Zápisnica
zo 18-teho riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 28.05.2009

Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Dodatok č. 2 k VZN č. 9/2008 o miestnych daniach mesta Kysucké Nové Mesto za psa,
za uţívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné
prístroje.
5. VZN č. 2/2009 o státí na verejných priestranstvách a vjazde do pešej zóny Mesta Kysucké
Nové Mesto.
6. VZN č. 3/2009 o nájme a uţívaní verejného priestranstva a pešej zóny na území Mesta
Kysucké Nové Mesto.
7. Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kysucké
Nové Mesto.
8. Zmena parkovacieho miesta – parkovacia plocha č. 14.
9. Správa audítora k záverečnému účtu Mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2008.
9.1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Mesta Kys. Nové Mesto za rok
2008.
10. Záverečný účet Mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2008.
11. Plnenie plánu príspevkovej organizácie Údrţba mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2008.
12. Plnenie plánu príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké
Nové Mesto za rok 2008.
13. Návrhy na úpravu rozpočtu.
14. Návrhy komisií.
15. Rôzne.
16. Záver.
K bodu č. 1:
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Hartel, primátor mesta. Privítal
prítomných poslancov.
Ospravedlnil: MUDr. Ivánkovú, Mgr. Dostálovú
K bodu č. 2:
Za overovateľov zápisnice boli určení: MUDr. Falát a p. Gašpieriková
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Drexlerová, PaedDr. Chládek a p. Poláček.
Návrhová komisia bola schválená.
(14/0/0/0)
Program 18-teho riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva bol uvedený v pozvánke.
 Ing. Hartel, primátor mesta – upozornil na chýbajúci bod programu – Interpelácie, ktorý
navrhol zaradiť za bod č. 15 – Rôzne.
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Mestské zastupiteľstvo schválilo program 18-teho riadneho zasadnutia mestského
zastupiteľstva s úpravou – za bod č. 15 sa vkladá bod č. 16. - Interpelácie. Ostatné body
ostávajú, číslovanie sa posúva.
(15/0/0/0)
K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesení vykonal Ing. Golis, prednosta MsÚ – nie je uznesenie, kde by bolo
potrebné predloţiť plnenie.
K bodu č. 4:
Návrh „Dodatku č. 2 k VZN č. 9/2008 o miestnych daniach ...“ spolu s dôvodovou správou
bol zaslaný poslancom v písomnej forme. Prednosta MsÚ bliţšie objasnil skutočnosti, ktoré
viedli k predloţeniu dodatku, ako i súvislosť s ďalšími dvoma prekladanými VZN č. 2/2009
o státí na verejných priestranstvách a vjazde do pešej zóny mesta a VZN č. 3/2009 o nájme
a uţívaní verejného priestranstva a pešej zóny na území mesta. Následne na to primátor
otvoril diskusiu k bodom programu 4., 5. a 6., nakoľko tieto body úzko so sebou súvisia.
Diskusia:
 p. Poláček – nemá to finančný dopad na mesto?
 Ing. Golis – nie.
 JUDr. Ing. Očko – k bodu 5 – vjazd do pešej zóny – označenie sa nebude dávať? Ako sa
bude kontrolovať za tých podmienok, ako je uvedené vo VZN? Som toho názoru, ţe je
potrebné časovo obmedziť do 10.00 hod. zásobovanie na námestí. Zásobovanie je moţné
aj zo zadnej časti, myslím, ţe nie je dobre pripravený návrh. Z toho dôvodu ho nebudem
podporovať. K bodu 4 – vo VZN sa objavuje m. č. Dúbie. Nakoľko toto územie nie je
katastrálne určené, doporučujem neuvádzať Dúbie ako m. č.
 p. Antecký – mestská rada zasadala, bol čas pripomienky upraviť a zapracovať do
predkladaných materiálov na MZ a opäť je materiál predloţený v nezmenenej forme.
Treba urobiť poriadok v pešej zóne s vozidlami podnikateľov. Buď chceme pešiu zónu
alebo ju nechceme. Navrhujem zásobovať prevádzky v pešej zóne len do 10.00 hod.
 Odpovedal Ing. Golis, prednosta MsÚ:
- treba odlíšiť pešiu zónu a ulicu Belanského,
- poţiadavky z MR sú v návrhoch zapracované,
- pešia zóna nebude zahusťovaná viac ako je doteraz,
- m. č. Dúbie – nie je pravda, ţe pripomienky MR nie sú zapracované do návrhov, m. č.
Dubie začína kriţovatkou ulíc Dubská cesta a Schafflerova, koniec Ul. Hurbanovej.
- obchodná prevádzka bude mať určené vyhradené parkovanie na zásobovanie.
 p. Antecký – ak presne nezadefinujeme čas a miesto, kedy tam môţe auto stáť, tak čas
nevyhnutný na státie bude 24 hodín denne.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 9/2008 o miestnych daniach mesta Kysucké nové Mesto za psa, za
uţívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné
prístroje.
(14/0/3/0)
K bodu č. 5:
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č.
2/2009 o státí na verejných priestranstvách a vjazde do pešej zóny mesta Kysucké Nové
Mesto.
(15/1/1/0)
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K bodu č. 6:
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č.
3/2009 o nájme a uţívaní verejného priestranstva a pešej zóny na území Mesta Kysucké Nové
Mesto.
(14/0/3/0)
K bodu č. 7:
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti CVČ bol poslancom spolu s dôvodovou správou zaslaný v písomnej
forme.
Diskusia:
 MUDr. Falát – zrejme došlo k technickej chybe. V návrhu a dôvodovej správe sú
uvádzané dve rôzne sumy 0,03 a 0,3 €.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – správne je 0,03 € tak ako je uvedené v návrhu VZN
 Ing. Macášek – navrhujem predloţiť sumár počtu detí , či to má nejaký účinok
 Mgr. Slivka – aj keby nebol nárast, bude to iba v prospech detí
 p. Drexlerová – porovnala podmienky pre činnosť detí v CVČ a CVČ sv. Jakuba: Som za
to, aby sa tieto podmienky vyrovnali.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 6/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosti centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto.
(16/0/0/0)
K bodu č. 8:
Návrh materiálu: Zmena návrhu na budovanie parkovacích miest volebné obvody 4, 5
parkovacia plocha č. 14 spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej
forme. Ing. Golis, prednosta MsÚ bliţšie vysvetlil dôvody, pre ktoré bol uvedený materiál
spracovaný a predloţený.
Diskusia:
 JUDr. Ing. Očko – podporujem tento návrh, tak ako ho predniesol primátor, mrzí ma však,
ţe sa doterajšie územie čiastočne naruší.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje Zmenu na budovanie parkovacích
miest volebné obvody 4, 5, parkovacia plocha č. 14, podľa priloţeného nákresu. (15/0/0/0)
K bodu č. 9:
Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky – Mesto Kysucké Nové
Mesto za rok 2008 bola spolu s dôvodovou správou zaslaná poslancom v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste berie na vedomie správu nezávislého
audítora o audite individuálnej účtovnej závierky Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2008.
(15/0/0/2)
K bodu č. 9.1:
Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu Záverečného účtu Mesta Kysucké Nové
Mesto za rok 2008 spolu s dôvodovou správou bolo poslancom zaslané v písomnej forme.
Diskusia:
 JUDr. Ing. Očko – nestotoţňujem sa so stanoviskom hlavnej kontrolórky, ţe súhlasí so
záverečným účtom bez výhrad. Údrţbe mesta a Mestskému kultúrno-športovému
stredisku nebola zaslaná v mesiaci december 1/12 príspevku.
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 Ing. Chládková, hlavná kontrolórka – skutočne sa táto chyba stala, nepopierame ju, avšak
hospodárenie mesta bolo v súlade so všetkými právnymi a zákonnými predpismi.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste berie na vedomie Stanovisko hlavnej
kontrolórky mesta k návrhu Záverečného účtu Mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2008.
(12/0/2/3)
K bodu č. 10:
Záverečný účet Mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2008 spolu s dôvodovou správou bol
poslancom zaslaný v písomnej forme. Pri predkladaní materiálu primátor zdôraznil, ţe Mesto
za minulý rok hospodárilo veľmi dobre – s výsledkom prebytku 59 mil. Sk. Zároveň doplnil,
ţe v návrhu na pouţitie prebytku, ktorý tvorí súčasť záverečného účtu, v poloţke č. 32 je
zahrnutých 100 tis. Sk na financovanie šachového a stolnotenisového oddielu, ktoré by mali
prejsť pod MKŠS.
Diskusia:
 p. Novotná, ved. oddelenia finančného – podrobne priblíţila predkladaný materiál
záverečného účtu. Rozpočet mesta bol v roku 2008 5 x upravovaný.
 p. Antecký – chcel by som povedať k stolnotenisovému oddielu, ţe je potrebné túto tému
dotiahnuť do konca. Stanovisko k záverečnému účtu predloţil v písomnej forme.
 Ing. Hartel – opätovne vyzval poslancov na predkladanie pripomienok včas, aby aj
predkladateľ mal čas na vyjadrenie.
 JUDr. Ing. Očko – prečo obviňujete p. Anteckého, keď vy si neplníte svoje povinnosti. Ja
mám 4 návrhy úpravy rozpočtu, ktorý materiál teda máme pripomienkovať? Nepracuje sa
na záväzných cieľoch, treba to čo je nutné z návrhu vybrať a dodrţať to, čo sme schválili
v programovom vyhlásení. Sú školy, kde boli podané projekty so spoluúčasťou mesta 5%.
ZŠ Suľkov nedostala nič. Ďalej z dôvodu pochybenia a teda neodoslania 1/12 príspevku
príspevkovým organizáciám mesta (ÚM a MKŠS) vyzývam primátora, aby posúdil
obsadenie funkcie vedúceho finančného oddelenia a zároveň doporučujem personálnu
zmenu.
 p. Antecký – 5x bol upravovaný rozpočet v roku 2008, neodoslaním spomínaného
príspevku mi vychádza, ţe išlo o navýšenie šetrenia rozpočtu pre mesto.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – príloha č. 1 – vychádza z programového
vyhlásenia aj PHSR. Cesta ku lipke – teraz sa tam sťahuje drevo, ak by sa tam teraz cesta
urobila, boli by to zbytočne vyhodené peniaze. Cesta ku garáţam pri Clementisovej ul. je
v štádiu riešenia. Informácie boli poskytnuté aj na komisii, otvára sa II. kolo rokovania so
SEVAKom, kde bude potrebné prijať uznesenie. ZŠ Suľkov – tu sa v súčasnosti
vysporiadavajú pozemky, tak isto i pod Údrţbou mesta.
 JUDr. Ing. Očko – neobhajuj neobhajiteľné. V prebytku je 7 rozdielnych poloţiek. Je
platné uznesenie informovať na MZ o stave plnenia rozpočtu.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – v roku 2008 sa dával tento prehľad o čerpaní rozpočtu, ani na
jednom zastupiteľstve sa však o to poslanci nezaujímali, malo by sa to plniť, prax však
bola taká ako som povedal.
 Ing. Macášek – ak sa tvorí nejaký materiál, tak sa aj sústavne upravuje, nevidím v tom nič
zlé, ţe sú 4 verzie. Čo sa týka neodoslaného príspevku, chybu vidím aj na druhej strane,
mali sa ho domáhať aj vedúci príspevkových organizácií. V návrh na vyuţitie prebytku
hospodárenia doporučujem podrobnejšie rozpracovať jednotlivé body.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – o kaţdom návrhu, ktorý nie je bliţšie
špecifikovaný, bude MZ rozhodovať.
 p. Poláček – vôbec neviem ako bude vyzerať revitalizácia centrálnych sídiel, ako to bude
vyzerať s ihriskami, ţiadam upresniť niektoré poloţky návrhu na vyuţitie prebytku.
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 Mgr. Bandura – v prípade, ţe sa mesto rozhodne inštalovať pinpongové stoly, odporúčam
uprednostniť v našich poveternostných podmienkach kvalitnejší materiál. Celkom sa
osvedčili pinpongové stoly na ZŠ Clementisova, ktoré sú nemeckej výroby v hodnote cca
50 tis. Sk. Rradšej menej, ale kvalitnejšie.
 JUDr. Ing. Očko – touto cestou oceňujem činnosť MsÚ, máme vysoký prebytok, vydali
sme sa cestou predaja majetku, mne absentujú v predkladanom materiáli záväzky
a pohľadávky. Nie sú v návrhu zahrnuté rozostavané veci a zároveň sa objavujú iné, pri
predloţenom návrhu si myslím, ţe sú všetky obvody ochudobnené. Odporúčam vybrať
z návrhu dôleţité akcie a zvyšok dopracovať. Poslanci chcú aby sa v jeho obvode urobili
priority.
 Mgr. Slivka – pri takomto prebytku by sa mohla poriešiť oprava strechy na štadióne, ktorá
značne zateká, bolo by tieţ potrebné vypracovať projekt na vyuţitie škvarového ihriska.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – pán poslanec Očko stále operuje zostatkom z roku
2006 – prebytok je zdroj na beţný kalendárny rok. Vyuţitie prebytku z roku 2006
predloţila v písomnej forme poslancom na zasadnutí MZ.
 Ing. Hartel, primátor mesta – pán poslanec Očko, ty si predával hotel za 6 mil. Keby sa ti
to podarilo, nemali by sme ani hotel ani peniaze.
 JUDr. Ing. Očko – ty si ho chcel predať, ty si loboval aby sa predal.
 Ing. Hartel, primátor mesta – ty chudák, toto tvoje tvrdenie je taká pravda, ako ma
informovali, ţe si na schôdzi HZDS rozprával, ţe stavebné povolenie dostane len ten, čo
mi dá úplatok. Vyhlás to tu a ja si s tebou spravím poriadok.
 JUDr. Ing. Očko – to nie je pravda, ţe som také niečo povedal. Povaţujem to z tvojej
strany za krivé obvinenie a ţiadam aby tvoje tvrdenie bolo v zápise. Naopak ja podám
návrh na tvoje trestné stíhanie.
 Ing. Hartel, primátor mesta – nemám z toho obavu. Človek čo ma informoval to
nepovedal mne osobne, ale povedal to pred viacerými svedkami.
 p. Antecký – keby nebol prebytok z roku 2006, z čoho by boli úpravy v roku 2007? Na
ulici Lipovej si prístupy k domom robili ľudia na vlastné náklady, teraz sa tam parkuje
tak, ţe sa pomaly nemôţu dostať k vlastným vchodom.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – bývam na ulici Kollárovej, ešte ani jeden podnet som
nedostal na zlé parkovanie na ulici Lipovej. Pán Antecký bol sám proti VZN, v ktorom sa
riešilo parkovanie.
Nakoľko pán Antecký predloţil písomný návrh na uznesenie, primátor dal hlasovať za
predloţené návrhy – časť I.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje Záverečný účet mesta a celoročné
hospodárenie za rok 2008.
(16/1/0/0)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
Údrţby mesta za rok 2008.
(17/0/0/0)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje Plnenie plánu príspevkovej
organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto za rok 2008 (17/0/0/0)
Návrh p. Anteckého – časť II.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste neschvaľuje predloţený návrh pouţitia
prebytku rozpočtu mesta za rok 2008.
(4/11/2/0 - návrh neprešiel)

5

Nakoľko návrh na uznesenie poslanca Anteckého neprešiel, hlasovalo sa o návrhu uznesenia
v bode č. 2 materiálu č. 10 v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje pouţitie prebytku rozpočtu mesta
za rok 2008 na tvorbu rezervného fondu vo výške 5 945 582,56 Sk/197 357,19 € a čistý
prebytok v sume 53 510 243,00 Sk/1 776 214,67 € pouţiť na tvorbu peňaţného fondu
z prebytku a následné pouţitie finančných prostriedkov z peňaţného fondu z prebytku vo
výške 33 093 tis. Sk /1 098 482 € v zmysle predloţeného materiálu „NÁVRH NA POUŢITIE
PREBYTKU ROZPOČTU MESTA ZA ROK 2008“ – príloha č.1 materiálu č.10. (13/4/0/0)
 Ing. Randa – pri schvaľovaní záverečného účtu došlo k opomenutiu, či s výhradou alebo
bez výhrad, keďţe musí byť v zmysle platných predpisov odhlasovaný s touto klauzulou,
je potrebné hlasovanie zopakovať.
Primátor mesta opätovne predloţil Záverečný účet Mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2008
na schválenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje:
- záverečný účet Mesta Kysucké Nové Mesto a celoročné hospodárenie za rok 2008 bez
výhrad
- plnenie rozpočtu ZŠ Nábreţná Kysucké Nové Mesto za rok 2008,
- plnenie rozpočtu ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto za rok 2008,
- plnenie rozpočtu ZŠ Dolinský potok Kysucké Nové Mesto za rok 2008,
- plnenie rozpočtu MŠ Komenského Kysucké Nové Mesto za rok 2008,
- plnenie rozpočtu MŠ Litovelská Kysucké Nové Mesto za rok 2008,
- plnenie rozpočtu MŠ 9. mája Kysucké Nové Mesto za rok 2008,
- plnenie rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto za rok 2008,
- plnenie rozpočtu CVČ Kysucké Nové Mesto za rok 2008.
(15/1/1/0)
Návrh uznesenia poslanca Anteckého – časť V.
Mestské zastupiteľstvo ukladá mestskému úradu pripraviť a predloţiť úpravu príjmovej
a výdavkovej časti beţných výdavkov rozpočtu mesta na rok 2009 s rešpektovaním
dosiahnutej skutočnosti čerpania jednotlivých poloţiek rozpočtu v roku 2008. Ušetrené
prostriedky presunúť do poloţiek údrţby ciest, chodníkov a majetku mesta, bezpečnosti
obyvateľstva a rozvoja mesta. Návrh úpravy rozpočtu predloţiť na nasledujúce zasadanie
MZ.
(4/10/1/2 - návrh neprešiel)
Mestské zastupiteľstvo ukladá mestskému úradu pripraviť a predloţiť návrh výdajovej časti
rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2009 s prihliadnutím na prekročenie poloţiek
rozpočtu 2008. Prekročenie z roku 2008 presunúť školám a školským zariadeniam, na úkor
ktorých to bolo urobené. Návrh predloţiť na nasledujúce zasadanie MZ.
(2/12/1/2 – návrh neprešiel)
Mestské zastupiteľstvo ukladá mestskému úradu z prebytku hospodárenia roku 2008
zachovať nedotknuteľnú čiastku za predaj hotela Kysuca (28 100 tis. SK) a túto v zmysle
uznesenia mestského zastupiteľstva viazať na prestavbu budovy Mestského úradu v Kysuckom
Novom Meste.
(3/12/1/1 - návrh neprešiel)
Mestské zastupiteľstvo ukladá mestskému úradu prehodnotiť a spracovať zoznam investičných
rozvojových akcií zahrnutých v Programovom vyhlásení MZ a v Pláne hospodárskeho
a sociálneho rozvoja s uvedením predpokladaných nákladov na realizáciu, ako i ich
projekčného a dodávateľského zabezpečenia. Voľnú časť prebytku hospodárenia z roku 2008
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ako i iné kapitálové prostriedky výlučne pouţiť na akcie pripravené a zahrnuté v uvádzaných
dokumentoch. Zoznam predloţiť na nasledujúce zasadanie MZ. (3/9/3/2 – návrh neprešiel)
Mestské zastupiteľstvo ukladá mestskému úradu pripraviť a predloţiť na schválenie
mestskému zastupiteľstvu návrh na odpísanie nedobytných a nevymoţiteľných pohľadávok
v zmysle zásad o hospodárení s majetkom mesta.
T: budúce zastupiteľstvo
Z: prednosta MsÚ
(17/0/0/0)
Mestské zastupiteľstvo ukladá mestskému úradu pripraviť a predloţiť na schválenie
mestskému zastupiteľstvu návrh postupnej likvidácie starých a dlhodobých záväzkov mesta.
T: budúce zastupiteľstvo
Z: prednosta MsÚ
(16/1/0/0)
Mestské zastupiteľstvo ukladá mestskému úradu disciplinárne a kárne potrestať, včítane
krátenia odmien, pracovníkov a funkcionárov MsÚ, ktorí dopustili neposkytnutie finančnej
čiastky za 12. mesiac 2008 MKŠS a Údrţbe mesta.
(1/11/3/2 – návrh neprešiel)
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu kumulatívneho čerpania rozpočtu mesta a predkladať správu
na zasadnutí kaţdej mestskej rady a mestského zastupiteľstva.
Diskusia:
 p. Antecký – nemusí to byť rozsiahly elaborát, stačí v beţných číslach, nemôţeme iba
schvaľovať úpravy, musíme byť predsa aj informovaní o plnení.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – nevieme vyselektovať len niektoré údaje, ak sa konkrétne
nezadá poloţka. Stačí iba príjem a výdaj?
 p. Antecký – podľa klasifikačných poloţiek rozpočtu
 Ing. Hartel, primátor mesta – koho osobne tieto údaje zaujímajú môţe prísť a pozrieť si
ich.
 Ing. Chládková, hlavná kontrolórka – uznesenie o predkladaní správy o mesačnom čerpaní
rozpočtu je prijaté.
 p. Antecký – keď je v platnosti, prečo sa neplní? Sťahujem návrh a nech sa teda plní
uznesenie.
 JUDr. Ing. Očko – podávam procedurálny návrh, v ktorom navrhujem viazať finančné
prostriedky za odpredaj Hotela „B“ na dobudovanie mestského úradu okrem viazanosti
finančných prostriedkov na projekty.
 Ing. Hartel – v súčasnosti týmito prostriedkami prefinancujeme školy, viazanosť si
nemôţeme dovoliť, tieto financie sa nestratia.
 JUDr. Ing. Očko – okrem dofinancovania fondov nepouţiť na iný účel.
 Ing. Hartel – môţe sa vyskytnúť krízová situácia.
Hlasovanie o návrhu JUDr. Ing. Očka:
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje viazanosť finančných prostriedkov za predaj hotela Kysuca
vo výške 28 mil. Sk na rekonštrukciu mestského úradu, okrem viazanosti na projekty.
(3/10/1/3 – návrh neprešiel)
K bodu č. 13.1:
Návrh na I. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2009 spolu s dôvodovou
správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje I. úpravu rozpočtu Mesta
Kysucké Nové Mesto na rok 2009.
(12/2/1/2)
K bodu č. 13.2:
Návrh na I. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Údrţba mesta Kysucké Nové Mesto pre
rok 2009 spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje I. úpravu rozpočtu príspevkovej
organizácie Údrţba mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2009.
(14/0/1/2)
K bodu č. 13.3:
Návrh na I. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko
Kysucké Nové Mesto na rok 2009 spolu s dôvodovou správou a ţiadosťou o zaradenie
športových klubov (stolný tenis, šach) pod MŠKS v Kysuckom Novom Meste bol poslancom
zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 Ing. Macášek – ako budú vyčíslené finančné prostriedky, ktoré dáva mesto športovým
klubom a oddielom, budú viazané priamo na rozpočet mesta? V meste pôsobí veľa
oddielov a klubov, máme však aj veľmi úspešných jedincov. Problém vidím v tom, ţe
naštartujeme ďalšiu vlnu záujemcov, ktorí budú chcieť prejsť pod záštitu MKŠS. Koľko je
klubov a oddielov v meste, ktoré nie sú pod MKŠS a aký by to malo dopad, keby aj oni
chceli prejsť pod MKŠS?
 p. Čierňava, riaditeľ MKŠS – pod MKŠS v súčasnosti pôsobia 4 športové oddiely –
futbalový, atletický, hádzaná a volejbal. Štatút MKŠS rieši, ako máme zastrešovať
športové oddiely, príspevky však musí chváliť mestské zastupiteľstvo.
 Ing. Macášek – navrhujem tento bod stiahnuť z rokovania a pripraviť dopad na rozpočet.
 Ing. Hartel, primátor mesta – 100 tis. Sk pre stolnotenisový a šachový klub uţ bolo
schválených, nikde nie je povedané, ţe v budúcnosti dostanú finančné prostriedky opäť.
 MUDr. Falát – treba to zváţiť, určiť kritéria prínosu pre mesto. Navrhujem stiahnuť tento
bod z rokovania.
 Mgr. Slivka – treba sa na túto záleţitosť pozrieť z viacerých hľadísk. Dobre je, ak
organizujeme mládeţ. Oddiely, ktoré nedostali financie, by sa uţ boli ozvali.
Doporučujem schváliť predloţený návrh.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – súhlasím s tým, ţe treba prehodnotiť skutočnosti
v tejto veci. Navrhujem do konca októbra tohto roku urobiť hĺbkovú analýzu, vyzvať
ostatné kluby, spracovať a predloţiť návrh fungovania športovej činnosti pod MKŠS.
 PaedDr. Chládek – podporujem tento návrh, sú to mladí športovci, ktorí dosahujú úspechy
v rámci Slovenska, ja by som nikoho neoslovoval, my budeme rozhodovať podľa toho,
kto sa prihlási.
 Ing. Macášek – sťahujem návrh na odročenie tohto bodu z rokovania MZ.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje I. úpravu rozpočtu príspevkovej
organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko na rok 2009.
(15/0/0/2)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje zaradenie športových klubov –
Športový klub STK XXS Kysucké Nové Mesto a Šachový klub Radosť Kysucké Nové Mesto pod
Mestské športovo-kultúrne stredisko Kysucké Nové Mesto.
(16/0/0/1)
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K bodu č. 14.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej podobe.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje jednorázovú dávku v hmotnej
núdzi v sume 50,00 € rodine Ingrid Baláţovej, trvalý pobyt Nábreţná 900/68, prechodne
Murgašova 613/18, Kysucké Nové Mesto.
(15/0/0/2)
K bodu č. 14.2:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej podobe.
Diskusia:
 Ing. Golis – uznesenie č. 71/2009 ukladalo mestskému úradu vyzvať všetkých ţiadateľov
za účelom aktualizácie ţiadostí o pridelenie bytov.
 Mgr. Bandura – ţiadateľom boli zaslané výzvy na aktualizáciu ţiadostí o pridelenie bytu.
Na niektoré uţ ţiadatelia reagovali, k dnešnému dňu to je presne 42 ţiadateľov. Termín
beţí do 31.05.2009. Komisia odporúča schválenie predloţených ţiadostí.
 p. Suchánek – uznesenie č. 71/2009 nebolo naplnené do zasadnutia mestskej rady, dal som
návrh na odročenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste odročuje všetky ţiadosti o pridelenie bytu.
(3/9/4/1 - návrh neprešiel)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 52
v bytovom dome 1048 – 2 izbový na Ul. Clementisovej Kysucké Nové Mesto r.: Mária
Drndová a manţ. Rudolf, trvalý pobyt Komenského 1140, Kysucké Nové Mesto na dobu určitú
v zmysle Smernice o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto.
(14/1/0/2)
K bodu č. 14.3:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej podobe.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 28
v bytovom dome 1376 – garsónka na Ul. Dubská cesta Kysucké Nové Mesto p. Jozefovi
Bukovanskému, trvale bytom Kysucké Nové Mesto na dobu určitú v zmysle Smernice
o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto.
(14/0/0/3)
K bodu 14.4:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej podobe.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 42
v bytovom dome 1376 – Garsónka na Ul. Dubská cesta Kysucké Nové Mesto p. Marcele
Liskovej, trvale bytom Nábreţná 900, Kysucké Nové Mesto na dobu určitú v zmysle Smernice
o predeľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto.
(13/0/0/4)
K bodu 14.5:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej podobe.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 30
v bytovom dome 613 – 1 izbový na Ul. Murgašovej Kysucké Nové Mesto p. Ivete Karafovej,
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trvale bytom Komenského 1140 Kysucké Nové Mesto na dobu určitú v zmysle Smernice
o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto.
(12/0/0/5)
K bodu 14.6:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej podobe.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 41
v bytovom dome 994 – 3 izbový na Ul. Murgašovej Kysucké Nové Mesto r.: Zdenka
Harceková a manţ. Ivan, trvale bytom M. slovenskej 988 Kysucké Nové Mesto na dobru
určitú v zmysle Smernice o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové
Mesto.
(14/0/0/3)
K bodu 14.7:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej podobe.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste ruší uznesenie MZ č. 4/2006 zo dňa
22.6.2006 bod E/73 – spoločný nájom bytu p. Karela Štrkáča a Márii Ţidkovej na byt 922/2
Ul. Komenského Kysucké Nové Mesto.
(13/0/0/4)
K bodu 14.8:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej podobe.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje pre Centrum voľného času
Kysucké Nové Mesto poskytnutie dotácie na Projekt „Cesta rozprávkovým lesom-21.ročník“
v hodnote 1.000,00 €.
(16/0/0/1)
K bodu č. 14.9:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej podobe.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje pre Spolok sv. Vojtecha Trnavamiestnu skupinu Spolku sv. Vojtecha Kysucké Nové Mesto, poskytnutie dotácie na Projekt
„Deti deťom a najhodnotnejší humanitný čin v školskom roku 2008/2009 v hodnote 199,16 €.
(15/0/0/2)
K bodu č. 14.10:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej podobe.
Diskusia:
 p. Antecký – ţiadosť bola uţ odročená. Komisia urobila obhliadku a uzniesla sa na
zamietnutí ţiadosti.
 Mgr. Slivka – je potrebné toto miesto zaradiť do vybudovania odstavných plôch, najlepšie
urobiť to teraz.
 p. Poláček – nechať vstup do domu a zásobovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste zamieta odpredaj časti (54 m2) z pozemku
KN C 646/1 o celkovej výmere 2330 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto pre ţiadateľa Ing.
Miroslava Cenigu a manţ. Emíliu, bytom Štúrova 644/50, Kysucké Nové Mesto. (13/0/3/1)
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K bodu 14.11:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej podobe.
Diskusia:
 MUDr. Falát – tento pozemok bol uţ zaradený do výstavby garáţí, čo sa plánuje s týmto
pozemkom?
 p. Antecký – musím pripomenúť, ţe tu sme schvaľovali zámenu pozemkov medzi p.
Svrčkom a Hoštákom. Komisia doporučila zaradiť ţiadateľa do poradovníka o pridelenie
pozemku za účelom výstavby garáţe
 Ing. Randa – p. Uličný mal prenajatý pozemok pod garáţ od súkromnej osoby, tá mu však
vypovedala nájom
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste zamieta odpredaj alebo prenájom časti
z pozemku KN C 1047/1 a KN C 143/1 v k. ú. Kysucké Nové Mesto za účelom výstavby
prefabrikovanej betónovej garáţe pre ţiadateľa Ing. Tibora Uličného, bytom Sládkovičova
1222/73, Kysucké Nové Mesto.
(12/0/2/3)
K bodu 14.12:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej podobe.
Diskusia:
 Ing. Hartel – navrhujem odpredaj pozemku, aby mali obyvatelia prízemných bytov aké,
také súkromie. V minulosti bol vraj prísľub od mesta, ţe sa odpredá pozemok pod domom
a priľahlý pozemok cca 3 m od domu.
 p. Antecký – je potrebné zistiť, kto im niečo také sľúbil.
 p. Poláček – poznám tam súčasnú situáciu, sám som za to, aby sa im táto časť pozemku
odpredala.
 Mgr. Slivka – ţivý plot by mohlo urobiť aj mesto, je tam aj detské ihrisko.
 p. Antecký – z právneho hľadiska, kto zabráni, aby tam nestavali, keď to bude v ich
vlastníctve. Ak to urobíme v jednom činţiaku, máme tu hneď ostatných ţiadateľov. Ak
odpredať, tak do spoluvlastníctva všetkých majiteľov bytov. Nemôţe to byť vo vlastníctve
iba štyroch ľudí.
 MUDr. Falát – som za to, aby sa to nejako oddelilo, aby mali súkromie. Mesto by mohlo
urobiť ţivý plot na svoje náklady.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – priamo z ulice je vchod do bytu. Ostatní vlastníci
súhlasia s odkúpením pozemku. Dá sa naň vecné bremeno.
 Ing. Hartel, primátor mesta – ide o to sa dohodnúť. Ostatným vlastníkom nevadí, ak by si
to odkúpili iba tí na prízemí.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podľa príslušných ustanovení nájomnej zmluvy zo dňa 14.
02. 2006, odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú. Kysucké Nové Mesto:
 parcela č. KNC 1047/165 zastavané plochy a nádvoria o výmere 562 m2, pozemok
zastavaný bytovým domom č. s. 2820,
 parcela č. KNC 1047/166 zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2,
 parcela č. KNC 1047/167 zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2,
 parcela č. KNC 1047/168 zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2,
 parcela č. KNC 1047/169 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2,
 parcela č. KNC1047/170 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, priľahlé pozemky
k bytovému domu č. s. 2820,
vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto do vlastníctva jednotlivým vlastníkom bytov č. 1 aţ
31 v bytovom dome č. s. 2820 na ul. Revolučná v Kysuckom Novom Meste za cenu 4,98 €/m2
(150,03 Sk/m2, Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk).
(4/6/5/2 – návrh neprešiel)
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje podľa príslušných ustanovení
nájomnej zmluvy zo dňa 14.02.2006, odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k.
ú. Kysucké Nové Mesto:
 parcela č. KNC 1047/165 zastavané plochy a nádvoria o výmere 562 m2, pozemok
zastavaný bytovým domom č. s. 2820,
 parcela č. KNC 1047/166 zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2, priľahlý
pozemok k bytovému domu č. s. 2820,
vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto do vlastníctva jednotlivým vlastníkom bytov č. 1 aţ
31 v bytovom dome č. s. 2820 na Ul. Revolučná v Kysuckom Novom Meste za cenu 4,98 €/m2
(150,03 Sk/m2, Konverzný kurz: 1 Eur = 30,1260 SKK).
Odpredaj pozemku v k. ú. Kysucké Nové Mesto:
 parcela č. KNC 1047/167 zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2 za cenu 4,98 €/m2
(150,03 Sk/m2) vlastníkom prízemného bytu č. 1 v bytovom dome č. s. 2820 na Ul.
Revolučná v Kysuckom Novom Meste: Róbert Madaj a Alţbeta Madajová, rod. Šutá,
obidvaja trvale bytom: Revolučná 2820/27, Kysucké Nové Mesto.
Odpredaj pozemku v k. ú. Kysucké Nové Mesto:
 parcela č. KNC 1047/168 zastavané plocha a nádvoria o výmere 47 m2 za cenu 4,98 €/m2
(150,03 Sk/m2) vlastníkom prízemného bytu č. 10 v bytovom dome č. s. 2820 na ul.
Revolučná v Kysuckom Novom Meste: Milan Majtan a Eva Majtanová, rod. Mučková,
obidvaja trvale bytom: Revolučná 2820/29, Kysucké Nové Mesto.
Odpredaj pozemku v k. ú. Kysucké Nové Mesto:
 parcela č. KNC 1047/169 zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2 za cenu 4,98 €/m2
(150,03 Sk/m2) vlastníkovi prízemného bytu č. 19 v bytovom dome č. s. 2820 na Ul.
Revolučná v Kysuckom Novom Meste: Juraj Turiak, trvale bytom M. Nešporu 1205/2,
Kysucké Nové Mesto.
Odpredaj pozemku v k. ú. Kysucké Nové Mesto:
 parcela č. KNC 1047/170 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2 za cenu 4,98 €/m2
(150,03 Sk/m2) vlastníkovi prízemného bytu č. 20 v bytovom dome č. s. 2820 na Ul.
Revolučná v Kysuckom Novom Meste: Vlasta Ţabková, rod. Faturová, trvale bytom:
Karola Kmeťku 3165/7, Ţilina.
(11/0/2/4)
K bodu č. 14/17:
Návrh na uznesenie spolu s prílohami bol poslancom predloţený v písomnej forme.
Diskusia:
 PaedDr. Chládek – podľa VZN na poskytovanie dotácií sú dosť silné kritéria. Môţe byť
poskytnutí iba 1 dotácia. Spolku sv. Vojtecha sme na dnešnom zasadnutí uţ dotáciu
schválili a v predloţenom návrhu je opäť ţiadosť o dotáciu.
 Ing. Hartel, primátor mesta – navrhuje schváliť tú vyššiu sumu.
 p. Drexlerová – Nábreţníček prečo nespĺňa podmienky?
 PaedDr. Chládek – nemajú projekt, majú ţiadosť na činnosť na celý rok.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie dotácií z rozpočtu mesta nasledovne:
1. Spolok sv. Vojtecha Kysucké Nové Mesto v sume 365,00 € - doprava na zájazd.
2. Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia Kysucké Nové Mesto v sume 500,00 € výstava.
3. MEDIA – ART, PhDr. Pavel Urban, Clementisova 1350/69, Kysucké Nové Mesto v sume
350,00 € – tlač knihy.
4. Pavol Muška, Na Podstráni č2302, Kysucké Nové Mesto v sume 350,00 € - tlač knihy.
5. Šport klub turistiky Kysucké Nové Mesto v sume 850,00 € – Kysucké Himaláje – VII.
ročník.
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6. Mariáš klub Kysucké Nové Mesto v sume 664,00 € - Slovenský pohár v mariáši.
(14/0/0/3)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste ruší dnešné uznesenie, ktorým bolo
schválené poskytnutie dotácie na Projekt „Deti deťom a najhodnotnejší humanitný čin
v školskom roku 2008/2009 v hodnote 199,16 € pre Spolok sv. Vojtecha Trnava - miestnu
skupinu Spolku sv. Vojtecha Kysucké Nové Mesto.
(10/2/0/5)
K bodu č. 14/18:
Ţiadosť o finančný príspevok bola poslancom predloţená v písomnej forme.
 Ing. Hartel, primátor mesta – mestská rada sa predloţenou ţiadosťou zaoberala
a odporučila doplniť účel pouţitia.
Diskusia:
 p. Antecký – celé poobedie zápasíme o koruny. Teraz tu príde takáto ţiadosť. Postoj
cirkvi k potrebám mesta bol aký. Stavba INA – skončilo sa pri probléme s cirkvou, stavba
III. haly – problém cirkev – výmena 2,5 ha pozemkov za 2,5 ha pozemkov s tým, ţe mesto
muselo doplatiť za pozemky, Johnson Controls – znova vydieranie cirkvi. Chvíľu bol
pokoj, teraz zasa pýtajú. Podporujeme všetky spolky, nemáme financie na výtlky v meste.
Na výstavbu pastoračného centra schválil Urbariát 500 m3 guľatiny. Mesto má tieţ svoj
podiel v Urbariáte, je to teda aj príspevok od mesta.
 JUDr. Ing. Očko – potvrdzujem to, čo povedal pán Antecký. Okrem spomenutého bolo aj
zabezpečenie počítačmi, nábytkom. Komisia finančná odporúča sumu 1 mil. Sk.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – návrh v komisii však hlasovaním neprešiel.
 Mgr. Slivka – centrum bude slúţiť mládeţi. Na druhej strane je to, ţe cirkev je bohatá
inštitúcia.
 p. Poláček – vieme aké boli kladené podmienky pri výstavbe INY. Keby bola cirkev
ústretová, mohlo mať mesto viac pracovných príleţitostí.
 MUDr. Jablonská – pripájam sa k pánovi Poláčkovi. Cirkev nikdy nebola ústretová. Ak
niečo spustili, vţdy potom ţiadali oveľa viac. Nesúhlasím s tým príspevkom.
 Ing. Macášek – veriaci sa skladajú na výstavbu. Spolku sv. Vojtecha sme zrušili príspevok
v sume cca 200,00 € a ideme dávať takú sumu. Máme aj mestské centrum pre deti. Na
druhej strane som veriaci človek. Je to však v rozpore s vnútorným presvedčením.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – zvaţovala som ako sa k tomu postavím. Skutočne
je pravda, ţe cirkev si kládla podmienky pri INE. Pastoračné centrum – je to však pre
verejno-prospešný účel – pre deti a mládeţ.
 Ing. Hartel, primátor mesta – prikláňam sa aspoň za nejakú sumu. Navrhujem polovicu,
teda sumu 8.250,00 €.
 p. Antecký – uţ sme koľko prispeli keby sme to spočítali. Určite je to viac ako sa dáva
v iných mestách.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje finančné prostriedky vo výške 8.250,00 € na verejnoprospešný účel výstavbu pastoračného centra pri kostole sv. Jakuba v Kysuckom Novom
Meste.
(7/4/5/1 – návrh neprešiel)
 Ing. Macášek – navrhujem prideliť mimoriadne Spolku sv. Vojtecha tých 199,16 €.
 Ing. Hartel, primátor mesta – schváliť im na predloţený projekt plnú výšku, ktorú ţiadali.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje opravu v uznesení pre pridelenie dotácií z rozpočtu mesta
pre Spolok sv. Vojtecha na sumu 498,00 €.
(14/0/1/2)

13

K bodu č. 15:
1. Ţiadosť Boţeny Strkáčovej, Dubská cesta 1376 Kysucké Nové Mesto o zastavenie
exekúcie.
Diskusia:
 Ing. Hartel, primátor mesta – odporúčam akceptovať ţiadosť. Ţiadateľka uviedla, ţe
jednorázovo uhradí 500,00 € a bude splácať po 100,00 € mesačne. Nájomnú zmluvu
predĺţiť na dobu určitú.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pre Boţenu Strkáčovú, Dubská cesta 1376, Kysucké Nové
Mesto:
- pozastavenie výkonu exekúcie,
- splátkový kalendár pre úhradu dlhu 100,00 € mesačne,
- predĺţenie nájomnej zmluvy na dobu určitú – do 31.12.2009
s podmienkou, ţe ţiadateľka si okrem dohodnutého splátkové kalendára bude riadne
a pravidelne plniť povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy a poskytovaných sluţieb.
(16/0/0/1)
2. Ţiadosť Jany Svrčkovej, Sládkovičova 1207 Kysucké Nové Mesto o odpustenie dlhu.
Diskusia:
 p. Poláček – bolo to na komisii sociálnej?
 Ing. Hartel, primátor mesta – ţiadosť prerokovala komisia finančná a mestská rada.
Poţiadali sme Kysucu, s.r.o., aby nepodnikli kroky na vymáhanie.
 p. Antecký – koľko je takých prípadov? Aby sme si nerozbehli zasa nejakú reťazovú
reakciu.
 Ing. Macášek – do budúceho MZ pripraviť prehľad neplatičov.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – ţiadateľka má splátkový kalendár na nájom a sluţby.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie dlhu Jane Svrčkovej, Sládkovičova 1207 Kysucké
Nové Mesto v celkovej výške 1.459,71 €. Konkrétne dlţnú čiastku tvoria trovy konania vo
výške 881,86 €, ktoré sú priznané rozhodnutím súdu č. k. 13 C 249/2005-37 právoplatným dňa
25.11.2006, istinu (nájomné a sluţby za byt) vo výške 364,67 €, ktorá je priznaná Platobným
rozkazom 14Ro 10/07-33, právoplatným dňa 25.5.2007, trovy konania vo výške 108,74 €,
ktoré sú priznané Platobným rozkazom 14Ro 10/07-33 právoplatným dňa 25.5.2007, trovy
právneho zastúpenia vo výške 204,44 €, ktoré sú priznané Platobným rozkazom 14Ro 10/0733 právoplatným dňa 25.5.2007.
(13/0/2/0)
3. Návrh na prevod správy majetku.
 Ing. Hartel, primátor mesta – ide konkrétne o majetok – hokejbalové ihrisko ZŠ
Clementisova a obraz mestské insignie, spevnené plochy pred obytnými domami,
spomaľovací prah, krovinorez, kosačka.
Diskusia:
 p. Antecký – retardery na základe akej poţiadavky sa osadzujú?
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – na základe poţiadaviek a sťaţností občanov, po schválení
dopravným inšpektorátom.
 JUDr. Ing. Očko – občania sa sťaţujú na retarder na májovej ulici.
 p. Drexlerová – mne zasa občania hovoria, ţe ďakujú poslancom za to, ţe to tam je.
 MUDr. Falát – retardery sú zrejme jediná vec ako zníţiť rýchlosť. Iné značenie niektorí
vodiči nerešpektujú.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje prevod správy majetku
k 31.5.2009 nasledovne: - ZŠ Clementisova č. 616/1 Kysucké Nové Mesto v sume 6.126,61 €
(184.570,- Sk)
(15/0/0/2)
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje prevod správy majetku
k 31.5.2009 nasledovne: - Údrţba mesta, Cesta do Rudiny 637/10 Kysucké Nové Mesto
v sume 35.560,41 € (1.071.293,- Sk)
(15/0/0/2)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje prevod správy majetku
k 31.5.2009 nasledovne:
- ZŠ Nábreţná č. 845/17 Kysucké Nové Mesto v sume 143.855,08 € (4.333.778,- Sk),
- MŠ Litovelská č. 605/9 Kysucké Nové Mesto v sume 1.161,79 € (35.000,- Sk),
- Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody č. 94/27 Kysucké Nové Mesto v sume
2.489,54 € (75.000,- Sk),
- Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto v sume 162.897,40 €
(4.907.447,- Sk).
(13/0/0/4)
4. Návrh občanov Belanského ulice na zakázanie zasahovania do pokojného stavu medzi
susedmi.
 Ing. Hartel, primátor mesta – informoval o podaní, ktoré prišlo od občanov ulice
Belanského na narúšanie súkromia prevádzkou Brooklyn.
5. Činnosť komisie k príprave podmienok realizácie projektu plavárne.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – uchádzači nemajú záujem o prenájom pozemkov. Chcú iba
kúpu. Komisia zasadala 4 krát. Čo s uznesením, ktoré bolo prijaté?
Diskusia:
 p. Poláček – je to také isté ako máme so školou na Suľkove. Tieţ nemôţu ţiadať o dotáciu
ak to nie je ich pozemok.
 Mgr. Slivka – ak to chcú kúpiť, za koľko to kúpia?
 Ing. Hartel, primátor mesta – chcú odkúpiť za symbolickú korunu.
 p. Antecký – som členom komisie. Zámer sa zdal byť dobrý. Uţ prvý krok, ţe nemôţe byť
25 m bazén bol podozrivý. Nebola nikde záruka, čo tam bude. Boli tam zainteresované tri
subjekty. Pozemok má svoju hodnotu. Ak chceme mať plaváreň, bazén s určitými
rozmermi musí byť. Vyuţiť priestory, ktoré máme. Toto je posledný lukratívny pozemok,
ktorý mesto má. Vyuţiť priestory, ktoré máme.
6. Benjamín Bystričan, Horná Skotňa – susedské spolunaţívanie – spor so susedom Francom
– podrobnejšie vysvetlil problém, ktorý uţ roky pretrváva.
 Ing. Hartel, primátor mesta – s týmto sa uţ dlhšiu dobu zaoberá aj oddelenie výstavby.
Treba hľadať riešenie, aby boli spokojné obe strany.
 p. Antecký – v roku 2007 to bolo na komisii. Bolo prijaté riešenie, ţe pôjdeme na tvar
miesta. Sú tam 3 domy. Ak tam pôjde pracovník oddelenia výstavby, ţiadam aby som bol
prizvaný.
 Ing. Macášek – treba to riešiť radikálne.
7. Manţelia Kucharčíkovci, Neslušská cesta č. 1315, Kysucké Nové Mesto, zastupujúcich aj
ţiadateľov Štefánkových - v novembri 2001 sme podali námietku, ţe na našom pozemku
je cesta a nemá tam opodstatnenie. Je to slepá ulica. Fyzicky tam ţiadna cesta nie je, iba
tam je zakreslená v mape. Z katastra sme zistili, ţe majiteľom cesty je Mesto Kysucké
Nové Mesto – stalo sa vlastníkom v rámci vysporiadavania pozemkov ROEP v roku 2008.
Naša ţiadosť bola posudzovaná ako ţiadosť o odkúpenie, my však ţiadame vysporiadanie
omylu – bezodplatný prevod adekvátnej časti. Sme ochotní aj odkúpiť za symbolickú
cenu.
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Diskusia:
 p. Antecký – skutočne je pravda čo bolo povedané. Komisii bola ţiadosť predloţená ako
odpredaj. Nebolo to v programe, ale keď to komisia finančná predloţila, tak sa tým
zastupiteľstvo zaoberalo. Navrhujem zmeniť uznesenie, zníţiť cenu.
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie MsZ č. 288/2008 a 289/2008 zo dňa 15.12.2008
a 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 predloţeného 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 ţiadateľov: Emil Štefanka
a manţ. Amália, Neslušská cesta č. 788, Kysucké Nové Mesto, za cenu 1,00 €/m2 (30,126
Sk/m2) s tým, ţe náklady spojené s vkladom do katastra uhradí ţiadateľ.
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 predloţeného 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 ţiadateľov: Ing. Ján
Kucharčík a manţ. Doc. Ing. Alţbeta Kucharčíková, PhD., Neslušská cesta č. 1312, Kysucké
Nové Mesto za cenu 1,00 €/m2 (30,126 Sk/m2) s tým, ţe náklady spojené s vkladom do katastra
uhradí ţiadateľ.
(9/0/1/5)
8. Jana Markovičová, Bud. Lehota – problém so stojacou vodou pred domom č. 155
v Budatínskej Lehote.
9. p. Drexlerová – návrh na delegovanie p. Gašpierikovej do rady školy pri ZŠ Nábreţná na
čas konania volieb.
Dňom doručenia prihlášky PaedDr. Igora Drexlera do výberového konania na funkciu
riaditeľa Základnej školy, Nábreţná ulica 845, Kysucké Nové Mesto sa v zmysle § 25
ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pozastavuje
členstvo v rade školy aţ do skončenia výberového konania p. Janke Drexlerovej, členke
rady školy, delegovanej zriaďovateľom pri Základnej škole, Nábreţná ulica 845, Kysucké
Nové Mesto.
Dôvodom zmeny je rešpektovanie § 116 Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov.
Diskusia:
 JUDr. Ing. Očko – pani Drexlerová sa musí vzdať, na tú dobu sa schváli pani
Gašpieriková a potom ju zvonu treba delegovať.
 Ing. Macášek – navrhujem za člena rady školy pána Slivku.
 Mgr. Slivka – zaujímal som sa o to uţ pred 2-3 mesiacmi. Mal by som záujem. Toto je
však iba na krátku dobu delegovanie, nie na stálo.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje na dobu konania voľby riaditeľa ZŠ Nábreţná v Kysuckom
Novom Meste do rady školy poslankyňu Zdenku Gašpierikovú.
(9/0/1/5)
K bodu č. 16:
 p. Antecký – Ul. Hurbanova – ploty p. Blaţkovana a Baliara sú blízko pri ceste, oplotenie
bez povolenia.
- ţumpy na Ul. Hurbanovej sú vyústené do zeme.
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K bodu č. 17:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu Ing. Hartel, primátor mesta, poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

MUDr. Miloš Falát
I. overovateľ

Zdenka Gašpieriková
II. overovateľ

Ing. Ľubomír Golis
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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