
Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou konaného  

 dňa 06.02.2017 

 

 

 

Prítomní poslanci: 

  1/ Mgr. Milan Jesenský 

  2/ Mgr. Martin Ondruška 

  3/ Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D. 

  4/ Mgr. Jozef Mozol 

  5/ Marta Buková 

  6/ PhDr. Marta Jozefíková 

  7/ Mgr. Margita Ďurišová 

             8/Jaroslav Pagáč 

 

Ospravedlnení poslanci: Vojtech Buchta, Miloš Lastovica, MUDr. Peter Zapletal, Peter Šuráb 

 

Na rokovaní bola prítomná mestská kontrolórka Ing. Zuzana Buchtová 

 

    

 

Primátor mesta Ing. Jozef Grapa otvoril a viedol  rokovanie MZ podľa programu: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

2. Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov (E. Hamzič, Krásno, Ing. J. 

Lahuta, Krásno 1282, Mgr. M. Králiková, Krásno 1163, V. Sýkora, Krásno 

1998, A. Bogáň, Krásno, Agrodružstvo Rejdová 4) 

3. SEVAK, Zmluva o budúcej zmluve – vodovod bytovky 

4. Predloženie žiadosti o dotáciu z MDV RR SR a úver zo ŠFRB 

5. Odkúpenie pozemkov pre účely Cyklotrasy – druhá časť smer Dunajov 

6. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu 

7. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 

vybavenie učební na Základnej škole Mládežnícka v Krásne nad Kysucou 

8. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 

rekonštrukciu zastávok a odkúpenie, resp. prenajatie dotknutých parciel 

9. Rôzne 

10. Záver 
 

 

 

Bod programu 1: Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Jozef Grapa, primátor mesta, ktorý 

privítal prítomných poslancov a do  návrhovej komisie navrhol p. Mgr. Martina Ondrušku 

a Mgr. Jozefa Mozola. 

Za overovateľov zápisnice – Mgr. Margitu Ďurišovú a Martu Bukovú.  

S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci. 

 

 



Bod programu – 2 -  Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov: 

Žiadosť p. E. Hamzič, Krásno 298  o predaj pozemku 44/1 o výmere cca 200 m2 za účelom 

vybudovania cukrárne 

– p. Pagáč vysvetlil o čo žiada p. Hamzič a otvoril diskusiu 

– p. Jesenský – privítal takýto nápad nakoľko v Krásne nie je bezalkoholová cukráreň 

– p. Jozefíková – ja som tiež za cukráreň, chýba tu  

– p. Kormanec – čo by bolo lepšie predaj alebo prenájom 

– p. primátor aké služby, aký podnikateľský zámer, či len cukráreň 

– p. Ďurišová aby to nedopadlo ako pri ZŠ 

– p. Pagáč – zistiť či cez pozemok nevedú siete, aby nebol problém 

– p. Buková – aby určite bola len cukráreň, aj čakajúci zo zdravotného strediska by 

určite privítali niečo také 

– p. Ďurišová – aké otváracie hodiny, či už ráno aj na občerstvenie pre pacientov ZS 

– p. Jozefíková treba podporiť ale určiť si podmienky – určite len cukráreň, 

bezalkoholová 

– p. Mozol – parkovacie miesta podľa zákona 

– p. Kormanec – cena za pozemok 

– p. Hamzič – vysvetlil, že tam chce mať len cukráreň, bezalkoholovú, otváracie hodiny 

od 7.00 hod do 20.00 hod. v zime a v lete do 22.00 hod. 

Žiadosť Ing. Juraj Lahuta, Krásno  1282 o predaj pozemku 44/1 za zdravotným stredisko  na 

parkovacie miesta 

– p. Pagáč vysvetlil, že sa jedná o pozemok, ktorý sa nachádza pri jeho plote, ktorý si 

posunie a odkúpeným 12 m2 od nás vytvorí 2 parkovacie miesta pre svoje vozidlá. 

Nám tento pozemok nepomôže, lebo sa tam nedá urobiť ani jedno parkovacie miesto 

– p. Kormanec – s podmienkou rozhoduje  ponúknutá cena za pozemok 

Žiadosti Mgr. M. Králiková, Vl. Sýkora a družka Jana Skaličanová, Zákysučie 1998 

- p. Jesenský upozornil, že nájom za garáž nie je jednotná lebo parkovacie miesto stojí 

70,-€ a či sa tam nedá dať úľava pre dôchodcov, 

– p. primátor vysvetlil, že parkovacie miesto je vybetónované a toto je len prenájom 

pôdy na postavenie prenosnej garáže. Úľavu môže poriešiť až v budúcom roku, 

nakoľko VZN je už schválené. 

Žiadosť p. Bogáň, prenájom fitnescentra 

- p. primátor bol urobený preberací protokol od p. Rábika a odovzdávajúci pre p. 

Bogáňa 

Žiadosť Agrodružstva JM Rejdová o prenájme pozemkov 

– p. Pagáč – chceli prenájom na 5 rokov , ale po konzultácii súhlasia aj s prenájmom na 

1 rok s tým, že  kedy sme potrebovali nejaký pozemok k projektu nebol by problém. 

Zisťovali sme ceny za prenájom v iným obciach pohybuje sa to okolo 20,-€/ha. 

 

K bodu3: SEVAK – Zmluva o budúcej zmluve – vodovod bytovky  

 p. primátor  oboznámil poslancov o tom, že aby sme mohli požiadať o dotáciu musíme 

mať zmluvu o budúcej zmluve na vybudovanie vodovodu k novým bytovkám. 

 

 

K bodu 4: Predloženie žiadosti o dotáciu z MDV RR SR a úver zo ŠFRB + stanovisko 

kontrolórky k úveru 

 p. primátor nakoľko je veľký dopyt po bytoch  chceme predložiť žiadosť o poskytnutie 

úveru zo ŠFRB a dotácie na výstavbu 3 bytových domov v časti Zákysučie. Potrebujeme 

k tomu uznesenia, že môžeme podať žiadosť, ako i poskytnutie úveru. Výstavbu bude 

realizovať Mestský podnik. Úver bude zabezpečený bankovou zárukou v Prima Banke 



             

 

K bodu 5: Odkúpenie pozemkov pre účely cyklotrasy – smer Dunajov 

 p. primátor – nakoľko chceme pokračovať v budovaní cyklotrasy smerom na Dunajov 

potrebujeme prenajať resp. kúpiť pozemky podľa zoznamu 

 

K bodu 6: Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu 

 p. primátor – chceme požiadať o dotáciu na výmenu okien, zateplenie, oprava strechy 

v ZUŠ 

 

K bodu 7: Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 

vybavenie učební v ZŠ Mládežnícka Krásno nad Kysucou 

 p. primátor škola plánuje vybaviť fyzikálnu a chemicko biologickú učebňu novým 

nábytkom, učebnými pomôckami a je potrebná urobiť nová elektroinštalácie ako ja odpad 

a voda. 

  

K bodu 8: Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 

rekonštrukciu zastávok a odkúpenie resp. prenájom dotknutých parciel 

 p. primátor – chceme predložiť žiadosť o NFP z v rámci výzvy IROP a rekonštruovať 

zástavky meste a parkovisko na železničnej stanici. 

 p. primátor – k tomu potrebujeme aj odkúpiť lebo prenajať pozemky, ktoré nie sú vo 

vlastníctve mesta (viď zoznam) 

 

K bodu 9: Žiadosť Lekáreň Krásno o predĺženie nájmu  

 p. primátor – cv 

 

p. primátor ešte navrhol prejedať zvýšenie rozpočtu o kúpu autobusu o 10.000,-€ 

 

 

 

 

 

 

 

Po ukončení rozpráv boli prijaté nasledovné uznesenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


