Zápisnica
z mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou
konaného dňa 09.07.2020

Prítomní poslanci:
1/ Mgr. Milan Jesenský
2/ Mgr. Jozef Mozol
3/ PhDr. Marta Jozefíková
4/ Jaroslav Pagáč
5/ Vojtech Buchta
6/ Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D.
7/ Miloš Lastovica
8/ Mgr. Margita Ďurišová
9/ Ing. Oľga Šumská Lastovicová

Ospravedlnení: Marcel Seko, Miroslav Škrobian, Mgr. Martin Ondruška a mestská
kontrolórka Ing. Zuzana Buchtová
Primátor mesta Ing. Jozef Grapa otvoril a viedol mimoriadne rokovanie MZ v zmysle
programu:
1/ Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2/ Návrh VZN č. 26/2020 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe
platenia úhrady za opatrovateľskú službu
3/ Prijatie uznesenia k projektu „Informačné aktivity separovaného zberu pre
mesto Krásno nad Kysucou“
4/ 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: Mgr. Jozefa Mozola, Ing. Oľgu
Šumskú Lastovicovú, za overovateľov zápisnice navrhol: Ing. Vladimíra Kormanca Ph.D.
a PhDr. Martu Jozefíkovú, s týmto návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci
Bod programu 2 - Návrh VZN č. 26/2020 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady
a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

p. primátor – čo môžem k tomu povedať, že VZN bolo už dlhšiu dobu neaktuálne, a aj
z dôvodu protestu prokuratúra sa VZN aktualizuje. Tiež sme chceli zmeniť systém výpočtov
úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby. V čl. – Výška úhrady, je tam tabuľka ja
navrhujem v prvom stĺpci do 400€ vrátane, druhý riadok nad 400,-€. Po zaplatení musí
zostať minimálna čiastka aktuálnej platnej minimálnej hodinovej mzdy stanovenej nariadením
vlády SR/hod. Úhrada bola 50 na 50 ale minimálna mzda sa zvyšovala a my sme nereagovali
a tým sa nám zvyšovali podiely na sociálnom. V proteste nám bolo vytknuté, že sa nemôže
VZN prijať uznesením len hlasovaním a nemožno VZN meniť dodatkami. To je všetko
k tomuto bodu. Otváram diskusiu.
p. Ďurišová – ja by som sa chcela tam, ako je návrh 500€, že si platia v plnej výške,
by sme mali myslieť aj na tých, ktorí nemajú rodinných príslušníkov a sú sami. Podľa nového
zákona sa od 1.7.2020 menilo životné minimum a keď presiahne bude musieť platiť v plnej
výške.
p. primátor – máme to vyriešené, že musí ostať minimálne podľa právnej normy. To si
nemôžeme dovoliť, to čo je zákonné musí zostať
p. Ďurišová – tí, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, aby nepovedali, že sme prijali
VZN a na nich sme nemysleli, že akým spôsobom to vyriešime,
p. primátor – s rodinnými príslušníkmi je to niekedy ťažké. Je to zohľadnené v čl. 4
bod 4 – Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby
zostať mesačne z jeho príjmu minimálne čiastka zodpovedajúca aktuálnej právnej úprave.
Nechceli sme dávať čiastky, aby sa nemuseli prijať nové VZN, keď sa bude meniť minimálna
mzda.
p. Šumská - chcem sa pýtať, je tu napísané, že vypracovala Kuricová, ona robila
projekty a je na materskej
p. primátor – vrátila sa z materskej
p. Šumská – to máme dve ženy na projekty?
p. primátor – agendy narastá a nezobrali sme nikoho
p. Šumská – podľa mňa VZN robí p. právnik a p. zástupca
p. Pagáč – niektoré VZN sú špecifické a preto je aj toto na prokuratúre
p. primátor – tu musíš robiť sčítanie domov, bytov, presúvame agendu, teraz bude
treba posilniť matriku na overovanie podpisov, nemáme na každú agendu dvoch ľudí, aj na
sociálnom je na polovičný úväzok
p. Šumská – pýtam sa
p. primátor – nemám rád keď sa niekto takto zámerne blbo pýta,
p. Pagáč – veď to je jedno kto to robil, len aby to bolo správne pre prokuratúru
p. primátor – keď p. Jašeková robí na matrike tak niekto musí toto zosumarizovať,
p. Šumská – ja sa nepýtam na Jašekovú
p. primátor - máte niečo k tomu, dávam návrh – mestské zastupiteľstvo schvaľuje
VZN č. 26/2020 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za
opatrovateľskú službu, s týmto návrhom súhlasili všetci prítomní poslanci.

Bod programu 3 – Prijatie uznesenia k projektu „informačné aktivity separovaného
zberu pre mesto Krásno nad Kysucou“

p. primátor – dokonca augusta chceme podať žiadosť o NFP z operačného programu
ŽP ohľadom informačných aktivít ohľadom separovaného zberu. Možno sa s tým stretávate
koľko sa platí za komunálny odpad. My podľa podielu platíme odvod štátu. Pred 3 rokmi sme
vyseparovali len 4,9 ton odpadu. Podľa separácie sme mali 6% odpadu, toho roku sme mali
42% ale podľa pomeru medzi separovaným a neseparovaným je poplatok, ktorý odvádzame
štátu. Mesto to vyberá od občanov, ale časť musíme odviesť štátu čo si ľudia neuvedomujú.
Ak chce niekto kompostér, sú ešte k dispozícii. Otváram diskusii. Nik sa neprihlásil, prečítal
uznesenie podľa návrhu s ktorým súhlasili všetci poslanci.
Ďakujem, to je celé z mimoriadneho mestského zastupiteľstva.
p. Ďurišová- chcela poprosiť, aby sa posunul kompostér ďalej od ich bytovky,
p. primátor – na budúci týždeň sa to premiestni
p. Jozefíková – chcem sa spýtať, či sa do zápisnice dáva len to čo je k bodu alebo sa
prepisuje celá
p. primátor – vypisuje sa len k bodu a niekedy ani nevieme prepočuť čo kto hovorí,
skáčeme si do rečí a nezapíname a nevypíname sa po prihlásení, môžeme to dať ako zvukovú
nahrávku,
p. Jozefíková – nie je tam všetko,
p. Šumská - tá kaplnka tam nie je, bola tam rozprava a v zápisnici je len, že bola
stiahnutá z programu rokovania MZ,
p. primátor – dávame zo zákona, budeme tam dávať ako si skáčeme do rečí, keď
budeme disciplinovaní a nebudeme si skákať do rečí, lebo pri prehrávaní sa to zle prepisuje
p. Šumská – tam bolo všetko počuť, a nie je tam nič,
p. primátor – ako tam budeme písať ako si skáčeme do rečí, tak ako teraz Ty,
p. Pagáč – to je od veci a keď sa prehráva, skáčeme z témy do témy, osobné veci
a ťažko sa potom píše, držme sa témy zastupiteľstva,
p. Mozol – prečítajme si rokovací poriadok, permanentne ho porušujeme, zvukový
záznam pri skákaní do rečí sa zle prepisuje, keď si prehrávate zvukový záznam a je viac ľudí
zapnutých tak tam je neskutočný ruch. Mali by sme byť disciplinovaní a dodržiavať zapnutie
a vypnutie mikrofónu.
p. Šumská - možno by bolo dobré priamy prenos zo zastupiteľstva
p. primátor – a kto ho zaplatí, tam treba techniku,
p. Šumská - niektoré dediny to majú
p. primátor – ak majú káblovkou aspoň 80% pokrytú, u nás je napojených asi 120
rodinných domov.
Ešte raz ďakujem.
Po ukončení rozpráv boli prijaté nasledovné uznesenia.

