Zápisnica
z 21-vého riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 16.11.2009
Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Správa hlavného kontrolóra
4. Zrušenie uznesenia MsZ č. 155/2009
5. Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta KNM
6. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2006
7. Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2008
8. Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2008
9. Ţiadosť o poskytnutie dotácie „Burza stredných škôl a podnikov“
10. Ţiadosť o oslobodenie alebo zníţenie dane z nehnuteľností
11. Návrh na IV. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto pre rok 2009
12. Návrh na III. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Údrţba mesta KNM pre rok 2009
13. Návrh na III. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS KNM pre rok 2009
14. Cenník sluţieb a poplatkov Mestskej kniţnice Kysucké Nové Mesto
15. Zrušenie uznesenia MsZ č. 259/2008
16. Návrhy komisií
17. Nakladanie s majetkom mesta
18. Čerpanie rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto
19. Interpelácie
20. Rôzne
21. Záver
K bodu č. 1:
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Hartel, primátor mesta. Privítal
prítomných poslancov. V úvode zablahoţelal novozvoleným poslancom VÚC k ich zvoleniu,
poprial veľa síl v tejto náročnej práci.
K bodu č. 2:
Návrhová komisia: MUDr. Jablonská, Ing. Macášek, Mgr. Slivka
(11/0/0/0)
Za overovateľov boli určení: p. Poláček, Mgr. Bandura.
 Ing. Hartel, primátor mesta - navrhol v programe presunúť body č. 19 a 20 a body č. 19.1
a 19.2 presunúť do bodu č. 18.
Takto upravený program rokovania bol schválený.
(12/0/0/0)
K bodu č. 2:
Kontrolu plnenia uznesenia vykonal Ing. Golis, prednosta MsÚ.
uzn. č. 91/2009 – uznesenie splnené
uzn. č. 170/2009 – uznesenie splnené
Uznesenie MsR o dopracovaní Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta KNM –
uznesenie splnené.
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Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení č. 91/2009 a 170/2009
a uznesení MsR.
(16/0/0/0)
K bodu č. 3:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 JUDr. Očko – oceňujem prácu hlavnej kontrolórky. Vidím, ţe materiál je skoro dokonalý,
sú v ňom uvedené všetky dopady. Keď sú zistené nedostatky, ako sa k tomu poslanci
postavia? Malo by sa tým zaoberať dôslednejšie a prijať opatrenia. Navrhujem správu
odročiť na najbliţšie zastupiteľstvo, samostatne sa týmto bodom zaoberať.
 Ing. Macášek – prekvapila ma tá podrobnosť správy, lebo v iných prípadoch sme také
podrobné správy nemali, mala by sa k tomu vyjadriť aj riaditeľka.
 p. Antecký – kontrola je na to, aby sa robila dôsledne. Bola tak urobená aj na ZŠ
Nábreţná. Odročiť – prejednať za účasti riaditeľky.
 Ing. Chládková, hlavná kontrolórka – riaditeľka ZUŠ bola oboznámená, ţe správa ide do
zastupiteľstva, správa je štandardná, tak ako aj iné správy.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra mesta o výsledku
kontroly č. 2/2009.
(4/7/4/2 – návrh nebol schválený)
Mestské zastupiteľstvo odročuje Správu hlavného kontrolóra mesta o výsledku kontroly č.
2/2009.
(12/3/1/1)
K bodu č. 4:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – prečítal dodatočnú ţiadosť p. Gazdíkovej, ktorá bola na MsÚ
doručená dňa 12.11.2009.
Diskusia:
 p. Antecký – prosím predsedu sociálnej komisie, či to bolo prerokované v komisii a aký je
tam stav.
 Mgr. Bandura, predseda sociálnej komisie – list prišiel na MsÚ aţ po zasadnutí komisie,
komisia o ňom nevedela.
 JUDr. Očko – zastavila ma dcéra p. Gazíkovej. Ona nevedela o tom, ţe mama neplatí.
Dcéra prisľúbila, ţe to bude riadne platiť, ide však o to, či to dodrţí. Deti sú schopné to
platiť. V minulosti sme dokonca dokázali odpustiť, som za prehodnotenie. Dať im termín,
či to do 2 mesiacov splatia, prípadne si zoberú úver.
 Ing. Hartel, primátor mesta – v takej krátkej dobe to nie je schopná splatiť. Dokáţe to
splácať po 300,00 €.
 JUDr. Očko – zavolať deti, dohodnúť sa na 5-tich splátkach.
 p. Antecký – po prijatí uznesenia spláca aspoň ten mesačný nájom?
 Ing. Hartel, primátor mesta – nesplácala. Keď prišla dcéra z Nemecka, ona niečo zaplatila.
 p. Antecký – nebude teda postihnutá len mama, ale aj ostatní. Dať im ešte jednu šancu.
 p. Drexlerová – rodinu dobre poznám. Dcéra sa vrátila aj s deťmi, nevidím tam nejakú
perspektívu.
 MUDr. Ivánková – dopredu sa dá povedať, ţe je to nereálne.
 Ing. Hartel, primátor mesta – nanajvýš urobiť to, ţe dáme nejaký krajný termín.
 Ing. Randa – rodinu nepoznám, ale takejto rodine nikto nedá úver, aby to mohli splatiť.
Dať im ešte šancu.
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 PaedDr. Chládek – uţ to bolo aj na mestskej rade prerokovávané. Aj susedia sa sťaţovali.
Dlhujú veľké peniaze. Jednajme tak, ako to bolo na rade odporučené.
 Ing. Macášek – kedy bude ďalšie zastupiteľstvo? Mohli by sme to odročiť.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – dlh nevznikol za 1 rok. Keď má niekto aj menší
dlh, uţ dávno sú vysťahovaní.
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie MsZ č. 155/2009 zo dňa 06.07.2009.
(12/3/2/1)
K bodu č. 5:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – pripomienky z mestskej rady sú v predloţenom návrhu
zapracované.
Diskusia:
 JUDr. Očko – nájom ma viac zaujíma z toho dôvodu, ţe aj nájom by mal byť tvrdý.
Ţiadam predkladateľa aby to vysvetlil.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – podmienky, ktoré sú uvedené na predaj sa pouţijú primerane
aj na nájom.
 JUDr. Očko – v čl. 4 je uvedené, ţe prenájom na 5 rokov môţe povoľovať primátor.
 p. Antecký – pripomienka z komisie výstavby bola či tento materiál korešponduje aj so
starými zákonmi. K materiálu by malo byť aj právne stanovisko. Nájom na 5 rokov uţ
oprávňuje vydanie stavebného povolenia.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – bolo to spracovávané v spolupráci s právničkou i oddelením
finančným. Zásady z roku 2008 obsahovali všetky legislatívne zmeny, ktoré zákon
obsahoval. Toto je I. novelizácia zákona.
 JUDr. Očko – čl. 4, bod 13 – dať zástupcu občanov, koho sa to týka. Dajme tomu právnu
čistotu, aby nevznikla pochybnosť. Dávam procedurálny návrh – prenájom na 1 rok
rozhoduje primátor.
 JUDr. Mušková, odd. právne – tieto zásady iba menia na drobné to, čo hovorí zákon.
Kaţdý prevod nehnuteľností sa dostáva do zastupiteľstva 2 krát – prebytočný majetok.
Prenájom je preto tak definovaný – aby bola zachovaná určitá pruţnosť.
 JUDr. Očko – predaj je v mestskom zastupiteľstve. Ja som vystupoval ohľadom prenájmu.
5 rokov je veľa, je to viac ako funkčné obdobie.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – i keď je nájomná zmluva na 5 rokov, stavebné
povolenie nemôţe byť vydané.
 Ing. Macášek – 1 rok je doba, ktorá nezakladá nejakú istotu, ak bude potrebné upraviť
pozemok, investovať do toho. Ak sa uzatvára nájomná zmluva, uzatvára sa obojstranne.
 JUDr. Očko – keď chce prenájom viac ako na 1 rok, tak isto chce do toho investovať.
Toto bol ten dôvod, aby o tom zastupiteľstvo vedelo.
 JUDr. Očko – spísať majetok, ktorý sa môţe prenajímať, ktorý je prebytočný
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ukončenie diskusie k bodu č. 5.
(15/0/2/2)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č.2 k Zásadám hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Kysucké Nové Mesto.
(7/8/2/2 – návrh nebol schválený)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Kysucké Nové Mesto s úpravou v Čl. 4, ods. 4, písm. b), bod 6 – doba
nájmu na l rok.
(12/3/2/2)
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K bodu č. 6:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – stále sme v tom, ţe po 22.00 hod. súhlas musia podpísať 3 poslanci. Podľa
tohto nového je, ţe ak 1 poslanec nepodpíše, ide to do zastupiteľstva na schválenie.
Chceme mesto urobiť do 22.00 hod. a dosť. Tie reštaurácie, ktoré sú tu, ani jedna nerobí
neporiadok. Neporiadok nerobia reštaurácie, ale ľudia. Dávam návrh, ţe ak 2 poslanci
podpíšu, aby sa to schválilo. Môţe sa to doplniť aj o niekoho z ľudí.
 p. Suchánek – za príslušný volebný obvod poslanci stanovia kritériá. Diskotéky
zabezpečia rozchod z diskoték. Brať to ako odporúčajúci charakter.
 p. Poláček – nerozhodovať poslanci z toho volebného obvodu, iní poslanci z iných
obvodov.
 p. Antecký – význam vidím v tom, ţe sa vyjadrujú poslanci z obvodu, môţe sa však
vyjadriť aj poslanec z vedľajšieho obvodu. Ak sa poslanci nedohodnú, tak to dať na
zastupiteľstvo. Nenechať to na poslednú chvíľu, musia to podnikatelia predloţiť
v dostatočnom predstihu. Námestie – keď to bude jednorázová akcia, nič proti tomu.
 p. Mičian – ak to 1 poslanec neschváli, nech sa to dá do zastupiteľstva
 Mgr. Slivka – tieţ bývam pri pohostinstve, nikto sa tam zatiaľ nesťaţoval. Navrhujem do
spoločného ustanovenia zahrnúť: V prípade nesúhlasu poslancov príslušného obvodu
alebo sťaţností občanov bývajúcich v blízkom okolí danej prevádzky nebude prevádzke
povolená predajná doba po 22.00 hod.(návrh predloţil v písomnej forme–viď príloha č. 1)
 p. Poláček – keď budem niekomu chcieť urobiť zle, tak budem písať sťaţnosti, petície.
Normálni ľudia, ktorí chodia do reštaurácií udrţiavajú poriadok.
 MUDr. Ivánková – občania na minulom zasadnutí zastupiteľstva podali návrh. Prečítala
návrh na uznesenie, ktorý predloţila v písomnej forme (viď príloha č. 2)
 p. Poláček – vo veľkých mestách by nemohla byť ţiadna reštaurácia.
 p. Koňušík, prevádzkovateľ – keď sa o 22.00 hod. zatvorí prevádzka, všetci budú chodiť
do Ţiliny.
 p. Škybraha, občan mesta – je rozdiel, či reštaurácia je umiestnená pri obytnom dome
alebo nie.
 prítomný občan – je to pre podnikateľov likvidačné. V prevádzkach sú výherné prístroje,
príde o financie aj mesto.
 p. Antecký – musia sa rozlišovať miesta prevádzky. Ľudová jedáleň na Ul.
Belanského, prevádzka na Ul. 1. mája.
 p. Škybrahová, občianka mesta – jedná sa nám o to, aby tam nebola ţivá hudba.
 Ing. Hartel, primátor mesta – úrad verejného zdravotníctva vydáva vyjadrenie, či je tá
prevádzka vhodná na ten účel, ktorý ţiadajú. Mesto dáva povolenie na prevádzkovú dobu.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2 /2006,
ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na území mesta
Kysucké Nové Mesto.
(9/3/6/1 – návrh nebol schválený)
 MUDr. Ivánková – stiahnuť návrh z rokovania, dopracovať.
 p. Suchánek - uţ sú vydané niektoré doby do 30.12.2009, nestihne sa potom doba od
1.1.2010.
 Ing. Hartel, primátor mesta – inak sa to nedá urobiť, keď nie je prijaté nové VZN, platí
staré. Poslanci nech do 30.11.2009 predloţia písomné návrhy.
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Mestské zastupiteľstvo odročuje Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2 /2006,
ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na území mesta
Kysucké Nové Mesto.
(17/2/0/0)
Mestské zastupiteľstvo ukladá prepracovať návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 2 /2006, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky
sluţieb na území mesta Kysucké Nové Mesto, doplniť ho o pripomienky poslancov a občanov.
(16/1/2/0)
K bodu č. 7:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2008
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v zariadeniach školského stravovania pri
základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto.
(15/0/0/4)
K bodu č. 8:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7 /2008
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom
v Základnej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto.
(14/0/0/5)
K bodu č. 9:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Drexlerová – komisia školstva túto ţiadosť prerokovala na svojom zasadnutí
a odporučila dotáciu schváliť. Jedná sa o ţiakov našich škôl.
 Mgr. Ţabková, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva – centrum metodicky
riadi všetkých deviatakov. Ide o to, aby sa ôsmaci aj deviataci mohli tejto burzy zúčastniť.
Burza je pre deti taký prvý kontakt, aby vedeli, čo tie školy vlastne obnášajú. Tých
1660,00 € je minimum, aby sa mohol zabezpečiť doterajší priebeh burzy. Deti tu majú
vstup zdarma.
 p. Antecký – uţ som sa vyjadril, ţe podporíme. Chýba mi odpoveď v akom vzťahu je
centrum s výchovnými poradcami škôl, existuje ešte táto funkcia?
 PaedDr. Chládek – tie stredné školy budú ešte platiť poplatok?
 Mgr. Ţabková, CPPP – činí to 35,00 € - na účel MKŠS – na stánky, potom uţ nebudeme
platiť za prenájom stánkov.
 Ing. Hartel, primátor mesta – na mestskej rade odznela tá istá informácia, čo povedala
teraz pani Drexlerová. Som rád, ţe teraz je názor iný.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pre Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a
prevencie Kysucké Nové Mesto poskytnutie dotácie pre projekt Piaty workshop – Burza
stredných škôl a podnikov v hodnote 1660 €.
(17/0/0/2)
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Mestské zastupiteľstve schvaľuje vystúpenie p. Vavrovej.

(18/1/0/0)

 p. Vavrová, fi ŢILOS – bola nám vyrúbená daň a penále za pozemok, ktorý sme
nevyuţívali. Daň sme zaplatili, ale penále nie. Následne sme robili práce pre mesto cez p.
Kubu a Moravčíka, nikdy sme ani nevyrubili faktúru, lebo nám pán Očko, vtedajší
primátor povedal, ţe nám penále stiahne, keď urobíme práce. Bol sa aj v prevádzke
pozrieť.
 JUDr. Očko – podstata je taká, ţe pani robila pre pána Kubu, nie pre mesto. V prevádzke
som bol preto, aby som sa presvedčil, či firma bude schopná túto zákazku urobiť.
 Ing. Hartel, primátor mesta – s týmito záleţitosťami nemám nič spoločné. Nič sme si
v ŢILOS neobjednávali. Ak vám vznikla poţiadavka k p. Kubovi, treba si ju uplatniť
u neho. Daňové záleţitosti – pohľadávka sa nemôţe odpustiť.
 JUDr. Mušková, odd. právne – p. Vavrová hovorila o dvoch problémoch. My máme
právoplatný platobný rozkaz na 45.000,-- Sk, ideme dávať návrh na exekúciu.
 Ing. Hartel, primátor mesta – keď ste pozemok neuţívali, mali ste nájomnú zmluvu zrušiť.
Ak si myslíte, ţe máte moţnosť uspieť, napíšte ţiadosť na zastupiteľstvo.
K bodu č. 10:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo neustanovuje vo
všeobecne záväznom nariadení o dani
z nehnuteľností oslobodenie ani zníţenie dane z pozemkov, stavieb a bytov vo vlastníctve
právnických osôb, ktoré nie sú zaloţené alebo zriadené na podnikanie.
(17/0/1/1)
K bodu č. 11:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – dávam návrh, aby sa za všetky úpravy rozpočtov hlasovalo jedným
hlasovaním – teda body 11 -13.
 JUDr. Očko – úprava rozpočtu je rýchla, zrazu úprava rozpočtu aj do kapitálových
výdavkov.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje jedno hlasovanie za úpravy rozpočtov.
(18/1/0/0)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu:
 IV. úprava rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto pre rok 2009,
 I. úpravu rozpočtu ZŠ Nábreţná 845, Kysucké Nové Mesto pre rok 2009,
 II. úpravu rozpočtu ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto pre rok 2009,
 II. úpravu rozpočtu ZŠ Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto pre rok 2009,
 I. úpravu rozpočtu MŠ Komenského, Kysucké Nové Mesto pre rok 2009,
 II. úpravu rozpočtu MŠ Litovelská 605, Kysucké Nové Mesto pre rok 2009,
 II. úpravu rozpočtu MŠ 9. mája, Kysucké Nové Mesto pre rok 2009,
 I. úpravu rozpočtu CVČ Kysucké Nové Mesto pre rok 2009,
 I. úpravu rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto pre rok 2009,
 III. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Údrţba mesta Kysucké Nové Mesto pre rok
2009,
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 III. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS Kysucké Nové Mesto pre rok 2009.
(18/0/0/1)
 JUDr. Očko – navrhujem hlasovať za všetko ostatné jedným hlasovaním
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje hlasovanie za všetky ostatné body jedným hlasovaním.
(4/10/3/2 – návrh nebol schválený)
K bodu č. 14:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Cenník sluţieb a poplatkov Kniţničného a výpoţičného
poriadku Mestskej kniţnice Kysucké Nové Mesto ku dňu 01.01.2010
(19/0/0/0)
K bodu č. 15:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 259/2008 zo dňa 15.12.2008 Cenník sluţieb a
poplatkov Kniţničného a výpoţičného poriadku Mestskej kniţnice Kysucké Nové Mesto ku dňu
01.01.2010
(19/0/0/0)
K bodu č. 16.1:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo zamieta poskytnutie jednázovej dávky v hmotnej núdzi pre Martina
Romaníka, Matice slovenskej 971/23, Kysucké Nové Mesto.
(15/0/0/4)
K bodu č. 16.2:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje jednorázovú dávku v hmotnej núdzi v sume 140,00 € Viere
Jamečnej, trvalý pobyt Litovelská 800/29-2 Kysucké Nové Mesto.
(13/0/0/6)
K bodu č. 16.3:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 15 v bytovom dome 1376 –
garsónka na ul. Dubská cesta Kysucké Nové Mesto p.: Vladimírovi Králikovi, trvalý pobyt
Clementisova 1033/23, Kysucké Nové Mesto na dobu určitú v zmysle Smernice o prideľovaní
nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto.
(18/0/0/1)
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K bodu č. 16.4:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 32 v bytovom dome 1376 –
garsónka na ul. Dubská cesta Kysucké Nové Mesto p.: Svetlane Ševčíkovej, trvalý pobyt ČSA
1306/13-78, Kysucké Nové Mesto na dobu určitú v zmysle Smernice o prideľovaní
nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto.
(16/0/0/3)
K bodu č. 16.5:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 41 v bytovom dome 994 – 3izbový nájomný byt na ul. Murgašovej Kysucké Nové Mesto r.: Márii Bajánkovej s manţ.,
trvalý pobyt Nábreţná 900/15, Kysucké Nové Mesto na dobu určitú v zmysle Smernice
o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto.
(17/0/0/2)
K bodu č. 16.6:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 13 v bytovom dome 2591 – 2izbový bezbariérový nájomný byt na ul. Štúrovej Kysucké Nové Mesto r.: Miroslave
Maliarovej s manţ. Milanom, trvalý pobyt Litovelská 806/35-1, Kysucké Nové Mesto na dobu
určitú v zmysle Smernice o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové
Mesto.
(13/0/0/6)
K bodu č. 16.7:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 14 v bytovom dome 2591 – 3izbový nájomný byt na ul. Štúrovej Kysucké Nové Mesto p.: Jane Majtánovej, trvalý pobyt
Sládkovičova 1206/57-40, Kysucké Nové Mesto na dobu určitú v zmysle Smernice
o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto.
(18/0/0/1)
K bodu č. 16.8:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje výmenu bytu č. 52 v bytovom dome 1048 ul. Clementisova p.
Mária Drndová s manţ. za byt č. 50 v bytovom dome 1140 ul. Komenského Kysucké Nové
Mesto p. Mária Šmehylová s tým, ţe s nájomcom na nájomný byt 52 v dome 1048 ul.
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Clementisova bude uzatvorená nájomná zmluva na dobu určitú v zmysle Smernice
o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto.
(17/0/0/2)
K bodu č. 16.9:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo zamieta ţiadosť p. Aladára Strkáča Komenského 922/1 Kysucké Nové
Mesto o výmenu bytu.
(18/0/0/1)
K bodu č. 16.10:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo zamieta ţiadosť p. Štefana Kráľoviča, Murgašova 613/46 Kysucké
Nové Mesto o splátkový kalendár.
(14/1/0/4)
K bodu č. 16.11:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 PaedDr. Chládek – sumy sú uvedené len tie, čo dlhuje mestu. Tie ostatné sumy sú tie, čo
dlhujú Kysuci, s.r.o.
 Ing. Macášek – v materiáli je uvedené aké budú splátky
 JUDr. Očko – keď toto budú plniť, tak nikto ich uţ nevysťahuje?
 JUDr. Mušková, odd. právne – urobí sa zmluva o splátkach, tá sa musí plniť.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ţiadosť p. Jarmily Facunovej, Nábreţná 900/34 Kysucké
Nové Mesto o splátkový kalendár sumu 405,20 € v pravidelných mesačných splátkach a to
sumou 50,0 € s podmienkou, ţe ak nezaplatí niektorú zo splátok v dohodnutej lehote, stáva sa
celý dlh splatný naraz a veriteľ bude dlh vymáhať prostredníctvom súdu. V prípade zlepšenia
zárobkových a majetkových pomerov dlţníka, dlţník má moţnosť predčasného splatenia celej
pohľadávky.
(13/2/1/2)
K bodu č. 16.12:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ţiadosť p. Viery Facunovej, Kysucké Nové Mesto
o splátkový kalendár sumu 1.195,31 € v pravidelných mesačných splátkach a to sumou 70,0 €
s podmienkou, ţe ak nezaplatí niektorú zo splátok v dohodnutej lehote, stáva sa celý dlh
splatný naraz a veriteľ bude dlh vymáhať prostredníctvom súdu. V prípade zlepšenia
zárobkových a majetkových pomerov dlţníka, dlţník má moţnosť predčasného splatenia celej
pohľadávky.
(12/3/0/3)
K bodu č. 16.13:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
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Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ţiadosť p. Karela Štrkáča, Komenského 922/2 Kysucké
Nové Mesto o splátkový kalendár sumu 1.075,48 € v pravidelných mesačných splátkach a to
sumou 50,0 € s podmienkou, ţe ak nezaplatí niektorú zo splátok v dohodnutej lehote, stáva sa
celý dlh splatný naraz a veriteľ bude dlh vymáhať prostredníctvom súdu. V prípade zlepšenia
zárobkových a majetkových pomerov dlţníka, dlţník má moţnosť predčasného splatenia celej
pohľadávky.
(14/3/0/1)
K bodu č. 16.14:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – ak bude platiť, môţe sa mu predĺţiť nájom. Zatiaľ nechať na
3 mesiace.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje obnovenie nájomnej zmluvy na byt č. 2 v bytovom dome 922
ul. Komenského Kysucké Nové Mesto s p. Karelom Štrkáčom na dobu určitú v zmysle
Smernice o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto - na dobu
3 mesiace.
( 15/3/0/0)
K bodu č. 16.17:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom v písomnej
forme predloţený pred začiatkom zasadnutia zastupiteľstva.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje jednorázovú dávku v hmotnej núdzi v sume 20,00 € Mariane
Kubištovej, Kysucké Nové Mesto.
(17/0/0/1)
K bodu č. 16/18:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom v písomnej
forme predloţený pred začiatkom zasadnutia zastupiteľstva.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje jednorázovú dávku v hmotnej núdzi v sume 20,00 €
Slavomíre Petrákovej, Dubská cesta 887/12, Kysucké Nové Mesto .
(14/0/0/4)
K bodu č. 16.19:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom v písomnej
forme predloţený pred začiatkom zasadnutia zastupiteľstva.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 42 v dome 994 na Ul.
Murgašovej p. Anne Ochodničanovej, trvale bytom Kysucké Nové Mesto, na dobu určitú
v zmysle Smernice o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto.
(18/0/0/0)
K bodu č. 17.1:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
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Diskusia:
 p. Antecký – na mestskej rade som sa pýtal, kto vyznačoval stojiská na Ul. Clementisovej
– sú veľké. Mestská polícia to mala preveriť. Ak je to podľa nájomnej zmluvy, prečo sú
také veľké, mali sa vyznačiť všetky miesta na parkovanie.
 JUDr. Mušková, odd. právne – dávame len toľko na auto, aké sú to mená, preveríme to.
 p. Mičian – nie sú tieto rozmery dané? Ak je vozičkár, musí sa tam nejako k tomu autu
s tým vozíčkom dostať.
 p. Antecký – v týchto prípadoch sa nejedná o vozičkárov.
 PaedDr. Chládek – ani vozičkár nemusí mať väčší priestor.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení novely
zák. č. 258/2009 Z. z. § 9a/ ods. 9/ písm. c/ z dôvodov hodných osobitného zreteľa 3/5-tinovou
väčšinou prítomných poslancov prenájom častí pozemkov - parciel vo vlastníctve Mesta
KNM pre nájomcov:
a) Ťažko zdravotne postihnutú osobu používajúcu parkovací preukaz alebo osobitné
označenie vozidla:
1. Emília Jurášová, Sládkovičova 1224/27, Kysucké Nové Mesto
2. Jozef Bestvina, Clementisova 761/4, Kysucké Nové Mesto
3. Mal. Samuel Janáčik, v zastúpení matkou: Martina Janáčiková, Murgašova 611/30,
Kysucké Nové Mesto
4. Miroslava Kormanová, Litovelská 806/38 – byt č. 2, Kysucké Nové Mesto
5. Mal. Daniel Sýkora, v zastúpení matkou: Katarína Sýkorová, Jesenského 1234/19 –
byt č. 50, Kysucké Nové Mesto
6. Vladimír Benedik, Štúrova 1303/48, Kysucké Nové Mesto
7. Anna Lisková, Sládkovičova 1206/63, Kysucké Nové Mesto
8. Anna Macejková, Clementisova 1358/7 – byt 69, Kysucké Nové Mesto
9. Anna Adzimová, Murgašova 613/35, Kysucké Nové Mesto
b) Ťažko zdravotne postihnutú osobu, ktorej bol vydaný preukaz ŤZP a nepoužíva
parkovací preukaz:
1. Ján Čupa, Clementisova 1358/68, Kysucké Nové Mesto
2. Lýdia Stasinková, Sládkovičova 1224/69 -28, Kysucké Nové Mesto
3. Eva Michelová, M. Nešporu 1186/3 – byt č. 18, Kysucké Nové Mesto
4. Milan Boris, Sládkovičova 1206/61 – byt č. 70, Kysucké Nové Mesto
5. Boţena Stopjaková, ul. 9. Mája 1181/3 – byt č. 9, Kysucké Nové Mesto
6. Miroslav Butta, trvale bytom: Havířov, ČR, Prostřední Suchá, U pošty 1172/7,
dlhodobo sa zdrţiava na adrese: Jesenského 1234/13 – byt č. 9, Kysucké Nové Mesto
7. Eva Škutáková, Sládkovičova 1224/69 – 32, Kysucké Nové Mesto
8. Marián Butta, Jesenského 1234/13 -9, Kysucké Nové Mesto
za účelom parkovacieho miesta s vyhradeným státím, za podmienok uvedených vo Všeobecne
záväznom nariadení
mesta Kysucké Nové Mesto č. 2/2009 o státí na verejných
priestranstvách a vjazde do pešej zóny mesta Kysucké Nové Mesto a Všeobecne záväznom
nariadení mesta Kysucké Nové Mesto č. 3/2009 o nájme a uţívaní verejného priestranstva
a pešej zóny na území mesta Kysucké Nové Mesto.
(18/0/0/0)
K bodu č. 17.2:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
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Diskusia:
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – iba v zmysle VZN, aby sa na kaţdú plochu v meste nemuselo
zvlášť schvaľovať.
 Mgr. Slivka – popri bytových domoch sú stále modré značky na parkovanie, tie tabule
sú rozličné, platia všetky?
 Ing. Hartel, primátor mesta – navrhoval som, aby sa parkovanie dávalo iba na panáčika.
 JUDr. Očko – malo by byť na tabuli vyznačené aj číslo auta.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení novely
zák. č. 258/2009 Z. z. § 9a/ ods. 9/ písm. c/ z dôvodov hodných osobitného zreteľa 3/5-tinovou
väčšinou prítomných poslancov prenájom častí pozemkov – parciel vo vlastníctve Mesta
Kysucké Nové Mesto:
1. za účelom pridelenia parkovacieho miesta s vyhradeným státím pre ţiadateľov
a v cene podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kysucké Nové Mesto č.
2/2009 o státí na verejných priestranstvách a vjazde do pešej zóny mesta Kysucké
Nové Mesto čl. 7/ a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kysucké Nové Mesto č.
3/2009 o nájme a uţívaní verejného priestranstva a pešej zóny na území mesta
Kysucké Nové Mesto:
a) Ťažko zdravotne postihnutú osobu používajúcu parkovací preukaz alebo osobitné
označenie vozidla a takáto osoba je vlastníkom motorového vozidla alebo takéto
motorové vozidlo sa pouţíva pre jej potrebu,
b) Ťažko zdravotne postihnutú osobu, ktorej bol vydaný preukaz ŤZP a nepoužíva
parkovací preukaz a je vlastníkom motorového vozidla,
c) Fyzickú osobu – nepodnikateľa, ktorá je vlastníkom motorového vozidla zaradeného
do kategórie M1 podľa vyhl. MDPaT SR o podmienkach premávky vozidiel na
pozemných komunikáciách č. 116/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov,
2. pre ţiadateľov za účelom a v cene vyhradenom vo Všeobecne záväznom nariadení
mesta Kysucké Nové Mesto č. 3/2009 o nájme a uţívaní verejného priestranstva
a pešej zóny na území mesta Kysucké Nové Mesto čl. 3/ v spojitosti s čl. 2/ citovaného
VZN mesta Kysucké Nové Mesto.
(17/0/0/1)
K bodu č. 17.3:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – aj do budúcna – aj tú kanalizáciu čo sa idú robiť byty.
 Ing. Hartel, primátor mesta – obecne sa to robí bezodplatným prevodom.
 Ing. Macášek – táto cena sú tie náklady za všetky práce, ktoré zaplatilo mesto?
 PaedDr. Chládek – uţ sme to raz zaplatili. Tie ďalšie byty čo sa stavajú tieţ budú takto
zvýhodnené?
 JUDr. Očko – v tomto prípade treba pochváliť primátora, ţe presadil odkúpenie tohto.
Stavba sa povolila tak, ţe VISTO si nedalo do stavebného povolenia kanalizáciu, muselo
ju vybudovať mesto. Mesto o dotáciu ţiadosť podalo, ale nebola dobrá. Moţno by bolo
dobré dať aj tie ostatné na odkúpenie – museli by si to dať vodárne do plánu.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení novely
zák. č. 258/2009 Z. z. § 9a/ ods. 8/ písm. e/ z dôvodov hodných osobitného zreteľa 3/5-tinovou
väčšinou prítomných poslancov:
 predaj hmotného majetku – rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,
prekládka kanalizácie vybudovaných v rámci stavby “ “Dostavba sídliska Kamence Kysucké Nové Mesto, 3 x 31 b. j.“ v skladbe:
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 rozšírenie verejného vodovodu SO04, vodovodné potrubie HDPE DN 110 mm, v dĺţke
60,36 m,
 rozšírenie verejnej kanalizácie SO05, kanalizačné potrubie vetva S1 – PVC DN 315 mm
v dĺţke 46,73 m, vetva S2 – PVC DN 315 mm v dĺţke 33,92 m,
 prekládka kanalizácie SO11, kanalizačné potrubie vetva P1- PVC DN 500 mm v dĺţke
74,11 m,
v k. ú. Kysucké Nové Mesto, za dohodnutú kúpnu cenu 54.393,60 € (1.638.661,61 Sk) pre
kupujúceho: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. so sídlom: Bôrická cesta 1960, 010
57 Ţilina, IČO: 36672297.
(15/2/0/1)
K bodu č. 17.4:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Antecký – komisia odporúča tam vybudovať parkovisko.
Mestské zastupiteľstvo zamieta ţiadosť o prenájom časti pozemku KN C 143/1 v k. ú. Kysucké
Nové Mesto o výmere 75 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto pre ţiadateľov Rastislav Szijjártó,
Stanislav Dragoň, Ivana Šulganová, Ján Kontrík, Viera Garbierová, bytom Nábreţná 907/19,
Kysucké Nové Mesto za účelom výstavby parkovacích plôch pre osobné automobily.(17/0/0/1)
K bodu č. 18:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Antecký – na MR som hovoril o výdavkoch, teraz sa pýtam na príjmy. Vieme, ţe štát
všetko nedá, ako z tohto vyjdeme?
 p. Novotná, odd. finančné – zo štátneho rozpočtu mali by prísť, aj výnosy – tieţ by mali
prísť, nemal by byť problém.
 p. Antecký – dávam návrh – treba urobiť analýzu MŠ Budatínska Lehota, či je to
rentabilné pre mesto.
 JUDr. Očko – vrátim sa k plneniu rozpočtu – nepáčia sa mi niektoré poloţky v beţných
výdavkoch. V kaţdom prípade by sme mali o tom vedieť. Čerpať aţ po schválení.
 p. Antecký – beţí diskusia k bodu 18. Vystúpil predseda komisie finančnej, ďalšia členka
komisie finančnej, chceli vysvetlenie. Ak vznikne nový výdavok, mali by sme o tom
vedieť skôr a vyjadriť sa k tomu.
 Ing. Hartel, primátor mesta – chcem len podotknúť, ţe pánovi Očkovi som povolil
vystúpenie po uzatvorení moţnosti prihlásiť sa do diskusie.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie rozpočtu samosprávneho orgánu Mesta
Kysucké Nové Mesto za I. – IX. mesiac 2009.
(13/0/4/01)
K bodu č. 18.2:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu na stravu pre študentku Barboru Holubovú,
študentku 3. ročníka Odborného učilišťa internátneho, Murgašova 580, Kysucké Nové Mesto
v maximálnej výške 50 € na jeden mesiac na obdobie október, november a december 2009,
na základe predloţeného poštového platobného poukazu.
(16/0/0/2)
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K bodu č. 18.3:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 Dr. Priečko, spracovateľ monografie – podrobne vysvetlil postupy spracovania
monografie, čo všetko by mala obsahovať.
 p. Antecký – vôbec nespochybňujem potrebu vydať takúto monografiu. Ak uţ nejaká
vyšla, mohli ste ju odprezentovať.
 Mgr. Slivka – pozeral som si Neslušu, má to kvalitu.
 MUDr. Ivánková – konečne sa tu ide niečo robiť. Kto by chcel, môţe nejako prispieť?
 JUDr. Očko – 44.000 tis. Je celkový náklad, spolufinancovanie mesta je 10 % - bude to
postačujúce?
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje spoluúčasť - spolu financovanie projektu Monografia
Kysucké Nové Mesto vo výške ...............; t.j. 10 % z celkovej ceny rozpočtu projektu –
poskytnutie dotácie v rámci metodického pokynu MK – 4091/2009-10/10170 grantového
systému MK SR v roku 2010, v grantovom programe 8: „Nehmotné kultúrne dedičstvo
a kultúrno-osvetová činnosť.“
(17/0/0/1)
K bodu č. 19:
 Ing. Hartel, primátor mesta – nakoľko Mgr. Dostálová sa vzdala členstva v rade školy pri
MŠ Komenského, je potrebné schváliť za ňu náhradu. Na ponuku členstva reagoval pán
Mičian, navrhujem teda schváliť túto nomináciu.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa členstva Mgr. Jaroslavy Dostálovej
v Rade školy pri MŠ Komenského.
(17/0/0/1)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zástupcu mesta p. Dušana Mičiana, do Rady školy pri MŠ
Komenského Kysucké Nové Mesto na volebné obdobie 2006/2010.
(15/0/0/3)
K bodu č. 20:
 p. Poláček:
 nové bytovky na Kamencoch – pri prvej bytovke je osvetlenie ale bez káblov,
 hlodavce – p. Gajdošová – dokedy to takto bude?
 parkovacie plochy – kontajnery inak rozmiestniť, lebo zaberajú miesto na parkovanie
 urobiť poriadok s ľuďmi popíjajúcimi pod laubňami pri Pastvovi a bývalom Fidese.
Treba im to ponúknuť na odpredaj.
 dať tam kamerový systém
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 nové bytovky – osvetlenie – jediná bytovka, kde nefunguje osvetlenie je tá prvá, tú čo sme
kupovali infraštruktúru. Budeme musieť to dotiahnuť do konca.
 parkovacie plochy – pri kontajneroch – cez ÚM zariadime,
 kamerový systém – kaţdý rok sa podáva projekt na rozšírenie kamerového systému
 p. Gajdošová
 MUDr. Falát:
 ZŠ Suľkov – ţiadosť o vybudovanie autobusovej zastávky – Kysucká piváreň – pre
cca 40 detí.
 občania dolnej časti Ul. Kukučínovej – problémy s mestským rozhlasom
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Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 zastávka – ak ide o 40 detí – je to naliehavá vec
 MR – cez ÚM zariadime
 Ing. Randa:
 Bytovka oproti Rebeka – sťaţujú sa, ţe ich rušia taxíky. Dať tam zákaz vjazdu pre
taxíky.
 M. Nešporu – po zatváracích hodinách sa mládeţ zdrţuje za Jednotou – pijú tam, rušia
nočný kľud. Tento priestor osvetliť, dať tam kamerový systém.
 poďakovanie autorovi myšlienky za detské ihriská – ak budú financie, rozširovať
ďalej.
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
Odpoveď zašleme písomne.
 JUDr. Očko – ţiadam o vystúpenie pána Bystričana, ktorý chce predniesť svoj problém.
 p. Bystričan – pred 15-timi rokmi som tam kde bývam – v Hornej Skotni - robil cestu,
rygoly. Sused staval dom, zasypal ho. Teraz to je menšie, sú tam asi iba 20 cm otvory,
vody ide všetka po ceste. Cesta je zničená. Ţiadam zastupiteľstvo, aby sa tam prišli
pozrieť.
 Ing. Hartel, primátor mesta – tieto susedské spory sa tam ťahajú dlhšiu dobu. Bolo by
dobré, aby sa tam išla komisia výstavby pozrieť.
 p. Antecký – uţ to tu bolo prezentované, mal sa tam ísť pozrieť pán Kultán a pán Golis.
Ţiadal som, ţe keď tam pôjdu, aby ma prizvali. Zatiaľ ma nikto nevolal.
 Ing. Hartel, primátor mesta – moţno tomuto pomôţe nezainteresovaný človek.
 p. Mičian:
 odvoz plastov, hlavne počas sviatkov – predvídať udalosti, je toho väčšie mnoţstvo.
 petícia z Ul. Benkovej proti výstavbe novej bytovky na Kamencoch – neboli ani volaní
na stavebný úrad, výstavba hraničí 4 m od záhrad, znehodnocuje sa im bývanie.
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 bytovka na Kamencoch – nejedná sa o výškový činţiak, výstavba bola schválená na
zastupiteľstve. Máme všetky podmienky pre to, aby sme poţiadali o dotáciu.
 Ing. Jureková, odd. investičné – výstavba hraničí s parkovacími plochami, od
rodinných domov je to viac vzdialené, je to zavádzajúca informácia. Všetci dotknutí
boli pozvaní. Je tam aj pozemok mesta.
 p. Antecký :
- redakcia Zvesti – dostal som anonymný list ohľadom predajne Mravec – preveriť ten
stav – vyrozumieť Jednotu
- štítky v obchodoch – cez ŠOI alebo oddelenie obchodu
- nie je ţiadna informácia SEVAK – odkanalizovanie pri čističke – dokresliť do
projektu lapače,
- komisia výstavby – nebol záver ani na mestskej rade – zámenná zmluva s VÚC, dodať
komisii výstavby aj zápisnice z výberového konania na ZŠ Nábreţná, Clementisova,
ZUŠ.
- ÚM – v roku 2007 boli poţiadavky na realizáciu z volebného obvodu č. 5 – ţiadam
písomne odpovedať, čo je splnené a čo nie, stačí aj meilom odpoveď.
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garáţe Ul. Benkova – popred bytovky VISTO – v akom je to stave, či to bude
odpratané a kedy,
- doplnky na detské ihriská – v jednej časti mesta sa ďakuje, dolný koniec sa obchádza.
Voľná plocha – cca 10 parkovacích miest na Ul. Clementisovej.
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 podnet Jednote
 daţďové vody Ul. Clementisova – otázka realizácie - informoval som, aký je rozpočtový
náklad – investičná akcia mesta.
 zápisnice z výberových konaní
 garáţe – odpovieme písomne
 stojiská – ak sú naplánované, určite budú zrealizované.
-

 p. Suchánek:
 detské ihriská – boli tam dané iba 2 gulatiny ako hojdačky,
 ÚM – poďakovanie riaditeľke – orez stromov,
 parkovanie okolo činţiakov – státie na verejných komunikáciách – stoja tam vozidlá
podnikateľov – prehodnotiť VZN,
 vytvoriť v KNM zberné stredisko na odpad – zberný dvor,
 vývoz separovaného odpadu – absentuje pruţnosť
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 detské ihriská – odpovieme písomne,
 parkovanie – zatiaľ podľa VZN – treba vytvoriť na to legislatívu,
 zberný dvor – budeme to riešiť s T + T
 Mgr. Bandura:
 odstavné plochy na kontajnery – zatiaľ nie sú urobené – Ul. Lipová – doriešiť,
 park – je to hanba – zvýšiť tam kontrolu,
 pamätník v parku – zanedbaný – opraviť ho
 list - fara
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 odstavené plochy – iba niečo vybetónované,
 mestský park – cez mestskú políciu poriešime,
 pamätník – musíme to vyriešiť,
 MUDr. Ivánková:
 lávka na ceste na cintorín (pri dome p. Ďuranu?) zábradlie je utrhnuté, drţí iba na
niektorých miestach,
 stojiská v poliklinike – kto to robí?
 pieskoviská – doplniť o smetné koše,
 JUDr. Očko – ţiadam písomne odpovedať:
 aká je právna situácia so spalovňou, poliklinikou, parkom a poštou + zápisnice
z výberových konaní
 Lišková – Dubie – výrub stromu pred domov - má podozrenie, ţe nebol vyrezaný preto,
lebo tam býva p. Androvič, ktorý je zamestnaný na odd. výstavby.
 p. Lišková, občianka mesta – strom keď spadne, tak spadne na náš dom. Je tam aj
elektrické vedenie, urobí to veľkú škodu. Pán Androvič si myslí, ţe naňho nik nie je.
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 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – preskúmala som celý spisový materiál. Strom je
súkromný. Náš úrad neporušil ţiaden predpis.
K bodu č. 21:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu Ing. Hartel, primátor mesta poďakoval všetkým
za účasť a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Ivan Poláček
I. overovateľ

Mgr. Daniel Bandura
II. overovateľ

Ing. Ľubomír Golis
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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