Zápisnica
z mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou
konaného dňa 13.02.2020

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
Ospravedlnení: Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D, Mgr. Martin Ondruška a mestská kontrolórka
Ing. Zuzana Buchtová
Primátor mesta Ing. Jozef Grapa otvoril a viedol mimoriadne rokovanie MZ v zmysle
programu:
1/
2/
3/
4/
5/

Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Prijatie uznesenia k projektu „zberný dvor“ – spôsob zabezpečenia pohľadávky
Prijatie uznesenia k projektu „Kompostáreň Krásno nad Kysucou“
Prijatie uznesení
Ukončenie

Bod programu: 1 – Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice
Zasadnutie mimoriadneho mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Jozef Grapa,
primátor mesta, ktorý privítal prítomných poslancov a oslovil poslancov s otázkou, či
súhlasia s programom mimoriadneho rokovania, ktorý dostali v tlačenej podobe. S týmto
návrhom súhlasili všetci poslanci. Do návrhovej komisie navrhol: Ing. Oľgu Šumskú
Lastovicovú, za overovateľov zápisnice navrhol:, Vojtecha Buchtu a Marcela Seku s týmto
návrhom súhlasili všetci poslanci.

Bod programu 2 – Prijatie uznesenia k projektu „Zberný dvor“ – spôsob zabezpečenia
pohľadávky

p. primátor – Na základe výzvy Slovenskej agentúry životného prostredia ako
Sprostredkovateľského orgánu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, v
ktorej nás v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZPPO1-SC111-2017-33/06 a článkom 13 ods. 1 žiada o určenie zvolenej formy zabezpečenia
prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to vo forme
zriadenia záložného práva alebo vo forme vlastnej blankozmeky. Mesto navrhuje formu
vlastnej blankozmeky. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nik sa neprihlásil. Prečítal návrh
uznesenia s ktorým súhlasili všetci prítomní poslanci.

Bod programu 3 – Prijatie uznesenia k projektu „Kompostáreň Krásno nad Kysucou
p. primátor – MŽP SR ako riadiaci orgán pre OP Kvalita životného prostredia
vyhlásilo 56. výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP zameranú na zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Jednou z podmienok poskytnutia príspevku
je aj podmienky finančnej spôsobilosti žiadateľa – obce čo je 5% z celkových oprávnených
výdavkov projektu čo predstavuje maximálnu sumu na našu žiadosť v sume 30.000,-€. až
41% je kompostovateľný odpad. Vieme ešte zohnať kompostéry a rozmýšľame aj o tom, že
ich dáme k bytovkám.
p. Jesenský – kompostéry k bytovkám to je dobrý nápad,
Ing. Šumská – vymyslieť niečo kde dávať chlieb
p. primátor – už sa nik neprihlásil do diskusie, prečítal uznesenie podľa návrhu.

Po ukončení rozpráv boli prijaté nasledovné uznesenia.

