Uznesenia ustanovujúceho MZ zo dňa 30.11.2018
Uzn.č. 77/2018 – MZ schvaľuje program rokovania, za zapisovateľku určuje p. Alenu
Gavlasovú, návrhovú komisiu v zložení – PhDr. Marta Jozefíková a Ing. Vladimír Kormanec,
Ph.D. a overovateľov zápisnice – Mgr. Jozef Mozol a Mgr. Martin Ondruška.
Uzn.č. 78/2018 - Mestské zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie
1/ výsledky voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva
2/ vystúpenie novozvoleného primátora
b) konštatuje, že
1/ novozvolený primátor mesta Ing. Jozef Grapa zložil zákonom predpísaný sľub
primátora mesta,
2/ zvolený poslanec Ing. Jozef Grapa sa vzdal poslaneckého mandátu
3/ zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca mestského zastupiteľstva: Vojtech Buchta, Mgr. Margita Ďurišová, Mgr.
Milan Jesenský, PhDr. Marta Jozefíková, Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D., Mgr. Jozef
Mozol, Mgr. Martin Ondruška, Jaroslav Pagáč, Marcel Seko.
Uzn.č. 79/2018 - MZ určuje s účinnosťou od 1.12.2018 v súlade s novelizáciou č. 320/2018
Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest vyhlásenej
v zbierke zákona 20.11.2018, na základe § 11 ods. 4 písm. i) Zákona č. 369/1990 o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2, novelizovaného zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov účinného od 1.12.2018 určuje od dátumu 1.12.2018 zvýšenie
minimálneho platu primátora mesta o 60%.
Uzn.č. 80/2018 – MZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva,
predsedov komisií a členov komisií a za výkon funkcie sobášiaceho mestského zastupiteľstva
Mesta Krásno nad Kysucou zo dňa 30.11.2018 s tým, že zásady budú doplnené o návrhy
poslancov, ktoré vzišli z diskusie.
Uzn.č. 81/2018 – MZ schvaľuje zriadenie komisií a sobášiacich podľa predloženého návrhu
s doplnením do kultúrnej komisie – Mgr. Ľubicu Podolákovú a za sobášiaceho Mgr. Jozefa
Mozola.
Uzn.č. 82/2018 - MZ ukladá predsedovi sociálnej komisii zvolať zasadnutie, ohľadom
vytypovania sociálne odkázaných rodín a rozdelenie financií, ktoré sa vyzberajú na tento
účel.
Uzn.č. 83/2018 - MZ ukladá predsedom komisii kultúrnej a sociálnej zvolať zasadnutie
komisie za účelom návrhu prípravy priebehu civilného obradu pri úmrtí občanov Krásna nad
Kysucou.
Uzn.č. 84/2018 – MZ v Krásne nad Kysucou na základe ust. §2 zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov schvaľuje poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku
primátorovi mesta za rok 2018.
Uzn.č. 85/2018 – MZ v Krásne nad Kysucou na základe menovacieho dekrétu a podľa zásad
odmeňovania volených funkcionárov mesta Krásno nad Kysucou schvaľuje poskytnutie
náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku zástupcovi primátora mesta za rok 2018.
MZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 13/2017 o dani za užívanie verejného priestranstva
a dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.
MZ schvaľuje VZN č. 18/2018 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty
a dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2019 s tým, že daň za psa v bytovkách
sa mení na 20,-€.

MZ schvaľuje VZN č. 19/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na kalendárny rok 2019.
MZ schvaľuje VZN č. 20/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na
dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krásno nad Kysucou.
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