Zápisnica
z mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou
konaného dňa 04.03.2020

Prítomní poslanci:
1/ Mgr. Milan Jesenský
2/ Ing. Oľga Šumská Lastovicová
3/ Mgr. Jozef Mozol
4/ Marcel Seko
5/ PhDr. Marta Jozefíková
6/ Jaroslav Pagáč
7/ Vojtech Buchta
8/ Miroslav Škrobian
9/ Mgr. Margita Ďurišová
10/ Miloš Lastovica
11/ Mgr. Martin Ondruška
12/ Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D.
Ospravedlnená 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 (P. Chylý, Krásno 1499, Realitná
kancelária BeMi, Čadca č. 1427, E. Masaryková, Krásno č. 1069, Obyvatelia
BD 1331, M. Zehnal, Krásno č. 202, Reality Sk s.r.o, Čadca, Obyvatelia časti
Blažkov, Občania mestskej časti Zákysučie Krásno)
3/ Kontrola plnenia uznesení
4/ Zápisnica zo zasadnutia kultúrnej komisie
5/ Úprava rozpočtu
6/ Dodatok č. 4 k Zmluve o výpožičke
7/ Rôzne
8/ 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 majú doplňujúci návrh,
či súhlasia s programom rokovania, ktorý dostali v tlačenej podobe. S týmto návrhom
súhlasili všetci poslanci. Do návrhovej komisie navrhol: Vojtecha Buchtu, Mgr. Margitu
Ďurišovú, Mgr. Milana Jesenského, za overovateľov zápisnice navrhol: Miloša Lastovicu
a Miroslava Škrobiana s týmto návrhom súhlasili všetci poslanci.
Prišli nejaké žiadosti, buď sa v bode rôznom rozhodneme, či budeme o nich rokovať alebo nie

Bod programu 2 – Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov
Žiadosti Peter Chylý, Krásno 1499, Realitná kancelária BeMi, Čadca 1427 a Emílie
Masarykovej, Krásno č. 1069
p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi
p. Pagáč - na základe žiadosti p. Chylého o odkúpenie brehu v Kalinove pri Breze
z decembra minulého roku sme prijali aj ďalšie žiadosti o odkúpenie tohto pozemku. Po
dôkladne analýze spolu s dotknutými osobami, ktorý majú pozemky v tejto lokalite. Bolo
vyvolané pracovné stretnutie o tom, či sa budú podieľať na financovaní s ktorým súhlasilo až
80% dotknutých občanov. Boli navrhnuté pozemkové úpravy, máte na stole náčrt, môžete si
ho kolovať, toto bolo prvé vstupné riešenie. Čo sa týka pozemkových úprav, koľko by táto
investícia stála, dali sme spracovať štúdiu, ktorá rozdelí pozemky a samozrejme cenu. Jedná
sa približne o 2 ha pôdy, p. Tomašcová, ktorá robila štúdiu navrhla 0,50€. P. Čečotka, ktorý
analyzoval situáciu sa musí každý podieľník podielať zo svojho pozemku približne 20-30% .
My to máme pripravené chceme zvolať ďalšie stretnutie, aby sme ich oboznámil s tým, čo
sme pripravili. Dali sme návrh odročiť.
p. primátor – otváram diskusiu, asi ste pochopili o čo sa jedná. Keď im pustíme
spredu, potom by ostatní nemali prístup k svojim parcelám. Je to návrh riešenia. Cena 0,50,€
to sú tie pozemkové úpravy. Mesto nebude vynakladať nijaké investície. Prečítal uznesenie
podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Žiadosť obyvatelia Bytového domu č. 1331, Krásno nad Kysucou
p. primátor – minulé zastupiteľstvo sme schválili prebytočnosť, oni si to chcú odkúpiť
a sami na vlastné náklady urobiť. Mesto nemôže na úkor rodinných domov robiť parkoviská
pred bytovkami. Oni si pozemok odkúpia a na vlastné náklady si rozšíria parkovisko.
p. primátor – otváram diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu ,
s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Žiadosť p. Zehnal, Krásno č. 202
p. primátor prenechal slovo p. Pagáčovi,
p. Pagáč - p. Zehnal o odkúpenie pozemku, jedná sa o prístupovú cestu k rodinnému
domu a dvor, výmera je 289 m2 – orná pôda. Je to špecifické tým, že je to v centre mesta, ešte
sme takúto lokalitu nepredávali, treba navrhnúť cenu.
p. primátor – otváram k tomuto bodu diskusiu,
p. Kormanec – ja navrhujeme tak ako v predchádzajúcej žiadosti obyvateľov BD
1331.
p. primátor – toto je iný prípad, musia si postaviť,
p. Jesenský- ja navrhujem 5,-€
p. primátor – nie sú iné návrhy, začal čítal uznesenie podľa návrhu. Ja si myslím, že je
to iná kategória, ja som myslel, že navrhneme cenu 10,-€.
p. Pagáč – v roku 2018 dali robiť znalecký centrálny posudok, teraz nám spracováva
konkrétne na každé územiu, intravilán, extravilán, budeme mať presnú cenu. V znaleckom
posudku z roku 2018 bola navrhnutá suma 10,-€. Predávali sme pozemok p. Školovej, vedľa
reštaurácie u „Ciľa“.
p. primátor – prosím Vás, prihlasujte sa a rozprávajte do mikrofónov. Včera som
pozeral zastupiteľstvo v Turzovke, tam bolo slušné, všetci sa pekne prihlasovali, nikto

nikomu neskákal do reči a rozprávali do mikrofónov. Keď sme v roku 2018 dali 10,-€ na
sídlisku a toto je v strede mesta je 5,-€ málo.
p. Šumská - to nebolo v roku 2018, to bolo asi v roku 2010. Jozef, tebe sa tiež predal
pozemok v centre mesta za 2,32€, tak za tú istú cenu aj ostatným,
p. primátor - neviem o akom pozemku hovoríš,
p. Šumská – keď sa dá jednému, tak aj ostatným rovnako, oni na to poukazujú
p. primátor – je nemám problém s tým to je pozemok, ktorý bol už raz zaplatený, teraz
sa len legalizoval
p. Šumská – keď dáme jednému, tak aj ostatným rovnako, oni na to poukazujú majú
nás tu za volov, dívajú sa na nás ako na bláznov, aj mi to tak bolo povedané,
p. primátor – dokonca pozemky, ktoré boli už zaplatené sme predávali za 1,-€,
p. Šumská – je to tak, ako to je
p. primátor - to ty asi tak prednášaš, navonok
p. Šumská – toto všetko dať do zápisnice, lebo to čo som povedala v júni nebolo
v zápisnici, nejednalo sa o pozemok, ale o sociálny byt. V zápisnici nebola ani čiarka,
p. primátor – neviem o čom rozprávaš,
p. Šumská – lebo si dal príkaz, aby to tam nebolo
p. primátor - nebuď smiešna, čo ti je, voľby narušili tvoju autonómiu, alebo čo,
p. Šumská – nebavíme sa tu o voľbách, tu sme na zastupiteľstve, ale keď sme už pri
tých voľbách, aby si ti povedal že tí, ktorí idú do komisií sú darmožráči, povedal si to už
viackrát, to si vyprosím, tam idú ľudia s tým, aby voľby dopadli dobre a nie sú to darmožráči,
p. primátor – to ty kde si vymýšľaš takéto veci,
p. Šumská - ja si to nevymýšľam, ty si povedal, že sú to darmožráči, počulo to
viacero ľudí, nech je to v zápisnici
p. primátor- ja som hovoril, že na to čo majú v rámci zákona nárok tak to dostanú
a z mestského rozpočtu nebudú naši občania doplácať na ľudí zo Žiliny a z iných obcí, tak si
nevymýšľaj, ak máš dôkaz, ináč ťa zažalujem za toto. Má ešte niekto do diskusie, dávam
hlasovať za návrh 5,-€ , za kto je za, ďakujem všetci.
p. Jozefíková – chcem sa spýtať nemáme taký cenník na predaj pozemkov,
p. Pagáč – je to zložitý protokol malo to byť hotové už do tohto zastupiteľstva, časovo
to nestihol na ďalšom zastupiteľstve budeme mať všetky lokality
p. primátor – zas to bude to podľa lokalít, nebude to také jednoduché, lebo lokalitu
bude napr. celé centrum, ale bude to nejaká hranica, bude určená najnižšia cena, pod ktorú sa
nebude dať ísť.
Žiadosť Reality – SK, s.r.o. Čadca
p. primátor – to sme tu už mali, chcú zlúčiť tie pozemky ako je to na tom geometráku
s tým, že to je poľná cesta v priestore to je nevyznačené, nám to nerobí problém, skráti sa
cesta, ale ako rozhodnete, otváram diskusiu,
p. Šumská – keď sa pripravuje takýto materiál, určite si vytlačíte výpis z LV. Je tam
zákaz nakladanie s majetkom mesta, informovala som sa na katastri, toto tu nemá čo robiť je
tam plomba od 19.6.2017
p. Kormanec – nenašiel som tam racio, ani nijaký benefit, prosím o vysvetlenie,
prečo by sme to mali robiť,
p. primátor – je tam plomba, to má pravda, pani čo robila pozemkové úpravy je tam
plomba , aby bol prístup k pozemkom, aby mali všetci prístup, to je tak ako v Kalinove, ak je
iné riešenie na prístup môže sa zrušiť. Mesto nestratí ani nezíska. Pozemky sa zlúčia nepôjde
im cez pozemky cesta,
p. Pagáč – pani, ktorá robila pozemkové úpravy schválili plombu, ak schválime toto
uznesenie nič tým nepokazíme, ak postup prebehne tak a dokáže sa to v rámci tohto času

vymazať tak to zapíšu, ak nie, tak nám to vrátia, preto to išlo do zastupiteľstva. Je tam ten
časový priestor, ak sa to stihne, tak sa to môže dať zapísať. Ešte jednu vec. Ak sa pozeráte na
tú mapku kto tam chodí tak to esíčko, tak prakticky by to celú trasu upravilo, čiže možno aj
z tohto hľadiska.
p. Šumská – Jaro, keď si o tom vedel prečo si neinformoval poslancov, lebo keby
som to ja nebola zistila, teraz to musíme nechať tak, až keď sa odstráni plomba, bolo by to
v rozpore so zákonom,
p. Pagáč – ja som to chcel predniesť v rámci diskusie
p. Šumská - teraz túto žiadosť musíme nechať tak, až keď sa odstráni plomba, bolo by
to v rozpore so zákonom,
p. primátor – ale aby sa odstránila plomba musí rozhodnúť zastupiteľstvo o tom, či
súhlasí s tou cestou. Lebo pozemkové úpravy sa robili tak, aby každý mal prístup na svoju
parcelu preto tam bola plomba. Musí tam byť alternatíva na prístup k pozemkom pre všetkých
ak nebude návrh na cestu musí byť uznesenie. Je tu návrh na stiahnutie alebo to vyriešime,
aký je návrh,
p. Šumská – ako som navrhla
p. primátor – pozemkové úpravy sa robia tak, aby mal každý prístup na svoju
parcelu a takto to odovzdali mestu a bolo by asi nelogické aby mesto predávalo a nenechalo
cestu k pozemkom,
p. Jozefíková – chcem sa spýtať prečo to chcú
p. primátor – možno tam vybudujú parkovisko alebo ako nejakú investíciu,
p. Jozefíková – keď tam bude parkovisko, nebude to problém skrz cyklotrasu, na aký
účel,
p. primátor – je to mimo cyklotrasy
p. Seko - tak isto ako p. Jozefíková či nevieme na aký účel, majú tam skúpené už
skoro celé, je to celkom zaujímavé, ja by som to stiahol,
p. primátor – môžeme vyvolať jednanie alebo stiahnuť, aké dáte riešenie,
p. Seko – nemáme kde postaviť dom dôchodcov,
p. primátor – dom dôchodcov pri priemyselných halách to by nebolo dobré riešenie.
Marta ako si hovorili o domove dôchodcov v Turzovke majú taký istý ako my, len oni sú
v druhej výzve.
p. Ondruška – ja si myslím, že osoh bude mať Reality, určite prebiehajú pozemkové
úpravy a oni v tom sami nemajú jasno keď najskôr dali žiadosť o odkúpenie pozemku, potom
žiadosť o zmenu cyklotrasy a nakoniec žiadosť o zámenu pozemkov,
p. primátor - máme vyvolať jednanie, ale prizvať na MZ.
p. Ondruška – pozemky okolo sú vysporiadané, niektoré sú v správe SPF, dokážu si
ich získať ale je tam aj p. Kožák, ktorý tieto pozemky nechcel predať, je tam asi vyšší
záujem,
p. primátor – dať návrh MZ odročuje žiadosť
p. Kormanec - nesúhlasím
p. Šumská – návrh na neschvaľuje
p. primátor – návrh na uznesenie – MZ neschvaľuje žiadosť Reality-Sk, s týmto
návrhom súhlasili všetci poslanci.
Žiadosť občanov mestskej časti Blažkov
p. primátor – obyvateľov mestskej časti Blažkov, ako viete nejedná sa len o Blažkov
ale aj Kalinov a Zákysučie. Keď sa robí kanalizácia, tí čo bývajú pod úrovňou nemôžu sa
napojiť problém je v tom, že sa ani nenapojí ani gravitačne ani inak, treba sa filozoficky
zamyslieť o tom, čo ideme robiť s tými čo sa nemôžu napojiť ani tlakovo ani plošne alebo aj

s tými čo nebudú napojení na kanalizáciu a budú musieť mať septik a budú musieť vyvážať.
Otváram diskusiu,
p. Jesenský – ja som za, aby sa im pomohlo,
p. primátor – dobre, ale musíme v rozpočte nájsť 50 tis. minimálne, čo s nimi dáme im
príspevok na septik, zo zákona jednotlivci nemajú nárok musíme globálne rozhodnúť
p. Jozefíková – podľa nariadenia musia byť napojení všetci občania a pomoc od mesta,
obce, štátu a Sevaku, nikde sa nehovorí o tom, že ako sa riešia ostatní ľudia, keďže nám zákon
neumožňuje im prispieť. Možno existujú iné pravidlá, alebo nech sa na to pozrie p. právnik, to
je môj názor
p. primátor – Marta podľa nariadenia musia byť napojený len občania kde to je
techniky možné. Tam kde nie je možné zostáva súčasný stav. V ostatných obciach je veľa
lokalít bez kanalizácie.
p. Šumská – neviem ale tak 5-8 rokov dozadu, chodilo sa po Kalinove ohľadom
kanalizácie, to bola tá tlaková, že čerpadlá a šachty mal dávať Sevak, teraz prečo nedáva,
p. primátor – lebo pletieš jedno a druhé
p. Šumská – len sa pýtam,
p. primátor – lebo vtedy mala byť tlaková po celom meste, teraz je gravitačná nie je
tlaková ako mala byť
p. Šumská – keď som si ja robila kanalizáciu som si musela kupovať, nech im to
zaplatí Sevak, či
p. Jozefíková – aby to nebolo kontrolovateľné,
p. primátor – vybavili sme to, že investor zaplatí ku každému rodinnému domu
prípojku na hranicu cesty, občania ušetria peniaze a nemusia vybavovať všetky potrebné
dokumenty, ušetria naši občania, všetko robil Sevak.
p. Jozefíková - nejde ani sa nedá musí byť spôsob aby ľudia púšťali ten odpad
hocikde,
p. primátor – každý musí byť nepriepustný septik, Sevak má nakúpené cisterny na
vývoz za poplatok,
p. Ďurišová - nemôžu za to že sa nemôžu napojiť, nemôžeme ich diskriminovať,
pretože sú znevýhodnený
p. primátor – takýto problém s diskrimináciou by mali aj takí, ktorí majú ďaleko do
obchodu, k lekárovi na zástavku a pod. toto sa nedá vyriešiť, že každý má právo napojiť, napr.
určitých častí nepôjde kanalizácia vôbec, ako napr. v Oščadnica – Lalíky,
p. Jozefíková – takéto sporné prípady by mali byť riešené v takom veľkom projekte,
p. primátor – Marta, ale čo hovorila Oľga to bol projekt za 150 mil. a tento projekt je
57 mil. Eur, EU zaujíma aby 75% v regióne mali možnosť napojiť sa. Technicky sa nedá
vybudovať 100% napojenosť na kanál. Oni idú na efektívnosť.
p. Jozefíková – keď sa rozhodneme, že im toto dáme protizákonne, keď príde kontrola
budeme to musieť vrátiť alebo budeme aj postih.
p. primátor – vždy keď urobíš chybu musíme vrátiť a aj postih,
p. Jozefíková – nemá význam to tu schváliť keď vieme, že za to bude postih,
p. Pagáč – v rámci všetkých miest a obcí sme na tom najlepšie, samozrejme, že ostalo
asi 10 % a to sú také úseky, kde je prekážka napr. kameň, potok, veľké premostenie na ktoré
by boli veľké náklady a sú tam dva rodinné domy, ja rozprávam s tými ľuďmi, všetci nebudú
odkanalizovaní, ostatnú na pôvodnej variante, zatiaľ robia pre našich občanov nad rámec,
p. Jesenský – tadiaľ kadiaľ ide kanalizácia urobiť aj vetvy pre rodinné domy, ktoré sú
v tejto vetve, tak ako sa to robilo keď sa robil plyn,
p. primátor – plyn, voda môžu ísť do konca ale kanalizácia nejde vieš ako vo Vlčove
končí v tom kopci. To nie je vec Sevak-u Brusel ti schváli to čo je efektívne a čo nie je
efektívne to neschváli.

p. Pagáč – ja som chodil na stretnutia na začiatku boli všetci radi ale keď sa začali
uzatvárať zmluvy o budúcich zmluvách začal byť problém, doteraz niektorí nemajú
uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve. Niektorí tak robia až keď im o tom povie sused tak
reagujú.
p. Šumská – chcela som sa opýtať tie domy čo sú pod družstvom budú sa napájať,
p. primátor – tie sa nebudú napájať, je tam veľká preluka, boríme sa s tým skoro dva
roky a nemáme silu na to, proste ekonomické kritéria Vás nepustia, keď je to nebude
efektívne ekonomika nepustí.
p. Jozefíková – dohodli sme, že keď nemôžeme prispieť prečo je to v zastupiteľstve,
p. Mozol – ja sa chcem spýtať na základe toho čo som si tu vypočul prečo takýto
materiál sme dostali do zastupiteľstva keď by sme porušili zákon, radi by sme pomohli, prečo
p. primátor – ak nájdeme globálne riešenie pre všetkých a nie pre jednotlivca tak
môžeme schváliť príspevok, keby sme našli spôsob globálne v rámci celého Krásna tak to
nie je problém, na požiadavku musíme nejako reagovať.
p. Kormanec – mám návrh zatiaľ odročiť s tým, že by sme vypracovali projekt, ktorý
by neriešil jednotlivca ale riešil by otázku napr. čistotu v meste a v rámci toho by sa
uvoľnili prostriedky, ktoré by dopomohlo aby bolo mesto krajšie ako investícia do
budúcnosti, ak budeme robiť projekt a bude mať projekt cieľ bude to v rámci zákona, myslí si
že legislatívy tým nebude mať problém
p. primátor - aký máš na mysli projekt realizačný alebo environmentálny,
p. Kormanec – keď to je životné prostredie tak asi environmentálny, bude to projekt
aby bolo mesto čistejšie
p. Jozefíková - zasa bude to pre určitú skupinu
p. Kormanec - ale cieľom toho projektu bude aby sa pomohli a pripojilo čo najviac
obyvateľov na to, aby bolo mesto čistejšie
p. primátor – kanalizácia nerieši čistotu, každý si musí riešiť nepriepustný septik
a dať čerpať a keď to urobíme len zlepšíme situáciu. Realita je však iná každý to vypúšťa do
spodných vôd, ale to je protizákonne. Každý by mal mať vodozadržný nepriepustný septik,
a tým by nemalo byť znečistené prostredie,
p. Kormanec - rozumiem o to mi ide sám mám čističku nepotrebujem napojiť sa, ale
ak by to bolo možné, budem rád aby som sa mohol ja a moji susedia pripojiť na kanalizáciu.
Viem čo to za posledné roky prinieslo aká je situácia ako to vyzerá teraz po zime, keď nie sú
veľké trávy kadiaľ všade sa to vypúšťa. Vidím potenciál v tomto mestu, mesto sa rozvíja,
rastie aj vďaka ľudom sú tu šikovní, iniciatívni ľudia, mesto sa zveľaďuje a potom prídem
niekde kde to vypadá ako pred 30 alebo 50 rokmi. .
p. primátor - ja asi chápem o čom rozprávaš, neviem aký projekt vypracovať, musím
sa poradiť, navrhujem tiež odročiť ale neviem dokedy a hľadať riešenie pre celé Krásno, aby
mali možnosť všetci, neviem či do ďalšieho zastupiteľstva to stihneme
p. Kormanec – ak to nezvládnete vy tak si neviem iného predstaviť a vopred Vám
ďakujem
p. primátor- ďakujem za ocenenie, uvidíme do akého projektu pôjdeme,
p. Ondruška - ja tiež navrhujem odročiť potom by sa prihlásili znova so žiadosťou
p. primátor – obmedziť to finančným limitom. Dám návrh na uznesenie MZ odročuje
žiadosť obyvateľov mestskej časti Blažkov. Hlasovanie ZA 11, zdržal sa 1.
Žiadosť občanov mestskej časti Zákysučie
p. primátor – žiadosť občanov Zákysučia som podpísal ja, viete kde je kaplnka
postavená, teraz sú výzvy na sakrálne stavby, treba opraviť strechu, fasádu, upadnuté dvere,

okolie. Ale nemôžeme podať žiadosť pokiaľ nemáme vysporiadaný pozemok. Otváram
diskusiu
p. Šumská – ak tomu rozumiem kaplnka je postavená ako čierna stavba
p. primátor – tak ako všetky ostatné,
p. Šumská – ja navrhujem dať to skôr na mesto ako súkromnej osobe,
p. primátor – skôr dávajú neziskovým organizáciám
p. Šumská – možno cirkvi podľa môjho názoru
p. primátor – pán dekan to nezoberie, niektoré kaplnky majú vysporiadané niektoré
nie,
p. Šumská – ostatné kaplnky sú postavené na mestskom pozemku?
p. primátor – neviem ale keď to je mestské treba sa o to starať
p. Pagáč – ja by som sa do toho nepúšťal, neviem si predstaviť aby som dal kaplnku
pod mesto, nech sa každý stará o svoju kaplnku,
p. primátor – keď zomrú starí tak potom už ani omše nebudú bývať
p. Jozefíková – malo by to mať mesto
p. primátor – ale kto sa bude o to starať, veď len organizovanie viac ako 20 omší
nestíhame
p. Jozefíková – poveriť nezamestnaných,
p. primátor – nie je koho z nezamestnaných z Úradu práce ani sa separovanie
nemôžeme vybrať,
p. Škrobian – my máme kaplnku u Gaša, dúfam že je postavená na našich pozemkov
a neviem si predstaviť ako budú pracovníci chodiť po vrchoch starať sa o kaplnky. Toto by
malo byť záležitosťou tých ľudí, ktorí si to postavili. Tak ako hovorí p. primátor keď vymrú
starí nebudú bývať ani omše.
p. Jozefíková – keby to malo mesto dostali by sme viac financií a rozdelili by sa na
viaceré kaplnky, tak to budú robiť len tí ľudia čo ich postavili.
p. primátor - ja by som ju odovzdal aj hneď mestu ale mestá sú vylúčené z týchto
grantov. Neviem či výmera nebude len 50-100 M podľa GP. Odovzdám ju hocikomu ako
poviete,
p. Jozefíková – je tam kaplnka a aj tam zostane, mne je jedno aj bezodplatne odovzdať
p. primátor – ja to odovzdám hocikomu, urobil som to na základe toho keď som chodil
k našim nebohým rodičom a videl som v októbri ako sa pri krížiku modlia ruženec tak som
začal hľadať nejaké miesto až p. primátor Horník mi povedal že však tam ako sa začali stavať
prvé bytovky a výstavbe sa podieľalo viacero ľudí,
p. Jesenský – najväčšiu zásluhu na tej kaplnke má p. primátor
p. Ondruška – netreba to zlegalizovať, aby sa mohli granty čerpať?
p. primátor – k podaniu projektu budeme musieť mať stavebné povolenie. Má ešte
niekto do diskusie. Teraz schvaľuje len prebytočnosť, prečítal uznesenie podľa návrhu.
Hlasovanie ZA - 12
Bod programu 3 – Kontrola plnenia uznesení
p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi
p. Pagáč - uzn.č. 100/2019 – predaj pozemku rodine Jakubcovej, nedodali
geometrický plán – v riešení, uzn.č. 109/2019 – predaj pozemku to je p. Chylého – je to
odročené v riešení. To by bolo všetko
p. primátor – otváram diskusiu, ak nie MZ berie na vedomie . Hlasovanie všetci ZA.
Bod programu 4 – Zápisnica z kultúrnej komisie

p. primátor – prenecháva slovo p. Pagáča
p. Pagáč – bola zvolaná komisia, kde boli prejednané žiadosti o príspevky, všetko
máte vyčlenené v zápisnici, niektoré sa zohľadnili, niektoré sa upravili, niektoré sa zrušili
lebo nespĺňali kritéria. Komisia prerokovala program kultúrnych podujatí na rok 2020.
p. primátor- je ešte k tomu čo som hovoril na začiatku je tu žiadosť Erko – Jurko
Buchta na tábor, žiadajú 500,- €, ktorá prišla po termíne. CVČ robí tiež letný tábor. Vidím
v tom problém buď dať všetkým alebo nikomu,
p. Jozefíková – keď je to po termíne, takéto veci nebudeme každý rok riešiť,
p. Ondruška – ja by som im prispel, ja by som mohol tiež žiadať, ale mi sa snažíme
dať len to najnutnejšie, ale oni pomôžu tým deťom, ktoré nemôžu ísť a rodičia nemajú na to,
teraz by som im dal do budúcna bude poučený
p. Jozefíková – keď nedostanú budú poučený, že treba dávať žiadosť skoršie
p. Mozol – ja sa k tomu dostanem, stále riešime to isté už niekoľkokrát opakujem, že
treba dávať žiadosti načas, neviem koľko krát sme robili výnimky, keď nebudú platiť
pravidlá, veď máme nastavené pravidlá, ale možno ešte posledný krát urobme výnimku.
Povedzme si, že každý rok hovoríme na komisii to isté, že podať žiadosť je to úplna
maličkosť poslať žiadosť . Veď nechceme že neprispejeme, ale máme pravidlá a aby sa
nestalo to, že ešte v máji budeme riešiť takéto žiadosti
p. primátor – ja si myslím, že ďalšia žiadosť Dreváru na dopravu na festival do
Španielska nie je príspevok, pozvánku dostali len teraz, idú reprezentovať mesto, pýtajú
1.000 Eur
p. Seko – ja by som im schválil, oni nedostávajú tak ako Vrabčiar každý rok,
p. primátor - Vrabčiar – dostali aj z toho vianočného koncertu, aj z projektu, aj
príspevok
p. Durišová – ale oni na požiadanie na každej našej akcii vystupujú
p. primátor – ale to je to isté ako keď vystupujú heligónkarky p. Jelinkovej a oni keď
ich poprosíme nemajú problém a nedávame im príspevok. Ja hovorím len to, že sme sa
postarali aj o Vrabčiar.
p. Jozefíková – Drevár chce príspevok na cestu to by som im dala ale chcem sa spýtať,
že tá skupina detí, ktoré vystupovali na konci roka si nedali príspevok?
p. primátor – to je skupina Sedmohlások, oni si nedali ale dostali 500,-€ na heligónku,
p. Tvrdá – musíme schvaľovať príspevky len podľa VZN ako napr. dychovka oni
nemajú žiadne združenie alebo prijať iné VZN. Ako napr. aj Kysucká muzička oni tiež nie sú
združenia a majú príspevok.
p. Jozefíková – kto je to Kysucká muzička
p. primátor – to je Miro Jozefík a p. Kasajová a časť ľudí z Vrabčiaru, máme dáko
zrovnané navrhnuté príspevky, alebo dáme návrh na uznesenie MZ schvaľuje rozdelenie
finančných príspevkov podľa návrhu kultúrnej komisie a schvaľuje preplatenie dopravného na
festival do Španielska súboru Drevár,
p. Škrobian – toho Buchtu nejdeme riešiť,
p. primátor – hovorili ste, že mal dať žiadosť do konca januára,
p. primátor – kto je za navrhnuté uznesenie, všetci ZA.
Bod programu 5 – Úprava rozpočtu
p. primátor – prenechávam slovo Ing. Tvrdej z finančného oddelenia
p. Tvrdá – úprava rozpočtu v príjmovej časti, bežné príjmy 130 – zvýšený poplatok za
rozvoj, potom kód položka 310 – transfery v rámci verejnej správy zo ŠR podľa oznámení
o dotáciách, potom príjmové operácie 450 – 131 – presun prostriedkov z predchádzajúcich

rokov, zo SR kde nám zostali nevyčerpané príspevky zo základná školy, DOS – stravovanie,
požiarnici, kultúrny dom, kamerový systém, detské ihrisko. Vo výdavkovej časti voľby –
tam bolo upravené podľa skutočného príjmu, potom školský úrad upravené podľa skutočnej
dotácie tak isto stavebný úrad, register obyvateľov, v položke vzdelávanie úprava služby –
zateplenie ZUŠ, bola vypracovaná žiadosť na zateplenie ZUŠ 3 na sumu 2.500,-€, bežné
výdavky – zostatok prostriedkov ZŠ mládežnícka z roku 2019 v sume 24.933,-€ presúvame
na rok 2020 a tieto peniaze musia minúť do 31.3.2020. Ďalšia položka vraciame dotáciu
z DOS, z dôvodu neobsadenia 1 miesta, takisto stravovanie na ZŠ a MŠ tie detí, ktoré
nechodili na stravu keď boli choré, dotáciu musíme vrátiť. Nedali som do rozpočtu projekt na
zateplenie Domu služieb z položky 16.3 –Podmienky na podnikanie + 2.500,-€ a zníženie
rozpočet v položke 3.1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku 2.500,-€ rozpočet sa
nezmení. Kapitálový - výstavbu oplotenia na cintoríne 20.000,-€, 5% vlastné zdroje na
krížovú cestu – 4.000,-€, vážiaci systém 12.000,-€, kompostáreň 5% vlastné zdroje 30.000,-€
schválené na mimoriadnom zastupiteľstve, žiariče do telocvične dotácia zo ŠR, základová
doska pod tribúnu – 10.000.-€, stroje na cvičenie do fitnescentra 3.000,-€ by bolo všetko.
p. primátor – máme príspevok z otváram diskusie
p. Škrobian – mňa by zaujímalo tých 3.000,-€ na vybavenie fitnescentra je to
súkromné alebo je to naše,
p primátor – je to náš majetok ale je v prenájme, my máme tieto stroje v rámci
projektu, ktorý ma udržateľnosť 10 rokov a mi ich musíme vykazovať.
p. Škrobian – tie čo sa dali do telocvične sú nefunkčné, sú tam zbytočne, budú kúpené
profi alebo amatérske,
p. primátor – keď sa robilo fitnescentrum tak dodávateľ sa skôr staral o stavebnú časť,
a tieto stroje asi nakúpil aké mu ponúkli,
p. Škrobian – ja som kúpil za 180,-€ a len jede rok vydržal
p. primátor – má ešte niekto niečo do diskusie, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie
podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Bod programu 6 – Dodatok č. 4 k zmluve o výpožičke
p. primátor – dodatok č. 4 k Zmluve o výpožičke – mi sme v rámci projektu Zberný
dvor kúpili vlečku a traktor a mesto ich požičalo mestskému podniku na zabezpečenie
činnosti podľa projektu, ktorý potrebuje schváliť tento dodatok, aby ich mohli používať.
Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu
s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Bod programu 7 - Rôzne
p. primátor – mám tu ešte žiadosť Ivana Vaňovcová, ktorá požiadala o povolenie
vykladať tovar pred predajňu kvetinárstva vedľa COOP Jednoty, na ul. Žilinská č. 140, mohol
by som to na krátku dobu urobiť aj ja ale bolo zastupiteľstvo tak som to dal na schválenie,
vyjadrite sa,
p. Jozefíková – to je treba schváliť,
p. primátor – navrhujem uznesenie MZ schvaľuje žiadosť o prenájom pozemku.
p. primátor - máme tu žiadosť obyvateľov BD č. 1301 žiadosť o fin. príspevok na
kúpu zámkovej dlažby zaradíme túto žiadosť do zastupiteľstva
p. Jozefíková a ostatní – nie
p. primátor – p. Matejiček, ktorý býval v Zákysučí, je sám nemá rodinu, bezvládny
bol zanedbaný, chorý, chcem sa poďakovať p. Ďurišovej za to, že sa oňho postarala, teraz leží
v nemocnica na ODCH a končí mu to tam a chceme ho umiestniť na to platené. Nemá

nikoho, nemá sa kto oňho postať, má veľa chorôb a ťažko sa pre neho hľadá umiestnenie lebo
to musí byť špecializované. Chodí za ním pracovníčka zo sociálne a p. Ďurišová. Rozmýšľal
som ako sa oňho postarať či by sme to v rámci opatrovateľskej služby na 1 alebo 2 mesiace,
lebo z nemocnice nám zavolajú a musíme mať nejaké riešenie.
p. Jozefíková – nemá žiadnu rodinu
p. primátor – starali sa oňho Čimborová, či by sme ju aspoň dočasne aby sa
postarala,
p. Jozefíková - čo môžeme v rámci zákona pre neho urobiť, budú nám takéto prípady
pribúdať musíme rozmýšľať, mať nejaké riešenie, chcem aby sme mali dom dôchodcov aj pre
takéto prípady. Ako sa dá pomôcť v rámci zákona,
p. primátor – zo zákona sa musíme postarať máme aj opatrovateľky,
p. Ďurišová - ďakujem Vám za pomoc ako aj pracovníčke sociálneho oddelenia.
p. Šumská – navrhujem jednorázovú sociálnu dávku
p. primátor – tých 66,-€ to čo nám pomôže, mi potrebuje preklenúť to kým ho
umiestnime
p. Ďurišová - môžem povedať neposadí, nenapije, nič neurobí, opatrovateľku
potrebuje na 24 hod., jedná sa o to platené, kde denne na 12€, nevieme aký má dôchodok, .
budem sa snažiť pomáhať ďalej
p. Jozefíková – nemohla by to vyriešiť sociálna komisia a bude legislatívne podložené,
nech zistí ako môžeme postupovať ako sa dá pomôcť. Nech dajú návrh.
p. Kormanec – ja súhlasím s kolegyňou ale teraz potrebujem implementovať okamžite,
keď sa stretneme o tri mesiace už to nebude aktuálne
p. primátor – včera bola za ním pracovníčka sociálneho oddelenia, posadil sa, ťažko
jej podpísal dokumenty a povedal, že nechce ísť do ústavu ale že chce opatrovateľku. Hovoril
o tom, ako mu pomohla suseda p. Čimborová veľmi pekne sa o nej vyjadroval, že tam chodili,
upratali, vyčistili mu byt, neviem ale musíme nájsť riešenie keď nie aspoň príspevok na
opatrovateľku ako dohodu. Asi všetci chceme pomôcť ak navrhujem uznesenie: MZ súhlasí
s pomocou pre p. Dominika Matejička, bytom Zákysučie 1997, ktorý je sociálne odkázaný.
p. Jozefíková - prvá vec, chcem sa vyjadriť k výstave, veľmi pekná a dozvedela som
sa že p. Maslák nám chce darovať svoju zbierku obrazov ale s podmienkou, že budú
vystavené v nových priestoroch. Navrhujem prijať k tomu uznesenie, osloviť aj našich
podnikateľov.
p. primátor – áno on nám to chce darovať ale chce sólo galériu. Navrhnúť projekt,
parametre, priestory, peniaze. Neviem či teraz prijať uznesenie alebo až keď bude navrhnuté
nejaké riešenie.
p. Jozefíková – druhá vec čo má trápi sú naše obvodné lekárky, detská lekárka nám
zomrela, že či ideme niečo robiť lebo potom bude katastrofa keď nás nebude mať kto liečiť,
p. primátor – povedz ako, vybavoval som na zástup za detskú lekárku, veľký problém,
čo sa týka všeobecných lekárov, aj keď tu príde mladá lekárka a začne preberať pacientov
bude problém preto tu nikto nechce ísť
p. Jozefíková - aj ponúknuť nejaké benefity, priestory a pod.
p. primátor – ako viete všetky priestory v zdravotnom sú predané, ponúkli sme aj
synovi p. Božekovej odkúpenie priestorov ale nechce predať. Neviem čo robiť to nie je len
problém v Krásne. Keď skončia lekári školu musia mať atestáciu. Presviedčali sme lekárku,
ktorá tu bola na zástup detskej lekárky a núkal som priestory aj byt ale radšej chce robiť veľkú
medicínu v nemocnici.
p. Jozefíková – keby sme už mali pripravené priestory
p. primátor – nie je to len o priestoroch je to celkom problém

p. Šumská – minulý rok skončila medicínu v Olomouci a dala si žiadosť do
nemocnice Čadce ale ju nezobrali, takisto končia v Olomouci obidve poslali skoro 18 žiadostí
a dostali zamietajú odpoveď tak o čom to je
p. primátor – nemocnice nepotrebujú lekárov, ktorých musia učiť a musia mať
atestáciu tri roky,
p. Jozefíková- musia robiť v nemocniciach po oddeleniach, aby mali atestáciu
p. primátor – my nemôžeme zamestnať takého lekára, ktorý nemá atestáciu,
p. Jozefíková – teraz si idú prijímať lekári, je rokovať že by zákon zmenil tak, aby
mali umiestenku, iniciovať túto zmenu zákona. Tlačiť aj cez VÚC na zmenu tohto zákona,
aby mali umiestenku, ísť týmto smerom,
p. primátor – keby to bolo také jednoduché tie tri roky musia robiť v nemocnici skúšal
som aj lekárov z Ukrajiny neplatí u nás dekrét z Ukrajiny,
p. Jozefíková – keď nie sú ochotné prenajať mladým lekárkam, vybaviť 2 ambulancie
a ponúknuť, ja som vybavila lekárku do INY je veľmi dobrá a je spokojná,
p. primátor – keby si vedela koľko lekárov z Krásna robí v Žiline a všade inde ale do
ambulantnej činnosti nechcú ísť,
p. Jozefíková – máme zverejnené, že hľadáme lekárov
p. primátor – áno v lekárskych vestníkov cez kraj a viem vybaviť vybavenie
ambulancie. Poprosil by som i Vás poslancov, aby ste v tomto smere niečo urobili. Každý sa
môže porozprávať s nejakým lekárom.
p. Jozefíková – dajme to na stránku mesta
p. primátor – dám návrh na uznesenie: MZ ukladá mestskému úradu zverejniť inzerát
o nábore detského a všeobecného lekára a ponúka zariadené ambulancie, ubytovanie a iné
benefity podľa požiadaviek lekárov. S návrhom súhlasili všetci poslanci.
p. Jozefíková – druhá vec – Dom dôchodcov, môj švagor robí cez fondy EÚ práve
projekty na domovy dôchodcova navrhujem, či by sme ho nepozvali na zasadnutie mestského
zastupiteľstva aby nám to vysvetlil má veľa skúseností. Možno by nám odporučil čo by bolo
dobré aký typ, nechcem podceňovať p. primátora, aby sme na základe toho si vybrali. Ja sa
s požiadavkou na dom dôchodcov stretávam stále, nech nám dá návrh.
p. primátor – ja robím tiež s odborníkmi i s celými agentúrami pracujúcimi
s ministerstvom, ale nemám s tým problém
p. Ondruška – chcem poprosiť parkovanie pri dome služieb aký je návrh
p. primátor – navrhujeme 2 hodinové státie počas sv. omší niektoré tam parkujú
dlhodobo
p. Ondruška – čo som spomínal minulé zastupiteľstvo to auto tam stále stojí.
p. Škrobian – keby bolo z jednej strany aspoň zákaz státia, naše autá tam majú
problém sa dostať,
p. primátor – tak sme sa včera dohodli, že zvrchu bude jeden pás voľný a bude tam
zákaz státia,
p. Lastovica – neuvažuje sa s osvetlením cyklotrasy od Domu služieb
p. Jozefíková – ja by som riešila skôr psičkárov
p. Ondruška – aj na umelej tráve trénujú psov a sú tam tiež samé psie exkrementy
p. Škrobian - prevádzky separujú málo, občania sa už naučili, a dať na naše popolnice
nálepky že sú naše, lebo ľudia si kupujú a potom ja mám problém pri vysypaní.
p. primátor – keď som bol na výstave tak ma napadlo, že vedľa urobíme detský kútik
na čaj kávu, hračky v kútiku. Nádoby vyznačiť nálepkami podľa farieb a podľa farieb budeš
vyvážať. Cez projekt nám robia na vozidlá čipy a bude mať váhu a podľa toho sa bude presne
vedieť koľko sa vyvezie.
Po ukončení rozpráv boli prijaté nasledovné uznesenia.

