
 

Z á p i s n i c a 

z ustanovujúceho rokovania mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou  

konaného  dňa 21.11.2022 

 

 

Prítomní poslanci: 

  1/ Milan Broda              

  2/ Vojtech Buchta 

  3/ Ing. Ján Drahňák 

             4/ Ing. Mária Goreková 

             5/ Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D., MBA 

  6/ Mgr. Jozef Mozol 

             7/ Mgr. Martin Ondruška 

             8/ Jaroslav Pagáč 

             9/ Miroslav Škrobian 

           10/ Ing. Oľga Šumská Lastovicová 

           11/ Ing. Anna Trauerová 

           12/ Mgr. Lenka Zuščáková 

            

 

Bod programu: 1 – Otvorenie zasadnutia 

 

Primátor mesta Ing. Jozef Grapa otvoril  a viedol ustanovujúce rokovanie MZ v zmysle 

programu: 

       1/ Otvorenie zasadnutia  

      2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                 3/ Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do mestského zastupiteľstva 

      4/ Zloženie sľubu novozvoleného primátora 

      5/ Zloženie sľubu novozvoleného mestského zastupiteľstva 

      6/ Vystúpenie primátora 

                 7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

      8/ Určenie platu primátora 

      9/ Zásady odmeňovania poslancov 

    10/ Zriadenie komisií a určenie sobášiacich 

     11/ Nevyčerpaná dovolenka – schválenie náhrady  

    12/ Prijatie uznesení, ukončenie 

          

          

  

Bod programu:  2  – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Primátor mesta navrhol za zapisovateľku p. Alenu Gavlasovú, za overovateľov zápisnice 

navrhol Ing. Oľgu Šumskú Lastovicovú a Miroslava Škrobiana. S týmto návrhom súhlasili 

všetci poslanci. 

  

   

Bod programu  3 -  Oznámenie o výsledkoch komunálnych volieb 2022  



 p. primátor  odovzdal slovo predsedovi miestnej volebnej komisie p. Stanislavovi 

Sýkorovi, ktorý sa ujal slova a oboznámil prítomných s výsledkami komunálnych volieb 

v meste Krásno nad Kysucou, ktoré sa konali 29.10.2022. 

 

Bod programu 4 – Zloženie  sľubu novozvoleného primátora 

 

 Novozvolený primátor Ing. Jozef Grapa prečítal sľub, ktorý zároveň aj parafoval 

svojím podpisom. 

 

  

 

Bod programu  5 – Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva 

 

 Zástupca primátora odovzdal primátorovi mesta insígnie, primátor mesta predniesol za 

zvolených poslancov sľub, predseda miestnej volebnej komisie čítal mená zvolených 

poslancov, odovzdával im osvedčenie o zvolení, poslanci  podpísali sľub. Zložením sľubu sa 

stali poslancami MZ. 

 

Bod programu  6 – Vystúpenie primátora mesta 

 

p. primátor – práca, ktorá nás čaká bude ťažká. Toto je moje piate zastupiteľstvo 

a medzi zastupiteľstvom a vedením mesta musí byť ochota, aby sme vychádzali. Každý 

jednotlivec má iné predstavy ale musí sa nájsť zhoda aby sa mesto posúvalo ďalej.  Myslím, 

že predtým zastupiteľstva boli na vynikajúcej úrovni čo sa odzrkadľovalo aj na práci. Vždy 

ma teší keď kolegovia prídu a vyjadrujú ako sa Krásno posúva, lebo oni vedia najlepšie 

zhodnotiť koľko úsilia to stojí.  Mesto sa riadi tak ako firma alebo domácnosť, musia sa nájsť 

priority čo chcete urobiť. Ak nemáte prostriedky, mesto hľadá iné mimorozpočtové zdroje, 

v domácnosti sa hľadá nejaká brigáda, aby sa zarobili peniaze.  Preto hovorím, že tento rok 

nebude jednoduchý, cena energií je zastropovaná na 99,- Eur plyn a 199,-Eur elektrika ale je 

to úspech tým, že môžeme robiť súťaže a zazmluvniť cenu. Je to štvornásobný nárast za 

energie, niektoré mestá nemajú ani taký celoročný rozpočet. Nám sa podarili niektoré veci,  

ale ceny všetkých materiálov  rastú tak ako rastú, a to nielen tento rok, ale budú rásť aj 

v priebehu tohto mesiaca. Ceny išli násobne hore s tým, že potrebujeme zahrnúť mzdy či už 

učiteľom, neviem či viete mzdy na ZUŠ a ZŠ idú z našich prostriedkov. Čakajú nás investičné 

akcie a budeme hľadať zdroje na financovanie alebo z dotačných prostriedkov. Otvára sa 

nové plánovacie obdobie EÚ -  aj tam sa zvýšila suma spolufinancovania z 5% na 7 - 10%. 

Nás je 14 pracovníkov aj zo zástupcom, primátor nemá šoféra, nemá investičného, môžeme 

prijať zamestnancov ako iné podobné mestá, ale je to veľký nárast mzdových prostriedkov. 

Budeme sa venovať pracovným veciam, aby si každý poslanec našiel svoju aktivitu či už pri 

organizovaní akcií alebo iných činnostiach. Vitajte, teším sa na spoluprácu.    

 

 

 

 

Bod programu  7–  Schválenie programu zasadnutia 

 

  p. Pagáč – upozornil poslancov ako majú používať mikrofóny. Prečítal program podľa 

návrhu, 

  p. primátor - má niekto návrhy na doplnenie do programu, nik sa neprihlásil, prečítal 

uznesenie podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci. 



Bod programu 8 – Určenie platu primátora  

 

p.  primátor –  otváram diskusiu, 

p. Pagáč – prečítal znenie uznesenie podľa návrhu preloženého návrhu zvýšenie platu 

o 60 % 

p. Šumská – koľko je to, určite to máte prepočítané, zavolajte ekonómku, 

p. primátor – vysvetlil, že plat primátora sa skladá z dvoch zložiek a plat 

zamestnancov z  troch zložiek. Druhú zložku primátorovho platu môže ovplyvniť 

zastupiteľstvo. Ako staronový primátor som to nemusel dať na zastupiteľstvo sle chcem aby 

sa to prerokovalo. 

p. Goreková – ďakujem za slovo, ale ako hovorí p. primátor ja som sa  to pozerala 

a základný plat vychádza 3149,- EUR, ktorý nemusíme upravovať, ale musíme rozhodnúť 

o max. výške 60%, čo predstavuje 1889,- Eur, spolu to  predstavuje sumu 5.038,- Eur. Teraz 

v tomto období je 60% veľa, veľmi som nad tým uvažovala, ale v marci vychádza priemerná 

mzda, tým koeficientom sa to prepočíta a bude to asi 330,- Eur. Keď sa pripravujú materiály 

rozpísať to. Ja nesúhlasím s navýšením na 60 %, môžem dať návrh,  ja by som zdvihla ruku 

za 40%. 

p. Pagáč – ja by som na dôvažok chcel povedať, že diskusia bude v širšom rozsahu, ale 

berme rozsah celého čo sme urobili ako sa manažuje a p. primátor si zaslúži za jeho robotu a 

obrovské nasadenie v sobotu, či nedeľu. Len za dve volebné obdobia sme mali 540 tis. na 

projekty, ktoré sú nad 10 tis., tie malé granty a dotácie ani nespomínam. V súčasnosti máme 

rozrobené projekty v hodnote 450 tis.. Robíme 2-3 projekty týždenne, ktoré sú aj úspešné. 

Chcem spomenúť, že v rámci hospodárenia miest sme na piatom mieste, čo odzrkadľuje, že  

robota je poctivo odrobená a systém je dobre nastavený. Primátor hľadá mimorozpočtové 

zdroje, ktoré sa dajú využiť, aby sme nemíňali naše financie. Hospodársky výsledok máme 

prebytok, šetríme kde sa dá a robíme opatrenia. Mesto napreduje ale vrátim sa k manažérskej 

práci p. primátora  klobúk dolu, vidím že mesto napreduje a stojím za tým, aby bol maximálne 

ohodnotený. 

p. Zuščáková- ja súhlasím s p. Gorekovou,  aby sa materiály rozpísali  a to navýšenie  

predstavuje 1889,40 eur, ja som si vedomá že ste odvádzali prácu, ale neviem či aj 

v ostatných zamestnaniach sú odmeňovaný dopredu. Ak si stanovíme ciele a tie sa splnia 

môžeme hocikedy navrhnúť navýšenie. Sám ste povedal, že to nebude jednoduché aj na 

stretnutí v našej škole, aby sme nečakali vyššie financie,  preto som nečakala taký veľký 

percentuálny nárast. Také práce sa robia aj v Martine a p. primátor tam ide na základný plat.  

Pozmeňovaný návrh je v nižšej sume.  

 p. Šumská – všetci hovorili, že na  všetko bude málo peňazí musíme si trochu 

rozvrhnúť aj v našich hlavách čo budeme robiť. Neviem či sa schváli rozpočet to je tápanie.  

Mali by sme keď uvidíme aké budeme mať výsledky a podľa toho. Aj podielové dane budú 

nižšie, nepočul si o tom, 

 p. primátor – nás štátny rozpočet neovplyvňuje sme viazaný na podielové dane 

a granty,  ktoré vybavíme, 

 p. Šumská – ZUŠ bude platená z našich peňazí, do ZŠ dostávajú ale nemusí im to 

stačiť napr. na vykurovanie, musíme šetriť na všetkom. Ja nesúhlasím so 60% navýšením 

a Jaro tebe sa to dobre hovorí tvoj plat sa odvíja od platu p. primátora, 

 p. Kormanec – ja som tu už štvrté volebné obdobie, sledoval  som progres toho mesta 

keď vidím ako sa mestu darí po všetkých stránkach a veľa obcí nám môže závidieť. Sme 

v ekonomickej kondícií, práca primátora  je o zodpovednej práci, šikovnosti, musí byť zdatný 

vo všetkých smeroch. Dnes keď manažéri zarábajú oveľa väčšie peniaze a práca primátora je 

o manažovaní a treba ho vedieť aj zaplatiť.  Mne sa zdá, že ako pracuje a vedie tento úrad si 

zaslúži takýto plat. My nevieme čo bude zajtra alebo pozajtra to nám to neporieši, keď ho 



nebudeme motivovať môže sa stať, že ten progres rozvoja mesta bude tlmiť. Každý z nás je 

háklivý na výšku mzdy, či zarába málo alebo veľa. Myslím si, že by sme mali veľmi citlivo 

narábať s určením výšky mzdy. Ja som za navrhnutú výšku mzdy.  

 p. Pagáč – zabudol som spomenúť ten manažérsky ťah p. primátora ako máme 

zastropované ceny  energií na tri roky ,  išiel do toho rizika a dnes sme v dobrých číslach, 

 p. Trauerová – stotožňujem sa s argumentami p. viceprimátora, všetko je v poriadku je 

to zlé načasované. Ja sa stotožňujem s tým, že na tomto zastupiteľstve neschvaľujme 

navýšenie,  je to veľká suma ja nehovorím, že si nezaslúži ale počkajme na druhé 

zastupiteľstvo keď sa  to utrasie a zistíme či áno, 

 p. Zuščáková – byť primátor je slobodné rozhodnutie a keď by chcel robiť manažéra 

tak si hľadá prácu niekde inde. Byť primátorom je verejná funkcia, 

 p. Goreková – vážim si prácu každého ale počkajme na budúci rok bude valorizácia, 

pre učiteľov 22%,  je to niečo iné. Počkajme na budúci rok, ja si vážim prácu, dajme hlasovať, 

je to ustanovujúce zastupiteľstvo nech môžeme ísť ďalej, 

 p. Buchta – primátor si zaslúži navrhnuté zvýšenie,  

 p. Škrobian – robím na meste 10 rokov, veľa sa urobilo vďaka p. primátorovi, 

odovzdal tu kus svojho srdca, to navýšenie nie je také,  že to mesto vytrhne. Urobil tu kus 

roboty, tak  to cítim ja že si to zaslúži, 

 p. Mozol - mali sme sa všetci poslanci vyjadriť ja podporím tento návrh. Vlado to 

výstižne povedal, keď sa budeme baviť o plate, bolo by dobré si vyskúšať prácu primátora 

a potom budete vedieť o čom to je a vedieť to posúdiť čo to obnáša, nie je to robota na 8 

hodín. Som tu tretie volebné obdobie a viem a poznám ohlasy aj z iných regiónov nemáme sa 

za čo hanbiť. Ak chceme ozaj šetriť, asi do mesiaca dostaneme rozpočet a sadnime si v rámci 

rozpočtu hľadajme koľko ušetríme. Práca poslanca je o tom, že si vieme odôvodniť prečo sme 

hlasovali za, máme nejakú zodpovednosť. Viete koľko dostávajú krízoví manažéri , sú to 

najlepšie platení ľudia a primátor je taký krízový manažér. Ja podporím čo je navrhnuté.  

 p. Trauerová – to nikto  nepovedal,  že si to nezaslúži, opakujem je to v zlom čase to je 

môj názor. Viem čo ľudia rozprávajú ako žijú a na  prvom zastupiteľstve sa rieši plat p. 

primátora, hovorím, nespochybňujem, že si ho nezaslúži ja by som odporúčala, dnes budem 

proti. Na ďalšom sa situácia upokojí,  

 p. Drahňák – ďakujem za slovo, keď vás tak počúvam je to veľa peňazí  tak skúsme 

rozmýšľať, že sa zníži až vtedy keď budú zlé hospodárske výsledky a pokiaľ sa mestu darí 

neviem prečo nie. Krízoví manažéri ako hovorí p. Mozol sú dobre platení ľudia a p. primátor 

je ako krízový manažér. 

 p. primátor – ja sa vyjadrím potom, len dve poznámky,  to že som povedal, že sa 

nemusí sa dať hlasovať ja som chcel máme na to prípis, vedel som, že  budú návrhy na 

zníženie. Ja som  prvé volebné obdobia,  keď ste mi navrhovali zvýšenie, nesúhlasil a trval 

som na nižšej sume, ale práca primátora nie je o plate. Mňa skôr mrzí, že nediskutujeme 

o robote,  že keď zoberieme dvoch pracovníkov naviac, že neušetríme na financiách. Niekedy 

sa to nedá ťahať aj víkendy, nevedel som si nájsť čas na rodinnú oslavu ale to je moja vec, to 

je dobrovoľné,   ale to o tom , že v inom meste má primátor navýšenie 50% a má tam viac 

pracovníkov a nemá toľko kultúrnych športových akcií. My keď zoberieme dvoch 

pracovníkov mzdy za nich prevýšia plat primátora. Plat primátora sa prejednáva na 

ustanovujúcom zastupiteľstve vôbec nejde o peniaze,  p. Durišová by Vám vedela povedať, že 

keď treba dávam na charitu, keď zarobím viac ako ostatní  to je moja vnútorná vec ja o tom 

nerozprávam. Mňa skôr mrzí debata, že nikto sa nedíva koľko je zamestnancov inde, či to 

robia s raz takým počtom pracovníkov, to som zhrnul debatu čo tu prebiehala. Na školstve 

som povedal, že bude iný oproti tomu čo dostávali. My sme dávali vždy viacej ako bola 

maximálna hranica, aby sme školy zrekonštruovali keď sa neinvestovalo predtým desiatky 

rokov. 



 p. Šumská – na stránke je starý rokovací poriadok, 

 p. primátor – ďakujem za upozornenie, prvý bol pôvodný návrh a druhý, ktorý navrhla 

p. Goreková 40%, 

 p. Zuščáková –  som za upustenie navýšenia  platu,  

 p. Šumská – hlasovanie verejné alebo tajné, 

 p. primátor – nemôže byť tajné, ešte pri tom sľube, aby sme mali uznesenie, prečítal 

uznesenie podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci. Ten prvý návrh, ktorý čítal p. 

zástupca  kto  je za , 6- ZA , proti - 4, zdržal sa – 2, ďalší návrh bol 40%  kto je za – 6, proti – 

5, zdržal sa 1 o ďalšom návrhu nemusíme hlasovať je to zo zákona. 

 

 

 

 

Bod programu 10 – Zásady odmeňovania poslancov mestské zastupiteľstva 

 p. primátor -  prenechávam slovo p. Pagáčovi 

 p. Pagáč – upravili sme zásady odmeňovania s tým, že sa doplnili neposlanci ako 

členovia komisií a vedenie kroniky a pamätnej knihy, ostatné všetko ostáva ako bolo predtým, 

máte pripomienky, 

 p. Šumská – čl. 2 bod 2 tam sa kráti pri chorobe na polovicu odmeny až do 

nasledujúceho zasadnutia MZ, ja by som to zrušila  

 p. primátor – sú dva spôsoby odmeňovania za zasadnutie zastupiteľstva každý mesiac, 

keď nie je prítomný na komisii, keď je chorý asi nepracuje,  

 p. Šumská – je to podľa zákona 

 p. primátor -  áno, ak chcete môžete to dostavať raz za tri mesiace 

 p. Kormanec – prosím vás ja by som dal návrh  jednu priemernú mzdu v národnom 

hospodárstve na celý rok raz za rok, 

 p.  Goreková – keď som to pozerala a dozvedela som sa, že sumy ostali, ja by som do 

zvýšenia odmien nezahlasovala, nevidím dôvod aby sme si navyšovali odmeny  keď chceme 

šetriť a primátor je na základom plate 

 p. primátor –  budem jediný v okrese, ktorý budem mať 0, nie je to o peniazoch ale 

o spôsobe ohodnotenia,  

 p. Goreková – ja dávam návrh taký ako sú zásady odmeňovania pripravené, 

            p. Kormanec – to predchádzajúce rozhodnutie  o plate nebolo dobré,  keby som ako 

zamestnanec niečo pokazil tak to pochopím ale takto, len toľko, 

 p. primátor – má ešte niekto návrh  do diskusie, dáme hlasovať o pozmeňovacom 

návrhu v znení – čl. 2 bod a) za jednu priemernú mzdu v národnom hospodárstve kto je za -   

ZA -  5 proti -7,  takže ideme hlasovať o pôvodných zásadách odmeňovania – ZA – 10, zdržal 

sa – 2.  

 

 

Bod programu 11-  Zriadenie komisií a určenie sobášiacich 

 p. primátor – návrhy máte v tlačenej podobe, otváram diskusiu, 

 p. Goreková –  dávam návrh doplniť do komisie finančnej Mgr. Zuščákovú a sociálnej 

– Ing. Oľga Šumská Lasovicová, to je môj návrh, 

 p. primátor – ešte máte doplňujúce návrhy 

 p. Trauerová -  chcela by som ísť do športovej, ochranu verejného poriadku, ochranu 

verejného záujmu, 

 p. primátor – do komisie na ochranu verejného záujmu môže ísť len jeden poslanec, 

jedine vymeniť sa s p. Ondruškom, 

 p. Ondruška – prenechávam to Ing. Trauerovej 



 p. primátor – aby predsedovia zvolávali komisie,  

 p. Zuščáková – chcem sa spýtať, že kde by som našla na stránke zápisnice z týchto 

komisií, našla som len jednu z roku 2021, 

 p. Šumská – asi to bolo tým, že bola Korona, 

 p. Ondruška – kultúrna komisia sa vždy stretávala, 

 p. primátor – keď ju zvolal zástupca ako predseda komisie, máte ešte nejaké návrhy, 

 p. Ondruška – keď je aktívna p. Trauerová tak nech je predsedníčkou v školskej 

komisii, 

 p. Trauerová – dáme p. Zuščákovú,  

 p. primátor – ešte máme  do diskusie, dávam návrh na hlasovanie MZ schvaľuje 

zriadenie komisií a sobášiacich podľa návrhu s doplnením Ing. Trauerovú do športovej, 

komisie na ochranu verejného poriadku a verejného záujmu ako predseda, do finančnej Mgr. 

Zuščákovú a sociálnej Ing. Oľgu Šumskú Lastovicovú, s týmto návrhom súhlasili všetci 

poslanci. 

 

 

 

Bod programu 11 -  Nevyčerpaná dovolenka – schválenie náhrady 

 p. Pagáč – prečítal návrh uznesenia na poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú 

dovolenku za rok 2022 

 p. primátor – mne pracovný pomer dnešným dňom končí a zajtra začína, buď mi 

dovolenka prepadne alebo mi ju schválite na preplatenie ale nemôžem si ju preniesť ako 

počas štyroch rokov, musí sa schváliť preplatenie, 

 p. Goreková – ďakujem za slovo, do budúcna taký strohý materiál nič tam nie je  

koľko dní dovolenky preplatiť v akom rozsahu,  

 p. primátor – nedá sa vyčerpať aj som si napísal ale aj tak  som ju nevyčerpal,  

 p Buchta -  na tomto vidieť, že stále pracuje a nemohol si vyčerpať dovolenku a mi mu 

neschválime plat, 

 p. Goreková – ja som prečítala a zo zákona mi vyplýva že ak nemohol vyčerpať 

dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a  ak o tom nerozhodne zastupiteľstvo. 

Bola som sa pýtať, že je nový prípis z ústavného súdu že sa musí preplatiť. Materiál je strohý 

treba si dávať pozor na prípravu materiálov, 

 p. Zuščáková – keď som študovala materiál vlastne o koľkých dňoch sa rozprávame,

 p. primátor – mál som 37dní dovolenky, 12 som vyčerpal, 5 mi prepadlo a 20 dní 

ostalo na preplatenie, 

 p. Zuščáková –  20 dní, 

 p. primátor –  nemôžem si ju preniesť do budúceho roku snažil som sa ju vyčerpať, 

musí o tom rozhodnúť zastupiteľstvo, 

 p. Zuščáková – citovala z uznesenia ústavného súdu k preplateniu nevyčerpanej 

dovolenky, vystavuje sa riziku nezaplatenia dovolenky,  

 p. Pagáč – mám dokumenty p. starosta  z Ružomberka mal taký istý prípad a ústavný 

súd rozhodol o tom, že dovolenku mu musia preplatiť, nesmie si ju prenášať, 

 p. Goreková -  treba pripravovať materiály,  nie stroho,  ale aby sme vedeli koľko dní  

treba preplatiť, nespochybňujem že je iný prípis treba dovolenku preplatiť, ja v tom nemám 

jasno, 

 p. primátor – máte ešte niečo do diskusie, nik sa neprihlásil, prečítal uznesenie podľa 

návrhu s ktorým súhlasilo 8 poslancov, 4 sa zdržali. 

 

 

 



Bod programu 13 – Rôzne  

 

 p. primátor – mám tu takú charitatívnu vec, poprosila má p. Ďurišová o p. Kanisovi, 

ktorý má odrezanú nohu a rozmýšľam o nejakej pomoci napr. o preplatenie cestovného do 

Banskej Bystrice. Ak to neprejde v zastupiteľstve, uhradím to za svoje ale myslím, že by sme 

mohli schváliť príspevok, 

 p. Kormanec – viem o tom, tiež som individuálne prispel, 

 p. Goreková – som určite za,  

 p. Pagáč-  zistíme aké náležitosti a čo treba k tomu, ak dajú žiadosť mohli by sme 

odsúhlasiť, 

 p. Šumská – ja by som chcela vedieť ako sa budeme stretávať, či to bude pondelky, 

alebo stredy, 

 p. Pagáč – v stredu, 

 p. Šumská – ja by som bola za pondelok, 

 p. primátor – v pondelky bývajú porady a zasadnutia a streda je v tom dobrá, že sú tu 

aj zamestnanci keď niečo treba doplniť, takže ukončuje rokovanie zastupiteľstva ďakujem za 

účasť a prajem príjemný deň. 

 

 

Zapísala: Alena Gavlasová 
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