Zápisnica
z ustanovujúceho mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou konaného
dňa 30.11.2018

Prítomní poslanci:
1/ Mgr. Milan Jesenský
2/ PhDr. Marta Jozefíková
3/ Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D.
4/ Mgr. Jozef Mozol
5/ Marcel Seko
6/ Mgr. Margita Ďurišová
7/ Jaroslav Pagáč
8/ Vojtech Buchta
9/ Mgr. Martin Ondruška
Ospravedlnení (PN): Miloš Lastovica, Milan Buchta, Ing. Oľga Šumská Lastovicová
a mestská kontrolórka Ing. Zuzana Buchtová
Primátor mesta Ing. Jozef Grapa otvoril a viedol ustanovujúce rokovanie MZ v zmysle
programu:
1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
2/ Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3/ Oznámenie výsledkoch komunálnych volieb 2018 v Meste Krásno nad Kysucou
4/ Zloženie sľubu novozvoleného primátora
5/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
6/ Príhovor primátora mesta
7/ Určenie platu primátora mesta
8/ Zásady odmeňovania poslancov
8/ Zriadenie komisií a určenie sobášiacich
9/ Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 13/2017 o dani za užívanie verejného priestranstvá
10/ Návrh VZN o miestnom poplatku za kom. a drobný stavebný odpad na rok 2019
11/ Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, psa, ubytovanie, predaj. automaty a nevýherné
hracie automaty
12/ Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ
a školských zariadení na rok 2019
13/ Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom
14/ Prijatie uznesení, ukončenie
Bod programu: 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Jozef Grapa, primátor
mesta, ktorý privítal prítomných poslancov a oslovil poslancov s otázkou, či súhlasia

s programom rokovania, ktorý dostali v tlačenej podobe. S týmto návrhom súhlasili všetci
zúčastnení poslanci.

Bod programu: 2 - Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov
Primátor mesta navrhol za zapisovateľku p. Alenu Gavlasovú, do návrhovej komisie navrhol
Ing. Vladimíra Kormanca, Ph.D. a PhDr. Martu Jozefíkovú.
Za overovateľov zápisnice – Mgr. Jozefa Mozola a Mgr. Martina Ondrušku
S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci.
Bod programu 3 – Oznámenie o výsledkoch komunálnych volieb 208 v meste Krásno nad
Kysucou
p. primátor odovzdal slovo predsedovi miestnej volebnej komisie, p. Gregorovi
Nadzamovi, ktorý sa ujal slova a oboznámil prítomných o výsledkoch komunálnych volieb
v meste Krásno nad Kysucou, ktoré sa konali dňa 10.11.2018.
Bod programu 4 – Zloženie sľubu novozvoleného primátora
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 podľa počtu získaných hlasov, odovzdával im osvedčenie o zvolení, do rúk
primátora zložili sľub a zároveň podpísali sľub.
Bod programu 6 – Príhovor primátora mesta
p. primátor – „Novozvoleným poslancom prajem pevné zdravie, veľa múdrych
rozhodnutí v prospech občanov a dosť síl pri napĺňaní získaného mandátu“.
Bod programu 7 – Určenie platu primátora mesta
p. primátor – k uvedenému bodu prenechávam slovo p. zástupcovi
p. Pagáč – v súlade s novelizáciou zákona č. 320/2018, ktorou sa mení a dopĺňa zákon
NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest navrhujeme od dátumu 1.12.2018 zvýšenie minimálneho platu primátora
mesta o 60% otváram k tomuto bodu diskusiu
p. Jozefíková – myslím si, že s takýmto platom si končil, nech s takým platom aj
začneš, nie je dôvod znižovať.
p. primátor – nie je treba podľa zákona každý rok určovať plat, plat sa určuje na 4
roky a vy ho môžete počas volebného obdobia meniť.
p. Seko – ja som tu nováčik, ale ak je to ten istý plat čo ste mali predtým a ani neviem,
aký máte plat
p. primátor – vysvetlil ako sa určuje plat primátora, podľa počtu obyvateľov
p. Seko – ak je to ako minulé obdobie súhlasím a ďakujem za vysvetlenie

p. primátor - vyzval p. zástupcu o prečítanie uznesenia
p. Pagáč – prečítal znenie uznesenia podľa pripravených materiálov
Bod programu 8 – Zásady odmeňovania poslancov
p. primátor – zásady odmeňovania poslancov prenechávam slovo p. zástupcovi
p. zástupca – v zmysle § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov sa
musia schváliť zásady odmeňovania poslancov, ktoré by sme mali prehodnotiť, prosím
o diskusiu
p. primátor – dal som zistiť, aké odmeny majú približne rovnaké mestá a obce, aby
sme vedeli porovnávať, my máme asi najväčšie odmeny a máme ich za každý mesiac, nie za
zasadnutie
p. Jesenský – ja navrhujem zvýšenie
p. Buchta – mohlo by sa to prehodnotiť a zvýšiť
p. Mozol – som za to, aby výška odmeny poslanca ostala rovnaká ako
v predchádzajúcom období
p. Kormanec – ja súhlasím s tým, aby sa suma prehodnotila a navýšiť ju tak, aby
nezaťažila rozpočet mesta, ja navrhujem zvýšiť o 20%.
p. primátor – sú ešte nejaké návrhy, návrh odmeny poslanca 85,-€ za každý mesiac,
v komisiách predseda mal predtým 11,-€, členovia 7,-€, návrh 15,-€ predsedovi a 10,-€
členovia, sobášiaci mali 18,50 návrh je 25,-€. Súhlasíte, otváram k tomu diskusiu, ak
nemáte pripomienky dám hlasovať o zásadách podľa návrhu.
p. Kormanec – chcel som poprosiť kolegov, začína adventné obdobie či sa
nezriekneme 1 mesačnej odmeny na balíčky, ktoré budú určené pre sociálne odkázaných.
Nedávno bola potravinová pomoc, ktorá mala pozitívny ohlas a sám som sa stretol
s niektorými a príbehy ľudí sú také silné
p. Seko – súhlasím s tým, ja by som súhlasil aj s 3 mesiacmi, dá sa kúpi viac keď
chceme niekomu pomáhať
p. primátor – nemôže to uložiť uznesenie, na to, že sa zriekate odmeny, je to na
každom z Vás, my môžeme len pomôcť zorganizovať, keď určíme komisie dať jej za úlohu
vybrať rodinu, ktorej budú určené. Minulý rok sme odovzdávali cez Nadáciu Kysúc a ľudia
boli veľmi vďační.
p. Jozefíková – ja navrhujem len 1 mesačný plat, možno bude príležitosť v
budúcnosti, teraz dostali pomoc cez Tesco, môžeme dať na Veľkú noc alebo iné sviatky
p. Ďurišová – ja navrhujem nedávať len ovocie, ale sú rodiny, ktoré potrebujú aj
finančnú ale aj materiálu pomoc. Hovorila o potrebe pre jednu rodinu s dvomi postihnutými
deťmi. Keby sme viac robili ako poslanci, ja chodím do okolitých obcí, kde pri organizovaní
akcie sú nielen poslanci, ale aj zamestnanci obecných či mestských úradov. Robme ako
poslanci viac.
p. Kormanec – ja súcitím s takýmito rodinami, ale skúsme takéto problémy riešiť
v rámci sociálnej komisie. Toto nevieme teraz poriešiť.
p. Mozol – ak si pamätáte, pred 3 mesiacmi som sa vzdal 200€ záverečnej odmeny, ale
nedalo sa to urobiť, tak som ju celú daroval jednej rodine. Toto môže urobiť každý z nás.
Nikde som to nemedializoval, ak chcete pomáhať, pomáhať sa dá a určite na úrade Vám dajú
tip, že komu treba
pomôcť
p. Buchta – bolo by treba aby sociálna pracovníčka určila, pre aké rodiny. Teraz keď
sme rozdávali pomoc cez Tesco, tak niektoré rodiny povedali, že nie sú sociálne odkázané

p. primátor – čo sa týka sociálnych balíčkov, zoznamy dostávajú z ministerstva
a podľa toho sa distribuujú do domácností
p. Ondruška – chcem povedať, p. Buchta myslel tú zbierku čo bola teraz v Tescu, teraz
sa to všetko vyselektovalo, naše katechétky budú mať zoznam tých rodín, ktoré to potrebujú,
aby sme sa vyhli nedorozumeniam. Rozložiť túto pomoc na viacero etáp.
p. Pagáč – ja som urobil ten istý krok ako p. Mozol daroval som túto odmeny rodine.
p. primátor – dajte tomu nejaký systém, ja tiež celý rok prispievam ale beriem to ako
moju vôľu a ľudia sú vďační, chcú poďakovať verejne ale s tým nesúhlasím, ja to robím
podľa môjho presvedčenia. Poďme nájsť systém, je vôľa prispieť. Buď dohodneme systém,
či jednu odmenu a dáme do sociálnej komisie, ktorá vytypuje ľudí. Súhlasím aj s p.
Ďurišovou, že potrebujú rodiny aj financie. Dávam návrh na uznesenie MZ, ukladá
predsedovi sociálnej komisii zvolať zasadnutie ohľadom vytypovania sociálne odkázaných
rodín a rozdelenie financií, ktoré sa vyzberajú na tento účel.
Bod programu 9 – Zriadenie komisií a určenie sobášiacich
p. primátor – mám návrh do kultúrnej komisie šéfredaktorku Krásňana Mgr. Ľubicu
Podolákovú, dajte návrhy do ostatných
p. Kormanec – ja by som navrhol za sobášiaceho Mgr. J. Mozola
p. Mozol – tvoj návrh ma milo prekvapil. Ak budú súhlasiť ostatní, tak veľmi rád. Ja
som tiež uvažoval nad p. Podolákovou a som rád, že ste to navrhli. Keď mám slovo chcel by
som zhodnotiť predchádzajúce 4 roky pôsobenia tejto komisie. Každý jeden člen je prínosom,
postupne sme sa rozbehli, že sa ani nemusíme stretávať ale dohodneme sa emailom, či
telefonicky. Mám veľmi dobré ohlasy na kultúru v našom meste.
p. primátor – veľmi milo ma prekvapilo, že mnoho cudzích ľudí chodí k nám za
kultúrou, ale mrzí ma, že ešte sme nenaučili našich ľudí chodiť na kultúru. Napadlo ma, že by
sme mali nejako vyriešiť spievanie pri obradoch na cintoríne. Teraz čo spievajú postupne
vymierajú a ostáva ich veľmi málo, bolo by treba toto skultúrniť, ako aj určiť niekoho, ktorý
by povedal pár slov, alebo ak nebude cirkevný pohreb, aby niekto bol v dome smútku určený
robiť tieto úkony. Posledná rozlúčka by mala byť honosná, aby sme to nejako zorganizovali
a malo to nejakú úctu aj keď je to len civilný pohreb, nájsť nejaký postup, nejakú mustru.
Komisia pre civilné obrady mi tu chýba, alebo to dáme sociálnej?
p. Ďurišová - kedysi sa tým zaoberala matrika
p. Pagáč – ja som sa toto snažil nejako riešiť, musí byť na to fundovaný človek,
prehováral som p. Plošticu a pri tom to aj skončilo. Bude to zložité. Najlepšie by bolo zo
skupiny Vrabčiar.
p. primátor – to by malo byť z mesta. Ak nemáte návrhy, dávam návrh uznesenia - MZ
ukladá predsedom komisii kultúrnej a sociálnej zvolať zasadnutie komisie za účelom
návrhu prípravy priebehu civilného obradu pri úmrtí občanov Krásna.
p. Kormanec – mne ešte napadlo ja som prvý krát v športovej komisii, či máme
v meste odborníka v rámci riadenia futbalu, ktorý by vedel poradiť, pomôcť, buď z radov
komisie alebo radov štruktúr futbalu.
p. Seko – ja si myslím, že p. Ondrúšek je schopný, čo sa týka športových vecí
p. primátor – p. Ondrúšek určite, ale asi nebude chcieť, lebo je vyťažený
p. Seko – potom p. Kršiak
p. Kormanec – ja som myslel skôr nejaký futbalový manager
p. primátor – nie sú ľudia, ktorí by pracovali dobrovoľne a so znalosťou veci. Dakedy
zostalo riešenie chodu klubu na meste, lebo nikto to nechcel robiť. Som rád, že teraz tam
pracuje výbor

p. Pagáč – ja som vo výbore spolu s ďalšími 3 a za pomoci komisie nájsť kľúč, alebo
variantu na organizáciu celého futbalu, všetko čo k tomu patrí. Je to veľmi zložitý proces
nájsť ľudí, ktorí v tom vedia chodiť a manager je gro celého futbalu. Výbor bude
spolupracovať s komisiou.
p. primátor – ak nemáte viacej prečítam uznesenie – MZ schvaľuje zloženie komisií
s doplnením do kultúrnej p. Podolákovú a za sobášiaceho p. Mozola.
Bod programu 10 – Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 13/2017 o dani za užívanie verejného
priestranstva
p. primátor – navrhol som zmenu v tom, že občanom starším ako 65 za užívanie
vyhradeného parkoviska a platia minimálne 3 roky, bude poskytnutá úľava 20,-€.
Bod programu 11 – VZN č. 19/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
p. primátor – vzhľadom k tomu, že kom. odpad je dotovaný dlhodobo a nevedia kde
je problém. Je v príprave zákon o tom, že by sme nemali dotovať poplatok za TKO, musia to
byť skutočné náklady. Mesto platí poplatok za uloženie a ešte aj poplatok 4,99€ sa platí štátu,
ktorý sa má zvýšiť na 20,-€. Stretol som sa s pánom ministrom a tvrdil, že keď sa bude
platiť drahší poplatok za TKO, budú ľudia viac separovať. Ja si myslím, že nie. Mali sme
stretnutie so starostami Bystrickej doliny, kde sme sa dohodli na sume 15,-€, je to najnižší
poplatok, na mesiac to vychádza 1,25€. Toto je jediná zmena, ktorá sa toho týka tohto VZN,
otváram diskusiu
p. Mozol – ja by som len na margo toho povedal, že táto situácia si bude vyžadovať
zradiť komisiu životného prostredia, ktorá by sa touto problematikou zaoberala a to hlavne
komunálnym odpadom. Ja sa tejto problematike intenzívne venujem aj v Čadci. Komisia by
pracovala najmä na informovanosti občanov o tom, že sú to pravidlá štátu a nie naše. Aby
ľudia pochopili, že je to nariadenie zo štátu a zároveň by komisia bola prínosom pre mesto.
p. primátor – my sme robili veľa ohľadom informovanosti občanov, každý občan má
v blízkosti svojich obydlí tak nádobu na TKO ako i na separovanie. Zvyšuje sa tvorba
komunálneho odpadu, dávajú do nádoby to čo tam nepatrí, najmä trávu. Bolo veľmi veľa
letákov dávaných do domácnosti. Rozmýšľal som aj nad tým, že jeden človek bude chodiť
pred smetiarmi, otvárať nádoby a ak zistí, že je tam niečo čo tam nepatrí, nechá tam lepku
a nevyvezie sa mu nádoba pokiaľ nebude vyseparovaná. Najhoršie separujú na bytovkách.
Musíme niečo s tým urobiť, neviem či komisia toto porieši, nechajme to zatiaľ tak a potom
uvidíme.
p. Mozol – čo sa týka bytoviek, navrhoval by som, aby v rámci domovej schôdze
chodil niekto z mesta predostrieť im túto problematiku, čo bude nasledovať, keď separovať
nebudú
p. primátor – riešili sme to, či cez žiacku knižku, cez domové schôdze, každý povedal
že to tu nepatrí.
p. Mozol – urobiť v rámci projektu to, že sa na nádoby nalepia nálepky čo tam patrí
a čo nie, garantujem vám, že na niektorých ľudí to zapôsobí
p. primátor – ja si myslím, že si ich musíme postupne vychovať a na každého platí
niečo iné
p. Jozefíková – bola som na jednom seminári a bola som úplne prekvapená, keď

prednášajúca nám ukázala malú nádobu v ktorej mala celomesačný odpad. V mestách je to
niečo iné, ale našich ľudí nenaučíme separovať pokiaľ ich za to nebudeme sankcionovať
alebo sa im nevysype nádoba, ináč sa to nedá.
p. primátor – dávam návrh na uznesenie, ktoré prečítal podľa pripraveného materiálu
Bod programu 12 – Návrh VZN o miestnych daniach na rok 2019
p. primátor – návrh VZN tam sa asi nemenilo nič
p. Kormanec – daň za psa mne sa zdá, že v bytovkách je poplatok 17,-€ málo, či by
sme tento poplatok nezvýšili na 20,-€.
p. primátor – najviac sa sťažujú bytovkári, neviem, ale oni hovoria, že to majú ako
domáceho miláčika keď sú sami
p. Jozefíková – nad 70 rokov majú úľavu, ja by som navrhovala aj 50,-€
p. Ďurišová – psíčkari nechávajú neporiadok
p. Seko – ja viem o čom hovoríte mám 3 mále deti. Je to o ľuďoch, aby sa poučili
p. primátor – všimli ste si koľko sme dali nových košov, keď som prišiel neboli tu
koše na odpadky, nieto na psie exkrementy. Povedzte návrhy na riešenie
p. Jozefíková ja by som navrhovala zvýšiť radikálne lebo niektorí chovajú také veľké
psy, tak nech si to zaplatia.
p. Kormanec – takto vysoká suma nám asi neporieši, že budeme mať čisté chodníky a
priestranstvá
p. primátor – keď sa to takto radikálne zvýši, oni ich prehlásia na osady alebo do
Dunajova a poplatky za psov nebudeme mať.
p. Kormanec – daň by som citlivo upravil
p. primátor - prečítal uznesenie, kde sa mení daň za psa v bytovkách na 20,-€
Bod programu 13 – Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ,
na dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krásno nad
Kysucou
p. primátor - VZN o určení výšky dotácie - ak môžem, my máme, niektorí viete
,niektorí nie, na školy originálne a prenesené kompetencie a preto musíme upraviť normatív
týmto VZN – ZUŠ, MŠ, ŠKD, CVC Školská jedáleň pri ZŠ a musíme v normatíve
zohľadniť 10% nárast platov.
Bod programu 14 – Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 3/2015 o výške príspevku
p. primátor – ako viete od januára mala byť strava v školách bezplatná a ešte sa o tom
rokuje, tak nemusíme o tomto bode rokovať.
Bod programu 15 – Rôzne – Preplatenie dovolenky p. primátorovi a zástupcovi
primátora
p,. Jozefíková – prečo
p. primátor – preto, lebo končí funkčné obdobie a nemôže mu prechádzať dovolenka
do nového funkčného obdobia, teraz je nový zákon a to isté platí aj pre zástupcu primátora.
Nám končí pracovno právny vzťah a začína nový a musíme mať vyrovnanú dovolenku. Na
stoloch máte návrh uznesenia, ak s ním súhlasíte dávam hlasovať.
Po ukončení rozpráv boli prijaté nasledovné uznesenia

