Zápisnica
z 15-tého riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 15.12.2008

Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2008 O miestnych daniach Mesta Kysucké Nové Mesto za psa,
za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty a za nevýherné
prístroje.
5. Dodatok č. 1 k VZN č. 11/2008 O nájme a osobitnom užívaní verejných priestranstiev na
území Mesta Kysucké Nové Mesto.
6. VZN č. 13/2008 O dani z nehnuteľností.
7. VZN č. 14/2008 O niektorých podmienkach držania psov v meste Kysucké Nové Mesto.
8. VZN č.15/2008 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto.
9. VZN č. 16/2008 O informačných, reklamných a propagačných zariadeniach v Meste
Kysucké Nové Mesto.
10. VZN č. 17/2008 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Mesta Kysucké Nové Mesto.
11. VZN č. 18/2008 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Kysucké Nové Mesto.
12. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2008 O poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za
poskytovanie opatrovateľskej služby.
13. Dodatok č. 4 k VZN č. 5/2004 O školských obvodoch.
14. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2003 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia.
15. Dodatok č.3 k Poriadku odmeňovania.
16. Zrušenie uznesenia MsZ č. 19/2008 zo dňa 28.02.2008 – Dodatok č. 1 ku Cenníku služieb.
17. Cenník služieb a poplatkov Knižničného a výpožičného poriadku Mestskej knižnice
Kysucké Nové Mesto.
18. Zrušenie uznesenia MR č. 10/98 zo dňa 8.10.1998.
19. Cenník za inzerciu vo ZVESTIACH Kysucké Nové Mesto.
20. Zrušenie uznesenia MZ č. 98/2008 zo dňa 20.05.2008.
21. Cenník za služby poskytnuté právnickým osobám na webovej stránke mesta Kysucké
Nové Mesto.
22. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kysucké Nové Mesto na I. polrok
2009.
23. Správa o vykonaní kontroly č. 8/2008.
24. Správa o stave plnenia Plánu a harmonogramu zavedenia meny EURO v meste Kysucké
Nové Mesto, príspevkových a rozpočtových organizáciách.
25. Doplnenie komisie na úpravu volebných obvodov.
26. Zrušenie uznesení a návrhy nových uznesení.
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27. Návrh na V. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2008.
28. Návrh na úpravu rozpočtu príspevkových a rozpočtových organizácií Mesta Kysucké
Nové Mesto na rok 2008.
29. Návrh na prevod správy majetku.
30. Nakladanie s majetkom mesta:
30.1. Movita, spol. s r. o., Výhonská 1, Bratislava
30.2. Emil Štefanka a manželka, Neslušská cesta č. 788, Kysucké Nové Mesto
30.3. Ing. Ján Kucharčík a manželka, Neslušská cesta č. 1312, Kysucké Nové Mesto
30.4. Amirp, s. r. o., Zaymusova 72, Žilina – prejednávané na minulom MsZ
31. Návrhy komisií:
31.1. zrušenie uznesenia MZ č. 186/2008 zo dňa 09.09.2008
31.2. výrub smreka omorikového na Námestí slobody
32. Plán zasadnutí MsZ a MsR na rok 2009.
33. Interpelácie.
34. Rôzne:
34.1. Právna analýza: Anna Štrkáčová – vypratanie miestnosti č. 4 v dome č. s. 827 na Ul.
Štúrovej v Kysuckom Novom Meste
34.2. Uznesenie č. 233/2008 – vyjadrenie o možnosti predčasného splatenia úveru za
účelom odpredaja bytu.
35. Záver.

K bodu č. 2:
Overovatelia zápisnice: Ing. Vavrín Randa, p. Miloslav Suchánek
Návrhová komisia: PaedDr. Chládek, p. Poláček, p. Gašpieriková.
Návrhová komisia v uvedenom zložení bola schválená.

(10/0/0/1)

 p. Drexlerová – navrhuje v programe bod č.30/4 zaradiť do programu ihneď ako sa
dostavia zástupcovia firmy AMIRP, s.r.o., nakoľko na zasadnutí sú prítomní aj občania zo
susediacej bytovky a aby nemuseli čakať.
(13/0/0/1)
MZ schválilo presun bodu programu č. 30/4.
 p. Poláček – hlasovanie urobiť tak, aby bolo vysvietené až keď je hlasovanie už
ukončené.
 p. Antecký – keď bol daný tento návrh som povedal, že je potrebná úprava softwaru.
Takéto hlasovanie má svoj význam.
 Ing. Hartel, primátor mesta – za týchto podmienok to nie je možné. Každý má svoj názor
a toho sa drží pri hlasovaní.
Program zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 15.12.2008 bol schválený so zmenou
presunu bodu č. 30/4.
(14/0/0/0)

K bodu č. 3:
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – vypovedanie zmluvy zo ŠFRB – je to samostatný bod
rokovania č. 34/2.
Diskusia:
 p. Antecký – žiada písomnú odpoveď.
- obyvatelia Suľkova, Ul. Hurbanovej sa pýtajú dokedy tam bude pretrvávať taký stav
ako tam pretrváva. Hovorilo sa o problematike všetkých obytných zón, treba zastaviť
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živelnosť vo výstavbe. Bolo k tomu prijaté aj uznesenie. Treba pozastaviť vydávanie
stavebných povolení. Stavia sa tam, cesta sa nerobí, ploty sa robia živelne. Obyvatelia
sú ochotní aj sami prispieť, aby tam bol poriadok. Kdekoľvek na dedine sa to robí už
ináč ako tu. Nerobí sa tam nič. Žiadam, aby kontrolórka do svojej činnosti dala
vysvetlenie, ako sa plní tento bod.
- Suľkov – stará cesta bola s odvodňovacími rigolmi, nové už bez odvodnenia, ploty až
na ceste. Doplnok č. 1 k územnému plánu hovorí o 3 m komunikácie, vyhýbacie zóny.
Ak sa tam bude pokračovať tak ako sa to robí, nebude sa tam dať odhŕňať sneh.
Výsledkom uznesenia mala byť stavebná uzávera.
Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – projektová dokumentácia – oboznámili sme sa
s ňou, doobjednali sme polohopis a výškopis. V tejto lokalite sa nevydávajú žiadne
stavebné povolenia, robí sa elektrifikácia – po úseku.
JUDr. Ing. Očko – na začiatku volebného obdobia sme sa týmto zaoberali. Vytiahol sa
existujúci projekt. Bolo povedané, že je treba vysporiadať pozemky, vypracovať
geometrický plán a všetky stavby povoľovať podľa toho. Nič sa neurobilo. Prijať
uznesenie, ktorým sa zaviažeme na odstránenie nedostatkov.
Ing. Macášek – prepojenie Neslušskej cesty a Dubia – situácia je veľmi zlá. Neprenáhlime
sa s prijímaním uznesenia, situácia je zlá aj na Kamencoch. Treba pozrieť stavebné
povolenia - ak si nesplnili to čo mali, nech stavbu odstránia.
p. Antecký – koncepcia je prijatá – doplnok č. 1 k ÚP. Nie je splnené uznesenie z 5/2007.
Ing. Hartel, primátor mesta – urobíme analýzu, ktoré stavebné povolenia sa vydali na
Podstráni a budeme o tom zastupiteľstvo informovať.

K bodu č. 4:
Návrh dodatku spolu s dôvodovou správou bol zaslaný poslancom v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2008 O miestnych daniach Mesta
Kysucké Nové Mesto za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné
automaty a za nevýherné prístroje.
(12/0/1/1)

K bodu č. 5:
Návrh dodatku spolu s dôvodovou správou bol zaslaný poslancom v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pozmeňujúce návrhy.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 11/2008 O nájme a osobitnom užívaní
verejných priestranstiev na území Mesta Kysucké Nové Mesto.
(12/0/2/1)

K bodu č. 6:
Návrh VZN č. 13/2008 O dani z nehnuteľností bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 JUDr. Ing. Očko - § 3, bod 3 – Dubie je tiež miestnou časťou?
 p. Ságová – odd. daní – jednotlivá časť môže byť aj ulica.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 13/2008 O dani z nehnuteľností.
(15/0/0/1)
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K bodu č. 7:
Návrh VZN č. 14/2008 O niektorých podmienkach držania psov na území mesta bol
poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 JUDr. Ing. Očko – čl. 3, bod 1 – 90 dní nepretržite? Čl. 5, bod 6 – čo potom nasleduje? Na
riešenie problamatiky psov použiť financie získané z poplatku za psa.
 p. Poláček – prečo boli vypustené sáčky pre psov? Pokuty za to ak nepozbiera
exkrementy. Vymedziť plemená, ktoré nemusia mať náhubok.
 MUDr. Falát – čl. 2 – kto vymedzí aký je to pes, napr. čo mám ja.
 p. Mičian – bola daná žiadosť o oslobodenie od toho, aby malé psi do 5 kg boli
oslobodené od toho, že budú nosiť náhubok.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 14/2008 O niektorých podmienkach držania psov na
území mesta.
(12/2/1/1)

K bodu č. 8:
Návrh VZN č. 15/2008 o určení mesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto bol
zaslaný poslancom v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pozmeňujúce návrhy.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 15/2008 o určení mesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Kysucké Nové Mesto.
(15/0/0/1)

K bodu č. 9:
Návrh VZN č. 16/2008 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach
v Kysuckom Novom Meste bol zaslaný poslancom v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pozmeňujúce návrhy.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 16/2008 o reklamných, informačných
a propagačných zariadeniach v Kysuckom Novom Meste bol zaslaný poslancom v písomnej
forme.
(14/0/0/2)

K bodu č. 30/4:
 Ing. Hartel, primátor mesta – na začiatku zasadnutia bolo odhlasované, že po príchode
zástupcov firmy AMIRP, s.r.o., bude bod programu č. 30/4 zaradený do rokovania.
S touto otázkou sme sa zaoberali aj na minulom zastupiteľstve, bolo dohodnuté, že sa
prizvú na rokovanie zástupcovia firmy. K navrhovanému projektu sú výhrady obyvateľov
susediaceho domu – výškovosť, nedostatočné presvetlenie.
 p. Stacho, zástupca firmy AMIRP, s.r.o. – rekonštruujú existujúce obchody, majú
spracované viaceré projekty vo viacerých mestách. Nemusia za každú cenu stavať
v Kysuckom Novom Meste, majú svoje hranice, čo im ekonomika dovolí a do čoho už
nepôjdu.
Diskusia:
 p. Poláček – bolo povedané, že to bude ubytovňa. Byty a ubytovňa je rozdiel.
 p. Stacho, zástupca firmy AMIRP, s.r.o. – ubytovňa to nikdy nebola plánovaná. Kvôli
prefinancovaniu to bolo nazvané ubytovacia kapacita.
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 p. Poláček – v nákrese chýba zakreslený ten existujúci činžiak. Tie spodné byty by boli
zatienené.
 MUDr. Ivánková – koľko tam bude bytov a koľko parkovacích miest?
 p. Stacho – 51 parkovacích miest a 35 bytov.
 p. Mičian – to je snáď sranda, veď ani teraz sa to tam nevojde.
 p. Slivka – zlikvidovať Kartáč, urobiť tam 2 byty.
 p. Antecký – to nešťastné „L“, ktoré zasahuje do parkoviska, spodné podlažia budú
tienené. Je to vstup do mesta, je to významné parkovisko. Kapacita parkoviska pre
prírastok bytov by bola malá, nehovorím už o verejnosti, ktorá by tam chcela parkovať.
Ostáva tam 9 m od druhého činžiaka, tak nemáme v KNM ani jeden činžiak. Dávam
návrh, aby tie stavby spĺňali kritéria. Výška 3 – 4 podlažia, odbúrať to krídlo. Nepredávať
parkovisko, iba nejakú časť – 1 m po obvode. Za určitých podmienok sa dá investovať aj
na prenajatom pozemku. Treba hľadať riešenie, ako rozšíriť parkovisko. Ako bude
využívané prvé podlažie? Zvážiť všetky okolnosti, rešpektovať obyvateľov okolitých
činžiakov. Nechceme, aby ste tienili už existujúcim bytom.
 Ing. Hartel, primátor mesta – keď sa hľadalo toto riešenie, hľadala sa výhoda aj pre mesto
– rekonštrukcia parkoviska na náklady investora. Firma má záujem riešiť to tak, aby to
bolo v súlade s požiadavkami mesta.
 MUDr. Ivánková – treba to rozdeliť na dve časti – budova a parkovanie. Ako chcete
urobiť parkovanie pre tie byty, čo tam chcete postaviť? Ak sa predá parkovisko, tak iba
vtedy, že bude slúžiť pre verejnosť. Pre byty si urobte podzemné parkovanie, toto
existujúce parkovisko ostane pre verejnosť.
 p. Drexlerová – sú tam garáže pod vedľajším panelákom, je tam zeleň, to by sa potom
zlikvidovalo?
 JUDr. Ing. Očko – predávame pozemok a tým to končí, nič nezískame. Pozemok pod
budovou nech si kúpia, za tie peniaze upravme to parkovisko. Neuberajme sa cestou, že
kde je už niečo vybudované, aby sa tam niečo včlenilo.
 Mgr. Slivka – za mestské peniaze by sme nemali rekonštruovať parkovisko pred
obchodom. Nech to zrekonštruujú oni.
 p. Suchánek – bude tam cca 35 bytov, čo deti, kde sa budú hrať? Pre investora – odčleniť
tú pravú stranu, dať radšej dohora ako odbúrať tú existujúcu zeleň. Možnosť riešiť
podzemné garáže – parkovanie.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – vysvetlila, čo viedlo mesto k tomu, aby pristúpilo
k takémuto kroku. Doterajší tzv. Biely dom má nájom 15,- Sk/m2 – nájomný vzťah na
dobu neurčitú. Parkovisko je v dezolátnom stave. Hľadali sme východisko, ako ho
opraviť. Ďalej je to prevádzka Kartáča, čiastočné poriešenie situácie s nedostatkom bytov,
blízkosť parkoviska pri LIDLi, ktoré je po 19.00 hod. prázdne.
 p. Antecký – dôvody čo povedala p. Svrčková – argument parkovisko za prostriedky
mesta áno alebo nie? My chceme to parkovisko. Parkovisko pri LIDLi je plné, sú tam
kamery. Kartáč – chcel som počuť názor investora – podstatné bude to, ako mesto
obmedzí prevádzkovú dobu – majú skúšobnú lehotu. Nie som proti výstavbe bytov.
 JUDr. Ing. Očko – nesúhlasím s tým, že mesto nemá peniaze. Predal sa majetok za 35 mil.
Sk.
 Ing. Hartel, primátor mesta – môžeme ich preflákať, ale vieme, aké investície nás čakajú.
Aká je výhoda toho, že parkovisko bude mesta?
 MUDr. Ivánková – ak postavia byty, človek si ho kúpi vtedy ak tam bude mať kde
parkovať.
 p. Stacho, zástupca firmy AMIRP, s.r.o. – z ekonomického hľadiska je nereálne, aby sa
dostavovalo podzemné parkovanie. Z technického hľadiska je možné všetko, len treba
nájsť niekoho, kto to zafinancuje.
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 p. Antecký – prečo nám záleží na parkovacích miestach – lebo pociťujeme veľký
nedostatok parkovania.
 p. Kniha, obyvateľ domu č. 951 – klesne presvetlenie bytov. Sú tam postavené garáže bez
toho, aby sa k tomu vyjadrovali občania bytovky. Ak sa postaví dom, zoberie sa zeleň,
malo to byť prehodnotené s dotknutými občanmi. Ak sa to tam postaví, znehodnotia sa tie
existujúce byty, klesne ich hodnota, budú tienené. Nebudú ani parkovacie miesta. Dom č.
951 nesúhlasí s výstavbou, ako správca SBD sa prikláňam k tomu, aby sa to
neodsúhlasilo.
 Ing. Hartel, primátor mesta – nič nie je hotové. Bola tu žiadosť, ktorá prešla štandardným
postupom. MZ si vyžiadalo prizvať zástupcu firmy. Nič sa neskrýva. Bol tu taký návrh,
z pravej strany nerealizovať, ísť radšej do poschodia. Je to prijateľné pre obe strany?
 p. Stacho, zástupca firmy AMIRP, s.r.o. – chcel by som jednoznačné stanovisko, aby sme
zasa na viacero kôl nemuseli niečo prerábať.
 p. Antecký – ak máme dospieť ku konečnému stanovisku treba vedieť veľkosť zastavanej
plochy. Dáme predbežný súhlas k odpredaju pozemku pod súčasným objektom
a novozastavaným objektom + 1 meter po obvode.
 JUDr. Ing. Očko – hlasovať najskôr za odpredaj parkoviska, druhé hlasovanie bude, že im
dáme šancu, že to dopracujú z pohľadu ekonomiky.
 Mgr. Slivka – prvé hlasovanie dať či súhlasíme s návrhom investora.
 Mgr. Dostálová – ako si to predstavujete? Chcete aby to ostalo tak ako to je, aby biely
dom ostal taký aký je?
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer investora AMIRP, s.r.o, Zaymusova 72, Žilina
vybudovať nadstavbu a prístavbu domu potravín na Ul. Dlhomíra Poľského v Kysuckom
Novom Meste.Prístavba v dĺžke 12 m a šírke 18 m v pozdĺžnom profile s možnosťou nadstavby
3 podlaží oproti súčasnému stavu.
(3/10/4/0) – nebolo schválené

K bodu č. 10:
Návrh VZN č. 17/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pozmeňujúce návrhy.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 17/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
(11/0/0/0)

K bodu č. 11:
Návrh VZN č. 18/2008 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Kysucké Nové
Mesto bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pozmeňujúce návrhy.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 18/2008 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území
mesta Kysucké Nové Mesto.
(11/1/1/0)

K bodu č. 12:
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za
poskytovanie opatrovateľskej služby bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne doplňujúce návrhy.
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Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2008 o poskytovaní opatrovateľskej
služby a o úhradách za poskytovanie opatrovateľskej služby.
(13/0/1/0)

K bodu č. 13:
Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 5/2004 o školských obvodoch bol poslancom zaslaný
v písomnej forme.
Diskusia:
 Ing. Macášek – na základe čoho dochádza k zmene na ZŠ Nábrežná? Mestská školská
rada zasadala k tomuto?
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – ide o rovnomerné rozloženie detí do škôl
 Mgr. Slivka – je to v podstate bezpredmetné, lebo rodič sa môže rozhodnúť
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 4 k VZN č. 5/2004 o školských obvodoch
(15/0/1/0)
K bodu č. 14:
Návrh Dodatku č. 1 v k VZN č. 1/2003 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým
zdrojom znečisťovania ovzdušia bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pozmeňujúce návrhy.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 v k VZN č. 1/2003 o poplatkoch za
(16/0/0/0)
znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.

K bodu č. 15:
Návrh Dodatku č. 3 k Poriadku odmeňovania bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia.
Neboli žiadne pozmeňujúce návrhy.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 3 k Poriadku odmeňovania.
(16/0/0/0)

K bodu č. 16:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie MZ č. 19/2008 zo dňa 28.02.2008 ku dňu 01.01.2009
(17/0/0/0)
K bodu č. 17:
Návrh cenníka služieb a poplatkov Knižničného a výpožičného poriadku MsK KNM bol
poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pozmeňujúce návrhy.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Cenník služieb a poplatkov Knižničného a výpožičného
poriadku MsK KNM.
(17/0/0/0)

K bodu č. 18:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie MR č. 10/1998 zo dňa 08.10.1998 s účinnosťou
k 31.12.2008.
(17/0/0/0)
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K bodu č. 19:
Návrh cenníka za inzerciu vo ZVESTIACH Kysucké Nové Mesto bol poslancom zaslaný
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pozmeňujúce návrhy.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje cenník za inzerciu vo ZVESTIACH Kysucké Nové Mesto
s účinnosťou od 01.01.2009.
(17/0/0/0)

K bodu č. 20:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie MZ č. 98/2008 zo dňa 20.05.2008 s účinnosťou
k 31.12.2008.
(17/0/0/0)

K bodu č. 21:
Návrh Cenníka za služby poskytnuté právnickým osobám na webovej stránke mesta KNM bol
poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pozmeňujúce návrhy.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Cenník za služby poskytnuté právnickým osobám na webovej
stránke mesta Kysucké Nové Mesto s účinnosťou od 01.01.2009:
1. Za zverejnenie reklamy v sekcii PODNIKATEĽ – Zoznam firiem
na obdobie 12 mesiacov .......................................................10.00 €
2. Za zverejnenie reklamy na každú ďalšiu prevádzku
na obdobie 12 mesiacov ...................................................... .5.00 €
Do sekcie NÁVŠTEVNÍK – služby a predajne je každý záujemca o uverejnenie reklamy
zaradený bezplatne.
(17/0/0/0)

K bodu č. 22:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2009 bol poslancom zaslaný
v písomnej forme.
Mestské zastupiteľstvo:
I.
Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2009
II.
Poveruje Ing. Evu Chládkovú, hlavnú kontrolórku Mesta Kysucké Nové Mesto,
vykonať kontroly schválené v časti I. tohto uznesenia.
(15/0/1/1)

K bodu č. 23:
Správa o výsledku kontroly č. 8/2008 bola poslancom zaslaná v písomnej forme.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra mesta o výsledku
kontroly č. 8/2008.
(17/0/0/0)

K bodu č. 24:
Správa o stave plnenia Plánu a Harmonogramu zavedenia meny EURO v meste Kysucké
Nové Mesto, príspevkových a rozpočtových organizáciách bola poslancom zaslaná
v písomnej forme.
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Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o stave plnenia Plánu a Harmonogramu
zavedenia meny EURO v meste Kysucké Nové Mesto, príspevkových a rozpočtových
organizáciách.
(17/0/0/0)

K bodu č. 25:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Antecký – komisia, ktorá bola schválená, mala riešiť volebné obvody 1, 2, a 3. Pretože
ide o celkové riešenie, treba doplniť aj o ostatných poslancov. Za volebný obvod č. 5
navrhuje pána Suchánka.
 MUDr. Falát – dávam návrh, aby to ostalo tak, ako to bolo.
 MUDr. Ivánková – na finančnej komisii bolo povedané, že občania Dubia chcú
samostatný volebný obvod.
(17/0/0/0)
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie MZ č. 182/2008 zo dňa 09.09.2008.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje komisiu na úpravu volebných obvodov v meste Kysucké
Nové Mesto v zložení:
za VO č. 1
Ing. Vavrín Randa
za VO č. 2
Ivan Poláček
za VO č. 3
Mgr. Milan Slivka
Zdenka Gašpieriková
za VO č. 4
za VO č. 5
Miloslav Suchánek
za VO č. 6
MUDr. Miloš Falát
za Mestský úrad – Ing. Golis, prednosta MsÚ, JUDr. Mušková, odd. právne
(17/0/0/0)

K bodu č. 26. 1:
Materiál obdržali poslanci v písomnej forme.
Mestské zastupiteľstvo ruší:
- uznesenie MZ č. 6/1996 z 18. 06. 1996 bod B/73 (ceny za prenájom nebytových
priestorov), s účinnosťou ku dňu 31. 12. 2008
- uznesenie MZ č. 3/2001 zo dňa 22. 03. 2001 bod E/12 (doplnenie uznesenia MsZ KNM č.
6/1996 z 18. 06. 1996 bod B/73)
S účinnosťou ku dňu 31. 12. 2008
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ceny za prenájom nebytových priestorov s účinnosťou od 01.
07. 1996 v menu €/m2/ročne
I.
II.
III.
A/
Obchodné, reštauračné a kancelárske priestory
30,20,15,B/

C/

I.

Výrobné dielenské, skladové priestory, služby,
spoločné, kultúrne a ďalšie priestory podobných
úžitkových vlastností

17,-

12,-

9,-

Zdravotnícke priestory, ostatné priestory a
provizória

9,-

5,-

4,-

Námestie slobody, ulice: Belanského, Litovelská, Vajanského, ČSA
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II.
Ostatné mesto
III.
Mestské časti: Budatínska Lehota, Oškerda, Dubie
Takto určená suma sa znižuje pre kategórie A, B, C:
- o 20 % - ak priestor nie je vybavený vodovodom a kanalizáciou
- o 20 % - ak priestor nie je vybavený ÚK alebo el. vykurovaním
- do 30 % - podľa techn. stavu objektu.
Mestské zastupiteľstvo v mimoriadnych prípadoch môže stanoviť výnimku z takto stanovenej
ceny na základe individuálneho posúdenia žiadosti žiadateľa.
Takto stanovené ceny za prenájom sú minimálne.
(17/0/0/0)
S účinnosťou od 01. 01. 2009

K bodu č. 26. 2:
Materiál obdržali poslanci v písomnej forme.
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie MZ č. 8/1999 z 24. 06. 1999 bod E/91 (cena za
prenájom veľkoplošných reklamných panelov) s účinnosťou ku dňu 31. 12. 2008 (15/0/1/1)

K bodu č. 26. 3:
Materiál obdržali poslanci v písomnej forme.
Diskusia:
 Ing. Hartel, primátor mesta – mestská rada odporučila poskytnúť pre politické strany
a kluby aspoň 1 x mesačne. Ak by to politické strany chceli mať pre svoje strany,
prenájom bude komerčne.
 p. Antecký – zvážiť, či je dobré zadefinovať budovu buď mestského úradu, MKŠS.
Navrhujem dať možnosť v rámci dohody – buď v mestskej knižnici, klube 75 a podobne
– ale vždy po dohode so zodpovedným pracovníkom.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – myslím si, že treba presne určiť priestory, je harmonogram
zasadnutí mestskej rady a zastupiteľstva, od toho by sa mali odvíjať aj zasadnutia
politických strán a klubov.
 p. Antecký – sú aj mimoriadne zasadnutia zastupiteľstva, nebojme sa zovšeobecnenia.
Každý harmonogram je obmedzujúci, neodporúčam to.
 JUDr. Ing. Očko – podstata je v tom, že v minulosti bolo schválené, že priestory sa
poskytnú pre tie politické strany a kluby, ktoré majú zastúpenie v zastupiteľstve. Teraz by
ich museli odovzdať alebo prenájom komerčne. Chceli by sme vedieť, aká je to miestnosť,
čo sa poskytne.
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie MZ č. 9/2001 z 06. a 20. 11. 2001 bod E/130 (cena za
prenájom NP politickým stranám) s účinnosťou ku dňu 31. 12. 2008.
(17/0/0/0)

K bodu č. 26. 4:
Materiál obdržali poslanci v písomnej forme.
Diskusia:
 Ing. Hartel, primátor mesta – v časti schvaľovacieho uznesenia sa vypúšťa – v prípade
nedoloženia uvedených dokladov je suma 4,97 €/m2.
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie MZ č. 2/2002 z 05. 03. a 12. 03. 2002 bod E/12 (ceny
za predaj pozemkov pod jestvujúcimi garážami) s účinnosťou ku dňu 31. 12. 2008.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemkov pôvodným užívateľom pod jestvujúce
garáže za cenu 3,31 €/m2 za splnenia nasledovných podmienok:
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- zmluva o zriadení užívacieho práva,
- platný informatívny list vlastníctva dokazujúci, že sa jedná o pôvodného vlastníka garáže.
S účinnosťou od 01. 01. 2009
(15/2/0/0)

K bodu č. 26. 5:
Materiál obdržali poslanci v písomnej forme.
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenia MZ:
- č. 7/2004 z 14. 09. 2004 E/165 (byt. dom č. s. 687),
- č. 9/1997 z 16. 12. 1997 B/141 (odpredaj pozemkov za cenu 3,- Sk/m2, na základe tohto
uznesenia bol realizovaný odpredaj pozemkov týkajúce sa byt. domov č. s. 868, 870,
1035, 1054, 1176),
- č. 3/2001 z 22. 03. a 29. 03., 05. 04. a 19. 04. 2001 E/27 (byt. dom č. s. 894),
- č. 3/2001 z 22.3., 29. 03. A 05. 04. 2001 E/28 (byt. dom č. s. 907,
- č. 137/2008 z 08. 07. 2008 (byt. dom č. s. 908),
- č. 16/2000 z 23. a 30. 11. 2000 E/171 (byt. dom č. s. 908),
- č. 11/2002 z 22. 10. 2002 E/138 (byt. dom č. s. 951),
- č. 3/2001 z 22. a 29. 03. a 05. 04. 2001 E/29 (byt. dom č. s. 958),
- č. 12/2004 z 14. 12. 2004 E/239 (byt. dom č. s. 971),
- č. 3/2001 z 22. a 29. 03. a 05. 04. 2001 E/30 (byt. dom č. s. 980),
- č. 11/2002 z 22. 10. 2002 E/141 (byt. dom č. s. 988),
- č. 11/2002 z 22. 10. 2002 E/140 (byt. dom č. s. 996),
- č. 3/2001 z 22. a 29. 03. a 05. 04. 2001 bod E/31 (byt. dom č. s. 1017),
- č. 3/2001 z 22. a 29. 03. a 05. 04. 2001 bod E/32 (byt. dom č. s. 1023),
- č. 3/2001 z 22. a 29. 03. a 05. 04. 2001 bod E/33 (byt. dom č. s. 1025),
- č. 12/2004 z 14. 12. 2004 E/234 (byt. dom č. s. 1036),
- č. 11/2002 z 22. 10. 2002 E/137 (byt. dom č. s. 1036),
- č. 11/2002 z 22. 10. 2002 E/139 (byt. dom č. s. 1038) ,
- č. 9/2001 z 06. A 20. 11. 2001 E/122 – byty (byt. dom č. s. 1048),
- č. 6/2002 z 16.07.2002 E/86 (byt. dom č. s. 1048 – garáže),
- č. 10/2003 z 16. 12. 2003 E/191 (byt. dom č. s. 1140, 1171, 1181, 1186, 1206, 1207, 1208,
1222, 1224, 1231, 1232, 1300, 1301, 1190, 1223, 1304, 1305),
- č. 3/2004 z 23. 03. 2004 E/65 (byt. dom č. s. 1170),
- č. 3/2004 z 23. 03. 2004 E/64 (byt. dom č. s. 1180),
- č. 11/2002 z 22. 10. 2002 E/142 (byt. dom č. s. 1222),
- č. 9/2001 z 06. a 20.11.2001 E/120 (byt. dom č. s. 1306),
- č. 9/2001 z 06. a 20. 11. 2001 E/121 (byt. dom č. s. 1358),
- č. 9/1998 z 08. 09. 1998 bod B/123 (odpredaj pozemkov pod byt. domami /okrem SBD/ za
cenu 90,- Sk/m2.
S účinnosťou ku dňu 31. 12. 2008.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
A. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch (zastavaných a priľahlých) vo
vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto do vlastníctva vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt
do vlastníctva z vlastníctva bytového družstva, ak vlastník bytu požiada o prevod
spoluvlastníckeho podielu pozemku, a predloží kúpnu zmluvu a list vlastníctva za cenu
0,09 €/m2 určenú zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v platnom znení § 18a/.
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B. Ostatným žiadateľom, ktorí získali vlastníctvo k bytu inou formou, ako je uvedená v bode
A/ tohto uznesenia, odpredá mesto príslušný podiel na zastavanom a priľahlom pozemku
po predložení kúpnej zmluvy a listu vlastníctva za cenu 2,98 €/m2.
S účinnosťou od 01. 01. 2009
(17/0/0/0)

K bodu č. 26. 6:
Materiál obdržali poslanci v písomnej forme.
Diskusia:
 Ing. Hartel, primátor mesta – v schvaľovacej časti uznesenia sa dopĺňa s účinnosťou od
01.01.2009 do 31.12.2009.
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie MZ č. 4/2004 z 18. 05. 2004 E/98 (zastavaný a priľahlý
pozemok - byt. dom č. s. 2590) s účinnosťou ku dňu 31.12.2008.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Kysucké Nové
Mesto vlastníkom bytov v bytovom dome č. s. 2590 ul. Revolučná v Kysuckom Novom
Meste:
- parcely č. KNC 632/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 365 m2, zastavaná plocha
bytovým domom č. s. 2590,
- parcely č. KNC 632/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 396 m2, priľahlý pozemok
k bytovému domu č. s. 2590,
v príslušnom podiele za cenu 4,97 €/m2.
S účinnosťou od 01. 01. 2009
(13/1/3/0)

K bodu č. 26. 7:
Materiál obdržali poslanci v písomnej forme.
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie MZ č. 2/2005 z 26. 04. 2005 bod E/43 (ceny za
prenájom pozemkov určených na výstavbu bytových domov) s účinnosťou ku dňu 31. 12. 2008
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje do doby vydania stavebného rozhodnutia a doby začatia
stavby výšku nájmu pozemkov pod výstavbu vo výške 5,- €/m2/rok a počas doby výstavby
(najdlhšie 3 roky) nájom vo výške 0,50 €/m2/rok.
Po uplynutí uvedenej doby sa pozemok odpredá za cenu minimálne 5,- €/m2/rok, keď bude
stavba skolaudovaná. V prípade, že v danom termíne stavba nebude skolaudovaná, nájom sa
upraví do výšky 5,- €/m2/rok.
V prípade, že nájomca nezačne s výstavbou do 2 rokov od podpísania nájomnej zmluvy, tak sa
zmluva o nájme zruší.
S účinnosťou od 01. 01. 2009
(15/0/1/1)

K bodu č. 26. 8:
Materiál obdržali poslanci v písomnej forme.
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie MZ č. 4/2007 z 27. 03. 2007 bod E/51 (zastavaný
a priľahlý pozemok - byt. dom č. s. 2751) s účinnosťou ku dňu 31.12.2008.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Kysucké Nové
Mesto vlastníkom bytov v bytovom dome č. s. 2751 na ul. Benkovej v Kysuckom Novom
Meste:
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parcely č. KNC 1047/151 zastavané plochy a nádvoria o výmere 350 m2, zastavaná
bytovým domom č. s. 2751,
- parcely č. KNC 1047/152 zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2, priľahlý pozemok
k bytovému domu č. s. 2751,
v príslušnom podiele a za nasledovné ceny:
- prvonadobúdateľom bytu za cenu 0,09 €/m2,
- v ostatných prípadoch za cenu 2,98 €/m2.
S účinnosťou od 01. 01. 2009
(16/0/0/0)

-

K bodu č. 27:
Poslanci písomne obrdžali návrh na V. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok
2008.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje V. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2008.
(13/1/0/3)
K bodu č. 28:
 Mgr. Dostálová – navrhuje hlasovať za všetky úpravy v bode 28 jedným hlasovaním.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje jedno hlasovanie za úpravy rozpočtov MŠ, ZŠ,
(14/0/0/3)
príspevkových a rozpočtových organizácií mesta na rok 2008.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
- I. úpravu rozpočtu ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto na rok 2008,
- I. úpravu rozpočtu ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto na rok 2008,
- I. úpravu rozpočtu ZŠ Dolinský potok Kysucké Nové Mesto na rok 2008,
- I. úpravu rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto na rok 2008,
- I. úpravu rozpočtu CVČ Kysucké Nové Mesto na rok 2008,
- II. úpravu rozpočtu MKŠS Kysucké Nové Mesto na rok 2008,
- II. úpravu rozpočtu MŠ Komenského Kysucké Nové Mesto na rok 2008,
- II. úpravu rozpočtu MŠ Litovelská Kysucké Nové Mesto na rok 2008,
- II. úpravu rozpočtu MŠ 9. mája Kysucké Nové Mesto na rok 2008.

(16/0/1/0)

K bodu č. 29:
Materiál bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prevod správy majetku k 31.12.2008 na:
Údržbu mesta, Cesta do Rudiny č. 637/10, Kysucké Nové Mesto,
ZŠ Dolinský potok č. 1114, Kysucké Nové Mesto,
MŠ Budatínska Lehota č. 31,
ZŠ Nábrežná č. 845, Kysucké Nové Mesto.

(13/1/0/3)

K bodu č. 30. 1:
Materiál bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
 Ing. Hartel, primátor mesta – MOVITA, s. r. o. odkúpila hotel Kysuca za 28 mil. Sk. Aby
mali nejakú istotu pri užívaní majetku, žiadali o odkúpenie parkoviska.
Diskusia:
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 p. Antecký – informoval som mestskú radu o stanovisku komisie. Movita keď kupovala
hotel, tak ho kupovala za určitých podmienok. Ak komisia nesúhlasila tak preto, aby bol
zachovaný prístup pre ľudí. Na sídlisku nie je kde parkovať. Komisia dala návrh
vysporiadať pozemok medzi nábytkom a hotelom, ktorý nie je v majetku mesta.
 JUDr. Ing. Očko – podporujem pána Anteckého. Nie je zrejmé ako dopadne výstavba
v parku. Dobudujme cestu aby slúžila všetkým.
 MUDr. Ivánková - kedy prišiel tento návrh? Nebolo nám to predložené na komisiu.
 Ing. Hartel, primátor mesta – pretože komisia výstavby to neodporučila, nebolo to
predložené na komisiu výstavby. Ale aj napriek tomu som si dovolil takýto návrh
predložiť, lebo to bude vecné bremeno v zmluve. Myslím si, že za takú sumu akú sme za
hotel dostali, máme morálnu povinnosť vytvoriť také podmienky, aby mohli majetok
užívať bezproblémovo.
 JUDr. Ing. Očko – ak tento nebude chcieť uvoľniť vecné bremeno, nedonútime ho aby sa
to udialo, aby sa na druhú stavbu dostal.
 JUDr. Mušková, odd. právne – majiteľ hotela má jediný prístup ku hotelu len prechodom.
Mesto odpredajom len získa, zo všetkých strán to bude istené v zmluve.
 p. Antecký – keď to kupoval, prečo nešiel do podstaty. Keď chce, nech si odkúpi ten
nevysporiadaný pozemok.
 Ing. Macášek – parkovisko slúži pre husto obývanú časť mesta. Ponúknuť novým
vlastníkom vybudovať podzemné garáže – parkovanie.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj časti pozemku - vyasfaltovaná časť- parcely č. KNC
225 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ako novovytvorenú parcelu č. KNC 225/2 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 638 m2 podľa geometrického plánu č. 60/2008 zo dňa 02. 09. 2008, za
dohodnutú kúpnu cenu 500,- Sk/m2 kupujúcemu: MOVITA, spol. s r. o., sídlo: Výhonská 1,
835 10 Bratislava, IČO: 35 707 283, za nasledovných podmienok
1. Predaj sa bude realizovať len za účelom zriadenia parkoviska.
2. Nadobúdateľ túto parcelu neoplotí, ani neobmedzí prístup k nej.
3. Parkovisko bude slúžiť pre verejnosť (občanov KNM, ako aj návštevníkov obchodných
prevádzok, ktoré vybuduje kupujúci v objekte Hotela Kysuca) a nebude spoplatnené.
4. Do kúpnej zmluvy zakotviť predkupné právo v prospech mesta s tým, že pokiaľ by
nadobúdateľ mal záujem predať túto parcelu, je povinný ponúknuť ju na predaj mestu za
cenu, ktorá predstavuje kúpnu cenu parcely s tým, že toto právo bude zakotvené do
zmluvy ako vecné právo a bude zapísané v časti C-LV pozemku.
(11/3/2/0)

K bodu č. 30. 2:
Materiál bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Antecký – je to záhrada, ktorú majú oplotené a užívajú ju.
 p. Suchánek – odporúčam cenu 360,- Sk/m2.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti (21 m2) z pozemku KN E 6165 (KN C 4873)
o celkovej výmere 237 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, novovytvorená parcela KN C 4873/2
podľa predloženého GP č. 56/2008, ktorý bol overený Správou katastra v Kysuckom Novom
Meste dňa 31.10.2008 a vypracovaný Ing. Antonom Radolským, Ochodnica č. 185 pre
žiadateľov: Emil Štefanka a manž. Amália, Neslušská cesta č. 788, Kysucké Nové Mesto, za
cenu 360,- Sk/m2.
(16/0/0/1)
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K bodu č. 30. 3:
Materiál bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Antecký – ako u pána Štefanku, odpredať za tú istú cenu.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti (111 m2) z pozemku KN E 6165 (KN C 4873)
o celkovej výmere 237 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, novovytvorená parcela KN C 4873/2
podľa predloženého GP č. 56/2008, ktorý bol overený Správou katastra v Kysuckom Novom
Meste dňa 31.10.2008 a vypracovaný Ing. Antonom Radolským, Ochodnica č. 185 pre
žiadateľov: Ing. Ján Kucharčík a manž. Doc. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD, Neslušská
cesta č. 1312, Kysucké Nové Mesto za cenu 360,- Sk/m2.
(16/0/0/1)

K bodu č. 31. 1:
Materiál bol poslancom doručený v písomnej forme.
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie MZ č. 186/2008 zo dňa 09.09.2008.

(16/0/0/1)

K bodu č. 31. 1. 1:
Materiál odporučila komisia sociálna.
Diskusia:
 p. Poláček – má trvalý pobyt v Kysuckom Novom Meste?
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie bytu č. 9 v bytovom dome 922 na Ul. Komenského
v Kysuckom Novom Meste p. Oliverovi Hanuliakovi, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto
v zmysle Smernice o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto
(17/0/0/0)
K bodu č. 31. 1. 2:
Materiál odporučila komisia sociálna.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie bytu č. 6 v bytovom dome 2591 na Ul. Štúrovej
v Kysuckom Novom Meste rodine: Gazdík Miloš a manželka Helena, trvalý pobyt Litovelská
799 Kysucké Nové Mesto v zmysle Smernice o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve
Mesta Kysucké Nové Mesto.
(16/0/0/1)

K bodu č. 31. 1. 3:
Materiál odporučila komisia sociálna.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie bytu č. 29 v bytovom dome 1376 na Ul. Dubská
cesta v Kysuckom Novom Meste p. Helene Ďuriašovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto
v zmysle Smernice o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto.
(15/0/0/2)
K bodu č. 13. 1. 4:
Materiál odporučila komisia sociálna.
Mestské zastupiteľstvo zamieta žiadosť Petra Albičuka o obnovenie nájomnej zmluvy na
nájomný byt č. 52 v bytovom dome 1048 na Ul. Clementisovej v Kysuckom Novom Meste.
(12/0/2/3)
K bodu č. 31. 2:
Materiál bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
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 p. Antecký – prečo sa nerobia obidva výruby naraz. Dať tam náhradnú výsadbu.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výrub smreka omorikového (Picea omorika –
situovaný južnejšie) na parcele KN č. 1333/1 v k .ú. Kysucké Nové Mesto, vyrezať (situovaný
južnejšie), pričom bude prevedená príslušná náhradná výsadba. Dôležité je však vyjadrenie
Krajského pamiatkového úradu.
(14/2/0/1)

K bodu č. 32:
Návrh plánu bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pozmeňujúce návrhy.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje termíny zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva
v Kysuckom Novom Meste na rok 2009:
Mestská rada
Mestské zastupiteľstvo
14.01.2009
27.01.2009
11.03.2009
24.03.2009
13.05.2009
26.05.2009
24.06.2009
07.07.2009
26.08.2009
08.09.2009
28.10.2009
10.11.2009
02.12.2009
15.12.2009 (15/0/0/2)

K bodu č. 33:
 Ing. Macášek
- ako ďaleko je výstavba bytov pre rómskych spoluobčanov?
- parkovacie miesta – súmerné parkovanie – urobiť farebné označenie,
- ďakujem tým, ktorí sa aktívne podieľali na žiadostiach o prostriedky z eurofondov,
navrhujem vyčleniť financie na odmenu pre zástupkyňu primátora, oddelenie
investičné a výstavby, riaditeľov škôl.
Odpovedal:
Ing. Hartel, primátor mesta: Ani v druhom kole obstarávania sme neboli úspešní. Bola nám
vrátená žiadosť. Oslovili sme aj domácich podnikateľov, za sumu 13.000,- Sk/m2 nie sú
schopní to urobiť. Po zvýšení oprávnených nákladov v januári 2009 bude opäť žiadosť
podaná.
Zástupkyni primátora navrhujem odmenu 40.000,- Sk, musí ju však schváliť zastupiteľstvo.
Riaditeľov škôl poriešim sám.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje jednorázovú odmenu vo výške 40.000,- Sk pre Ing. Janu
Svrčkovú, zástupkyňu primátora.
(16/0/1/0)
 p. Antecký – žiadam na interpelácie písomnú odpoveď.
- na mestskej rade som odovzdal na protipodpis primátorovi rozhodnutie súdu o vydaní
zákazu na pokračovanie stavby STK.
- kedy odprace pán Balát tie garáže z Ul. Benkovej?
- Ul. ČSA – oprava cesty - nezaasfaltovaný makadam, zátarasy pre autá, kade majú
ľudia chodiť?
- garáže na Ul. Clementisovej – bola dohodnutá spolupráca pri odvodňovaní dažďových
vôd. SEVAK dodal projekt, na ťahu je podľa nich teraz mesto – prečo sa v tejto veci
nekoná?
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Dubie – neporiadok okolo zvonice – bola mi zaslaná odpoveď, ale považujem ju za
neúplnú.
 Mgr. Slivka:
- Ul. ČSA – v dezolátnom stave,
- zrýchli sa výstavba odstavných plôch?
- ako sa mieni vyriešiť otázka parkovacích miest? Obyvatelia sa pýtajú, ako chceme
riešiť parkové miesta, že zaberáme zeleň.
Odpovedal:
Ing. Golis, prednosta MsÚ – boli vysúťažené podmienky na vybudovanie odstavných
plôch. Jedno parkové miesto stojí cca 15.000,- Sk.
 MUDr. Ivánková – ako sa ide riešiť poriadok v meste – Námestie, Ul. 1. mája – hlavne
v piatok, sobotu a nedeľu. Policajtov máme, máme kamerový systém, ako to je že je stále
neporiadok?
Odpovedal:
Ing. Hartel, primátor mesta – bola už daná kamera z MV, ktorá dokáže rozoznať aj tvár.
Z piatku na sobotu čo sa robil neporiadok, to chodili po námestí Lucie.
 p. Mičian:
- otváracie a zatváracie hodiny n reštauračných zariadeniach konzultovať s poslancami
za ten ktorý obvod,
- financovanie z eurofondov – vyčleniť odmenu aj pre pána Macáška,
- staré parkovacie miesta – dokedy budú platiť?
 p. Suchánek – neporiadok za Kartáčom,
 JUDr. Ing. Očko – žiadam písomnú odpoveď, kedy boli prideľované garáže za Bielym
domom.
 Mgr. Bandura:
- Ul. Kollárova, Matice slovenskej – diery v ceste,
- dokončenie Ul. Lipovej,
- parkovacie miesta – každý kto chce parkovať, nech si zaplatí.
 p. Poláček – je schválené VZN o deratizácii – neplní sa
 p. Gašpieriková – zrušenie záhradiek medzi činžiakmi
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vytvorenie komisie na zrušenie záhradiek v meste v zložení:
zástupca mesta a poslanci za príslušný obvod.
(14/0/3/0)

K bodu č. 34. 1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vypratanie miestnosti č. 4 v dome č. s. 827 na Ul. Štúrovej
v Kysuckom Novom Meste, ktorú doteraz užíva bez právneho titulu Anna Štrkáčová a deti
Dávid Štrkáč, nar. 1995 a Roman Štrkáč, nar. 1993.
(17/0/0/0)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta.
(17/0/0/0)
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 Mgr. Dostálová – podala abdikáciu na členstvo v rade školy pri MŠ Komenského.
 Ing. Macášek – upozorňuje na podanie majetkového priznania. 16 poslancov predložila
majetkové priznanie.

K bodu č. 35:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu primátor upozornil, že dňa 22.12.2008
bude mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva kvôli rozpočtu na rok 2009, poďakoval
všetkým za účasť a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Ing. Vavrín Randa
I. overovateľ

Miloslav Suchánek
II. overovateľ

Ing. Ľubomír Golis
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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