Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 10.07.2009

Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice.
3. 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.
4. II. úprava rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto
5. Záver
K bodu č. 1:
Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Hartel, primátor
mesta. Privítal prítomných poslancov.
Ospravedlnil: MUDr. Ivánková, p. Drexlerová, Mgr. Dostálová, Bc. Stecher.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí - JUDr. Ing. Očko, ktorý návrh odmietol, nakoľko sa
nezúčastní celého zasadnutia zastupiteľstva. Následne boli navrhnutí: p. Gašpieriková, Mgr.
Bandura, Ing. Macášek.
Návrhová komisia v tomto zložení bola schválená.
(10/0/1/0)
Za overovateľov zápisnice z mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určení:
PaedDr. Chládek, Mgr. Slivka.
Program rokovania mimoriadneho mestského zastupiteľstva bol schválený bez zmien.
(10/0/0/1)
K bodu č. 3:
 Ing. Hartel, primátor mesta – ako som uviedol v sprievodnom liste k pozvánke na toto
mimoriadne zasadnutie MZ, zvolávam ho z dôvodu potreby vyuţitia času prázdnin na
realizáciu prác v školách. Vzhľadom k tomu, ţe na riadnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva nebol schválený návrh na rozdelenie finančných prostriedkov z prebytku
rozpočtu mesta za rok 2008, pristúpilo Mesto Kysucké Nové Mesto po konzultácii
s niektorými poslancami k úpravám návrhu. Návrh bol navýšený o 33.000,00 €, konkrétne
prerozdelenie Vám bolo predloţené v písomnej forme.
Diskusia
 JUDr. Ing. Očko – nie všetci poslanci dostali pozvánku na toto mimoriadne
zastupiteľstvo. Porušujete zákon. Som sklamaný, ţe sa zvolalo mimoriadne mestské
zastupiteľstvo. Ak aj návrh schválime, do konca mesiaca nemôţe byť zákazka, nemôţe
byť urobená súťaţ. Spoluúčasť na projekte by nemala byť z týchto peňazí. V MŠ Bud.
Lehota sú uţ vymenené okná a dvere a ešte to nie je schválené. Robíte to preto, aby ste
určitým zariadeniam pomohli. Nie som proti tomu, aby sa na školách robilo. Je platné
uznesenie, podľa ktorého sa mal do konca mesiaca pripraviť nový návrh, ktorý sa mal
potom predloţiť do komisií. Dištancujem sa od predloţeného návrhu. Teraz, keď
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dostaneme peniaze za predaj pozemkov, zaoberať sa aj príspevkom na CVČ kresťanské.
Ţiadam, aby spoluúčasť pre ZŠ Suľkov bola von a ostala tá suma. Pre ZŠ Clementisova
navýšiť - čo potrebujú to z tohto neurobia – podlahy, havarijné stavy. Keď môţeme dať
jednej škole 34.000,00 euro, prečo by sme druhej dali iba 12.000,00 euro. Vôbec si
nemyslím, ţe je potrebné dnes rozhodnúť. Dajme tým školám, ktoré nemajú veľké
projekty.
Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora - spoluúčasť na projekte je súčasťou objemu
finančných prostriedkov, ktoré sme schválili z prebytku pre školy. Preto musí byť
súčasťou návrhu. Okná, ktoré sú vymenené na MŠ Bud. Lehota sú vymenené od roku
2007, to bolo aj amblok schválené na všetky školy. Teraz je v návrhu iba výmena za
30.000,- Sk, ktoré sú potrebné na výmenu okien na šatni. na šatni. Na školách treba robiť
teraz, keď je tam kľud. Stretnutie s riaditeľmi škôl bolo. V čom bol poručený zákon, to
musí pán poslanec Očko konkretizovať a nie iba takto do éteru stále posúvať takéto
myšlienky. Plne podporujem predloţený návrh, bol prerokovaný tak z hľadiska potrieb
ako aj naliehavosti. Ak chceme riešiť, tak ho schváľme, ak nie, tak sabotujme.
Ing. Macášek – prišli sme tu preto, alebo chceme riešiť túto situáciu, aby sa na školách
robilo. Na minulom zasadnutí zastupiteľstva som poţadoval prehľad o pridelení fin.
prostriedkov. Chcem poďakovať úradu i pani Novotnej, ţe i napriek tomu, ţe bol na to čas
30 dní, dostal som to spracované na toto mimoriadne zastupiteľstvo. Poviem vám sumy
v slovenských korunách, ktoré boli dané školám od roku 2003 do roku 2008.
 ZŠ Nábreţná
7 mil.
 ZŠ Clementisova
5 mil.
 ZŠ Suľkov
3,5 mil.
 MŠ Komenského
700 tis.
 MŠ 9. Mája
500 tis.
 MŠ Bud. Lehota
92 tis.
 ZUŠ
930 tis.
Za predchádzajúce volebné obdobie boli poskytnuté inv. alebo kapitálové výdavky iba
trom základných školám:
 ZŠ Nábreţná
46 % z tých 7 mil.
 ZŠ Clementisova
92 % z tých 5 mil.
 ZŠ Suľkov
73 % z tých 3,5 mil.
To znamená, ţe MŠ a ZUŠ v minulosti nič nedostali. Záleţí mi na tom, aby fin.
prostriedky boli rozdelené spravodlivo. Nikoho sa nepodarí uspokojiť úplne.
p. Gašpieriková – ZŠ Nábreţná – tie vchodové dvere nie je to aţ také nutné. Prikláňam sa
k tomu, aby sa to presunulo na MŠ Litovelskú alebo ZŠ Suľkov.
Mgr. Slivka – pôvodný návrh je navýšený o 1 mil. korún. Nepresúvajme, nech je ZŠ
Nábreţná dokončená. Prisunulo sa aj na materské školy. Môţe sa stať, ţe aj na ZŠ
Clementisova bude treba niečo navýšiť aby to bolo celkovo dokončené. Nemeňme
predloţený návrh.
 JUDr. Ing. Očko – pán Macášek, škoda, ţe si si nezobral druhú analýzu, čo sme všetko
urobili na materských školách cez stredisko sluţieb škole. Urobili sme 4 krát viac.
Robíš to tendenčne.
p. Poláček – Ing. Macášek povedal, ţe materské školy nedostali. Robil sa napr. prístrešok
na MŠ Litovelská. Tento materiál, čo je predkladaný (prerozdelenie) mohli prísť odobriť
riaditelia škôl.
Ing. Hartel, primátor mesta – s riaditeľmi bolo rozprávané. Prešli sme všetky školy
a škôlky. Samozrejme ţe neuspokojíme všetky poţiadavky. Sme tu však na to, aby sme to
posúdili ich naliehavosť a rozhodli.
Mgr. Bandura – zarazilo ma, ţe nie sú tam napísané sumy koľko čo bude stáť.
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 PaedDr. Chládek - pôvodný návrh sa mi páčil najviac. Bol prejednaný s riaditeľmi
a súhlasili s ním. Potom jeden z riaditeľov začal poţadovať viac s odôvodnením, ţe iní
dostali z projektov. Druhí sa potom prihlásili tieţ.
 JUDr. Ing. Očko – mám procedurálny návrh:
 ZŠ Suľkov – vybrať sumu na spoluúčasť a výšku nechať zachovanú,
 ZŠ Clementisova - navýšiť na úroveň ostatných dvoch škôl ...,
 Ing. Hartel, primátor mesta – nie je to procedurálny, je to pozmeňujúci návrh, ktorý treba
sformulovať a napísať. Predkladám návrh na ukončenie diskusie.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ukončenie diskusie.
(10/1/0/1)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ďalšie použitie prebytku rozpočtu Mesta Kysucké Nové
Mesto za rok 2008 vo výške 33.000,00 € pre školy a školské zariadenia.
(10/0/1/1)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozdelenie finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu
Mesta za rok 2008 vo výške 198.969,00 € (6.000.000,- Sk) pre školy a školské zariadenia –
viď príloha
(9/0/2/1)
K bodu č. 4:
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje II. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto podľa
rozdelenia finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto za rok
2008 vo výške 198.969,00 € (6.000.000,- Sk) pre školy a školské zariadenia.
(9/0/2/1)
K bodu č. 5:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu primátor mesta poďakoval prítomným za
účasť a mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

PaedDr. Marcel Chládek
I. overovateľ

Mgr. Milan Slivka
II. overovateľ

Ing. Ľubomír Golis
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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