné pozemky,  navrhujem ako odplatu za vecné bremeno, 

 p. primátor –  kázal som keď sa pripravovali materiály pripraviť uznesenie tak, aby sa 

nedávala cena za jednorázovú odplatu vecného bremena a cenu nech navrhnú poslanci, 

 p. Pagáč – keď vám bolo niečo nejasné, stačilo zavolať, alebo príjsť, 

 p. Ondruška – nebolo to farebne vyznačené 

 p. Ďurišová – doporučujem, aby nám boli dávané materiály tak, aby sme sa v nich 

vyznali, 

 p. primátor – máte nejaký návrh, 

 p. Ondruška – v návrhu uznesenia je bezodplatne, 

 p. primátor – dohodli sme za jednorazovú odplatu, 

 p. Pagáč – vychádzali sme z toho, ako to robí Sevak, s ktorým som to aj predebatoval, 



 p. Šumská – ty si myslel 40 m2,  

 p. Pagáč – ja som to krokoval bolo to 40 bm, 

 p. Šumská – oni budú dávať GP 

 p. Pagáč – áno 

 p. Šumská – koľko pozemkov sme im predali 

 p. primátor – my by sme z tých pozemkov  nemali nič, a ľudia majú ucelené pozemky, 

mali by sme tam len pozemky v podieloch, máte nejaký návrh  

 p. Kormanec -  dajte nejaký návrh, zriadiť vecné bremeno za jednorazovú odplatu len 

niečo symbolické, aby nám neuzatvorili most, 

 p. Pagáč – pred troma rokmi sme dávali vecné bremeno za 3,-€ na právo prechodu cez 

pozemky, 

 p. Durišová – koľko je to m2, 

 p. Pagáč –  na základe GP sa napíše do uznesenia, ja navrhujem za 1,-€/m2 

 p. primátor –  máte iné návrhy, 

 p. Jozefíková – ja navrhujem jednorazovú odplatu  10.000,-€ 

 p. primátor – ako im to chceč vysvetliť,  že za vecné bremeno chceme niekoľko viac 

ako za predaja, čo nemá logiku, 

 p. Buchta-  ja navrhujem 1,-€/m2, 

 p. primátor - prečítal uznesenie za 1,-€/m2, ktoré neprešlo, druhý návrh 10000,- € 

treba prepočítať na m2 

 p. Pagáč – to je ťažké prepočítať, potrebujeme GP až ten to ukáže, to sa nedá 

 p. primátor – ináč to naformulujte, 

 p. Jozefíková-  ja som povedala jednorazovú odplatu, dajte iný návrh 

 p. Mozoľ- navrhujem 10 minútovú prestávku 

 p. primátor – na pokyn poslanca Mozoľa dávam 10 minútovú prestávku, 

 p. primátor – máte návrh po prestávke 

 p. Mozol – našli sme kompromis  3,-€/m2 a právo prechodu cez most, 

 p. primátor - to sa nemôže spájať, k mostu zvolať komisiu, 

 p. Jozefíková –  u mňa nastal ten problém keď sa spomenul ten most, aký majú zámer 

s tým mostom, aby ustúpili aj oni mestu, 

 p. primátor – povedzte už návrh a keď niečomu nerozumiete stačí zavolať alebo prijsť 

na úrad  

 p. Kormanec -  vzhľadom na situácia, pýtať teraz pár eur nie je pre mesto žiadna 

položka, dajme za symbolické euro, takto by som to uzavrel nepohneme, lebo sa nám môžu 

tým mostom vyhrážať, 

 p. primátor -  máte ešte nejaký návrh, prečítal uznesenie  s cenou 3,-€/m2, kto je za 9, 

2 sa zdržali. (pre rozsiahlosť bodu, viď záznam) 

 

Žiadosť Juraj Rajtek, 023 02  Krásno nad Kysucou 1434 

 p. primátor- prenechávam slovo p. Pagáčovi, 

 p. Pagáč – ako viete vo februári tu bola nehoda, pri ktorej zomrela manželka žiadateľa, 

už nezvládajú platiť všetky poplatky, sú tam tri deti požiadali o finančnú podporu. Ako viete 

VZN nie je urobené dobré,  

 p. Jozefíková – už sme dávali takýto príspevok pre tie deti do Gavlasa, môžeme použiť 

ten istý kľúč 

 p. primátor –  nemôže dať príspevok nakoľko nie sú v hmotnej núdzi. Všetko si 

overujeme. aby sme mohli dať príspevok, že nie sú v hmotnej núdzi. Môžeme to dať ale 

nespĺňajú kritéria. Všetko si overujeme.  

 p. Šumská – vo VZN sa píše, že v mimoriadnej udalosti, 

 p. Pagáč – prešetrovali sme VZN autorizovaným advokátom a tento to nedoporučil, 



 p. primátor – dám návrh uznesenia MZ  pre nesplnenie zákonným podmienok 

neschvaľuje žiadosť J. Rajteka, s týmto návrhom súhlasili všetci poslanci. 

 

Žiadosť občanov miestnej časti Zákysučie bola stiahnutá zo zasadnutia. 

 

Bod programu 3 – Kontrola plnenia uznesení, uzn.č. 09/2020 

 

 p. Pagáč – uznesenie 05/2020 -  toto uznesenie je v riešení, keď to situácia dovolí tak 

sa obnoví, uzn.č. 06/2020 – jedná sa o pozemok pri BD č. 1331 ešte nám nedodali GP ani sa 

nekontaktovali, čiže je v riešení a uzn.č.  09/2020 – jedná sa o požiadavku občanov Blažkov, 

ktorý požiadali o príspevok  z toho dôvodu, že sa nemôžu napojiť lebo bývajú pod úrovňou 

kanalizácie a tým im vznikajú nadmerné náklady na vybudovanie prípojky ako aj za el. 

energiu. V rámci celého Krásna sa týkajú takéto požiadavky Blažkova, Kalinova, Zákysučia. 

Po konzultácii s odbornými garantmi, ktorí sa zaoberajú rozpočtovými pravidlami územnej 

samosprávy a konzultácie  s inými obcami a mesta, kde sa takýto prípad vyskytol nám 

odborník na túto problematiku nám poskytol stanovisko, ktoré je po právnej stránke v rámci 

legislatívy správne a doporučuje striktne dodržiavať zákon o rozpočtových pravidlách. Mrzí 

mňa že im nevieme prispieť. 

 p. primátor – bolo pripravené VZN ale nemôže sa prispieť musí  to byť verejné ako 

studňa, ktorá bude slúžiť pre viacerých občanov a bude na verejnom priestranstve nedá sa na                                                                                                                             

jednotlivca. Otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, dám návrh na uznesenie, ktoré prečítal 

a s ktorým súhlasili poslanci, jeden sa zdržal. 

 

Bod programu 4 – Odpustenie nájmu prevádzkam 

 

 p. primátor – materiál je pripravený tak, že by sme dali tým prevádzkam, ktoré boli  zo 

zákona zatvorené 50%, nemôžeme dať tým, ktoré  boli otvorené. Ešte nám k tomuto neprišlo 

žiadne usmernenie, dúfam, že to bude vláda dotovať je to prisľúbené. Dali by sme to na 

základe žiadosti ale aj tých, ktorí si nedali žiadosť. Rešiť to komplexne všetkých, ktorí boli 

zatvorení. 

 p. Mozol – to je dobrý návrh, ja sa chcem spýtať, či treba osloviť tých ostatných aby si 

dali žiadosti, 

 p. primátor – dáme asi pre všetkých bez ohľadu či si dali žiadosť  tie ktoré boli zo 

zákona  zatvorené  by sme im  50% dali. Tam nájomné nie je veľké. Ak nemáte do diskusie 

dám návrh na uznesenie MZ schvaľuje 50% zníženie nájmu nájomníkom, ktorí sú 

v nájomnom v priestoroch vlastniacich mesto krásno nad Kysucou a ktoré rozhodnutím 

krízového štábu  mali uzatvorené svoje prevádzky. Zníženie nájmu sa týka aj majetku mesta 

v správ Krasbytu. Kto je za, súhlasili všetci poslanci. 

  

. 

 

Bod programu 5 – Záverečný účet Mesta Krásno nad Kysucou a rozpočtové   

                    hospodárenia za rok 2019 

 

 p. primátor – prenechávam slovo p. Tvrdej 

 p. Tvrdá – Výsledok rozpočtového hospodárenia je rozdiel medzi bežnými 

a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami, pričom finančné operácie 

nevstupujú do rozpočtového hospodárenia. Pri bežnom rozpočte je prebytok v sume 

823.759,26€, pri kapitálovom rozpočte je prebytok v sume 964.990,30€. Celkový výsledok 

rozpočtového hospodárenia za r. 2019 je prebytok 1,788.749,56€. 



Príjmové finančné operácie – 454.881,41€, výdavkové  fin. operácie 1,164.698,79€, 

hospodárenia z finančných operácií je -1,159.817,38€, časť výsledku slúžil v priebehu roka 

2019 na vykrytie hospodárenia z finančných operácií vo výške 1,159.817,38€. 

Prebytok rozpočtového hospodárenia sa upravuje – znižuje o nevyčerpané prostriedky v sume 

71.165,52€ a to: 

- dotácie zo SR na školstvo – 24.933,36€, 

- dotácia zo ŠR na dom s opatrovateľskou službou – 1.007,24€ 

- dotácia zo ŠR na stravné detí v hmotnej núdzi 464,40€ 

- dotácia zo ŠR na stravu detí v ZŠ a MŠ 12.800,40€ 

- nevyčerpané prostriedky vo výške 5.000,-€ - kamerový systém, 

- nevyčerpané prostriedky vo výške 8.000,-€ - výstavba detského ihriska 

- nevyčerpané prostriedky vo výške 8.284,-€ - rekonštrukcia telocvične ZŠ 

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania vo výške 2.331,15€ 

- nevyčerpané prostriedky – poplatok za rozvoj – 8.345,00€ 

Mesto  v roku 2019 vykonávalo hospodársku činnosti a to prevádzkovanie verejných 

vodovodov z ktorej je výsledok strata -5.272.34€. Mesto dlhodobo rokuje so Sevakom 

o odovzdaní vodovodu Kalinov a Lazy do ich správy. 

Mesto má 100% účasť v s.r.o. Krasbyt , z ktorého hospodárenia je zisk tu je zmena, dostala 

som až dnes celkový výsledok a bude vo výške  1944,27€. 

Mesto to má taktiež 100% účasť v s.r.o. Mestský podnik Krásno nad Kysucou, ktorého 

výsledok zisk  vo výške 9.637,72€. 

 p. primátor -  aj keď padajú podielovky nenormálne, každý robí opatrenia, my sme 

neurobili drastické opatrenia máme nejaké peniaze uvidíme aký bude vývoj, otváram 

diskusiu, 

 p. Jozefíková – výdavky mesta, právne poradenstvo máme na dohodu, 

 p. primátor – na dohodu, subdodávkou, 

 p. Šumská -  máme aj druhého právnika, 

 p. Jozefíková – že je to dosť peňazí, či nám nestačí jeden, je nehovorím, že je to veľa 

 p. primátor – ako poviete ale zastupovanie na súde za  250,-€  nie je veľa musí mať 

advokátske skúšky, ktoré p. Marťák nemá, 

 p. Šumská – ja som ho tu nevidela, keď som tu robila a potrebovala som pomôcť, 

urobte to a ja to odobrím, neviem že či pre nás niečo robil a že či tu chodil, 

 p. primátor – ako ťa mám presvedčiť 

 p. Śumská – daj nám súpis prác, žiadame o súpis prác, 

 p. primátor – dávam návrh, príde p. Pagáč a dá vám odpoveď, 

 p. Jozefíková – koľko peňazí máme z toho plateného parkoviska či sa nám to oplatí, 

 p. Tvrdá –   okolo 5.000,-€ je tržnica, zbytok je za parkované  26.515,-€,  

 p. Mozol – zaujímalo by ma, že pri výbere za parkovné, či platia všetci a či máme  

predstavu v akej výške 

 p. Tvrdá – zrušilo so parkové tým, ktorí neplatili, ale ostali za niektorých nedoplatky, 

 p. primátor – bola filozofia, že každý rok sme dali výmer  aj tým, ktorí nemali 

zaplatené predchádzajúci rok, teraz sa to robí tak, že sa pošle výmer a keď nezaplatí do 

určeného dňa, ruší sa mu parkovné miesto a nemáme pohľadávku. Ešte máte do diskusie 

k záverečnému účtu, ak nie máte návrh uznesenia v tlačenej podobne len s tým, že je oprava 

za Krasbyt suma 1.944,27€, s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

Bod programu 6 – Inf. rozbor hospodárenia mesta za I. štvrťrok 2020 + úprava rozpočtu 

 

 p. primátor – k úprave rozpočtu by som povedal, že máme rezervný fond, urobili sme 

nejaké opatrenia na mzdách na školách dali sme 80%, to čo nám zákon dovoľuje, len zatiaľ 



nevieme aký  bude vývoj teraz odhadujem, že by to bolo okolo 500.000€, ale aký bude vývoj 

budeme vedieť asi až v auguste keď sa to všetko vykryštalizuje. Potom by sme podľa vývoja 

dali v auguste. Otváram diskusiu.  

 p. Ondruška – cintorín, navýšenie úprav rozpočtu, bude sa tam niečo robiť, 

 p. Tvrdá – to je projekt kalvária, urobili sme to tak, že je to aj v príjmoch a výdavkoch, 

 p. Šumská – propagácia, marketing, to je čo 

 p. Tvrdá –  v tom je film o Krásne, neviem či sa bude realizovať, 

 p. primátor – chceli sme 3 dokumentárne filmy o Krásne, o zvykoch za 20 rokov 

mesta, teraz sa to asi skôr nebude realizovať, 

 p. Mozol – ja chcem spýtať na organizovanie kultúrnych podujatí, aký bude plán, 

 p. primátor –  máme nejakú myšlienku potom na ďalšom zastupiteľstve by som 

informoval, že by sme urobili len symbolicky dni mesta. Budeme musieť škrtať čo urobíme 

a čo nie, 

 p. Ďurišová – manažment – veľká sume 148.569,-€ čo to je, 

 p. Tvrdá – tam sú platy primátora, zástupcu v výdavky na cestovné a poslanci, 

 p. Šumská – koľko je plat primátora je okolo 4.500,-€ o toho sa odvíja ak plat zástupcu 

čo je 50%, mesto keď musí šetriť o navrhujem znížiť na základný plat, všade si znižovali 

platy 

 p. primátor – ja som nečakal na zastupiteľstvo a dal som si na Kysuciach asi sám 

znížiť plat, mal som v minulosti čiastku 1990,-€, teraz sa to odvíja od minimálnej mzdy 

v národnom hospodárstve, 

 p. Šumská -  dávam návrh na základné platy, 

 p. primátor  - ako poviete,  

 p. Kormanec- chcem sa spýtať kolegyne, v rámci prijímania  opatrení som za, ale nie  

vtedy keď sa mesto  rozvíja, nie sú pádne dôvody, robí sa kanalizácia, čo si vyžaduje veľmi 

veľa práce,  či máš nejaké podozrenia, že pracovné povinnosti si neplnia,  v tejto chvíli 

nemám dôvod podporiť tvoj návrh, 

 p. Šumská – ja nehovorím, že nerobí, ale v rámci znižovania  

 p. Kormanec – ja keď to posudzujem ako občan  nemám dôvod podporiť návrh  

 p. Šumská –  poďme dopredu a rozmýšľajme ako získať peniaze, 

 p. primátor -  dajte aký chcete návrh 

 p. Buchta -  chodím po okrese a vidím kde sa robí a kde nie, nie je dôvod na zníženie, 

 p. Pagáč – ja by som bol za ale samozrejme  ma mrzí to, že je to gesto nehľadať iné 

položky, kde sa dá ušetriť, ale toto je najjednoduchší spôsob siahnuť na platy, 

 p. Šumská – ešte sme len na začiatku,  ďalší návrh je máme nové auto, načo sú nám 

dve autá, načo nám bolo elektrické  

 p. primátor – elektrické využívajú aj iní zamestnanci,  nemáme takú spotrebu nafty, 

 p. Pagáč – elektrické auto sa využíva na krátke vzdialenosti, superb na väčšie 

vzdialenosti, 

 p. Šumská - môžeme predať superb 

 p. Kormanec – ušetrením nákladov by sme sa mali zaoberať až vtedy ak nastanú, 

superb sa neoplatí predať, na elektromobil bola dobrá cena ako aj dotácia cez projekt,  auto je 

bez nákladov. Ja nemám dôvod robiť radikálne kroky, nevidím to tak dramaticky. 

 p. Jozefíková-  za zníženie platov som aj ja, ale nechala by som to na vás na koľko sa 

cítite, môžete nás informovať nabudúce, 

 p. primátor –  ja nemám problém znížiť  len ten spôsob porovnávať 

s neporovnateľným a ako hospodárime, 

 p. Jozefíková – trebárs, robiť tak, aby bola dôvera, 



 p. Pagáč – chcel som povedať o tom, že p. primátor je vyťažený nemá šoféra, nikto si 

neuvedomujete v akom je psychickom tlaku, musí riešiť problémy aj mimo pracovných hodín 

a  dní, snaží sa šetriť, 

 p. Kormanec - či bude nutné zníženie platu, robota ide, či je pádny dôvod, 

 p. primátor -  máme zisk ale prišla korona , uvidíme aký bude ďalší mesiac, myslím si 

že vývoj je na dobrej ceste, že dopad krízy nebude až taký veľký,  

 p. Jozefíková - vy ste znížili platy  všetkým zamestnancov  o 10%   

 p. primátor – nebudú 13 – 14 platy,  

 p. Mozol – ja poviem o tom šetrení, ak ste si pozerali vodný svet sa nebude realizovať 

tam bude úspora, nebudú sa konať kultúrne akcie a sú tam ešte ďalšie 2-3 položky, kde sa 

ušetrí. Na ďalšom zastupiteľstve uvidíme, že či bude dosť usporených prostriedkov, potom 

môžeme rozmýšľať o ďalších šetreniach. Momentálne by som to nechal tak, uzatvoríme to tak 

ako to je, sami nevime aké budú podielovky. Na zníženie platu primátora a zástupcu musíme 

mať dôvody, nechajme to na ďalšie zastupiteľstvo, to je môj názor, 

 p. primátor – v tejto dobe musím robiť aj investície čo sa zle vybavuje. Nevieme ten 

vývoj, potom budeme hľadať ďalšie položky na zníženie, vieme kde sa dá šetriť. Máte ešte 

niečo do diskusie,  ak nie dávam návrh na uznesenie, je tu návrh p. Šumskej, 

 p. Šumská – sťahujem návrh na zníženie platu, počkám do ďalšieho zastupiteľstva, 

 p. primátor – prečítal uznesenia podľa návrhu, s ktorými súhlasili všetci poslanci. 

 

 

Bod programu 7 – Rozbor hospodárenia Mestského podniku Krásno nad Kysucou, s.r.o. 

         za rok 2019 

 

 p. primátor – ospravedlňujem p. riaditeľa a prosím o informovanie p. Červinkovú, 

ktorej prenechal slovo, 

 p. Červinková -  Mestský podnik bol zriadený za účelom – podnikania a za účelom 

zabezpečovania starostlivosti o všestranný rozvoj mesta a jej obyvateľov. Predmetom 

podnikateľskej činnosti je zabezpečenie vývozu fekálií, zimná údržba, poskytované služby 

pracovnými strojmi, práce vykonávané na základe požiadaviek mesta a prenájom ihriska 

s umelou trávou. Mestský podnik za rok vykázal zisk 9.637,92€. Na výročnej schôdzi sa 

schváli  ako sa prerozdelí zisk.  Podnikateľská činnosť bola zameraná hlavne na tieto akcie – 

dokončenie 24 b.j. v časti Zákysučie,  odvodnenie cestnej komunikácie, vyústenie dažďovej 

kanalizácie, vybudovanie prístup. kom – byt. dom 24b.j. , rekonštrukcia soc. zariadení v dome 

kultúry, vybudovanie nových chodníkov  na ul. Struhy pri b.d. 1331, zhotovenie cestnej 

vpuste pri futbalovom štadióne. Finančné prostriedky v rámci dotovanej činnosti sú účelovo 

vynakladané na verejnoprospešné služby a práce podľa požiadaviek mesta podľa Zmluvy 

o výkone verejnoprospešných služieb a prác. V nákladoch na dotovanú činnosť sú už 

ponížené o náklady, ktoré sa týkali podnikateľskej činnosti.  

 p. primátor – otváram diskusiu, 

 p. Ondruška -   chcem sa spýtať v podnikateľskej činnosti – prenájom ihriska s umelou 

trávou, 

 p. Červinková – to je nová činnosť, máme peniaze z prenájmu ihriska 

 p. primátor – prečítal uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 

 

Bod programu 8 – Rozbor hospodárenia Krasbyt-u za rok 2019 

 

 p. primátor – prenechávam slovo p. riaditeľovi Šulganovi 



 p. Šulgan – ekonomické vyjadrenie za rok 2019 je zisk v sume 2.050,48€, náklady boli 

v377.217,69€ a výnosy 379.268,17€. Boli zohľadnené odpisy v plnej výške, odpisy kotolní 

končia v júni budeme musieť do ďalšieho zastupiteľstva pripraviť nejakú koncepciu, výhľad 

Plynovým kotlom končí životnosť, ešte možno vydržia 1-2 roky ale treba mať pripravený 

výhľad a toto prerokovať na domových schôdzach.  

 p. primátor – otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu, 

s ktorým súhlasili všetci poslanci, 

 

Bod programu 9 – Inf. rozbor hospodárenia Krasbyt-u 

  

 p. primátor – odovzdávam slovo p. riaditeľovi  

 p. Šulgan – za I. štvrťrok máme kladný hospodársky výsledok 13.231,79€, tu sa 

premietla vykurovacia sezóna, bola o niečo nižšia spotreba plynu ako v roku 2018. Mzdy sme 

zaviedli od apríla 10% zníženie. Žiadosti o odpustenia nájmu sme mali dve,  v máji sme 

rozniesli vyúčtovanie, kde máme vráti okolo 60. tis. € s tým, že budú vrátené do konca júla,

 p. primátor – otváram diskusiu, nik sa neprihlásil do diskusie, prečítal uznesenie podľa 

návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

  

 

Bod programu 10 – Plán práce mestského zastupiteľstva na II. polrok 2020 

  

 p. primátor – plán práce schvaľujeme dva krát do roka, ktorý bude dopĺňaný 

o vzniknutú problematiku, 

 p. Jozefíková – termín bude tak ako máme teraz, 

 p. primátor –  aby sme dodržiavali zákon, každé tri mesiace, máte niečo do diskusie, 

nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie  podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 

Bod programu 11 – Kúpa nebytového priestoru po MUDr. Z. Božekovej  

 

 p. primátor –  akonáhle sme uverejnili inzerát o hľadaní lekárov  oslovil ma syn p. 

Božekovej spolu s jeho ekonómkou. Nakoľko na LV je uvedené, že keď budú chcieť 

nehnuteľnosť predať musia ju ponúknuť mestu Krásno nad Kysucou, nakoľko bolo na LV 

bolo toto vecné bremeno. Bolo by účelné aby mesto pristúpilo k využitiu tohto predkupného 

práva ako je uvedené podľa súčasného znaleckého posudku, dúfam, že sa nám podarí nájsť 

nejakého lekára,  

 p. Jozefíková – nikto sa neprihlásil, 

 p. primátor –  nie, problém je v tom že musíš mať atestáciu, ktorú treba robiť 3 roky v 

nemocnici, ostanú už tam. Nie je to jednoduché. Je to lepšia ambulancia ako má p. Peterajová. 

Budeme mať ďalšiu ambulanciu, ak budete s tým súhlasí, nie je to v rozpočte, my urobíme 

zmluvy a v rozpočte nájdeme položku. navrhujem uznesenie. MZ schvaľuje odkúpenie 

ambulancie po MUDr. Z. Božekovej s tým, že si uplatňuje predkupné právo za cenu podľa 

vypracovaného znaleckého posudku. 

 

 

 

 

Bod programu 12 – Návrh dodatku č. 7 k VZN 3/2015 o výške príspevku na čiastočnú  

            úhradu výdavkov v školách a v školských  zariadeniach 

 



 p. primátor -  boli vyberané poplatky za mesiac marec  2020 školy ako aj školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  krásno nad Kysucou a budú rodičom vrátené 

v mesiaci jún 2020 alebo prevedené do ďalšieho školského roka. Vyučovanie bolo zrušené od 

16.3.2020. Otváram diskusia. Nik sa neprihlásil do diskusie, prečítal uznesenie podľa návrhu 

s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

 

 

Bod programu 13 – Interpelácie  

 p. primátor – otváram diskusiu 

 p. Mozol – ja by som chcel poprosiť, či by sa nemohla rozrýpaná cesta  za domom 

služieb dať do poriadku, robí problémy s parkovaním 

 p. primátor – čaká sa kedy sa napojí kanalizácia, je tam nejaký betón, kým to 

neprepoja tak sa nebude asfaltovať. Aj mňa to hnevá, ale neviem to ináč poriešiť.  

 p. Ďurišová – ja by som chcela poprosiť a stále bude apelovať – toalety pri kostole, 

buď na námestí alebo niečo lebo chodia tu nielen naši občania ale aj cudzí, 

 p. primátor – nemáme tam miesto a okolo kostola je farské  

 p. Ďurišová-  aj na cintoríne nie vždy je otvorené WC, 

 p. primátor –  počas pohrebu má byť vždy otvorené, navrhoval som WC 

v pastoračnom centre, ale to musí súhlasiť p. dekan,  

 p. Jozefíková – p. dekan sa vyjadruje, že mesto mu pomáha tak to s ním predebatovať 

to  pastoračné centrum je asi najlepšie riešenie,  

 p. Ďurišová – ešte by som sa chcela opýtať, či budete dezinfikovať aj priestory, ktoré 

máme  prenajaté .  

 p. primátor –  áno, máte ešte niečo, ak nie ukončujem zastupiteľstvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po ukončení rozpráv boli prijaté nasledovné uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


