Zápisnica
zo 17- teho riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 24.03.2009

Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Programový rozpočet Mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2009 – 2011.
5. Volebné obvody v meste Kysucké Nové Mesto.
6. Vymenovanie komisie na prešetrenie sťaţnosti podanej: Vladimír Matejka a manţelka.
7. Vyhodnotenie Programového vyhlásenia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom
Meste za rok 2008.
8. Správy hlavného kontrolóra Mesta Kysucké Nové Mesto:
8.1. Správa o vykonaných kontrolách č. 9/2008, 10/2008 a 1/2009.
8.2. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2008.
8.3. Správa o vybavovaní sťaţností za rok 2008.
9. Návrhy komisií:
9.1.Komisia kultúry, vzdelávania a športu.
9.2.Komisia výstavby a územného rozvoja.
9.3. Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu.
9.4. Komisia školstva a mládeţe.
10. Interpelácie
11. Rôzne
12. Záver
K bodu č. 1:
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov, oboznámil s programom rokovania.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Gašpieriková, Mgr. Slivka, p. Suchánek.
Návrhová komisia v tomto zloţení bola schválená.
(14/0/0/0)
Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Bandura, p. Drexlerová
 Ing. Hartel, primátor mesta – navrhol doplniť do programu rokovania do bodu č. 11 –
Centrálna mestská zóna a v bode č. 9 – doplniť návrhy komisie finančnej.
Takto doplnený program rokovania bol schválený.
(15/0/0/0)
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K bodu č. 3.1:
Kontrola plnenia uznesení bola vykonaná v písomnej forme, zaslaná bola všetkým poslancom.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – ulica Hurbanova nespadá do týchto zón, preto nebolo moţné
pozastaviť vydávanie povolení.
Diskusia:
 p. Antecký – k plneniu uznesenia MZ č. 7/2007 zo dňa 22.5.2007, bod 11 - mal písomné
stanovisko, ktoré prečítal. Stanovisko tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.
 Ing. Jureková, odd. investičné – výkres štúdie zástavby, ktorý dostal pán Antecký poštou,
mohol byť kópiou ponuky, ktorú mesto obdrţalo.
 JUDr. Ing. Očko – oceňujem prácu pána Anteckého. Som rád, ţe sa potvrdilo, ţe toto bolo
spracované.
 Ing. Hartel, primátor mesta – Ing. Jureková povedala, ţe taký materiál bol poslaný ako
ponuka, ale nebol oficiálne schválený.
 p. Antecký – keď takáto ponuka prišla, prečo sa na nej nepracovalo?
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – pán Očko, doplnok a zmena ÚP bola za tvojho
vedenia. Keď je uţ ÚP schválený, v prípade Ul. Hurbanovej nič nebolo porušené, je to
určené na IBV, bolo treba vytýčiť dopravné cesty.
 p. Antecký – v ÚP sú zadefinované stavebné pozemky. Sú stavebné povolenia podľa toho,
stavia sa podľa toho?
 Ing. Macášek – treba sa odosobniť a pokračovať v práci. Materiál prednostu nepovaţujem
za lajdáckosť, pán Antecký predniesol svoj pohľad.
 p. Antecký – tvrdím, ţe keď je nejaký návrh, ţe sa malo pokračovať v práci, mala byť
daná objednávka a dopracované to malo byť.
 Ing. Hartel, primátor mesta – výsledkom toho čo predloţil pán Antecký je, ţe je to
nesplnenie uznesenia. Z materiálu prednostu však vyplýva, ţe Ul. Hurbanovej sa to
netýka.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – vyhodnotenie plnenia uznesenia sa týka bodu č. 11 – toto
bolo predmetom materiálu, ktorý bol predloţený zastupiteľstvu.
 p. Antecký – ţiadam hlasovať na návrhy uznesení, ktoré som predloţil.
Mestské zastupiteľstvo zamieta predloţený materiál – plnenie uznesenia MZ č. 7/2007 zo dňa
22.5.2007, bod č. 11 a uznesenie povaţuje za nesplnené.
(10/5/1/3)
Mestské zastupiteľstvo ukladá kontrolórovi mesta zabezpečiť revíziu a spracovať zoznam
všetkých dodaných stavebných projektov, štúdií, resp. urbanistických návrhov, podľa
objednávok a uhradených faktúr mesta Kysucké Nové Mesto od roku 1992.
T: 31.5.2009
Z: Ing. Chládková
(15/1/1/2)
K bodu č. 3.2:
Materiál bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Antecký - tento materiál je pripravený dobre, nie je o čom diskutovať.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesenia MZ č. 23/2009 zo dňa
28.01.2009.
(16/0/0/0)
K bodu č. 4:
Programový rozpočet Mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2009 – 2011 bol v písomnej forme
spolu s dôvodovou správou zaslaný všetkým poslancom.
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Diskusia:
 JUDr. Ing. Očko – prečítal pripomienky k programovému rozpočtu, na spracovaní ktorých
sa podieľal odborník na rozpočtovanie. Písomný materiál však nedoloţil k zápisnici.
 Ing. Hartel, primátor mesta – reagoval na niektoré pripomienky pána Očku
k programovému rozpočtu. Programový rozpočet je nová vec, aj my sa to len učíme. Aj
keby bol spracovaný akokoľvek dobre, vţdy sa dá niečo vylepšiť. Dôleţitejšie sú tam
čísla, ktoré sú však totoţné so schváleným rozpočtom. Zo zápisov z komisií vyplýva, ţe
ani jedna komisia nemala k nemu pripomienky. Bol spracovaný s tým úmyslom, ţe
kopíruje rozpočet v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách.
 JUDr. Ing. Očko – právne verzie, ktoré ukladá zákon, to by mal programový rozpočet
zahŕňať.
 p. Antecký – súhlasím s p. Očkom. Súhlasím, ţe rozpočet musí mať zauţívané výrazy.
 p. Macášek – tento predloţený programový rozpočet je vlastne ten rozpočet, ktorý sme
schválili koncom roka, iba v novej podobe. Skôr ma zarazilo, ak si povedal, ţe ho
kontrolovali odborníci, ţe sa nevyjadrili k odbornosti na rozpočet.
 p. Novotná, odd. finančné – programový rozpočet je robený na základe zákona č.
583/2004 - o spôsobe tvorby nepojednáva. Bude sa aj vyhodnocovať. Treba si všímať aj
komentár k jednotlivým prvkom, programom a podprogramom.
 Mgr. Dostálová – legenda na vysvetlenie skratiek R – 1, R+ 1 a pod. chýbala aj mne.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet Mesta Kysucké Nové Mesto na roky
2009 – 2011.
(17/1/0/0)
K bodu č. 5:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
 Ing. Hartel, primátor mesta – komisia, ktorá sa zaoberala úpravou volebných obvodov
predloţila svoj návrh.
Diskusia:
 p. Poláček – navrhol som úpravu volebných obvodov podľa počtu obyvateľov
 Mgr. Slivka – doteraz boli obvody neprehľadné
 p. Antecký – hovoriť tu bez nejakého právneho vedomia, či to doteraz bolo dobré alebo
nie, musí sa vychádzať zo zákona, z ústavy. Musíme sa pozerať aj dopredu, hlavne aby to
bolo právne čisté. Prečítal písomný materiál, ktorý je prílohou č. 2 tejto zápisnice.
 JUDr. Ing. Očko – na mestskej rade bolo povedené, ţe bude platiť nové rozdelenie
obvodov pre posledné voľby. Chceme to odstrániť preto, aby ľudia nechodili z horného
konca na dolný a naopak. Do obecnej samosprávy určuje obvody zastupiteľstvo.
 Ing. Randa – komisia zodpovedne zvaţovala, chcela zreálniť poţiadavky voličov.
 p. Poláček – čo navrhol pán Antecký je to isté, čo bolo.
 p. Antecký – jedno je názor poslanca a druhé je platná legislatíva. Počty voličov musia
korešpondovať s počtom poslancov. Tento rok nechať dobehnúť, realizovať to od
1.1.2010.
 Mgr. Slivka – komisia to zváţila, počty sedia.
 p. Drexlerová – návrh komisie sa mi nepáči, zmenia sa počty poslancov na uliciach. Keď
budú 4 poslanci, viac si presadia.
 občianka Dubia – občania Dubia chcú samostatný volebný obvod. Dubie má svoje
špecifické problémy.
 JUDr. Ing. Očko – ţiadam prestávku pre poslanecký klub.
PRESTÁVKA 5 MINÚT
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Mestské zastupiteľstvo schvaľuje volebné obvody a počty poslancov:
Volebný
Počet
Ulice
obvod
poslancov
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------č. 1
4
Jesenského, M. Nešporu, Benkova, Kysucká, Sládkovičova
č. 2

4

9. mája, Horná Skotňa, Pod Lipkou, Štúrova, Revolučná, SNP,
ČSA

č. 3

2

Belanského, Námestie slobody, Pivovarská, 1. mája, Nábreţná,
Komenského, Hviezdoslavova

č. 4

3

Matice slovenskej, Kollárova, Litovelská, Druţstevná, Lipová,
Vajanského, Cesta do Rudiny, Murgašova,

č. 5

2

Clementisova, Dlhomíra Poľského

č. 6

2

Bottova, Hurbanova, Jarošova, Hálkova, Novomeského, Dubská
cesta, Neslušská cesta, Dolinský potok, Dubie, Na Podstrání,
Športová, Kukučínova, Štefánikova štvrť

č. 7

1

Budatínska Lehota

č. 8

1

Oškerda

(12/4/2/1)

Mestské zastupiteľstvo zamieta návrh na vytvorenie nového volebného obvodu Dubie.
(12/4/2/1)
K bodu č. 6:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
 Ing. Hartel, primátor mesta – keď sťaţnosť smeruje proti primátorovi, exekutíve, musí to
riešiť komisia ustanovená zastupiteľstvom. Návrh bol prerokovaný aj v mestskej rade,
boli do komisie navrhnutí: prednosta MsÚ, právnička, p. Antecký - predseda komisie
výstavby. Ostatných členov je potrebné doplniť.
Diskusia:
 p. Antecký – navrhujem do komisie aj p. Svrčkovú, pozná predmet sporu.
 p. Poláček – navrhujem pána Sidora.
 Ing. Chládková, hlavná kontrolórka – nemôţe byť členom komisie, keď je označený ako
zaujatý.
 p. Antecký – navrhujem aj zastúpenie komisie finančnej.
Členstvo v komisii postupne odmietli: JUDr. Ing. Očko, MUDr. Ivánková, Ing. Macášek, Ing.
Randa.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje komisiu na prešetrenie sťaţnosti voči orgánom mesta
podanej Vladimírom Matejkom a manţelkou Annou Matejkovou, v zloţení: Ing. Golis,
prednosta MsÚ, JUDr. Mušková-referát právny, p. Antecký-poslanec MsZ a Ing. Svrčkovázástupkyňa primátora.
(18/0/1/0)
K bodu č. 7:
Písomný materiál hodnotenia plnenia Programového vyhlásenia mestského zastupiteľstva
v Kysuckom Novom Meste za rok 2008 obdrţali všetci poslanci.
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 Ing. Hartel, primátor mesta - uznesením mestského zastupiteľstva bola schválená
komisia, ktorá vypracovala vyhodnotenie programového vyhlásenia.
Diskusia:
 MUDr. Ivánková – stále sa rieši problém polikliniky. Dvakrát bolo mesto na VÚC, aby
nám tu polikliniku dali. Ťahá sa to, stále sme tam, kde sme boli.
 Ing. Hartel, primátor mesta – rokovania stále prebiehajú. VÚC trvá na tom, ţe o spore
musí rozhodnúť súd. 6.4.2009 má byť vyhlásenie výsledku. Z môjho pohľadu sa mi zdá,
ţe sme predloţili dostatočné k tomu doklady, aby sme majetok získali – akcia „Z“,
delimitačný protokol. VÚC stavia na tom, ţe objekt získala vydrţaním.
 MUDr. Ivánková – nech to dopadne akokoľvek, keď budeme rokovať s VÚC, aby sa
bral ohľad pri zámene majetku.
 p. Antecký – ťaţko sa mi počúva, čo všetko pre to robíme a stále nič nemáme. Celý
problém kedy súd spochybnil bol v tom, ţe nebol dátum účinnosti. V počiatku sa mal
urobiť ten rozhodujúci krok. Za materiál nebudem hlasovať, lebo bol predloţený aţ do
mestského zastupiteľstva. Mali sa k nemu vyjadriť aj komisie. Odporúčam odročiť, pustiť
celým procesom – cez komisie, mestskú radu.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – bolo prijaté uznesenie, ţe vyhlásenie
programového vyhlásenia nebude vyhodnocovať exekutíva, ale komisia, ktorá bola
schválená. Komisia sa zišla okrem pána Anteckého a pána Očku, ktorí sa ani
neospravedlnili. Komisia schválila toto čo je predloţené. Materiál sa berie na vedomie.
Programové vyhlásenie je na obdobie 4 rokov, nemôţe byť ešte všetko splnené.
 p. Mičian – komisia na tom pracovala, dvaja poslanci sa nezúčastnili ani sa
neospravedlnili. Máme tu aj dvoch poslancov za VÚC. Pýtam sa, ako sa stavajú
k problému polikliniky?
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora a poslankyňa VÚC – problém zdedil VÚC po štáte –
delimitácia na VÚC. Majetok, ktorý bol postavený v akcii „Z“ mal byť prevedený na
mestá, preto sme podali ţiadosť o delimitáciu majetku pod mesto. Pán Šagát, vtedajší
minister, podpísal delimitačný protokol. Vtedajší štatutár polikliniky napadol delimitačný
protokol – podrobne vysvetlila celú genézu personálnych a politických vzťahov problému
polikliniky. VÚC bojuje aby to bol ich majetok.
 Ing. Hartel, primátor mesta – povinnosťou mňa ako štatutára je bojovať v prospech mesta,
tak isto aj predseda VÚC bojuje v prospech VÚC.
 p. Antecký – bola tu polemika o vyhodnotení programového vyhlásenia. Akým
uznesením bola schválená komisia?
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – uznesením č. 31/2009 zo dňa 28.01.2009.
 JUDr. Ing. Očko – ospravedlňujem sa za neúčasť na komisii. Súhlasím s návrhom pána
Anteckého.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie hodnotenie plnenia Programového vyhlásenia
Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste za rok 2008.
(16/1/1/0)
K bodu č. 8.1:
Správa o výsledku kontroly č. 9/2008, 10/2008 a 1/2009 bola spolu s dôvodovou správou
v písomnej forme doručená všetkým poslancom.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra mesta o výsledku
kontroly č. 9/2008, 10/2008 a 1/2009.
(16/0/0/2)
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K bodu č. 8.2:
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2008 bola s dôvodovou
správou v písomnej forme doručená všetkým poslancom.
Diskusia:
 JUDr. Ing. Očko – prečo kontrolórka povaţuje porušenie za menej závaţné. Buď je
porušenie alebo nie je.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta za rok 2008.
(16/0/1/2)
K bodu č. 8.3:
Správa o vybavovaní sťaţností za rok 2008 bola spolu s dôvodovou správou v písomnej
forme doručená všetkým poslancom.
Diskusia:
 JUDr. Ing. Očko – dodrţiavať zákon o sťaţnostiach a kontrolách. Oboznamovanie so
sťaţnosťami nemusí byť vţdy cez mestské zastupiteľstvo.
 Ing. Chládková, hlavná kontrolórka – 22.5.2007 boli schválené pravidlá, kde boli uloţené
určité povinnosti. Ak to povaţujete za zbytočné, môţete to upraviť.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o vybavovaní sťaţností za rok 2008.
(17/0/0/1)
K bodu č. 9.1.1:
Návrh uznesenia spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
 Ing. Hartel, primátor mesta – navrhujem materiál odročiť, nakoľko nie je dopracovaný
dopad na rozpočet.
Diskusia:
 Mgr. Slivka – to, čo dostávali doteraz ako príspevok, to sa prevedie MKŠS.
 Ing. Hartel, primátor mesta – môţe sa stať, ţe bude viacero poţiadaviek, treba to rozdeliť
medzi všetky články – komisie.
 Ing. Macášek – mal som tieţ návrh to odročiť. Tá suma, ktorú komisia rozdeľuje, nie je
vţdy rovnaká. Môţu byť ochudobnené ostatné kluby.
 Mgr. Bandura – návrh uznesenia je iba prijať pod MKŠS. Dodatočne by sa hovorilo
o úprave rozpočtu.
 p. Novotná, odd. finančné – chceli sme obmedziť určité praktiky, prijatím tohto ideme
naspäť.
 Ing. Hartel, primátor mesta – navrhujem tento materiál odročiť.
 PaedDr. Chládek – ak to nepodporíme, môţe dôjsť k ich likvidácii.
Mestské zastupiteľstvo odročuje návrh komisie kultúry, vzdelávania a športu na zaradenie
stolnotenisového klubu XXS KNM a šachového oddielu Radosť ZŠ Clementisova pod MKŠS
Kysucké Nové Mesto.
(12/4/2/1)
K bodu č. 9.1.2:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
 Ing. Hartel, primátor mesta – návrh spracovala komisia na základe prijatého uznesenia.
Bol predloţený aj do mestskej rady, ktorá ho neodporučila schváliť.
Diskusia:
 JUDr. Ing. Očko – aby bola zaručená objektivita, nesedí mi zloţenie redakčnej rady.
Doplniť ju aspoň o ďalších 4 členov.
 PaedDr. Chládek – mestské zastupiteľstvo uloţilo komisii pripraviť návrh, takýto je
výsledok hlasovania komisie.
 Mgr. Slivka – zdá sa mi to absurdné, ţe budem nakoniec hlasovať za uverejnenie kaţdého
článku vo Zvestiach.
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 JUDr. Ing. Očko – rada 7-členná, kooptovať ešte 3 členov – Urban, Gavláková,
Mičian.
 p. Mičian – ZVESTI majú byť hodnotením práce úradu. Čím viac budeme rozširovať
redakčnú radu, tým viac sa budú názory rôzniť. Ak bolo uloţené komisii navrhnúť, malo
by sa za návrh hlasovať.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje redakčnú radu ZVESTI v zloţení: primátor mesta, redaktor,
Bc. Dušana Šinalová, Miroslav Piňák, PaedDr. Pavol Zátek.
(12/3/4/0)
K bodu č. 9.2.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Antecký – akákoľvek stavba tam znemoţní výhľad, mali by tam byť aj nejaké siete.
Obdobná ţiadosť je aj pána Svrčka, ten však nemal uvedený účel ţiadosti. Nebolo by
dobré nechať ľadom leţať 500 m2. Niekedy môţe byť tento pozemok predmetom
rokovania komisie.
Mestské zastupiteľstvo zamieta odpredaj časti (450 m2) z pozemku KN E 3701/1 o celkovej
výmere 3152 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto pre ţiadateľa Milana Bodorovského, bytom
Litovelská 680/1, Kysucké Nové Mesto za účelom výstavby rodinného domu.
(13/0/2/4)
K bodu č. 9.2.2:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – poznám tu situáciu. Ide cca o 1,5 m pozemku. Nie sú tam parkovacie miesta,
parkujú tam, zabraňujú tým vstupu do domu.
 p. Ceniga, ţiadateľ – od obrubníka po plot je cca 1,80 – 2 m trávnatej plochy. Postupne
tam začali parkovať autá. Ţiadam odkúpiť po obrubník. Ide o to, ţe tam potrebujem
vstup.
 p. Antecký – na jednej strane kričíme, ako je málo parkovacích miest, na druhej strane
chceme odpredať. Viem ako sa do tohto domu vchádzalo. Nechcem zamedziť vchod do
domu. Keď tam bude vytvorené oficiálne parkovisko, problémy sa odstránia. Raz budeme
musieť pristúpiť k tomu, ţe aj parkovanie bude spoplatnené. Financie za odpredaj mestu
nepomôţu, ale parkovacie miesta budú chýbať.
 Mgr. Slivka – dajú sa tam urobiť parkovacie miesta? Ak by sa to dalo, bolo by vhodné
postupovať tak aj v iných lokalitách.
 Ing. Hartel, primátor mesta – navrhujem ţiadosť odročiť, komisia nech to ešte raz prešetrí.
 p. Antecký – bolo zriadené vecné bremeno? Najlepšie bude, ak sa tam spravia
parkovacie miesta.
Mestské zastupiteľstvo zamieta odpredaj časti (54 m2) z pozemku KN C 646/1 o celkovej
výmere 2426 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto pre ţiadateľa Ing. Miroslava Cenigu a manţ.
Emíliu, bytom Štúrova 644/50, Kysucké Nové Mesto.
(5/9/4/1-návrh neprešiel)
Mestské zastupiteľstvo odročuje odpredaj časti ( 54 m2 ) z pozemku KN C 646/1 o celkovej
výmere 2426 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto pre ţiadateľa Ing. Miroslava Cenigu a manţ.
Emíliu, bytom Štúrova 644/50, Kysucké Nové Mesto.
(13/0/5/1)
K bodu č. 9.2.3:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 JUDr. Ing. Očko – pán Svrček poţiadal o stiahnutie ţiadosti.
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Mestské zastupiteľstvo zamieta odpredaj časti z pozemku KN C 4882 (KN E 3701/1) v k. ú.
Kysucké Nové Mesto pre ţiadateľa Jána Svrčka, Štefánikova štvrť 530, Kysucké Nové Mesto
za účelom výstavby rodinného domu.
(16/0/1/2)
K bodu č. 9.2.4:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Antecký – trvám na zamietnutí, garáţ tam nemá opodstatnenie
Mestské zastupiteľstvo zamieta odpredaj časti z pozemku KN C 1590/1 v k. ú. Kysucké
Nové Mesto pre ţiadateľa Michala Ţideka, Nábreţná 900/78, Kysucké Nové Mesto za účelom
výstavby prefabrikovanej garáţe pre osobný automobil.
(16/0/0/3)
K bodu č. 9.2.5:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Antecký – pani Holiačová chce odkúpiť susediaci pozemok.
 p. Holiačová, ţiadateľka – ţiadam o odkúpenie iba toho, čo mi bolo zabraté. Tento
pozemok nie je na podnikanie. Chcem iba náhradu za to, čo mi bolo zobraté.
Mestské zastupiteľstvo zamieta odpredaj pozemku KN C 1287/18 o výmere 261 m2 v k. ú.
Kysucké Nové Mesto pre ţiadateľku Helenu Holiačovú, bytom Sládkovičova 997, Kysucké
Nové Mesto.
(14/2/2/1)
K bodu č. 9.3.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – z akého dôvodu neprišla p. Ďuriašová?
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie MZ č.293/2008 zo dňa 15.12.2008 – pridelenie bytu č.
29 v bytovom dome 1376 ul. Dubská cesta Kysucké Nové Mesto p. Helene Ďuriašovej, trvalý
pobyt Kysucké Nové Mesto.
(16/0/0/3)
K bodu č. 9.3.2:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste ruší uznesenie MZ č. 86/2008 zo dňa
20.5.2008 – súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt pre p. Jána Strkáča a Miroslava Strkáča
na adresu: Komenského 922/1 Kysucké Nové Mesto.
(16/0/0/3)
K bodu č. 9.3.3:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 JUDr. Ing. Očko - v tomto uznesení nevidím logiku. Ak vie správca preukázať, nech koná.
Ak nevie, je na Kysuci ako bude konať.
 Ing. Hartel, primátor mesta – my do určitej miery chránime toho občana. Môţeme to
nechať na Kysuci, ale občan by uţ bol vysťahovaný.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje, ţe v prípade, keď nájomník preukáţe plnenie svojich
záväzkov za rok 2007 dokladom o ročnom vyúčtovaní od Kysuca, s.r.o. a napriek tomu
Kysuca s.r.o. tvrdí, ţe je dlţníkom na základe iných dokladov, o spore rozhodne nezávislý
orgán – súd. Mesto Kysucké Nové Mesto predĺţi nájomnú zmluvu do doby rozhodnutia
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nezávislého orgánu, pod podmienkou, ţe si nájomník plní povinnosti vyplývajúce mu z nájmu
v zostávajúcom období.
(16/0/1/2)
K bodu č. 9.3.4:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 Ing. Hartel, primátor mesta – keď to bolo prerokovávané v mestskej rade, boli dotazy, či
boli preskúmané všetky ţiadosti, či bola zachovaná objektivita. Vzišlo z toho uznesenie –
viď materiál č. 9.3.9.
 Mgr. Bandura – ţiadosti nie sú poradovník. Komisia posudzuje momentálnu situáciu
ţiadateľa. Ţiadatelia sú vyzývaní, či majú záujem o príslušný byt.
 MUDr. Ivánková – myslím si, ţe komisia to robí správne, ţe ţiadateľov vyzýva.
 p. Suchánek – ja som inicioval túto situáciu. Nie som presvedčený, ţe boli všetci
ţiadatelia vyzvaní. Nie som presvedčený, ţe boli dané výzvy, ktoré som ţiadal predloţiť.
Odporúčam vypracovať nový aktuálny zoznam ţiadateľov, či trvajú na pridelení bytov.
Ţiadal som, ţe či boli oslovení, ak nereagovali, vyčiarknuť ich zo zoznamu.
 Mgr. Dostálová – keď sú takéto ţiadosti od občanov, nech sa obrátia na predsedu komisie.
 Ing. Hartel, primátor mesta – ak je protinávrh, prosím o jeho formuláciu.
 p. Suchánek – moja ţiadosť nebola splnená.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie bytu č. 49 v bytovom dome 1048 na ul.
Clementisovej v Kysuckom Novom Meste p. Eliške Bobockej, trvalý pobyt 9. mája 1176,
Kysucké Nové Mesto v zmysle Smernice o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta
Kysucké Nové Mesto.
(18/1/0/0)
K bodu č. 9.3.5:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie bytu č. 48 v bytovom dome 613 na ul.
Murgašovej v Kysuckom Novom Meste rodine: Lenke Jančigovej a manţ. Jaroslavovi, trvalý
pobyt M. Nešporu 1186 Kysucké Nové Mesto v zmysle Smernice o prideľovaní nájomných
bytov vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto.
(17/1/0/1)
K bodu č. 9.3.6:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie bytu č. 12 v bytovom dome 2591 na ul. Štúrovej
v Kysuckom Novom Meste rodine: Bohuslave Kubalovej a Pavol Kocúr, trvalý pobyt Cesta do
Rudiny 1029 Kysucké Nové Mesto v zmysle Smernice o prideľovaní nájomných bytov vo
vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto.
(18/1/0/0)
K bodu č. 9.3.7:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie bytu č. 29 v bytovom dome 1376 na ul. Dubská
cesta v Kysuckom Novom Meste p. Marte Pastvovej, trvalý pobyt Hálkova 1071 Kysucké Nové
Mesto v zmysle Smernice o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Kysucké Nové
Mesto.
(18/1/0/0)
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K bodu č. 9.3.8:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie bytu č. 30 v bytovom dome 613 na ul.
Murgašovej v Kysuckom Novom Meste p. Marcele Slezákovej, trvalý pobyt Sládkovičova 1206
Kysucké Nové Mesto v zmysle Smernice o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta
Kysucké Nové Mesto.
(17/1/0/1)
 Ing. Hartel, primátor mesta – na mestskej rade bolo hovorené o probléme pani Kubištovej.
Má trvalý pobyt v Ţiline, býva v KNM, riadne si platí za sluţby. Vzhľadom k tomu, ţe tu
nemá trvalý pobyt, v zmysle prijatého uznesenia by sa jej nemala obnoviť nájomná
zmluva. Komisia sociálna odporučila predĺţiť nájom.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje obnovenie nájomnej zmluvy na byt č. 31 v bytovom dome
613 Ul. Murgašova v Kysuckom Novom p. Mariane Kubištovej, po splnení podmienok
uznesenia č. 93/2008 zo dňa 20.5.2008 a uznesenia č. 189/2008 zo dňa 9.9.2008. (18/0/0/1)
K bodu č. 9.4.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Drexlerová – komisia školstva prosí podporiť ţiadosť.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pre ZŠ Nábreţná Kysucké Nové Mesto poskytnutie dotácie
pre Projekt Eurodivadlo – účasť na festivale „Svetový festival kreativity na školách“
v hodnote 1.660 €.
(19/0/0/0)
 p. Drexlerová – z komisie školstva vzišla poţiadavka na ďalšieho logopéda v meste,
nakoľko je veľa detí s poruchami reči v materských školách i v I. ročníku základnej školy.
Komisia finančná – zasadnutie komisie bolo aţ po zasadnutí mestskej rady, preto má predseda
komisie predloţiť ţiadosti, ktorými sa komisia zaoberala.
1. Kubalová Anna, Na Podstráni č. 1271, Kysucké Nové Mesto – ţiadosť o zníţenie ceny za
predaj pozemku, ktorý jej bol schválený uznesením č. 71/2008 zo dňa 20.5.2008 v sume
16,60 €/m2.
Mestské zastupiteľstvo zamieta ţiadosť Anny Kubalovej, Na Podstráni č. 1271, Kysucké Nové
Mesto o zníţenie ceny za predaj pozemku, ktorý jej bol schválený uznesením č. 71/2008 zo dňa
20.5.2008 v sume 16,60 €/m2.
(17/1/1/0)
2. Ing. Kucharčík Ján s manţelkou a Emil Štefánka s manţelkou, Neslušská cesta Kysucké
Nové Mesto – ţiadosť o opätovné prerokovanie ceny pozemku, ktorá bola MsZ schválená
uznesením č. 288/2008 a 289/2008 v sume 11,95 €/m2. Ţiadatelia ţiadajú bezodplatný
prevod parcely.
 p. Antecký – uplatňujú si nárok na svoj pozemok.
Mestské zastupiteľstvo zamieta ţiadosť Ing. Jána Kucharčíka s manţelkou a Emila Štefánku
s manţelkou, Neslušská cesta Kysucké Nové Mesto o opätovné prerokovanie ceny pozemku,
ktorá bola MsZ schválená uznesením č. 288/2008 a 289/2008 v sume 11,95 €/m2. (12/0/5/2)
3. Ţiadosť obyvateľov Neslušskej cesty o povrchovú úpravu vedľajšej cesty.
 p. Antecký – bolo to aj na komisii výstavby s tým, ţe sa k tomu vyjadrí. Treba pozrieť
vlastnícke vzťahy.
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4. Ţiadosť obyvateľov 1. mája o povrchovú úpravu prístupovej cesty.
 p. Antecký – bolo to na komisii výstavby – zaradiť do poradia a riešiť v rámci priorít
mesta.
5. Kubaščík Milan s manţelkou, Klenotníctvo – Belanského 9, Kysucké Nové Mesto a
Riečan Ivan a Riečan Jozef, Sládkovičova – ţiadosti o umorenie inflácie na nájom za rok
2008.
Diskusia:
 p. Poláček – niektoré mestá a obce pomáhajú všelijako, navrhujem umoriť na 2 roky.
 JUDr. Mušková, odd. právne – oddelenie vyratúva túto infláciu. Rok 2008 je spracovaný,
niektorí uţ aj zaplatili.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje umorenie inflácie na nájom za rok 2008 pre: Milan
Kubaščík a manţelka Anna Kubaščíková, Klenotníctvo – Belanského 9, Kysucké Nové Mesto.
(13/0/4/2)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje umorenie inflácie na nájom za rok 2008 pre: Ivan Riečan
a Jozef Riečan, Sládkovičova, Kysucké Nové Mesto.
(13/0/4/2)
6. Budova MsÚ – komisia finančná ţiada, aby finančné prostriedky z predaja
z predchádzajúcich rokov boli pouţité na rekonštrukciu budovy mestského úradu.
 p. Antecký – keď sa rozhodlo o odpredaji hotela, bolo povedané, ţe sa majú financie
pouţiť na prístavbu budovy mestského úradu. Ak je šanca uspieť s projektami, môţe sa
zobrať aj úver.
K bodu č. 10:
 PaedDr. Chládek – parkovisko – odstavné plochy na Ul. Jesenského – je to uţ hotové? Nie
sú tam obrubníky, zosúva sa zemina.
Odpovedal:
Ing. Hartel, primátor mesta – je to ukončené. Čakali sme ohľaduplnosť vodičov, tí však
schádzajú ďalej aţ za okraj spevnenej plochy. Bude sa tam zrejme musieť dorobiť obrubník,
pretoţe je to vo svahu. Obrubník treba osadiť do betónu, čo sa riadne predraţí.
 p. Antecký – parkoviská – mal by byť individuálny prístup – v centre mesta kvalitnejšie.
Zatravňovacie panely sú nešťastné riešenie.
kedy sa budú robiť odstavné plochy na Dlhomíra Poľského? Robí sa tam chodník, po
novom chodníku budú chodiť potom ťaţké mechanizmy?
parkovisko pred Bielym domom,
odkanalizovanie daţďových vôd pri garáţach,
prečo nezasiahol primátor proti prenajímateľovi urbariátu – plaváreň?
stavebný odpad vyhrnutý na jednu kopu – kto tam kedy urobí poriadok?
Odpovedal:
Ing. Hartel, primátor mesta – parkovisko pred Bielym domom – budeme sa snaţiť to polátať.
Nevyuţili sme moţnosť mať opravené parkovisko na účet iného. V rámci opráv sa to bude
realizovať.
parkoviská Dlhomíra Poľského – odpovieme písomne
odkanalizovanie pri ČOV – rozpočet je cca 800.000,- Sk, SEVAK sľúbil iba materiál, nie
ako si hovoril, ţe 400.000,- Sk. Práce si musí zabezpečiť mesto.
pozemok povyše plavárne – majú pozemok prenajatý, majú z toho len straty. Konanie nie
je dokončené.
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 MUDr. Ivánková – ako je kamerový systém na námestí – oni monitorujú len parčík, nie
priestor pod laubňami. Treba legitimovať deti.
Odpovedal:
Ing. Hartel, primátor mesta – kamerový systém nie je otočený na parčík. Spoločnými silami
musíme riešiť tento problém. Treba zavolať na políciu, keď je narúšanie poriadku, ak
nezasiahnu, vyvodím dôsledky.
 p. Poláček – parkoviská – parkovacie miesta – za tie peniaze čo bolo povedané ţe sa
vybudujú sa to nedá. V Ţiline vyčlenili na 1 miesto cca 800 €.
prechod pre chodcov – Ul. Murgašova,
kontajnery – preplnené – za môj obvod hovorím,
separovaný zber - hlavne plastové fľaše, preplnené kontajnery,
cesta okolo Svrčka,
Gajdošová – neporiadok s hydinou,
psy – exkrementy – neporiadok,
Matúško Maliar – poslanci by sa mali vzdať aspoň časti svojej odmeny v jeho
prospech.
Odpovedal:
Ing. Golis, prednosta MsÚ – prechody pre chodcov v poţadovanej lokalite povoľuje
a realizuje vlastník komunikácie – VÚC Ţilina. My sme poţiadali, bolo nám povedané, ţe v
jarných mesiacoch začnú realizovať.
organizácia vývozu odpadu sa nedá zmeniť iba v niektorej časti mesta, sú plány,
zmluvy.
 p. Gašpieriková – parkovacie miesta – Ul. Murgašova, Matice slovenskej,
záhradky – doriešiť pokiaľ nezačnú sadiť,
rozmnoţenie potkanov – pekáreň Králik, Druţstevná ulica,
garáţe – plánuje sa výstavba v dolnej i hornej časti mesta?
 p. Mičian – osadenie oválneho zrkadla pri Macákovi,
dopravná značka STOP pri Macákovi – premiestniť na viditeľnejšie miesto,
odstavná plocha pri dome p. Hlada – čí je to pozemok? Klopenie cesty tam je veľmi
zlé,
garáţ p. Marčana na Ul. Sládkovičovej – ukončiť nájomnú zmluvu, neplatia dôvody,
pre ktoré tam bola osadená.
 Mgr. Slivka – separovaný zber – preplnené kontajnery, kontroluje to niekto? Doplniť ešte
1 kontajner.
psy – osadiť koše na psie exkrementy,
Odpovedal:
Ing. Golis, prednosta MsÚ – podľa celkového počtu je v meste dostatok kontajnerov, problém
je v tom, ţe plastové fľaše občania pred odhodením do kontajnera nestláčajú.
exkrementy – zákon to neukladá. Je to všetko v ľuďoch.
 p. Poláček – eurofondy - mesto dalo kompetencie firme
 JUDr. Ing. Očko – poslanci dostávali plán obstarávania. Prijať uznesenie, aby sme vedeli,
čo sa ide robiť.
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uznesenie – výberové konanie – členom komisie bude aj poslanec – toto uznesenie sa
neplní, oznámim to na NKÚ. Upozorňujem na dodrţiavanie zákona od dnešného dňa,
staré oznámim na NKÚ. Ţiadam doručovať dokumenty o obstarávaní.
písomne ţiadam oznámiť, prečo nie je dodrţiavané uznesenie č. 3/2006, bod E/43.
primátor by sa mi mal ospravedlniť ohľadom garáţi za bielym domom,
kontrolórka skonštatovala porušenie zákona pri zvolávaní mimoriadneho
zastupiteľstva.
 p. Novotná, odd. finančné – do roku 2006 Plán obstarávacej činnosti bytového
hospodárstva predkladala v rámci rozpočtu Kysuca, s.r.o. Na základe pripomienok NKÚ
po vykonanej kontrole na MsÚ v roku 2006 sa tento plán osobitne nepredkladá, ale je od
roku 2007 súčasťou rozpočtu mesta, ktorý schvaľuje MsZ. Iné plány obstarávacej
činnosti neboli ani v minulosti predkladané.
 Ing. Hartel, primátor mesta – uznesenie k výberovému konaniu bolo prijaté v súvislosti
s prijatým úverom a jeho navýšením na rekonštrukciu ciest v roku 2006. Ak má pán
poslanec pochybnosť o dodrţiavaní zákona, nemám nič proti kontrole NKÚ.
k otázke garáţí za Bielym domom – vyjadril som sa, ţe pán poslanec klame, keď
povedal, ţe boli postavené za môjho vládnutia, čím ma obvinil zo zodpovednosti za
ich výstavbu. Ospravedlňujem sa pánovi poslancovi, ţe som tvrdil (ako som sa doteraz
domnieval), ţe boli postavené neskôr. Nemôţe ma vak obviňovať zo zodpovednosti za
ich výstavbu. Takú právomoc som ako zástupca primátora nemal,
ţiadosť o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva a petícia boli niektorými poslancami
vyvolané úmyselne, účelovo. Občania boli zavedení, pretoţe mestské zastupiteľstvo
neschválilo zrušenie priecestia. Mestské zastupiteľstvo odporučilo, pokiaľ bude pokiaľ nutné
zrušenie niektorého z úrovňových ţelezničných priecestí, zrušenie úrovňového ţelezničného
priecestia do ZVL. Zrušenie realizovať aţ vtedy, keď bude vybudovaný nový privádzač.
K bodu č. 11:
1. Ing. Hartel, primátor mesta – pri schvaľovaní programu bolo schválené doplnenie bodu 11
o bod – centrálna mestská zóna. Do schválenej zóny odporúčam začleniť aj ulicu
Komenského.
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie MsZ č. 14/2009 zo dňa 28.01.2009.
(13/0/0/4)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Centrálnu mestskú zónu pre potreby opatrenia prioritná os 4
ROP Regenerácia sídiel, z dôvodu podania ţiadosti o poskytnutie NFP.
Ulice, ktoré tvoria Centrálnu mestskú zónu sú: Murgašova, Vajanského, Hviezdoslavova,
1. mája, časť Dlhomíra Poľského, Belanského, Komenského, časť Sládkovičovej, Benkova,
Námestie slobody, časť Štúrova, Revolučná, ČSA.
(12/0/0/5)
2. MKŠS – oprava uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje opravu uznesenia MsZ č. 306/2008 bod 11 zo dňa
22.12.2008 nasledovne:
Beţné príjmy:
139.680 €
Beţné výdavky:
576.811 €
(13/0/0/4)
 Mgr. Dostálová – ďakujem riaditeľovi MKŠS a vedeniu mesta za zviditeľňovanie mesta
v rámci celého Ţilinského kraja - celokrajský seminár v kine Kysuca dňa 27.2.2009. Treba
rozmýšľať o vyuţívaní kina. Apelujem na poslancov, nech sa nezopakuje správanie
z dnešného dňa. Primátor je primátor, treba mu zachovať úctu. Vulgárne slová nepatria na
pôdu zastupiteľstva.
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 JUDr. Ing. Očko – aký dopad bude mať hospodárska kríza na rozpočet mesta, Uvaţuje sa
o úprave rozpočtu z tohto titulu? Vieme predpoklad o koľko dostaneme menej na
podielových daniach?
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – pri tvorbe rozpočtu na rok 2009 sme boli viac ako
opatrní. Išli sme do tých najniţších výšok, preto tu teraz nemusíme vytvárať nejaký
krízový štáb. Nie sme zatiaľ v takej situácii, aby sme museli zniţovať. Nie je ohrozená
funkcia samosprávy.
 p. Suchánek – prideľovanie bytov – ako som uţ avizoval mám prichystaný návrh na
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo ukladá aktualizovať zoznam ţiadateľov o nájomné byty formou
písomnej výzvy uţ evidovaných, či ich záujem o pridelenie bytu trvá, s tým, ţe sa vyhotoví
nový zoznam ţiadateľov podľa závaţnosti ich bytovej situácie. Novouvoľnené byty budú
zásadne prideľované podľa neho a súčasných platných smerníc Mesta Kysucké Nové Mesto.
T: 31.05.2009
Z: prednosta MsÚ
(11/0/0/0)
 MUDr. Ivánková – poveriť zástupcu do komisie Urbariátu
 Ing. Hartel, primátor mesta – poverím Ing. Golisa, prednostu MsÚ.
K bodu č. 12:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu Ing. Hartel, primátor mesta poďakoval všetkým
za účasť a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Janka Drexlerová
II. overovateľ

Mgr. Daniel Bandura
I. overovateľ

Ing. Ľubomír Golis
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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