Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 19.01.2009

Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice.
3. Diaľničný privádzač.
4. Záver.

K bodu č. 1:
Mimoriadne zasadnutie otvorila a viedla z poverenia primátora Ing. Svrčková,
zástupkyňa primátora. Ospravedlnila neúčasť pána primátora z dôvodu služobnej cesty.
Ospravedlní poslanci: Bc. Stecher.
 p. Antecký – ideme hlasovať o procedurálnych otázkach, chcem sa spýtať, aké
zastupiteľstvo je zvolané. Mám pripomienky k pozvánke a programu, mali by sme vedieť
do čoho ideme.
 JUDr. Ing. Očko – pán Antecký mal pravdu, ak je zmena programu, najprv má byť
program
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – mimoriadne MZ sa v zmysle zákona zvoláva buď
na základe podnetu poslancov alebo ho zvolá primátor, ak je to potrebné. Dňa 09.01.2009
bola prinesená žiadosť o zvolanie mimoriadneho MZ, ktorá bola doložená aj petíciou
občanov, ktorá však nespĺňala všetky náležitosti petície.
Diskusia:
 p. Antecký – v žiadosti o zvolanie mimoriadneho MZ bol stanovený termín na
14.01.2009. Petícia bola za zrušenie uznesenia, ktoré bolo prijaté na mimoriadnom
zasadnutí MZ dňa 22.12.2008 – zrušenie železničného priecestia. Toto občania žiadajú,
preto dnešné mimoriadne zastupiteľstvo malo riešiť problematiku železničného priecestia
a nie diaľničného privádzača.
 JUDr. Ing. Očko – nerokovať o diaľničnom privádzači ale o železničnom priecestí.
 p. Antecký – správne malo byť v pozvánke v programe uvedené železničné priecestie.
 JUDr. Ing. Očko – nech je tu prerokovaná otázka železničného priecestia.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – železničné priecestie bolo spomínané len
v súvislosti s diaľničným privádzačom.
 Ing. Macášek – zbytočne sa tu robia obštrukcie, tá problematika spolu súvisí. Je to
v princípe jedno či bude rokovanie o privádzači alebo o železničnom priecestí. Navrhujem
hlasovať o programe tak, ako bolo uvedené v pozvánke.
 JUDr. Ing. Očko – poslanci majú problém s priecestím a nie s privádzačom.
 p. Antecký – pán Macášek, nebol si tu, keď sa dňa 22.12.2008 hlasovalo o zrušení
železničného priecestia. Dávam procedurálny návrh – program upraviť na rokovanie
o rekonštrukcii železničnej trate.
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 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – dávam hlasovať o programe tak, ako bol uvedený
v pozvánke.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania mimoriadneho zasadnutia mestského
zastupiteľstva bez zmien.
(10/4/2/0)
 JUDr. Ing. Očko – navrhujem v čo najkratšom období zvolať mimoriadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva ohľadom železničného priecestia.
 p. Antecký – toto zasadnutie nekorešponduje so zákonom, malo byť zvolané na deň
14.01.2009

K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: MUDr. Jablonská, PaedDr. Chládek, p. Poláček.
Takto navrhnutá návrhová komisia bola schválená.
(17/0/0/0)
Za overovateľov zápisnice z mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa
19.01.2009 boli určení: Mgr. Dostálová, p. Mičian.

K bodu č. 3:
Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – informovala o krokoch, ktoré mesto urobilo ohľadom
diaľničného privádzača a s tým súvisiacim železničným priecestím. Prečítala aj stanovisko
k zrušeniu železničného priecestia zo dňa 13.01.2009 – viď príloha č. 1 a 2.
Diskusia:
 p. Antecký – pani Svrčková povedala, čo všetko ste urobili, aby ste zachránili už
zachránené. Už v decembri 2006 bol diaľničný privádzač zakreslený do dokumentov.
 JUDr. Ing. Očko – veľakrát sa mi dostali do uší nedobré, zavádzajúce informácie.
Zástupkyňa jasne povedala, že do 15.1.2009 je termín. Nie že si chcela dať do
povedomia, ale si naliehala. Poradca primátora pre dopravu, aj my s ním môžeme
spolupracovať?
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – poradca primátora – je to neplatená funkcia, je
to občan z Kysuckého Nového Mesta.
 Ing. Randa – mrzí ma, že takto začíname nový rok. 22.12.2008 – tento dátum treba
zapísať do histórie, prvýkrát sa nám podarilo schváliť rozpočet na nový rok ešte
v predchádzajúcom roku. Vyzývam na rok zmieru – je to rok mnohých volieb.
 p. Poláček – dnes sme tu prišli preto, lebo občania za nami chodia okolo železničného
prejazdu.
 JUDr. Ing. Očko – je to presne tak, ako povedal pán Antecký. Nie v minulosti sa niečo
zanedbalo. 26.3.2008 bolo vydané stavebné konanie, 7.7.2008 bolo správoplatnené.
Niekto tu niečo zanedbal, zbadal, že je zle a ako z toho von.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – konkrétne povedať, v čom zavádzame, čo sme
zanedbali.
 PaedDr. Chládek – bolo tu povedané, že diaľničný privádzač to ruší. Pokiaľ je to tak, tak
sme tu vlastne zbytočne.
 p. Antecký – JUDr. Očko a ja čerpáme aj z praktického poznania z VÚC, návštevy
generálneho riaditeľa združenia Žilina – Kysuce, tento rok sa už robí trať v KNM, je
to informácia priamo od zdroja. Pán Starinský - úzko som rokoval ako s bývalým
riaditeľom železníc.
 p. Poláček – bude zachovaný prejazd?
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 Ing. Macášek – pán Starinský dostal od primátora splnomocnenie na rokovania ohľadom
diaľničného privádzača. Má kontakty priamo na ministerstve. Nie je pravda, že na riešení
diaľničného privádzača sa zaspalo. Od roku 2002 sa stále na tom pracovalo. Jedna vec je
záujem a snaha, druhá vec je, či druhá strana pristúpi na navrhované riešenia. Aj súčasné
vedenie robilo všetko preto, aby diaľničný privádzač tu bol.
 MUDr. Ivánková – aký je výsledok z rokovania? Tí ľudia z Ul. Kukučínovej budú mať
možnosť prechodu?
 JUDr. Ing. Očko – nie čo sa nepodarilo a čo sa nestihlo. Som presvedčený, že rok
a pol sa nerobilo. Trvám na tom, že sa to zanedbalo.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – už dávno pred petíciou boli opakované
stretnutia. Petícia bola spísaná na základe informovania na mimoriadnom
zastupiteľstve dňa 22.12.2008. Územné rozhodnutie stratilo platnosť v roku 2007.
 p. Antecký – pán Macášek – to nás rozčarováva, že všetko bolo urobené. Vykonávací
projekt bol hotový, ani na VÚC do štvrtka nikto nevedel, ako sa v Kysuckom Novom
Meste bude riešiť ďalej cesta. Za chvíľu sa dostaneme do situácie, že budeme musieť
zhánať na výkup pozemkov.
 Ing. Macášek – už dve hodiny diskutujeme, je to len o obviňovaní. Treba rokovať
pragmaticky.
 p. Kriváček, občan Radole – predložil svoj návrh riešenie diaľnice.
 p. Antecký – toto zastupiteľstvo bolo prospešné, aby sme si vyjasnili veci. Na zasadnutí
dňa 22.12.2008 boli povedané polopravdy. Čo povedal pán Kriváček by mohlo byť
predmetom riešenia cesty od privádzača do mesta. Cieľ, pre ktorý sa zvolávalo toto
zastupiteľstvo bolo zrušiť uznesenie prijaté dňa 22.12.2008 ohľadom zrušenia
železničného priecestia, aby toto uznesenie nebolo niekedy zneužité.
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 312/2008 zo dňa 22.12.2008.
(16/0/0/0)
 JUDr. Ing. Očko – žiadam vykonať kontrolu na dodržiavanie zákona č. 369/90 Zb.
v súvislosti so žiadosťou o zvolanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva.
 p. Antecký – žiadosť bola podaná v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Buď vystúpi
pani kontrolórka alebo bude podnet na prokuratúru.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vykonanie kontroly dodržiavania zákona č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení v súvislosti so žiadosťou o zvolanie mimoriadneho
mestského zastupiteľstva.
(10/1/2/2)

K bodu č. 4:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu zástupkyňa primátora poďakovala
všetkým za účasť a mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončila.

Mgr. Jaroslava Dostálová
I. overovateľ

Dušan Mičian
II. overovateľ

Ing. Ľubomír Golis
prednosta MsÚ

Ing. Jana Svrčková
zástupkyňa primátora
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