Zápisnica
z 19-teho riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 06.07.2009

Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kys. Nové Mesto na II. polrok 2009.
4.1 Správa o vykonanej kontrole hlavnej kontrolórky mesta Kysucké Nové Mesto.
5. Štatút mesta.
6. Smernica k Štatútu mesta.
7. Návrh na odpísanie nedaňových pohľadávok mesta Kysucké Nové Mesto.
8. Zakúpenie vysokozdviţnej plošiny pre Údrţbu mesta.
9. Návrh na rozdelenie finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu mesta za rok 2008 vo
výške 165.969,50 € (5 mil. Sk) pre školy a školské zariadenia.
9.1 II. úprava rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto
10. Návrhy komisií.
11. Čerpanie rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto
12. Nakladanie s majetkom
13. Rôzne.
14. Záver.
K bodu č. 1:
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Hartel, primátor mesta. Privítal
prítomných poslancov.
Ospravedlnil: p. Drexlerová, MUDr. Jablonská
K bodu č. 2:
Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Dostálová, p. Hollá
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: MUDr. Falát, Mgr. Slivka, Mgr. Bandura.
Návrhová komisia bola schválená.
(12/0/0/0)
K bodu č. 3:
Program 19-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. 13 – Rôzne.
Mestské zastupiteľstvo schválilo program 19-teho riadneho zasadnutia mestského
zastupiteľstva s úpravou – za bod č. 13 sa vkladá bod č. 14 - Interpelácie.
(12/0/0/0)
K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesení vykonal Ing. Golis, prednosta MsÚ.
Uzn. č. 55/2009 zo dňa 24.05.2009 – v plnení
Uzn. č. 71/2009 zo dňa 24.03.2009 – splnené
Uzn. č. 92/2009 zo dňa 28.05.2009 – nerealizovateľné
Uzn. č. 91/2009 zo dňa 28.05.2009 – v plnení
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Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie MsZ č. 92/2009 zo dňa 28.05.2009.

(13/0/0/0)

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení.

(13/0/0/0)

K bodu č. 4:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Kysucké Nové Mesto na II. polrok 2009
spolu s návrhom na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta
Kysucké Nové Mesto na II. polrok 2009.
(13/0/1/0)
K bodu č. 4.1.
Správa o výsledku kontroly č. 3/2009 s návrhom na uznesenie bola poslancom zaslaná
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky Mesta Kysucké Nové
Mesto o výsledku kontroly č. 3/2009.
(16/0/0/0)
K bodu č. 5:
Štatút mesta Kysucké Nové Mesto bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 JUDr. Ing. Očko – zavádza sa nový prvok – cena primátora. Zaoberali sme sa týmto aj na
mestskej rade. Nebolo to obmedzené sumou ani koľkokrát za rok sa môţe cena udeliť.
Kaţdé ocenenie, ktoré sa ide odovzdávať – mali by o tom vedieť aj poslanci a malo by sa
to schváliť v zastupiteľstve. Vieme aké obdobie sa blíţi, urobiť to také neprehľadné.
Zrazu tu budú chodiť preberať ocenenia, je to robenie si z poslancov dobrý deň. Trvám na
tom, aby to bolo schválené v mestskom zastupiteľstve.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – neviem aké obdobie má pán poslanec na mysli.
Takáto cena nebola vyuţitá. Bolo to aj v starom Štatúte. Všetky pripomienky z mestskej
rady boli do návrhu zapracované.
 Mgr. Slivka – v preambule – opraviť pravopisnú chybu – stredisko „zeme“ zvanej
Kysuce.
 p. Antecký – zdá sa mi, ţe tých právomocí má primátor toľko, ţe ich zneuţíva.
 Ing. Hartel, primátor mesta – vôbec sa tomu nebránim, neosobujem si to právo, nech to
zastupiteľstvo schváli.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie Štatútu Mesta Kysucké Nové Mesto v § 30, bod 1 ... oceniť svojou cenou, po schválení v mestskom zastupiteľstve.
(13/0/2/0)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Štatút mesta Kysucké Nové Mesto.

(17/0/0/0)

K bodu č. 6:
Smernica k Štatútu mesta Kysucké Nové Mesto bola poslancom zaslaná v písomnej forme.
 Ing. Hartel, primátor mesta – aj v Smernici bude doplnené v § 30 v bode 1 – po schválení
v mestskom zastupiteľstve.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Smernicu k Štatútu mesta Kysucké Nové Mesto. (17/0/0/0)

2

K bodu č. 7:
Návrh na odpísanie nedaňových pohľadávok spolu s návrhom na uznesenie bol poslancom
zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Antecký – bol som iniciátorom tohto. Oceňujem, ţe materiál bol takto spracovaný.
Mám však viacero pripomienok:
 hovoril niekto pri likvidácii ZVL i ich majetku?
 z čoho vyplývajú tie drobné pohľadávky,
 takto spracovať všetky pohľadávky, aby nedošlo opäť k tomu, čo teraz riešime.
ZVL mala majetok, mesto to malo riešiť. Z tých pohľadávok 6,5 mil. Sk dlţí ZVL
v likvidácii. Draho sme museli preplatiť škvárové ihrisko, ktoré ZVL odpredala.
 JUDr. Ing. Očko – podporujem tento dokument, treba urobiť poriadok v účtovníctve. Bolo
treba hneď od začiatku na pohľadávkach pracovať. Dávam návrh, aby od tohto dátumu uţ
nič nebolo nevymoţiteľné, aby sa toto nestávalo.
 JUDr. Mušková, odd. právne – v poznámke je uvedené, ako sa nakladalo s pohľadávkou
ZVL. Naša pohľadávka bola zaradená do IV. triedy, pohľadávka nebola uspokojená, firma
je uţ vymazaná. Tie nízke čiastky vznikli zrejme nesprávnym zaokrúhľovaním pri
nájmoch. Teraz robíme tak, ţe kúpna zmluva nie je zaregistrovaná pokiaľ nie je zaplatená
cena.
 p. Mičian – ihrisko bolo majetkom ZVL. Prečo teda ZVL predala majetok, keď nám bola
dlţná.
 Ing. Hartel, primátor mesta – evidencia pohľadávok sa robí, robia ju aj príspevkové
organizácie. Netreba k tomu formulovať osobitné uznesenie. Viaceré firmy, voči ktorým
vedieme pohľadávku, uţ neexistujú. Pohľadávky sa vyhodnocujú koncom roka.
 JUDr. Ing. Očko – ste veľmi hákliví, keď niekto spochybňuje vašu prácu. Viac ako
polovica firiem ešte existuje. Rád by som videl ten zoznam, ktorý vediete.
 p. Novotná, odd. finančné a správy majetku – vedie sa to v účtovníctve. K 30.5.2009 je
aktuálny stav, môţete do toho nahliadnuť.
 JUDr. Mušková, odd. právne – u niektorých pohľadávok nie je titul na vymáhanie.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – od roku 1999 – 2002 neboli ani rozhodnutím
vyrúbené odpady. V roku 2003 neboli ani rozhodnutia podpísané. Treba rozlišovať
daňové a nedaňové pohľadávky. Práve teraz, od roku 2007, je správne dodrţaný postup –
správne konanie.
 JUDr. Ing. Očko – ide o to, aby sa tieto nedostatky odstránili. Ide o sumy 8,- aţ 10,- Sk.
 Ing. Hartel, primátor mesta – ak pán poslanec Očko chce predloţiť návrh, nech ho
predloţí v písomnej forme.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odpísanie nedaňových pohľadávok z účtovnej evidencie
v hodnote 287 992,45 € (8 676 075,14 Sk) v zmysle Zásad o hospodárení a nakladaní
s majetkom mesta
na základe predloženého návrhu škodovej a likvidačnej komisie
a podrobnej analýzy pohľadávok, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.
(9/1/6/1)
K bodu č. 8:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Antecký – uţ je vybratý konečný typ a dodávateľ?
 Mgr. Jakubcová, riaditeľka ÚM – robí sa prieskum, bude verejná súťaţ.
 p. Antecký – mali by sme schváliť cenu.
 Ing. Hartel, primátor mesta – nemôţeme schváliť cenu, nevieme aké budú ponuky.
 Mgr. Jakubcová, riaditeľka ÚM – v materiáli je určená maximálna cena, ktorá by nemala
byť prekročená.
3

 Ing. Hartel, primátor mesta – súťaţ nemôţe byť vyhlásená, pokiaľ nie je nákup schválený
v zastupiteľstve.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Údržby mesta, Cesta do Rudiny 637, Kysucké Nové Mesto
o schválenie finančných prostriedkov na zakúpenie vysokozdvižnej plošiny.
(16/0/0/1)

K bodu č. 9:
Návrh na rozdelenie finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu mesta za rok 2008 vo výške
165.900 € (5.000.000,- Sk) pre školy a školské zariadenia bol poslancom zaslaný v písomnej
forme. Na zasadnutí zastupiteľstva pán Antecký rozdal poslancom zápis z obhliadok
školských a predškolských zariadení.
 Ing. Hartel, primátor mesta – v zmysle uznesenia mestskej rady nebola obhliadka
komisiou urobená. Obhliadka bola vykonaná aţ dňa 3.7.2009, nie sú tam uvedené ţiadne
sumy, nedá sa to povaţovať ako návrh na uznesenie, je to zápis z obhliadok školských
a predškolských zariadení v Kysuckom Novom Meste.
Diskusia:
 Mgr. Dostálová – na základe zápisu mi vyplýva len to, ţe komisia školstva je neschopná
a riaditelia nekompetentní vyjadriť svoje názor. Na komisii školstva boli dohodnuté
kritériá. Je 10 zariadení, bola suma na prerozdelenie 165,900,00 €, teda navrhli sme
kaţdému po cca 16,500,00 €.
 MUDr. Falát – neviem si predstaviť riaditeľa, ktorý by nedal ţiadosť, ak je takáto
moţnosť.
 ZŠ Nábreţná – chýbajúce vchodové dvere, kto robil projekt?
 ZUŠ zateplenie – je to také akútne?
 ZŠ Suľkov – spoluúčasť prečo je odpočítaná z tých súm. Zdá sa mi toto rozdelenie pre
ZŠ Suľkov nespravodlivé.
 p. Antecký – boli sme na ZŠ Suľkov. Kto tam príde, musí dať za pravdu pánovi
Falátovi. Pokiaľ škola nebude mať vysporiadané pozemky, nemôţe dostať peniaze
z projektov. Nemôţeme dopustiť, aby jedna škola bola celá vynovená, druhá iba
preţívala. Zo severnej strany si tam prihradzujú pozemky.
 JUDr. Ing. Očko – bola tu povedené, ţe si ZŠ Clementisova nepoţiadala. Nie je to
pravda, bol schválený princíp, ţe školy, ktoré dostali projekty, nebudú ţiadať
z prebytku, tento princín nebol dodrţaný.
 JUDr. Ing. Očko – riaditeľom bolo povedané, ţe v pondelok príde komisia na obhliadku.
Niekoho ideme vyfinancovať aţ tými 5-timi %, niekomu nedáme nič. Prešli sme si všetky
zariadenia, je to v dokumente. Keď je to veľká, dôleţitá vec, tak sa tým zaoberajme.
Návrh na uznesenie povaţujeme za nedostatočne vypracovaný. Dávam návrh, aby sa
predkladaný materiál odloţil, dopracoval. Niektoré zariadenia sú vyzdvihnuté, iné
opomenuté.
 Ing. Macášek – na začiatku volebného obdobia sme si volili komisie. O ich obsadenie bol
dosť neprimeraný súboj. Návrh, ktorý komisia školstva pripravila, je vypracovaný
dôsledne, predchádzalo tomu porada riaditeľov škôl. Pozastavujem sa aj na nad tým, ako
je moţné, ţe firma, ktorá spracovávala projekt, opomenula vchodové priestory. Dal som aj
návrh, aby sme nejako odmenili riaditeľov zariadení, ktoré uspeli s projektami.
 Mgr. Slivka – nesúhlasím s tým, aby havarijné stavy ostali neporiešené. Kaţdá škola
má svoje havarijné stavy, to čo sa dá odloţiť, to odloţme.
 p. Antecký – oponencia na návrh komisie školstva je preto, lebo ide o peniaze. Preto
sa k tomu vyjadruje aj komisia finančná a aj komisia výstavby, lebo ide o investície.
Na školách sme dostali aj listy – previerky kontrol BOZP, nie sú odstránené závady.
Netvrdím, ţe riaditelia si nezaslúţia odmeny, teraz je však krízové obdobie. Buďme
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skromní, ţime s dobou. Je mi smutno, ţe zo strany exekutívy neprišli ţiadne úsporné
opatrenia.
 p. Poláček - odmeny - nedal by som ani korunu. Škola, ktorá nedostala nič, tá má menej
ako tá, ktorá uţ dostala.
 JUDr. Ing. Očko – niekto zodpovedá za to, ţe nebolo v projekte všetko. Niekto ani
nemal moţnosť sa o projekt uchádzať, nebola výzva. O odmenách tu nie je čo hovoriť.
Najskôr treba riešiť havarijné stavy, potom rozdávať odmeny.
 p. Antecký – kedy a kto sa dohodol, ţe v pondelok sa príde na obhliadky?
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – bolo to dohodnuté na mestskej rade.
Následne pán Antecký podrobne rozobral jednotlivé zariadenia podľa zápisu z obhliadok
školských a predškolských zariadení v Kysuckom Novom Meste.
 Ing. Macášek - kaţdý riaditeľ má cenové ponuky. V materiáli, ktorí predloţil MsÚ sú
medzisúčty, to bude školám dané.
 Mgr. Bandura – uţ na mestskej rade som dal návrh, kde komu trocha ubrať a dať to na
ZŠ Clementisova.
 p. Suchánek – návrh komisie má odporúčací charakter. To neznamená, ţe v ňom nie je
moţná zmena. Projekty neboli spracované komplexne. Treba to prehodnotiť.
 JUDr. Ing. Očko – tie zariadenia, ktoré nedostali, prerozdeliť im. Tie, ktoré dostali,
nedať im nič.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – na mestskej rade bolo prijaté uznesenie, ţe komisia preverí
opodstatnenosť ţiadostí.
 Ing. Hartel, primátor mesta – materiál bol exekutívou zodpovedne pripravený.
 ZŠ Nábreţná – preto toľko, aby sa mohla škola dorobiť – dvere, ţľaby,
 ZUŠ – dokončenie,
 ZŠ Suľkov – v tomto čase nie je moţné dať tam všetko. Robíme majetko-právne
vysporiadanie, aby sme mohli urobiť projekt aj na túto školu,
 CVČ – ţiadali ďaleko viac, ako sme odporučili schváliť.
V čase, keď sa tvorili projekty sa hovorilo o tom, aká je šanca úspechu. Všetky školy sme
s prednostom prešli. Preto sa tam dali financie, aby sa mohli riešiť tie akútne stavy.
Materiál (zápis), ktorý predloţila komisia na to schválená mestskou radou, nemá
konkrétne prerozdelenie, bol daný iba ústny návrh na uznesenie pánom Očkom.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozdelenie finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu
mesta za rok 2008 vo výške 165.900 € (5.000.000,- Sk) pre školy a školské zariadenia.
(6/8/1/2 – návrh nebol schválený)
PRESTÁVKA
 Ing. Hartel, primátor mesta – pani Svrčková podala písomný návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje presun finančných prostriedkov v sume 16.600,00 €
(500.091,60 Sk) z CVČ na ZŠ Dolinský potok. Všetko ostatné ostáva.
ZŠ Clementisova – riešiť na mestskom zastupiteľstve v IX/2009 po začatí realizačných prác.
(6/9/0/2 – návrh nebol schválený)
Po vyzvaní predloţil písomný návrh na uznesenie aj poslanec pán Očko.
Mestské zastupiteľstvo ukladá dopracovať predkladaný materiál o prerozdelení finančných
prostriedkov pre úsek školstva z prebytku rozpočtu vo výške 5.000.000,- Sk. Prednostne riešiť
havarijné stavy škôl a školských zariadení. Materiál po prepracovaní predložiť komisiám
a rade mesta Kysucké Nové Mesto ako materiál na najbližšie rokovanie MZ.
T: 31.07.2009
Z: prednosta MsÚ
(11/3/1/2)
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 Ing. Hartel, primátor mesta – vyslovujem poľutovanie, ţe týmto sa zamedzilo tomu, aby
sa cez prázdniny robilo na školách.
K bodu č. 10.1:
Návrh na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje jednorázovú dávku v hmotnej núdzi v sume 20,00 € (602,52
Sk) Márii Balážovej, trvalý pobyt Ul. 1. mája č. 53, Kysucké Nové Mesto.
(16/0/0/1)
K bodu č.10.2:
Návrh na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje jednorázovú dávku v hmotnej núdzi v sume 20,00 € (602,52
Sk) Daniele Zaťkovej, trvalý pobyt Ul. Murgašova č. 994, Kysucké Nové Mesto. (17/0/0/0)
K bodu č. 10.3:
Návrh na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo zamieta jednorázovú dávku v hmotnej núdzi Ľubomírovi Fojtíkovi,
trvalý pobyt Ul. Litovelská 1218, Kysucké Nové Mesto.
(13/2/0/2)
K bodu č. 10.4:
Návrh na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 22 v bytovom dome 1376 –
garsónka na ul. Dubská cesta Kysucké Nové Mesto p.: Renáte Krištofovej, trvalý pobyt,
Kysucké Nové Mesto, na dobu určitú v zmysle Smernice o prideľovaní nájomných bytov vo
vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto.
(16/0/0/1)
 PaedDr. Chládek – maţoretkový klub Asanka postúpil na majstrovská Európy – sú
majsterkami Slovenska. Navrhujem im prideliť 1.600,00 € ako príspevok na úhradu
nákladov spojených s účasťou na majstrovstvách Európy v poľskom Opole.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje príspevok vo výške 1.600,00 € (48.201,60 Sk) pre súbor
ASANKA Kysucké Nové Mesto na čiastočnú úhradu nákladov spojených s účasťou na
majstrovstvách Európy v poľskom Opole. Príspevok bude použitý zo sumy určenej na projekty
v zmysle VZN č. 8/2008.
(17/0/0/0)
K bodu č. 11:
Návrh na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie rozpočtu samosprávneho orgánu Mesta
Kysucké Nové Mesto za I. – V. mesiac 2009.
(17/0/0/0)
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K bodu č. 12.1:
 Ing. Hartel, primátor mesta – od 1.7.2009 je účinný zákon č. 258/2009, podľa ktorého
musia obce predávať svoj majetok verejnou súťaţou. Navrhujem preto body 12.1 – 12.7
stiahnuť z rokovania. Tým, ţe materiály uţ boli prerokované v komisiách, vyhlásime
verejnú súťaţ.
K bodu č. 12.8:
 Ing. Hartel, primátor mesta – v bodoch 12.8 – 12.10 ide o odpredaj pozemkov pod
diaľnicu, čo je zreteľahodný prípad. Ak to teraz schválime, máme bonus 20 %.
 JUDr. Ing. Očko – je to akciová spoločnosť?
 Ing. Hartel primátor mesta – ak pozemky nepredáme, diaľničná spoločnosť ich pre štát
vyvlastní.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v Kysuckom Novom Meste schvaľuje predaj časti parcely pozemku v k. ú. Kysucký Lieskovec zapísanej na liste vlastníctva č. 1915 nasledovne: parcela
č. KNE 25188 trvalý trávny porast o výmere 5749 m2, ktorej časť je totožná
s novovytvorenými parcelami: č. KNC 2609/34 o výmere 858 m2 diel č. 29, č. KNC 3160/2
o výmere 164 m2 diel č. 30, č. KNC 2609/38 o výmere 4727 m2 diel č. 33, ktoré parcely boli
odčlenené geometrickým plánom č. 36315583-100-07 vyhotoveného firmou GEO3 Trenčín s.
r. o. Ing. Ľuboš Dzúrik zo dňa 01. 06. 2007 overeného Správou katastra pod č. 247/07 dňa 16.
07. 2007, spolu za dohodnutú kúpnu cenu 66.936,86 € (2.016.539,84 Sk) pre kupujúceho:
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., so sídlom Mlynské nivy 45, Bratislava, v podiele 1/1,
IČO: 35919001, v zmysle kúpnej zmluvy č. X3130/KZ_0243/2009/Kysucký Lieskovec/1514/
PROMA INVEST za účelom realizácie stavby: „Diaľnica D3 Brodno – Kysucké Nové Mesto“.
(15/0/0/2)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje predaj časti pozemkov – parciel
v k. ú. Kysucké Nové Mesto špecifikovaných v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu. (15/0/0/2)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje predaj parciel v k. ú. Budatínska
Lehota zapísaných na liste vlastníctva č. 438 nasledovne: parcela č. KNC 7/3 zastavaná
plocha o výmere 186 m2, ktorá je totožná s novovytvorenými parcelami č. KNC 7/28 o výmere
2 m2 diel č. 19, č. KNC 7/29 o výmere 36 m2 diel č. 79, č. KNC 7/3 o výmere 141 m2 diel č.
126, č. KNC 7/34 o výmere 4 m2 diel č. 68, č. KNC 7/35 o výmere 3 m2 diel č. 104, a časť
parcely č. KNC 8 ostatné plochy spolu o výmere 5211 m2, ktorá je totožná s novovytvorenými
parcelami č. KNC 8/11 o výmere 670 m2 diel č. 55, č. KNC 8/12 o výmere 757 m2 diel č. 59,
č. KNC 8/13 o výmere 7 m2 diel č. 50, č. KNC 8/14 o výmere 3645 m2 diel č. 73, č. KNC 8/15
o výmere 2 m2 diel č. 25, č. KNC 8/16 o výmere 4 m2 diel č. 23, č. KNC 8/17 o výmere 126 m2
diel č.107, ktoré boli odčlenené geometrickým plánom č. 36315583-037-07 vyhotoveného
firmou GEO3 Trenčín s, r. o. Ing. Ľuboš Dzúrik zo dňa 21. 02. 2007 overeného Správou
katastra pod č. 227/07 dňa 14. 06. 2007, spolu za dohodnutú kúpnu cenu 127.002,20 €
(3.826.068,30 Sk) pre kupujúceho: Národná diaľničná spoločnosť, a. s. so sídlom Mlynské
nivy 45, Bratislava, v podiele 1/1, IČO: 35919001, v zmysle kúpnej zmluvy č. X3130/KZ
04/2009/1514/BEMA za účelom realizácie stavby: „Diaľnica D3 Brodno – Kysucké Nové
Mesto“.
(15/0/0/2)
K bodu č. 12.11:
Návrh na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
 Ing. Hartel, primátor mesta – uţ bola na to urobená verejná súťaţ.
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Diskusia:
 JUDr. Ing. Očko – súťaţ bola urobená predtým, ten majetok predávame dnes, zákon je
účinný od 1.7.2009.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – v § 9a uvedeného zákona sa hovorí o predaji hnuteľnej veci,
ktorej zostatková cena je 3.500,00 € - tieto unimobunky nemajú takú zostatkovú cenu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje odpredaj neupotrebiteľného
majetku Mesta Kysucké Nové Mesto - unimobunka + prípojka (inv. číslo DHM/029/0036) za
cenu 150,00 € pánovi Jurajovi Čierňavovi, ČSA 1306/16A, Kysucké Nové Mesto. (17/0/0/0)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje odpredaj neupotrebiteľného
majetku Mesta Kysucké Nové Mesto - unimobunka + prípojka (inv. číslo DHM/029/0037) za
cenu 200,00 € pánovi Milošovi Chylákovi, Lopušné Pažite č. 113.
(17/0/0/0)
K bodu č. 13.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – je to ten pán, čo zametá námestie?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje pre r. Ignáca Kameništiaka
a manž. Ivetu, Komenského 922/7 Kysucké Nové Mesto:
 pozastavenie výkonu exekúcie,
 splátkový kalendár pre úhradu dlhu 60,00 € mesačne,
 predĺženie nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31.12.2009 s podmienkou, že žiadateľ si
okrem dohodnutého splátkového kalendára bude riadne a pravidelne plniť povinnosti
vyplývajúce z nájomnej zmluvy a poskytovaných služieb.
(16/0/0/1)
K bodu č. 13.2:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Pri príleţitosti hodov plánujeme urobiť slávnostné zastupiteľstvo, kde by boli ocenenia
odovzdané.
Diskusia:
 Mgr. Slivka – predloţil písomný návrh na udelenie ceny pre pána Milana Skokana za
vynikajúce trénerské úspechy v atletickom oddieli Kysucké Nové Mesto.
 p. Suchánek – máme aj kapacity z vedeckej oblasti – profesor Mokáň je svetová kapacita.
 p. Antecký – rád vidím, ţe máme takých významných ľudí a ideme ich oceňovať. Máme
toľko finančných prostriedkov aby sme išli rozdeľovať? Malo by o tom rozhodnúť
zastupiteľstvo.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – navrhujem oceniť všetkých troch, veď od začiatku
volebného obdobia sa cena neudelila.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje udelenie ocenenia Cena mesta Kysucké Nové Mesto p.
akademickému maliarovi Pavlovi Muškovi, za jeho vynikajúce tvorivé výkony v umeleckej
činnosti a prínos pre kultúrny rozvoj mesta, pri príležitosti dosiahnutia životného jubilea 60tich rokov a finančnú odmenu 300,00 €.
(16/0/0/1)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje udelenie ocenenia Cena mesta Kysucké Nové Mesto p.
Milanovi Skokanovi za vynikajúce trénerské úspechy v atletickom oddieli Kysucké Nové
Mesto a finančnú odmenu 300,00 €
(17/0/0/0)
 MUDr. Falát – treba objektívne nastaviť kritériá, limitovať.
 Mgr. Slivka – pán Skokan mal 50-tku, nikto si ho vtedy nevšimol.
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Mestské zastupiteľstvo schvaľuje udelenie ocenenia Cena mesta Kysucké Nové Mesto p. Doc.
RNDr. Stanislavovi Palúchovi CSc., za jeho vynikajúce tvorivé výkony v umeleckej činnosti
a prínos pre kultúrny rozvoj mesta, pri príležitosti dosiahnutia životného jubilea 60-tich
rokov a finančnú odmenu 300,00 €.
(17/0/0/0)
K bodu č. 13:
1. Eva Gazdíková, Nábreţná 900/5, Kysucké Nové Mesto – ţiadosť o splátky nedoplatkov
na nájomnom – EX 541/2009.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pre Evu Gazdíkovú, Nábrežná 900/5, Kysucké Nové Mesto:
 pozastavenie výkonu exekúcie,
 splatnosť dlhu vrátane trov exekúcie v troch splátkach do 4 mesiacov od schválenia na
mestskom zastupiteľstve,
 predĺženie nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31.10.2009 s podmienkou, že žiadateľka si
okrem dohodnutého splátkového kalendára bude riadne a pravidelne plniť povinnosti
vyplývajúce z nájomnej zmluvy a poskytovaných služieb.
(14/0/2/0)
2. Ţiadosť Športklub turistiky Kysucké Nové Mesto o zaradenie pod MKŠS Kysucké Nové
Mesto.
Diskusia:
 PaedDr. Chládek – na tento rok sú poriešení
 Ing. Hartel, primátor mesta – to neznamená, ţe v roku 2010 dostanú ten istý obnos peňazí
 p. Čierňava, MKŠS – ak aj prejdú pod MKŠS, malo by to byť spojené aj s úpravou
rozpočtu. Podľa toho sa bude robiť návrh na ďalší rok.
 Ing. Macášek – keď tu bola ţiadosť stolnotenistov, hovoril som, ţe sme otvorili pandorinu
skrinku.
 PaedDr. Chládek – pre mesto je to plus, ţe patria pod mesto.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie Športklubu turistiky Kysucké Nové Mesto pod
Mestské športovo-kultúrne stredisko Kysucké Nové Mesto od 01.01.2010.
(17/0/0/0)
K bodu č. 14:
 p. Poláček - oceniť domy, ktoré si udrţiavajú okolie domov a činţiakov.
Odpovedal:

Ing. Hartel, primátor mesta – môţeme vyhlásiť súťaţ, dáme na to cca 10.000,- Sk, vyhodnotí
komisia ţivotného prostredia.
 p. Poláček – navrhujem sumu 20.000,- Sk
 MUDr. Falát – porozmýšľať a pripraviť k tomu určité kritériá.
 p. Poláček – cesta od stanice hore patrí VÚC? Je tam autobusová zastávka pri DD, treba
tam urobiť prechod pre chodcov.
 Mgr. Dostálová – prechodov pre chodcov treba v meste viac.
 JUDr. Ing. Očko:
 poţadoval som materiál - plán obstarávacej činnosti, aj za príspevkové organizácie.
Ako poslanec chcem vedieť, čo sa ide obstarávať,
 prispieval som do Zvestí – hneď bol pripomienkovaný môj príspevok. Chcem, aby
rovnosť šancí bola zachovaná. Ako poslanec mesta a VÚC chcem nahliadnuť do toho,
čo sa dáva do tlače. Chcem tieţ na to reagovať.
Odpovedal:
Ing. Hartel, primátor mesta – reagoval som na to, je to iste na mieste. Ak bude zverejňovaná
kritika, vţdy bude mať moţnosť sa k tomu vyjadriť ten, koho kritizujú. O tom, čo bude
uverejnené vo Zvestiach rozhoduje redakčná rada.
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 MUDr. Ivánková – aká je koncepcia mestskej polície na riešenie vandalizmu v našom
meste?
Odpovedal:
Ing. Kubišta, náčelník MP – snaţíme sa posilňovať hliadky, ak je známy páchateľ, odstúpime
ho na štátnu políciu.
 p. Antecký – aj v mojom prípade, keď som dával príspevok, bola zastavená tlač a bol daný
príspevok. Dokedy bude cenzúra, majú význam teda Zvesti?
Odpovedal:
Ing. Hartel, primátor mesta – aká cenzúra. Stalo sa, ţe niečo z toho, čo ste vo svojich
príspevkoch napísali nebolo uverejnené? Nie. Príspevky boli uverejnené v plnom znení.
 Ing. Macášek – ţiadam písomne predloţiť prehľad pridelenia finančných prostriedkov
z mesta na jednotlivé školy a školské zariadenia za obdobie:
od 01.01.2003 do 31.12.2006,
od 01.01.2007 doteraz.
 Mgr. Slivka – plaváreň – v akom je stave, je to ukončené? Ak nie, treba ísť iným smerom.
Odpovedal:
Ing. Golis, prednosta MsÚ – bola vytvorená komisia, ktorá mala mandát na rokovanie
o nájomnej zmluve, iný mandát komisia nemá.
 p. Mičian:
 prečo sa pozastavilo budovanie parkovísk – Ul. Sládkovičova,
 nezrealizovanie značky STOP, ktorú som poţadoval v minulých interpeláciách,
 osadenie zrkadla – Macák,
 ulica Nábreţná – rozkopaná po STK, rozkopaná firmou REAMOS,
 piatok, sobota – nadmerná hlučnosť motorkárov a automobilov na parkovisku pri
BILLE,
 osadenie rôznych stavieb – koše na odpadky na priestranstve pri domčekoch a OÁZE,
 nepridelenie finančných prostriedkov pre pastoračné centrum - vyhlásenie na omšiach
Odpovedal:
Ing. Golis, prednosta MsÚ – parkoviská – robilo sa výberové konanie,
 značka STOP – je dosť viditeľná, vodiči chodia v meste po pamäti,
 zrkadlo – je zakúpené, čakali sme na vyjadrenie polície,
 Ul. Nábreţná – je tam urobené rozkopové povolenie, firma, ktorá poţiadala o rozkopové
povolenie to zaasfaltuje.
 hlučnosť pri Bille – vyjadrí sa k tomu MP,
 koše na odpadky – spojiť sa s riaditeľkou ÚM, ozrejmiť o ktorý priestor sa jedná,
 vyhlásenie p. farára na omšiach – to my nevieme povedať, prečo také niečo vyhlasoval.
Zrejme si to prečítal na webe.
 Mgr. Badura – prečo nemáme taký park, ktorý by slúţil ľuďom? Spracovať VZN – zákaz
poţívať alkohol na verejnosti.
Odpovedal:
Ing. Hartel, primátor mesta – máme také VZN, mestská polícia musí dôslednejšie
kontrolovať.
 PaedDr. Chládek – komisia kultúry a športu predloţila na mestskej rade štúdiu vyuţitia
škvárového ihriska. Na zastupiteľstve v 9/09 predloţíme celkový projekt.
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 Mgr. Slivka – máme šancu na to, aby sa na ihrisku vybudoval športový areál.
 JUDr. Ing. Očko – ţiadam písomnú odpoveď:
 prečo nie je harmonogram obstarávania, obstarávateľská činnosť pre Kysucu, s.r.o.
 či mám právo, keď chcem, aby som sa mohol vyjadrovať ku Zvestiam
Odpovedal:
p. Novotná, ved. odd. finančného – Kysuca, s.r.o. – je súčasťou rozpočtu, všetky výdavky sú
na určitom oddieli.
 Mgr. Dostálová – dopravné ihrisko, koho to je? Odkúpiť ho.
Odpovedal:
Ing. Hartel, primátor mesta – dopravné ihrisko je vo vlastníctve REAMOS.
K bodu č. 15:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu primátor poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Mgr. Jaroslava Dostálová
I. overovateľ

Eva Hollá
II. overovateľ

Ing. Ľubomír Golis
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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