
 

Z á p i s n i c a 

z  rokovania mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou  

konaného  dňa 13.02.2023 

 

 

Prítomní poslanci: 

  1/ Milan Broda              

  2/ Vojtech Buchta 

  3/ Ing. Ján Drahňák 

             4/ Ing. Mária Goreková 

             5/ Mgr. Jozef Mozol 

             6/ Mgr. Martin Ondruška 

             7/ Jaroslav Pagáč 

             8/ Miroslav Škrobian 

             9/ Ing. Anna Trauerová 

           10/ Mgr. Lenka Zuščáková 

 

 

 Ospravedlnení poslanci - Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D., MBA, Ing. Oľga Šumská 

Lastovicová 

 

 

 

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 ( J. Backová, Krásno 1959) 

  3/ Prijatie uznesenia k projektu zberný dvor 

  4/ Prijatie uznesení, ukončenie 

          

         

  

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

 

Mimoriadne rokovanie MZ otvoril Ing. Jozef Grapa, primátor mesta. Privítal všetkých 

prítomných a konštatoval, že MZ je uznášania schopné. Primátor 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. Jána Drahňáka, Milana Brodu  

za overovateľa  zápisnice navrhol: Mgr. Jozefa Mozola s týmto návrhom súhlasili všetci 

prítomní poslanci.  

 

Bod programu  2 -  Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov 

  

Žiadosť J. Backová, Krásno 1959 

 p. primátor – dali sme to na mimoriadne rokovanie, aby sa im pomohlo, asi viete, že 

vyhoreli a požiar im poškodil všetky vnútorné priestory ako aj hmotný majetok. Žiadajú 

o pomoc na najnutnejšie veci. Otváram diskusiu 

 p. Drahňák- keď vyhoreli na stenách ostávajú škodlivé látky, ktoré treba dať dole 

 p. Pagáč – už tam majú nejakú firmu, ktorá im dáva omietky dole a potom budú 

musieť dať všade nové omietky, 



 p. Trauerová – v žiadosti majú buď hmotnú alebo finančnú pomoc, aká bude 

 p. primátor – ja by som bol za finančnú, aby mohli zaplatiť napr. za tie omietky, ale 

potrebujú urobiť novú elektriku. Navrhujem  tak ako sme dávali pre žiadateľov na minulom 

zastupiteľstve 1.000,- Eur. Máte ešte do diskusie, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa 

návrhu, s ktorým súhlasili všetci poslanci. 

  

 

Bod programu 3 – Prijatie uznesenia k projektu zberný dvor 

 

 p. primátor – projekt zberný dvor sme mali podaný už dlhšie ale až teraz nám bola 

schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. K podaniu žiadosti 

nebola treba uznesenie mestského zastupiteľstva, preto sme boli vyzvaní k doloženiu 

uznesenia až teraz. Jedná sa o celkovú výšku príspevku 394.618,73 Eur a z toho 5% 

spolufinancovanie činí 19.730,94 Eur. Otváram diskusiu, 

 p. Trauerová – aby sa projekt vydaril 

 p. primátor –  nik sa neprihlásil do diskusie, prečítal uznesenie podľa návrhu, s ktorým 

súhlasili všetci poslanci. 

 

 

 

  

 

 

Po ukončení  boli prijaté nasledovné uznesenia.  

 

 

 

 

 

 

Overovateľ: 

 

 Mgr. Jozef Mozol 

 

        Ing. Jozef Grapa 

        Primátor mesta 

 


