Zápisnica
z mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou konaného
dňa 04.09.2019

Prítomní poslanci:
1/ Mgr. Milan Jesenský
2/ Mgr. Martin Ondruška
3/ Mgr. Jozef Mozol
4/ Marcel Seko
5/ Mgr. Margita Ďurišová
6/ Jaroslav Pagáč
7/ Vojtech Buchta
8/ Miroslav Škrobian
9/ Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D.
10/ Mgr. Martin Ondruška
Ospravedlnení: PhDr. Marta Jozefíková, Ing. Oľga Šumská Lastovicová 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/ Zloženie sľubu novozvoleného poslanca mestského zastupiteľstva
3/ Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov (P. Šurin a R. Homolová, obaja
bytom Krásno 814, M. Maslík, Krásno č. 1212, M. Potočár, Krásno č. 1017,
P. Potočár, Krásno č. 1397, P. Potočár, Krásno č. 1397, M. Zehnal, Krásno
č. 202, M. Jakubec, Krásno 505, Nájomníci BD Krásno 1997, P. Heltová,
Krásno č. 2093, H. Ďuranová, Krásno č. 1534, Mgr. L. Zuščáková, Krásno 2120,
LEGAN STAV, s.r.o., Horelica 207, Ing. Pavol Šutý - Ekostav, Oščadnica č. 19,
J. Pagáčová, Kalinov 2000)
4/ Kontrola plnenia uznesení, uzn.č. 33/2019
5/ Návrh na určenie výšky nájmu za bytové priestory v BD v Zákysučí
6/ Výročná správa Mesta Krásno nad Kysucou za rok 2018
7/ Informatívny rozbor hospodárenia Mesta za I. polrok 2019, úprava rozpočtu
8/ Informatívny rozbor hospodárenia Mestského podniku za I. polrok 2019
9/ Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke Mestského podniku Krásno nad Kysucou
10/ Informatívny rozbor hospodárenia. Krasbytu za I. polrok 2019
11/ Prijatie uznesenia k projektu „Nabime sa prostredníctvom rozvoja
elektromobility“
12/ Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Krásno nad Kysucou
13/ Prevod investorských práv na SeVaK
14/ Správa o činnosti kultúry a knižnice
15/ Rozpis smien pracovnej pohotovosti v zimnom období 2019/2020
16/ 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: Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D., Mgr. Milan Jesenský, za
overovateľov zápisnice navrhol: Miroslav Škrobian a Marcel Seko. s týmto návrhom súhlasili
všetci poslanci.

Bod programu 2 – Zloženie sľubu poslanca novozvoleného mestského zastupiteľstva
p. primátor - pán Lastovica bol dlhodobo PN a dnes prišiel na prevé zastupiteľstvo,
kde zloží sľub. Vyzval prítomných aby vstali a prečítal znenie sľubu, ktorý p. Lastovica
podpísal. Privítal p. poslanca p.Buchta, ktorý prišiel na rokovanie MZ.
Bod programu 3 – Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov
Žiadosť P. Šurin a R. Homolová, rod. Šurinová, Krásno 814
p. primátor – tento bod prenechávam slovo p. Pagáčovi
p. Pagáč – minulé zastupiteľstvo sme schválili prebytočnosť tohto majetku ako viete
nachádza sa na ul. Kysucká cesta a na dnešnom zastupiteľstve ho predávame. Otvoril
k tomuto bodu diskusiu. Nik sa neprihlásil
p. Pagáč – prečítal znenie uznesenie podľa návrhu,
p. primátor – kto je za prečítané uznesenie, všetci boli ZA. Dal som pokyn, aby sa
obnovili znalecké posudky podľa určitých regiónov.
Žiadosť Martin Maslík, Krásno 1272
p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi
p. Pagáč – ako viete je to pozemok v Kalinove pri breze, je to postavená garáž
navrhovaná cena je 5,-€
p. primátor - ak sú nie pripomienky
p. Pagáč – prečítal uznesenie podľa návrhu
Žiadosť Miroslav Potočár, Krásno č. 1017
p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi
p. Pagáč - je to pozemok v jeho záhrade a pri vysporiadavaní zistil, že patrí mestu.
Navrhujeme cenu 5,-€.
p. primátor – ďakujem, máte niečo do diskusie ak nie
p. Pagáč - prečítal uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Žiadosť Peter Potočár, Krásno č. 1397
p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi
p. Pagáč – skoro menovci ale pozemok sa nachádza i inej časti - Kalinov ul.
Záhradná, vlastnia tam pozemok a riešia prístupovú cesta, pozemok podľa nákresu hraničí s

potokom, ktorý je v správe LESY a je to súčasť tejto prístupovej cesty. Jedná sa o 10 m2
bude to určovať GP,
p. Pagáč – žiada 10 m2 je to v Kalinove cena za 4,-€, nech sa páči
p. primátor – má niekto iný návrh,
p. Pagáč – prečítal znenie uznesenie podľa návrhu.
p. primátor – nemá byť na žiadosti aj manželka, bezpodielové spoluvlastníctvo
manželov
p. Pagáč – preveríme a dopíšeme
p. primátor – odložíme a počas prestávky preveríme a potom navrhneme uznesenie na
tento bod
Žiadosť Peter Potočár a Mgr. Iveta Potočárová, Krásno č. 1397
p. Pagáč – potrebujú prístupovú cestu z dôvodu vydania stavebného povolenia
potrebujú nájomnú zmluvu, neviem, či ste sa boli pozrieť majetkovo si vyspriadavajú parcely
a od nás potrebujú prenajať pozemok
p. Kormanec – ide o bežný prenájom alebo právo prechodu
p. Pagáč – v rámci stavebného povolenia potrebujú nájomnú zmluvu
p. Kormanec – nie právo prechodu,
p. Pagáč – oni to potrebujú len na čas stavebného povolenia, oni vysporiadavajú
pozemky, cez ktoré budú mať prístup a potom nebudú potrebovať nájom od nás
p. Kormanec – budú potrebovať geometrický plán
p. primátor – ja keď sa dívam na snímku je to cesta je v 1/1 a to nie je vysporiadané a
nie je to vedené ako cesta ale ako orná pôda aby mohli vydať stavebné povolenie.
p. Pagáč oni potrebujú nájomnú zmluvu počas stavby, aby to mohli vysporiadať
ten pozemok cez ktorý budú potom mať prístupovú cestu a na to budú musieť urobiť GP.
p. primátor - máte ešte niečo k tomuto bodu
p. Pagáč – prečítal uznesenie podľa návrhu
Žiadosť M. Zehnal, Krásno č. 202
p. primátor – otváram diskusiu k tomuto bodu
p. Marťák – ospravedlnil žiadateľa, nakoľko je v zápche cestou zo Žiliny a začal
objasňovať o aký pozemok sa jedná.
p. primátor – ale p. Marťák takto sa podľa rokovacieho nepostupuje, najskôr majú
slovo poslanci,
p. Pagáč – žiadosť o odpredaj parcely KN-C 188/2, ktorá bola vytvorená z parcely
KN-E č. 9456 – orná pôda o výmere 298/ m2, vedená na mesto Krásno. V súčasnosti prebieha
rokovanie s mamou a sestrou o podpísanie dohody o zrušenie a vysporiadanie podielového
spoluvlastníctva k domovej nehnuteľnosti. Rovnako si chce vysporiadať vlastníctvo
k pozemkom, ktoré sú pri dome. Jedná sa o pozemok oproti mestskému úradu, bol som sa
pozrieť, neviem keď nie je vysporiadaný
p. primátor – otváram diskusiu, upozornil som pri príprave materiálov, či ho môžeme
podľa tohto paragrafu pokiaľ ho nemá v jednej jednine,
p. Kormanec – súhlasím a doložiť informáciu, že súhlasí,
p. Marťák – ospravedlňujem sa, užíva pozemok tam ako je ta garáž to je asi 85 m2.
ostatní nemajú záujem,
p. primátor – ak nemajú záujem, nech napíšu súhlas s prevodom na p. Zehnala.
p. Ďurišová – navrhujem odročiť na ďalšie zastupiteľstvo a doručiť súhlas s prevodom
p. primátor – dávam hlasovať o návrhu p. Ďurišovej, všetci ZA.

Žiadosť Mária Jakubcová a manžel Miroslav, Krásno č. 505
p. primátor – prenechávam slovo p. Pagáčovi
p. Pagáč – to je ten istý prípad ako p. Potočár, pri vysporiadavaní vlastníckych práv
zistili, že časť pozemku, ktorý ide pod ich dom je vo vlastníctve mesta, nech sa páči otváram
diskusiu
p. primátor – ak nemáte, prečítajte
p. Pagáč – prečítal uznesenie podľa návrhu ako prebytočnosť
p. primátor – kto je za, všetci boli ZA, prejdime na ďalší bod
Žiadosť nájomníci bytového domu Zákysučie č. 1997
p. Pagáč – nájomníci bytového domu 1997 žiadajú pozemok pod garáž, oni v bytovke
nemajú skladové, ani iné priestory a požiadali o prenájom, aby si mali kde odkladať veci
p. primátor – treba povedať, že sa navrhlo to jedno miesto za cestou, ktoré nám vrátili.
Tieto bytovky sú v inom stave, tieto nové majú kočíkárne aj iné priestory. Ak súhlasíte s
návrh na uznesenie máte v tlačenej podobe nemusí sa čítať. Kto je ZA. S návrhom súhlasili
všetci poslanci.
Žiadosť Petra Heltová, Krásno č. 2093
p. Pagáč – chce prenajať pozemok v časti Kysucká cesta pred jej rodinným domom,
neviem, je to zelená pôda, obyvatelia sa o to starajú, ale pripadá mi to nelogické, lebo každý
má veľkú záhradu a žiada o prenájom mestského pozemku na postavenie prístrešku na auto.
p. primátor – otváram diskusiu, ak nie
p. Pagáč – prečítal uznesenie
p. primátor – s návrhom súhlasilo 9 poslancov,1 sa zdržal
Žiadosť Helena Ďuranová, Krásno č. 1534
p. Pagáč – ten istý prípad ako predošlé, pri vysporiadavaní zistila, že pozemok je
mestský, v materiáloch máte dôvodovú správu ako aj návrh na uznesenie, nech sa páči
p. primátor – otváram diskusiu, ak nie návrh na uznesenie
p. Pagáč – prečítal uznesenie podľa návrhu
p. primátor – kto je za, s návrhom súhlasili všetci poslanci
Žiadosť Mgr. Lenka Zuščáková, Krásno č. 2120
p. Pagáč – p. Zuščáková žiadala aj v minulosti o preplatenie nákladovo na vodovodnú
prípojku, vždy sme riešili takéto prípady tak, že sme preplatili hadicu + napojenie vodomer
a napojenie si platí vlastník. Pripravená je dôvodová správa.
p. primátor – otváram diskusiu
p. Ondruška – je to smutné, odborník ako je p. Pupík to naprojektoval takto
p. primátor – to je ich vzťah nie mesta, ale navrhli sme čiastočnú náhradu
p. Zuščáková – ja len chcem upresniť už v roku 2013, keď som začala riešiť
vodovodnú prípojku som postupovala tak, že som zistila, že je to mestský vodovod, zo
stavebného úradu ma poslali za p. Pagáčom a ten mi povedal, že mestský vodovod rieši náš
vodohospodár p. Pupík. Mala som to riešiť priamo s p. Pupíkom, žiadosť bola na 10 domov
Vychádzalo to 1600,-€, následne som tu chodila, celý prístup bol taký, že sme nemali žiadne
doklady na vybudovaný vodovod, p. Pupík mi nemohol dať ani faktúru. Chodila som na stav.
úrad, za p. Pagáčom, že nemám žiadne doklady od tejto prípojky. Ten problém je v tom, že 2
mesiace dozadu sme sa dohodli, že sa pripoja 4 odberatelia, ktorí by mi kompenzovali

náklady a zistili, sme že prípojka je len pre nás alebo na 2 domy. Na tento vodovod sa mal
napojiť aj syn p. Pagáča, ale musel si vybudovať vlastnú prípojku. V tých 10 domov bola aj
realizácia malého domu pre mojich rodičov. Keby som mala papiere, ale nemám, tak by som
to riešila súdom.
p. primátor – ja som hovoril, že po bod napojenia, projekty si musí urobiť stavebník,
to nie je vec mesta, že tam dal tenšiu hadicu to sa ospravedlňujem, ostatné je všetko na
stavebníkovi, mrzí ma , že to dopadlo takto, že sa tam nedá napojiť viac domov,
p. Zuščáková – pozerala som na internete, že sa prispievalo na vodovod
p. primátor – to boli starí dôchodcovi, ktorí majú staré chalupy a keď tam nebola voda,
prispievali sme im, ale nie na novostavby,
p. primátor – máme ešte do diskusie,
p. Seko – dať väčšiu kompenzáciu,
p. primátor – povedz podľa akého zákona, aby to bolo zdôvodnené,
p. Pagáč – zlyhala komunikácia nikto vám negarantoval, že tam bude 10 prípojok, že
to nie je na 10 domov. Čo sa týka preplatenia v minulosti sme tiež preplácali len vodovodné
potrubie a navŕtavací pás. Všetko ostatné je na stavebníkovi,
p. primátor – na porade keď sa to preberalo to bolo zamietnuté, ale hľadali sme
riešenie, aby sme to mali legislatívne ošetrené, máte ešte do diskusie?.
p. Pagáč – prečítal uznesenie podľa návrhu.
p. primátor – s navrhnutým uznesením súhlasili všetci poslanci.
Žiadosť LEGAN Stav, s.r.o. Horelica 207
p. Pagáč – žiadosť o prenájom pozemku, ktorý sa nachádza na ul. Kysucká cesta
v areáli firmy Služby Krásno
p. primátor – minule sme získali časť pozemku, ideme to dať do prenájmu, majú o to
záujem dve firmy. Ja som to dal do zastupiteľstve aj keď zo zákona môžem na jeden rok
prenajať ako primátor, ale dal som to do zastupiteľstva. Podľa informácii sa dohodli s p.
Čimborom, že oni si to zahradia.
p. Jesenský – je to na prenájom,
p. primátor – áno, prenájom a nemôžeme určiť aj cenu?,
p. Kormanec – ďakujem za slovo, som rád, že prejavili záujem o prenájom pozemku
až dvaja uchádzači, je to náš pozemok, s pánom Čimborom sa môžu dohadovať, ale
pozemok je náš. Tých pozemkoch v Krásne je málo, je to v centre, je tam cyklotrasa, je tam
rieka. Napadlo ma, či nevyužiť tento pozemok ináč ako na skládku. Chcel by som sa poradiť
aj s poslancami a vytvoriť tam zónu, ako to majú pred rodinnými domami vpredu pred týmto
pozemkom, na prechádzky, pôsobilo by to veľmi pekne a pozemok by bol využitý pre
obyvateľov ako oddychová zóna a aj pre cyklistov,
p. primátor – neviem si to predstaviť, je to zabetónované, bolo by to veľmi drahé, aby
sa to takto upravilo na zeleň, aby to bolo pekné pre oči. Nikto to nevyužíva. Je tam
priemyselná zóna.
p. Kormanec- je to pekné a skultivovaný priestor bude mesto potrebovať na oddych
alebo využitie ako okolité obce na zeleň,
p. Pagáč – bolo by lepšie takéto niečo dať mimo priemyselnej zóny,
p. primátor – je tam samý asfalt, ja si to neviem predstaviť je tam priemyselná zóna.
p. Kormanec - ja hľadám riešenie, aby sa mesto skrášlilo, aby to nebolo využité ako
skládka,
p. primátor – kto tu niečo urobí pre mesto, ak mesto neurobí niečo tak nemáme nič,
p. Pagáč – pripomínam participitávny rozpočet, nikto sa neprihlásil
p. Kormanec – ja som myslel, že túto zónu využiť v rámci nejakého projektu,

p. primátor – máme pozemok, treba ho využiť, aby sme mali z neho nejaký úžitok, za
peniaze za vyčistenie skládky vieme urobiť nejakú akciu. Túto skládku riešime možno 1-2
roky.
p. Ondruška - už je to papierovo na nás, prikláňam sa k nájmu pozemku
p. primátor – nájom s tým, že výpovedná lehota by bola doba určitá s výpovednou
lehotou 3 mesiace,
p. Kormanec – škoda že tu nie je p. Šutý, on by nám vedel s tým pomôcť
p. primátor - nájom pozemku s tým, že si to na vlastné náklady odstránia
p. Kormanec – z toho aká je diskusia vyplýva, aby nám to vrátil v čistom stave, dať to
do zmluvy,.
p. primátor – právne to nevieš urobiť, my to môžeme dať do zmluvy taký stav, aký je
s tým, že si ho prenajímateľ odstráni na vlastné náklady,
p. Kormanec – je tam veľmi veľa odpadu, nie je to možné, že si to nikto nevšimol,
toto sa mi zdá choré, máme MP ale aj štátnu políciu,
p. primátor – to sa tam nedá poriešiť, niekto to navezie a ľudia nič nepovedia,
p. Kormanec – podali sme podnet na políciu, viem, že máme kamery,
p. primátor – návrh uznesenia, máme pripravenú aj cenu?
p. Pagáč – mi to preveríme, či sa môže už dať cenu,
p. Kormanec – aj dobu aj cenu, ak je to legislatívne v poriadku
p. primátor – podľa mňa keď ja môžem do roka podpísať navrhujem znenie uznesenia
MZ schvaľuje prenájom a poveruje primátor mesta podpísať nájomnú zmluvu max do
jedného roka. Na budúcom zastupiteľstve dohodneme na dobu neurčitú s výpovednou lehotou
3 mesiace. Navrhnite nájom asi za čistý pozemok iný, ako ten na ktorom je skládka, máte
nejaký návrh.
p. Jesenský- treba ho oslobodiť, ten ktorý odstráni tu skládku,
p. Kormanec – na koľko mesiacov, podľa toho koľko to bude stáť, bude treba prerátať
p. Pagáč – to je na oboch pozemkoch, je to na celej dĺžke len v časti za plotom je to
čisté,
p. primátor – máte nejaký návrh,
p. Kormanec - dajme 6 mesačný nájom,
p. primátor – ja urobím zmluvu na rok s tým, že bude mať 6 mesačné oslobodenie a za
3 mesiace máme zastupiteľstvo, p. Pagáč pripraví koľko by stálo odpratanie skládky,
p. Mozoľ – chcem sa spýtať, že či by nebolo lepšie vypratať skládku mestom
a ponúknuť čisté na prenájom,
p. primátor – nás to veľmi zaťaží a urobíme to asi drahšie, nemáme ľudí, keď
uzatvoríme zmluvu dnes určíme nájom, s tým, že podľa toho koľko by stálo vyčistenie sa
rozhodneme na koľko mesiacov mu odpustíme nájom,
p. Pagáč- aspoň orientačne,
p. Mozoľ – do konca roka dáme bezplatne,
p. primátor – navrhnite akú máte predstavu o nájme, za vyčistenie nebude platiť pol
roka, buď to zoberie alebo nie, navrhnite cenu,
p. Ondruška – je to na podnikateľský účel,
p. Kormanec – dajme tie 3 eur, keby tam nebol ten odpad určite by sa našiel nájomca
p. primátor – ja počítam za 3,-€ to nezoberie,
p. Pagáč – mi tu prenajíma za 1,-€,
p. primátor – mi keď to prenajme za 3,- €, to si radšej kúpi za 3,-€ určite je to lepšie,
p. Jesenský – ja som navrhoval 1,- poslanec Kormanec 3,-€, dajme stred 2,-€
p. Kormanec – dajme cenu a za rok upravíme cenu,
p. Pagáč – odpichneme sa od toho čo povedal p. Jesenský,
p. Kormanec – p. primátor vy ste dobrý obchodník, dohodnite

p. primátor - z nájmu nemá nič, pozemok musí vrátiť, dajme návrh
p. Buchta – dajme menší, aby to zobral
p. primátor – prečítal uznesenie podľa návrhu s tým, že poveruje primátora uzatvoriť
zmluvu na pol roka s tým, že cena prenájmu bude 2,-€ a nájomca odstráni skládku s tým, že
za odstránenie tohto materiálu bude mať započítaný nájom 3 mesiace
p. Pagáč – dnes sme mali schváliť len prebytočnosť,
p. Jesenský - dobre navrhol p. primátor, že aby nám to nestálo
p. primátor – je všeobecný súhlas na 2,-€, koľko MZ schvaľuje prebytočnosť s tým, že
poveruje uzatvoriť zmluva pol roka s tým, že nájomca odstráni materiál na prenajatom
pozemku, za čo sa mu započíta cena nájmu 6 mesiacov. Urobí sa to zápočtom, ďakujem,
všetci za.

Žiadosť Janka Pagáčová, Krásno č. 2000
p. Pagáč – určite ste si prečítali dôvodovú správu, jedná sa o dlhodobú pracovnú
neschopnosť, nedá sa to robiť a doba liečenia je minimálne 1 rok. Už ju vykonáva navrhnutá
služba a ľudia sú spokojní,
p. primátor – otváram diskusiu,
p. Ondruška – nebol som osobne na pohrebe, ale podľa odozvy to má úroveň,
p. primátor – povedal že to buď to zatvorí alebo takýto návrh, ale aby ostali tieto
služby u nás, ostane to tak ako bolo doteraz
p. Ondruška - to by bola škoda nemať takého služby v Krásne
p. primátor - prečítal uznesenie podľa návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Bod programu 4 – Kontrola plnenia uznesení
p. Pagáč – k uzn. č. 33/2019, žiadosť o zápis som konzultoval s pracovníkmi katastra,
v materiálom máte návrh správne ako má vypadať, aby nám to prešlo, musia tam byť všetky
dotknuté parcely.
p. primátor – prečítal uznesenie podľa návrhu, všetci za
p. primátor – navrhol, že keď je prítomný p. riaditeľ Mestského podniku, či to posunie,
všetci boli za
Bod programu 8 – Infor. rozbor hospodárenia Mestského podniku za I. polrok 2019
p. Červinková – dovoľte aby som vám v krátkosti informovala hospodárskom
výsledku mestského podniku. Informácie boli podané tak, ako ich mali v tlačenej podobe,
polrok je skôr taký orientačný, ak máte nejaké otázky
p. primátor – nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu s ktorým súhlasili
všetci poslanci,
Bod programu 9 - Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke Mestského podniku Krásno nad
Kysucou

p. primátor – všetky vozidlá, ktoré využívajú sme im dali do výpožičky aj toto nové
dáme dodatkom, ováram k tomuto bodu diskusiu. Nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa
návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci.

Bod programu 5 – Návrh na určenie výšky nájmu za bytové priestory v BD v Zákysučí
p. primátor – dokončili a skolaudovali sme byty, komisia pridelila byty, kľúč bol
nastavený tak, že nebol žiaden problém. Nájomné zmluvy budú buď od 1.10. alebo
15.10.2019. My máme dotáciu z Ministerstva dopravy v najväčšej možnej výške 40%, Štátny
fond rozvoja bývania dal zvyšných 60%, ktoré spolu s ostatnými nákladmi boli započítané do
nájmu na 30 rokov. Nájomné navrhujeme tak, ako je priložené v správe a výška nájomného na
m2/rok vychádza 27,44€. K tomuto poplatku sa pripočítava správa na 1 byt + tvorba fondu
opráva, ktorý sa tvorí na jednotlivé bytovky. Prepočítaný nájom v porovnaní s ostatnými
obcami v rámci Slovenska a podľa informácii ŠFRB je jeden z najnižších. To je všetko
otváram diskusiu,
p. Kormanec – o koľko to bolo percentuálne, je to všetko v poriadku
p. primátor – bytovka je už lepšie vybavená, sú to celkom pekné byty a slušné
bývanie, môžem dať schváliť uznesenie podľa návrhu, všetci boli ZA
Bod programu 6 - Výročná správa Mesta Krásno nad Kysucou za rok 2018
p. primátor – výročná správa to je vlastne záverečný účet + viac rozobrané,
máte do diskusie
p. Kormanec – sú tú uvedení starí poslanci, asi by sa to malo opraviť,
p. Tvrdá – preto sú tam uvedení starí poslanci, lebo vy ste boli zvolení na konci
roka 2018
p. primátor - ak nie dávam návrh na uznesenie, ktoré prečítal podľa návrhu
s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Bod programu 7 – Informatívny rozbor hospodárenia Mesta za I. polrok 2019, úprava
rozpočtu
p. primátor – prenechávam slovo p. Tvrdej
p. Tvrdá - plnenie inf. rozboru máte v tlačenej podobe, úpravu rozpočtu bola doplnená
o 5.000,-€ na inžinierske siete na rozostavené bytovky a 8.000,-€ na PD na nové bytovky.
p. primátor – preto je navýšenie, lebo p. Leštachová z Povodia Váhu dala podmienku,
že ten breh sa musí urobiť podľa návrhu
p. primátor – prečítal uznesenia podľa návrhu
Bod programu 10 – Informatívny rozbor hospodárenia Krasbyt-u za I. polrok 2019
p. primátor – prenechávam slovo p. riaditeľovi Krasbyt-u
p. Šulgan – je to informatívny rozbor hospodárenia, majú kladný hospodársky
výsledok. Podal bližšie informácie k rozboru, ktorý mali p. poslanci v tlačenej podobe.
pribudne nám do správy 24 bd, školská bytovka v Oščadnici

p. primátor – otváram diskusiu, ak nie dávam návrh na uznesenie, berie na vedomie
inf. rozbor hospodárenia, s týmto návrhom súhlasili všetci poslanci
Bod programu 11 - Prijatie uznesenia k projektu „Nabime sa prostredníctvom rozvoja
elektromobility
p. primátor – ideme do projektu elektromobilu a k tomu chceme aj nabíjačku, ktorú
chceme umiestniť za domom kultúry tam ako je výsek zelene
p. Kormanec – bude to aj pre verejnosť,
p. primátor – áno, mala by to byť tá, ktorá sa nabije na 3 hod., bude to asi cez SMS
a kartu,
p. Kormanec – keď tam niekto zaparkuje auto,
p. primátor – tam sa nebude dať parkovať, on si bude musieť zaplatiť nabíjanie, a bude
mať aj parkovací lístok, tam bude môcť parkovať len elektromobil. Budú tam asi 2 miesta,
zatiaľ chceme vyskúšať len jedno nabíjačku. K tomuto projektu potrebujeme
spolufinancovanie, prečítal návrh uznesenia s ktorým súhlasili všetci poslanci.

Bod programu 12 - Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom
Krásno nad Kysucou
p. primátor - máme tu návrh dodatku, nakoľko sa navýšil počet detí v ŠKD a máme
najnižší poplatok za ŠKD. Navrhli sme zvýšiť poplatok z 5,-€ na 8,-€, čo je vlastne na pobyt
dieťaťa v ŠKD na jeden deň 0,40€. Otváram diskusiu
p. Ondruška – záujem zo strany rodičov je veľký, nemajú problém zaplatiť aj
navrhnutých 8,-€, čo som bol prekvapený minulý rok bolo v ŠKD 17 štvrtákov a tento rok
bolo 27, museli sme zriadiť ďalšie oddelenie. Je naozaj potrebné zvýšiť
p. primátor – je to na materiál, kvalita sa im zlepší, je väčší počet detí.
p. Ondruška – každým rokom to pribúda, triedy sú preplnené
p. primátor – máte niečo do diskusie, nik sa neprihlásil, prečítal návrh uznesenie podľa
návrhu, s ktorých súhlasili všetci poslanci.

Bod programu 13 – Prevod investorských práv na SeVaK
p. primátor – na základe požiadaviek občanov niektorých časti mesta, ktoré neboli
zahrnuté do projektu odkanalizovania sme jednali so Sevakom, ktoré trvajú už niekoľko
rokov a hľadáme možnosť ako by Sevak vybudoval z vlastných investícií. Jednalo sa
o lokality: kanalizácia vodovod Kalinovo, lokalita pod družstvo, kanalizácia a vodovod
centrum, jedná sa o napojenie MŠ a objektov na Lesníckej ulici, kanalizácia Zákysučie,
pokračovanie kanalizácie k novopostavených domom. Po jednaniach bola podmienka, že
mesto zabezpečí projektovú dokumentáciu, stavebné povolenia potom môžeme jednať so
Sevakom, aby sme boli zaradený do investičného plánu pre budúce roky podľa fin. možností.
Zabezpečili sme tieto dokumenty v hodnote 561.369,14€ a potrebujeme ich previesť na Sevak
na 1,-€. Otváram k tomuto bodu diskusiu, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa návrhu,
s ktorým súhlasili všetci poslanci.

Bod programu 14 – Správa o činnosti kultúry a knižnice
p. primátor – k správe o činnosti kultúry a knižnice prenechávam slovo p. Pagáčovi,
p. Pagáč – tu nie je čo riešiť, máme stále akcie, čaká náš Drapák, Krasňanská desiatka,
p. Jesenký – bol veľmi dobrý ohlas na Dni mesta
p. primátor – aj ja som mal dobrý ohlas na akciu Dni mesta, ako aj na Gastro deň,
ľudia si už zvykajú chodiť na akcie,
p. Ondruška – máte pred sebou poďakovanie detí za finančný príspevok na cestu do
Londýna,
p. primátor – odkáž že jej osobne ďakujem, niektorí to berú ako samozrejmosť

Bod programu 15 – Rozpis smien pracovnej pohotovosti v zimnom období 2019/2020
p. primátor – zastupiteľstvo budeme mať v decembri je to potrebné schváliť, zatiaľ to
vieme pokryť našimi zamestnancami, toto je na orientáciu. Máme nový traktor, vlani nás zima
preverila, tento rok nás preverí rozkopaná kanalizácia – ideme riešiť čo s kanalizáciou pred
zimou, budeme musieť niekde provizórne aj zaasfaltovať, táto zima bude dosť ťažká,
otváram diskusiu,
p. Ondruška – p. Smržo je v zozname stále,
p. primátor – p. Smržo má na starosti chodníky. Prečítal uznesenie podľa návrhu,
s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Bod programu 16 – Rôzne, prijatie uznesení, ukončenie
p. Kormanec - ja chcem poďakovať za rodičov, ktorí vodia deti do elokovaného
pracoviska MŠ Blažkov, tam sme schválili rekonštrukciu schodiska a zvodov z rýn, je to
urobené super dá sa tam pohodlne dostať a podarilo sa to pred nástupu detí do škôlky,
p. Buchta – na námestí pri kostole nemajú na kontajner na papier, sú tri na sklo
p. primátor – skúsime to poriešiť, nie sú už projekty, musíme kúpiť z vlastných
prostriedkov
p. Ondruška – sprejazdniť túto ulicu popred mestský úrad,
p. primátor – ako rozhodnite, ale to nebude dobré kvôli deťom,
p. Kormanec – podľa mňa sa skôr ulice budú uzatvárať, je to komfort aj s deťmi na
prechádzky, má sa znížiť bezpečnosť, vôbec by som to neriešil
p. Ďurišová – bolo by potrebné poriešiť parkovisko za domom služieb a cyklotrasu,
lebo nie je to bezpečné,
p. Kormanec – na cyklistov treba dávať pozor,
p. primátor – porozmýšľame o tom,
p. Mozol – p. primátor je to tam nebezpečné,
p. Škrobian - navrhujem dať tam redartér.

Po ukončení rozpráv boli prijaté nasledovné uznesenia

