Zápisnica
z 23-ho riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 23.02.2010
Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Správy hlavného kontrolóra
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Dotácia pre Barboru Holubovú
6. Dodatok č. 1 k VZN 6/2009
7. Návrh VZN č. 1/2010 o poskytovaní podpornej sociálnej sluţby, stravovania v jedálni
8. Informácia o návrhoch poslancov k VZN 2/2006 – dodatok č. 1
9. Návrh na I. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2010
10. Návrh na I. úpravu rozpočtu ZŠ Nábreţná na rok 2010
11. Návrh na I. úpravu rozpočtu ZŠ Clementisova na rok 2010
12. Návrh na I. úpravu rozpočtu ZŠ Dolinský potok na rok 2010
13. Návrh na I. úpravu rozpočtu CVČ na rok 2010
14. Návrhy komisií
15. Nakladanie s majetkom mesta
16. Rôzne
17. Interpelácie
18. Záver
K bodu č. 1:
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Hartel, primátor mesta. Privítal
prítomných poslancov. Ospravedlnil poslancov: Bc. Stecher, p. Hollá, p. Drexlerová.
Za overovateľov boli určení: p. Antecký, Mgr. Bandura
Návrhová komisia: MUDr. Falát, p. Gašpieriková, PaedDr. Chládek

(13/0/0/0)

 Ing. Hartel, primátor mesta – navrhol bod č. 16.1 dať ako bod č. 15.2.
S touto úpravou bol predloţený návrh na schválenie programu rokovania 23-tieho riadneho
zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania 23-tieho riadneho zasadnutia mestského
zastupiteľstva konaného dňa 23.02.2010 s úpravou, ktorú predniesol primátor mesta.
(13/0/0/0)
K bodu č. 3.1:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Antecký – oceňujem činnosť kontrolórky. V správe o vybavovaní sťaţností je uvedené,
ţe na odd. výstavby bolo podaných 10 sťaţností, prosím kópie týchto sťaţností.
 JUDr. Očko – mal som tú istú poţiadavku ako p. Antecký
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 Ing. Randa – ďakujem hlavnej kontrolórke za perfektne vykonanú prácu
 Ing. Chládková, hlavná kontrolórka – pre pána Anteckého zabezpečíme kópie sťaţností.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta za rok 2009.
(13/0/0/0)
K bodu č. 3.2:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o vybavovaní sťaţností za rok 2009.
(13/0/0/0)
K bodu č. 4.1:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Antecký – dostali sme aj materiál – dodatočne zaslaný materiál členom MsR
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie priebeţné plnenie uznesenia MsZ č. 280/2009,
v zmysle predloţeného písomného materiálu.
(13/0/0/0)
K bodu č. 4.2:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Antecký – bod A – vyberanie parkovného – ako keby sme sa báli nepopulárnych
opatrení. Upozornili sme na parkovanie kamiónov, ktoré si to zjednodušujú. Osobné autá,
stav je neúnosný, najmä v centrálom jadre mesta. Zvýšenie daní, prehodnotenie zvýšenia
poplatkov za psov – stav nie je dobrý, treba to riešiť. To sú sťaţnosti obyvateľov najmä
s malými deťmi.
 daň z nehnuteľností, „E“ stav – niektoré obce to vyberajú, so stanoviskom, ktoré bolo
predloţené súhlasím,
 budova na Ul. Štúrovej – nepredávať, hľadať vyuţitie pre mesto, hlavne pre sociálnu
oblasť,
 príjmy a výdaje škôl – ţiadal som analýzu MŠ Bud. Lehota. To čo bolo dodané, je to
neprehľadné, nemá to vypovedaciu hodnotu. Keď hovorím o analýze, tak zhodnoťme
príjmy a výdaje, racionálne zhodnoťme, či takéto zariadenie je rentabilné
prevádzkovať.
 p. Poláček – dane za psa – prečo by mali trpieť ich zvyšovaním tí, čo po svojich psoch si
upratujú. Treba robiť kontroly, pokutovať.
 Mgr. Slivka – vyberanie parkovného – treba urobiť pasportizáciu, potom dávať parkovné
miesta. Dodávky parkujú kríţom, zaberajú viacero parkovacích miest. Psy – priebeţne
kontrolovať, investovať peniaze do nádob na exkrementy.
 JUDr. Očko – primátor nemá právo posudzovať vystúpenie poslancov
 Ing. Hartel, primátor mesta – toto sú podnety, ktoré treba riešiť v činnosti MP. Neboli
predloţené konkrétne návrhy, nechávam to otvorené.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie splnenie uznesenia MsZ č. 268/2009, v zmysle
predloţeného písomného materiálu.
(8/2/2/2)
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K bodu č. 5:
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 január – jún 2010, na základe
predloţeného poštového platobného poukazu.
(14/0/0/0)
K bodu č. 6:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 JUDr. Očko – tento bod je uţ viackrát na MZ – ide hlavne o CVČ. Teraz je to rovnako na
ţiaka. Ak je z čoho, treba dať aj viac. Prečo sú však rozdielne dotácie na ţiaka v ZŠ, ŠJ?
Mal by tu byť princíp rovnosti – rovnako na ţiaka. Ţiadam vysvetlenie.
 p. Antecký – o probléme CVČ sv. Jakuba sa hovorí uţ asi pol roka. Správca farnosti bol aj
na mestskej rade, kde mu bolo vysvetlené, ţe nemôţeme robiť rozdiely medzi CVČ, deti
sú rovnaké, je tam však veľký nepomer v počte detí. V materiáloch som znova našiel list,
kde ţiadajú prehodnotenie a navýšenie pre CVČ sv. Jakuba. Ţiadam, aby mesto
odpovedalo listom farskému úradu a p. Stromčekovi, ţilinské biskupstvo, aby sme tento
problém uzatvorili.
 JUDr. Očko – uţ je to druhýkrát na zastupiteľstve. Nepáči sa mi v súvislosti s týmto
problémom to, čo sa deje. Nejde mi do hlavy, ţe sme dokázali 3 krát navyšovať.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – rozdielne výšky dotácie na ţiaka pre ZŠ – vychádzali sme
z potrieb škôl. Je to rozdelené na mzdy, prevádzka, ostatné výdaje. Písomne som
odpovedal riaditeľovi ZŠ Dolinský potok na jeho dotazy. Pri spracovávaní rozpočtu sme
vychádzli z predpokladu, ţe podielové dane budú zníţené.
Potom opakovane vysvetlil, akým spôsobom došlo k navýšeniu, bola vytvorená určitá
rezerva v rozpočte.
 JUDr. Očko – taká istá rezerva ako bola vytvorená mohla byť vytvorená aj predtým.
Prečo sa o rezerve nepovedalo poslancom? Keď bol predloţený rozpočet vyrovnaný,
kde bola tá rezerva? Toto sa uţ môţe stavať stále. ZŠ Nábreţná – ZŠ Suľkov – majú
rozdiel skoro 100 € na ţiaka.
 p. Poláček – teraz sa to vysvetľovalo, ţe sú tam prestárli učitelia, malo by to byť práve
naopak.
 PaedDr. Zátek, riaditeľ ZŠ Dolinský potok – keď je koeficient na ţiaka rovnaký, prečo je
rozdiel medzi školami?
 p. Novotná, odd. finančné – čo sa týka mzdových prostriedkov, chýbajú vám financie?
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – podrobne vysvetlila spôsob financovania škôl,
prenesené a originálne kompetencie, spôsob zostavovania rozpočtu.
 MUDr. Ivánková – odpovedať listom farskému úradu a p. Stromčekovi – trvám na
tom.
 Ing. Macášek – bol tento materiál prerokovaný na mestskej školskej rade? To čo
vysvetľovala pani zástupkyňa by mali riaditelia škôl vedieť.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – materiál bol prerokovaný v komisii školskej,
nakoľko mestská školská rada sa toho času tvorí.
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 Ing. Randa – chcel som vysvetliť, ako prebieha tvorba rozpočtu, ale uţ to vysvetlila
pani zástupkyňa, prizývať na zasadnutia riaditeľov škôl, mala by to byť ich povinnosť
zúčastňovať sa zasadnutí.
 p. Mičian – máme 2 VZN – v materiáli o odôvodnení je uvedené, ţe ţiadateľ pouţil na
jej výpočet neprávny postup. Ţiadam, aby sa farár na omši ospravedlnil a dal veriacim
najavo, ţe mestské zastupiteľstvo nekonalo nesprávne.
 Ing. Hartel, primátor mesta – z jeho pohľadu postupoval správne. Čo sa týka tých 88 % to je o niečom inom – je to minimálna suma. Keď ju nedávame nášmu CVČ, nedávame
mu celú sumu.
 p. Poláček – dať ten list aj do Zvestí
 Mgr. Slivka – nemôţeme postupovať takým spôsobom, ţe všetkým rovnako, sú tam
rozdielne podmienky.
 p. Antecký – kedy mesto za 3 roky predloţilo opatrenia na zlepšenie hospodárnosti
v školských zariadeniach? Mzdy – odchodné – navyšuje to priemer, skresľuje priemer.
Súhlasím s tým, ţe rezervu treba robiť. Upozornil som aj na to, ţe treba urobiť analýzu
a robiť postupné kroky, napr. ísť na jednu jedáleň. Podielové dane rozdeľujeme my, ak
zistíme rozdiely, treba to zdôvodniť.
 JUDr. Očko – p. Svrčková vysvetlila ako to vypočítali, ale ja sa s tým nestotoţňujem,
lebo metodika výpočtu bola zlá. 20 % rozdiel na ţiaka je veľa. Prečo sme tak
nepristúpili pri CVČ? Tu sme povedali, nerobme krivdu, na ţiaka rovnako. Čo tí
riaditelia? Môţu niečo povedať, keď primátor dáva odmeny? Rozdiel 100 € mi vadí.
 p. Antecký – ako meriame a vyhodnocujeme energie na mimoškolské akcie?
 Ing. Hartel, primátor mesta – treba konkrétne povedať na aké akcie.
 PaedDr. Zátek, riaditeľ ZŠ Dolinský potok – máme réţie, toto sa potom odvádza mestu.
Teraz je takýchto akcií veľmi málo. Nikdy nedôjdeme k tomu, ţe všetky školy budú mať
rovnaký koeficient. Ak by sa dal rovnaký, potom by sa muselo v komentári uviesť koľko
potrebujeme na toto, koľko na toto.
 JUDr. Očko – na zastupiteľstve si mal predstaviť riaditeľa ZŠ Nábreţná, uţ koľko je
riaditeľom a ešte ho nepoznáme.
 Ing. Randa – rezerva – robilo sa s očakávanými príjmami.
 p. Suchánek – ide mi hlavne o to, ţe v decembri nám bola daná iná čiastka na MsR
a iná na MsZ. Nevysvetlilo sa, prečo členovia MR dostali iný materiál a ostatní
poslanci iný.
 Ing. Hartel, primátor mesta – prednosta MsÚ to na zasadnutí zastupiteľstva vysvetlil.
Vrátim sa k tomu, ţe ja ako primátor odmeňujem riaditeľov. Veď ty ako bývalý
primátor si to isté robil.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2009,
o výške dotácie na prevádzku a mzdy na jedného ţiaka MŠ, ŠKD, ŠJ, ZUŠ, CVČ a cirkevnému
CVČ sv. Jakuba, v meste Kysucké Nové Mesto, na príslušný kalendárny rok.
(11/0/3/1)
K bodu č. 7:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 Ing. Macášek – v prípade, ţe bude záujem aj od iných poskytovateľov, je potrebné urobiť
nejaký dodatok k VZN alebo sa to doplní do tejto tabuľky?
 Ing. Hartel, primátor mesta – myslím si, ţe by sme to mohli urobiť tak, ţe sa doplní.
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Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2010 o poskytovaní podpornej sociálnej sluţby:
stravovanie v jedálni
(15/0/0/0)
K bodu č. 8:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
 Ing. Hartel, primátor mesta – včera doručila na MsÚ ďalší návrh MUDr. Ivánková.
Diskusia:
 p. Antecký – ak ho doručila včera, prečo sme to nedostali na stôl?
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – v rámci šetrenia. Materiál je naskenovaný, zobrazený cez
monitor.
 MUDr. Ivánková – prečítala svoj doplnený návrh.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – pôvodný návrh p. Ivánkovej bol doplnený o niektoré body.
Na mestskej rade bolo dohodnuté, ţe sa bude hlasovať o jednotlivých bodoch. Tie
doplnené body sú vlastne odporúčania MsÚ.
 p. Antecký – p. Ivánková nie je členkou mestskej rady, nevedela ako sa rada uzniesla. Ak
je rozpor medzi zákonmi, odporúčam to, čo predloţila pani Ivánková. Vyhneme sa tomu,
ţe schválené VZN bude napadnuteľné. Nič nás k tomu netlačí, treba to prekonzultovať
a oddelením právnym a prokuratúrou.
 JUDr. Očko – stotoţňujem sa s tým, čo povedali p. Ivánková a p. Antecký. Meranie
hladiny hluku v prevádzkach sa nedá robiť bez toho, aby to nebolo ovplyvniteľné – dá sa
echo tomu a tomu. Kľud a pokoj, vyjdenie v ústrety ľuďom, ktorí chcú pokoj, sú pre mňa
prioritné. Prokurátor nech nám povie ako to má byť. Nepodporím prevádzkovanie.
 p. Poláček – p. Ivánková dala návrh – tie body boli zapracované do materiálu
 MUDr. Ivánková – ide iba o návrh k hudobným produkciám, napr. p. Hruška – ten
dom nebol stavaný na zábavu ale na bývanie.
 p. Hruška, majiteľ hotelu Európa – zdá sa mi, ţe je tu nejaký hon na čarodejnice. Bola
organizovaná petícia, niektorí ľudia mi povedali, ţe oni petíciu nepodpísali a predsa sú
tam ich mená uvedené. Budova bola stavaná ako polyfunkčný dom, dal som si zmerať
hlučnosť keď boli naplno zapnuté reproduktory a ventilácia. Hodnota bola porušená iba
vtedy, keď prechádzal vlak. Vybavte políciu meračmi hlučnosti, nech to merajú. Ak
prekročím, zaplatím pokutu. Nech mestská polícia kontroluje aj uzatváranie prevádzok.
 p. Škybraha, sused hotela Európa – pán Hruška, nezavádzajte poslancov. Petíciu podpísalo
26 ľudí okolitých domov. Vadí mi, keď hudba tam hrá na plné pecky, tieţ sa potrebujeme
vyspať. Podnik môţe byť otvorený, nech nie sú tam diskotéky. Ak v noci je zapnutá
ventilácia, je prekročená hlučnosť.
 p. Koňušík, majiteľ reštaurácie OK PUB – do pol noci sú inde otvorené podniky. Pani
Ivánková, prišli ste bývať na námestie, keď uţ tu moja prevádzka bola, vedeli ste kde
idete bývať.
 Ing. Hartel, primátor mesta – odporúčam nateraz materiál odročiť, poţiadame
o posúdenie, následne budeme o jednotlivých návrhoch hlasovať.
 JUDr. Mušková, odd. právne – prokuratúra nebude posudzovať návrhy poslancov.
Prokuratúra nastupuje, keď je VZN prijaté, potom hodnotí správnosť toho, čo sme prijali.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – ak to nepôjde na prokuratúru, treba hlasovať o predloţenom
materiáli, je to ucelený celok.
 Ing. Hartel, primátor mesta – platí doterajšie VZN. Kde sa to líši, zakomponujeme
pripomienky. Nateraz odročiť, potom o kaţdom návrhu budeme samostatne hlasovať.
 p. Poláček – uviesť aj o akú budovu sa jedná, či je spojená
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 p. Antecký – súhlasím s odročením, povedal som, ţe to môţe aj právne oddelenie
posúdiť.
 p. Suchánek – hlasovať o poslednom písomnom návrhu p. Ivánkovej.
 Mgr. Slivka – keď to nakombinujeme, aby nám z toho nevznikol nejaký mačkopes.
Mestské zastupiteľstvo odročuje na dopracovanie dodatok č.1 k VZN č. 2 /2006, ktorým sa
určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na území mesta Kysucké
Nové Mesto.
(13/0/3/0)
K bodu č. 9:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
 Ing. Randa – podal procedurálny návrh – o bodoch č. 9 – 13 hlasovať jedným hlasovaním,
nakoľko ide vţdy o úpravu rozpočtu.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje jedno hlasovanie za body č. 9 – 13.
(15/0/0/1)
Diskusia k bodom 9 – 13:
 JUDr. Očko – nie som zástanca toho, aby sme niečo schválili a vzápätí to upravovali.
Dnes tu máme návrh na úpravu rozpočtu. Kapitálové výdavky – čo ideme upravovať?
Dávam pripomienku, ţe nebudem schvaľovať to, ţe potrebujeme na opravu cesty.
V minulosti sa to robilo trošku ináč – konkrétne na kaţdú akciu sa schvaľovala suma.
Ţiadam, aby sme vedeli, na čo konkrétne sme dávali aké sumy.
 Ing. Hartel, primátor mesta – takýmto spôsobom sa to robilo na poslednú chvíľu. Tých
20.000,00 € je na Ul. Druţstevnú, bolo to aj na mestskej rade.
 p. Novotná, odd. finančné – to čo predloţil pán Očko je uznesenie mestského
zastupiteľstva, nie je to úprava rozpočtu.
 p. Antecký – uznesenie č. 3/2006 nemohlo byť posledným uznesením, bod č. 43 –
neplní sa.
 Ing. Hartel, primátor mesta – toto uznesenie sa prijalo vďaka tomu, čo vykonával pán
Očko. Uznesenie č. 43 sa plní.
 p. Antecký – financovanie schvaľovať na konkrétnu akciu.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje I. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2010.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje I. úpravu rozpočtu ZŠ Nábreţná 845 Kysucké Nové Mesto
na rok 2010.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje I. úpravu rozpočtu ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto na
rok 2010.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje I. úpravu rozpočtu ZŠ Dolinský potok Kysucké Nové Mesto
na rok 2010.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje I. úpravu rozpočtu Centra voľného času Kysucké Nové
Mesto na rok 2010.
(13/0/2/1)
K bodu č. 14.1:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
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 Mgr. Bandura – navrhujem body sociálnej komisie č. 14.1 – 14.8 schváliť jedným
hlasovaním.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje jedno hlasovanie pre body č. 14.1 – 14.8.
(16/0/0/0)
Diskusia k bodom č. 14.1 – 14.8:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo zamieta ţiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi Anne
Holubovej, Nábreţná 900/3 Kysucké Nové Mesto, nakoľko nespĺňa podmienky uzn. MZ č.
5/2005, bod E/89 zo dňa 12.07.2005.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 25 v bytovom dome 900 na ul.
Nábreţnej Kysucké Nové Mesto p.: Eve Gazdíkovej, trvale bytom Nábreţná 900/5 Kysucké
Nové Mesto na dobu určitú od 1.1.2010 do 30.6.2010.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 32 v bytovom dome 1376 –
garsónka na ul. Dubská cesta Kysucké Nové Mesto p.: Martine Starinskej, trvale bytom 9.
mája 1185 Kysucké Nové Mesto na dobu určitú v zmysle Smernice o prideľovaní nájomných
bytov vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ţiadosť p. Pavla Chvasteka trvalý pobyt Oškerda 87
Kysucké Nové Mesto o splátkový kalendár sumu 2 136,42 € v pravidelných mesačných
splátkach a to sumou 150,0 € 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.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje obnovenie nájomnej zmluvy na byt č. 54 v bytovom dome
1048 ul. Clementisova Kysucké Nové Mesto s r. Pavla Chvasteka trvale bytom Oškerda 87 na
dobu určitú do 30.6.2010 a v prípade plnenia splátkového kalendára sa zmluva obnoví na
ďalšie obdobie do 31.12.2010.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ţiadosť p. Gabriely Štrkáčovej, trvale bytom Nábreţná
900 Kysucké Nové Mesto o splátkový kalendár sumu 1 456,11 € 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.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje obnovenie nájomnej zmluvy na byt č. 48 v bytovom dome
1376 ul. Dubská cesta
Kysucké Nové Mesto s p. Gabrielou Štrkáčovou, trvale bytom
Nábreţná 900 Kysucké Nové Mesto na dobu určitú do 30.6.2010 a v prípade plnenia
splátkového kalendára sa zmluva obnoví na ďalšie obdobie do 31.12.2010.
Mestské zastupiteľstvo zamieta ţiadosť p. Miroslavy Káčerovej, trvale pobyt Dlhomíra
Poľského 603/16-15 Kysucké Nové Mesto o splátkový kalendár sumu 734,17 € , nakoľko
ţiadateľka je v hmotnej núdzi.
(15/0/0/1)
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K bodu č. 14.9:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Antecký – návrh je dobrý, sú to kompetentné osoby
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dvoch zástupcov mesta Kys. Nové Mesto – p. Janku
Drexlerovú, Mgr. Ladislava Vendrinského do mestskej školskej rady v zmysle zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(15/0/0/1)
K bodu č. 14.10:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Mičian – ide tu o rozpočet projektov, treba kluby upozorniť, ţe celý projekt sa musí
vyúčtovať, celková suma projektu, nie iba tá, čo dá mesto.
 Ing. Hartel, primátor mesta – kaţdá kompetentná komisia by mala ţiadateľa na túto
skutočnosť upozorniť.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje poţiadavku Klubu SM – KNM o dotáciu z rozpočtu Mesta
Kysucké Nové Mesto na aktivity v oblasti zdravotníctva – zdravotných postihnutí v roku 2010,
pričom bude určená iba pre obyvateľov Kysuckého Nového Mesta, ktorý nemajú voči mestu
podlţnosti v sume 1.287,00 €.
(15/0/0/1)
K bodu č. 15:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Antecký – dobre, schválime 2.000,00 € na projekt a aţ na základe projektu následne
schválime investičnú akciu. Treba najskôr schváliť projekt. Zámer je taký, aby sa v dome
smútku mohli konať pohrebné omše. Problémy sú však v nepriaznivom počasí, či uţ
extrémne teplá alebo mrazy pri pohrebných obradoch s omšou. Treba zváţiť, dom smútku
sa nerozšíri. Projekt nie je aţ toľko, ale čo ďalej.
 Ing. Macášek – aká bude rekonštrukcia – nadstavba alebo prístavba? Je uţ vybraný nejaký
spracovateľ projektu? Predloţiť projektovú dokumentáciu.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – ide iba o prístavbu, zaoltárie, aby sa tam mohla
odslúţiť omša. Lehoťania si budú robiť aj svojpomocne.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu Domu
smútku Budatínska Lehota v sume cca 2.000,00 €.
(15/0/0/1)
K bodu č. 15.1:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 JUDr. Očko – v časti Názov materiálu je uvedená kúpna cena 38.988,14 €, keď to
spočítam v tabuľke tak vyjde suma 32.490,12 € a pod tabuľkou je zasa uvedená suma
38.988,14 €. Aká je teda správna suma?
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 JUDr. Mušková, odd. právne – ako je uvedené v dôvodovej správe, náhrada za výkup
pozemkov je 1,2 násobok náhrady v peniazoch. Ide o sumu 38.988,14€, ktorá je uţ
navýšená. Národná diaľničná spoločnosť vykupuje pozemky cez sprostredkovateľa –
PROMA INVEST, s.r.o. Ţilina.
 p. Antecký – prepočítal to niekto tých 20 % navýšenia pri v riadnom čase uzatvorenej
kúpnej zmluve? Mal som minule poţiadavku urgovať u NDS preplácanie zmlúv.
 JUDr. Mušková, odd. právne – je to prepočítané, sedí to.
 Ing. Hartel, primátor mesta – p. zástupkyňa hovorila s riaditeľom p. Chomom. Podľa jeho
vedomostí sa zmluvy preplácajú. Ak máme nejaké poznatky, ţe tomu tak nie je, treba to
oznámiť – konkrétne.
 MUDr. Ivánková – ja som tieţ ešte nedostala. Cena pozemku sa navyšuje len pre mesto?
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – máš uzatvorenú zmluvu v nejakej sume.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou
prítomných poslancov predaj nehnuteľností podľa ust. §-u 9a/ ods. 8/ písm. e/ zák. č.
258/2009 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí, z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, predaj časti pozemkov - parciel v k. ú. Kysucké Nové Mesto
nasledovne:
LV

Parcela
KN E

Druh
pozemku

Výmera
Celkom
M2

Nové
KN C

Diel.

Výmera
Dielu
M2

Spoluvlastnícky
podiel

7513
7513

6130
6130

Zast. pl.
Zast. pl.

21 086
21 086

4958/7
4958/7

25
27

727,00
685,00

1/1
1/1

Cena
podľa
ZP
za
m2
23,01
23,01

Podiel
m2/diel

Celková
cena
za
podiel
v
EUR

727,0000
685,0000

16728,2700
15761,8500

ktoré boli odčlenené geometrickým plánom č. 36315583-064-09 vyhotoveného firmou GEO3
Trenčín, s. r. o., Ing. Ľubošom Dzúrikom zo dňa 12. 06. 2009, overeného Správou katastra
Kysucké Nové Mesto pod číslom 218/09 dňa 08. 07. 2009, spolu za dohodnutú kúpnu cenu
38 988,14 €, ktorá je totoţná so všeobecnou hodnotou pozemku určenou znaleckým
posudkom, pre kupujúceho: Národná diaľničná spoločnosť, a. s. so sídlom: Mlynské nivy
45, Bratislava, v podiele 1/1, IČO: 35919001, v zmysle kúpnej zmluvy č.
30201/KZ_0698/2010/Kysucké Nové Mesto/1514/PROMA INVEST za účelom realizácie
stavby: „Diaľnica D3 Brodno – Kysucké Nové Mesto“.
(15/0/0/1)
K bodu č. 15.2:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Antecký – ţiadal som na mestskej rade, aby sa zistilo, či sú ešte nejaké moţnosti na
kultúrne domy, aby sme touto menšou čiastkou nezablokovali väčší projekt.
 Ing. Hartel, primátor mesta – v rámci slovenského programu nebola daná výzva na
kultúrne domy, boli výzvy iba na historické domy.
 Mgr. Dostálová – nedá sa do toho projektu nejako zahrnúť aj kino Kysuca?
 Ing. Macášek – podporujem projekt, proces schvaľovania v Poľsku je jednoduchší ako
u nás.
 MUDr. Ivánková – čo hovorí pani Dostálová nie je zlý návrh.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – kino nie je moţné do tohto programu zahrnúť.
9

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Predloţenie ţiadosti o NFP v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko –
Slovenská republika 2007 - 2013, Prioritná os II: Sociálny a ekonomický rozvoj, oblasť
podpory 2. Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva, ktorý je realizovaný vedúcim
partnerom - ţiadateľom obcou Lodygowice – Poľská republika a projektovým partnerom
Mesto Kysucké Nové Mesto – „ Spolupráca cez kultúru – výstavba a modernizácia
poľských a slovenských kultúrnych centier“.
2. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadostí o NFP.
Financovanie realizácie projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov na
projekt t.j. vo výške ................. €.
(16/0/0/0)

K bodu č. 16:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Antecký – ţiadal som tento materiál, lebo sa zdalo, ţe poţiadavka na navýšenie miezd
ZŠ Nábreţná bola vysoká, ţe nezodpovedá realite. Ak kompetentní škôl nemajú
pripomienky, beriem na vedomie.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu pre poslancov MsZ na základe podnetu
poslanca Mariána Anteckého, predneseného v bode č. 16 riadneho mestského zastupiteľstva
dňa 15.12.2009.
(15/0/0/1)
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 udelenie ocenenia – Čestného občianstva mesta, prof.
MUDr. Mariánovi Mokáňovi, DrSc., prednostovi I. Internej kliniky Jesseniovej lekárskej
fakulty Univerzity Komenského v Martine, za vedecký prínos v oblasti medicíny pre Slovensko
i celý svet, za nezištnú pomoc a ľudský prístup pre všetkých pacientov aj z nášho mesta
a okolia.
(16/0/0/0)
 p. Antecký – rozprával som s predsedom klubu dôchodcov o probléme so
zabezpečovaním dotácií. Ţiadam, aby mohol vystúpiť.
 p. Bíleš, predseda Jednoty dôchodcov č. 2 – podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
sluţbách sa klub dôchodcov premení na denné centrum. Klub vznikol zo zákona, nemáme
však ţiadne dokumenty, ako je štatút, stanovy. Ţiadam, aby bola zaevidovaná táto prosba
a doriešiť to. Iné kluby dôchodcov majú tieto listiny. Ako keby sme neexistovali.
Ţiadame, aby sme boli oficiálna organizácia. Vypracoval som aj stanovy, dal som ich na
posúdenie hlavnej kontrolórke.
 PhDr. Taranová, odd. sociálne – na poţiadavke sme pracovali ešte predtým ako prišiel pán
Bíleš. Snaţíme sa aplikovať zákon č. 448/2008 do praxe, je to obtiaţne. Dáme to do takej
podoby, aby ste mohli fungovať. V dennom centre sa bude vykonávať záujmová činnosť,
sociálne poradenstvo, slúţiť to bude aj matkám s deťmi a iným organizáciám.
Financovanie – napojenie na rozpočet mesta.
10

 p. Antecký – mesto Ţarnovica má vypracovaný štatút, iné mesto v Ţilinskom kraji 7
klubov - dôchodcov, ktoré sú napojené na rozpočet mesta. Ak ich nezastrešíme, zbavíme
sa povinnosti starať sa o seniorov. Zákon č. 448/2008 mal byť uţ dávno aplikovaný aj
v našom meste.
 Ing. Hartel, primátor mesta – na tomto probléme sa uţ pracuje, nie je to o tom, ţe by sme
sa o dôchodcov nestarali. Stále sa o nich staráme, prispieva sa im aj na spoločenské
podujatia. Samotní dôchodcovia hodnotia spoluprácu veľmi vysoko. Prispôsobíme sa
novým podmienkam.
 JUDr. Očko – nemyslím si, ţe sa staráme tým, ţe sa tam chodíš vykrúcať. Staranie je
o tom, ţe sa snaţíme niečo vylepšiť. Poţiadavka pána Bíleša je oprávnená. Predstavujú si
to tak, ako sme to urobili vo vzťahu k stolnotenisovému klubu, dajú si poţiadavku koľko
financií potrebujú.
 p. Čierňava, DK – činnosť klubu dôchodcov je na dobrej úrovni. Hostia hovoria, ţe im
závidia to, čo majú. Je tu len ten technický problém – dalo sa to do správy MKŠS. Máme
v rozpočte poloţku Klub 75. Moţno ţe majú ten pocit ţe im mesto nedáva, keď je to
zastrešené pod MKŠS.
 MUDr. Ivánková – doriešiť to do najbliţšieho zastupiteľstva.
 Ing. Randa – riešime tu a miešame hrušky s jablkami. Klub dôchodcov potrebuje
registráciu spoločenských zdruţení, druhá vec je správa budovy Klub 75.
 Ing. Hartel, primátor mesta – pripravíme štatút ohľadom klubu dôchodcov
 p. Mičian – predkladám návrh väčšiny poslancov – ţiadame, farský úrad o verejné
ospravedlnenie.
 Ing. Hartel, primátor mesta – z pohľadu správcu farnosti on nepochybil. Nemôţeme
ţiadať, aby sa nám na omšiach ospravedlnil.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – nemôţeme to ţiadať, môţeme zverejniť náš
postup.
 JUDr. Očko – ţiadať môţeme, potom môţeme aj ten ich list uverejniť.
 JUDr. Mušková, odd. právne – zastupiteľstvo môţe ţiadať, ak nebude z druhej strany
akceptované, iba súd môţe nariadiť verejné ospravedlnenie.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje list poslancov v nasledujúcom znení: Ţiadame farský úrad
v Kysuckom Novom Meste o verejné ospravedlnenie sa vo veci prideľovania dotácie na
prevádzku CVČ sv. Jakuba z mesta, ktorá bola prideľovaná na 1 ţiaka.
Farský úrad taktieţ pochybil, kde nesprávne vypočítal dotáciu z dôvodu nesprávneho postupu
pri výpočte.
Ţiadame farský úrad v Kysuckom Novom Meste o ospravedlnenie sa poslancom listom, ktorý
bude:
a) prečítaný na riadnom mestskom zastupiteľstva,
b) publikovaný vo Zvestiach KNM,
c) prečítaný na všetkých bohosluţbách a sv. omšiach konaných v nedeľu,
d) ţiadame redakčnú radu Zvestí, aby bolo publikované vysvetlenie aj zo strany mesta.
(7/2/2/5)
 Ing. Hartel, primátor mesta – informoval o účasti na rade školy gymnázia, o rokovaní na
VÚC ohľadom zámeny majetku, ktorá bola prediskutovávaná aj na zastupiteľstve. Na
stretnutí s predsedom ŢSK p. Blanárom boli prítomní za mesto KNM: primátor mesta,
zástupkyňa primátora, poslanci Mgr. Slivka, JUDr. Očko a p. Antecký. Na rokovaní
jednotliví zúčastnení predloţili svoje poţiadavky, hľadalo sa riešenie, ktoré by
vyhovovalo obom stranám. Predseda VÚC nepripúšťa do zámeny polikliniku, pri
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autobusovom nástupišti bol ústretovejší. Záver zo strany predsedu VÚC bol taký, ţe obe
strany by mali mať záujem o to, aby gymnázium v meste ostalo. Ak mesto nebude mať
vôľu riešiť to tak, aby VÚC mohol do gymnázia investovať, bude VÚC poţadovať od
mesta, aby umoţnilo riadne fungovanie gymnázia alebo môţe presťahovať gymnázium do
Ţiliny.
 p. Antecký – konečne mal moţnosť zúčastniť sa takéhoto rokovania aj niekto iný.
V zámene je veľký nepomer majetku. Uţ v decembri 2009 nám bolo známe, ţe VÚC ide
predávať autobusové nástupište. Spor o polikliniku – bude nás to stáť nemalé peniaze.
Snaţiť sa dobudovať z prostriedkov eurofondov ZŠ, lebo stále je to vedené ako základná
škola a nie gymnázium. Keby mala VÚC dostať na to finančné prostriedky, tak o to mohlo
poţiadať aj mesto. Keď to nebude môcť dorobiť mesto, z čoho to dorobí VÚC? Treba
dorobiť telocvičňu, opraviť to, čo bolo zničené, spojovaciu chodbu. Hľadajme riešenie
aby sme zachovali čo najmenší nepomer, aby sme neprerobili. Komisia VÚC veľmi dobre
pracovala, lebo keby boli predali autobusové nástupište, boli by dobre zarobili. Nebojím
sa toho, ţe by gymnázium presťahovali do Ţiliny. Okrem toho je tam dlh 2,3 mil. korún
na I. budove, dodnes nebol splatený, dlh aj na II. budove cca 2,5 mil. korún. Toto by malo
byť pri zámennej zmluve na papieri. Porozmýšľať o komisii, aby sme konštruktívne
pracovali, aby sme neťahali za kratší koniec.
 JUDr. Očko – ako manaţér som si myslel, ţe kaţdá vec má viac variant riešenia.
Zhodnotiť ich. Ani pre predsedu VÚC to nie je jednoduché, on je predseda, on by musel
zrušiť gymnázium. Nenamietal by som, keby to bola výmena cca 45 mil. ku 50 mil. Treba
rokovať. Moţno by komisii pomohlo, keby tam boli ľudia, ktorí sa neboja rokovať. Mesto
takto pomaly stráca majetok. Ani jeden z nás nie je za zrušenie gymnázia. Nič netreba
naháňať. Uvidíme aké budú moţnosti po voľbách. Vedenie by malo byť náročnejšie
v rokovaniach. Musíme byť dochvíľni. VÚC si tam zahrnul všetky boľavé veci, naše však
nie sú tam.
 p. Antecký – treba dať na papier všetky nehnuteľností, ktoré by sa mohli dať na
výmenu. Pri SOU strojárskom – pozemok učilišťa, ktorý by sme potrebovali ku
štadiónu.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – pozorne som vás počúvala, mali by ste teoreticky
pravdu, keby ste toto všetko povedali predtým, ako ste sa stretli s predsedom VÚC. Aby
sa gymnázium dostavalo, musel byť súlad majiteľov budovy gymnázia a pozemkov a
zriaďovateľa, preto mesto malo záujem o výmenu. Iné riešenie ako dostavať gymnázium
nikto nepredloţil. Je to náš majetok, z čoho to budeme my financovať? Aké ďalšie
riešenie – je to len oddiaľovanie reality. Iná ďalšia výzva uţ nebude. Tu sa má
odkonzultovať len predmet výmeny.
Autobusové nástupište – o pripravovanej kúpnej zmluve som nevedela, v komisii
sociálnej a školstva, ktorej som členkou, sa toto neprerokovávalo, nemala som tento
materiál. Pán Očko ako predseda to mal v materiáli na komisiu, na komisii sa dal však
zastupovať. Celý bod – nakladanie s majetkom VÚC dal protikandidát na predsedu
stiahnuť z rokovania.
Dlh – existuje 2,3 mil. korún – uţ je premlčaný. Ten ďalší čo sa spomínal, ten nie je
fakturovaný, figuruje len v „nejakých dodacích listoch“. Prečo sa mesto od roku 1998
tým nezaoberalo? V roku 1998 bola stavba prerušená, v roku 1999 robil dodávateľ na
svoju päsť. Vidím ako postupuje racionalizácia škôl, je naprosto moţné, ţe gymnázium
pôjde do Ţiliny. Teraz uţ nie je čas na nijakú komisiu.
 p. Antecký – keby som bol členom komisie, tak rozprávam ako ty. Najskôr som
občanom mesta, potom ma bude zaujímať VÚC. Racionalizácia škôl sa dá spraviť
tak, ţe mesto nebude mať ujmu.
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 JUDr. Očko – keby nebolo mňa, tak je to predané. Ešte mi pomohla opozícia vo VÚCNajskôr sa to má ponúknuť mestám, potom to dať inému záujemcovi. Treba rokovať
ďalej. Dobudovať to mohlo len mesto.
 Ing. Hartel, primátor mesta – riaditeľka gymnázia povedala, ţe v roku 2004 boli na
ministerstve a tam bolo jasne povedané, ţe uţ ţiadne dotácie na KBV nebudú.
 p. Mičian – pracujem v komisii regionálneho rozvoja VÚC, kde p. Jarošík vyhlásil, ţe
sú na dobudovanie gymnázia pripravené peniaze. Budovy sme dostali do vienka, ide
mi o to, aby sa gymnázium dobudovalo. Kredit školy upadá. Za pôsobenia pána Očku
mohla vyjsť ţiadosť na dobudovanie, nevyuţila sa. Mesto poţiadalo o výmenu, ak
VÚC nebude akceptovať, budeme ţiadať aby to niekto dobudoval za 1 €.
 Ing. Macášek – podporím proces výmeny z toho dôvodu, aby sa to gymnázium zachovalo.
Existencia školy určuje aj váhu mesta. Projekty na školy – mám info, ţe sa majú
zvyšovať, vysporiadať pozemky pod školou Suľkov.
 p. Antecký – nikto nechce to, aby gymnázium tu nebolo. Chceme len to, aby sme
neprišli o majetok. Fondy – mám obavy, ţe ak sa bude navyšovať, asi len na tie
projekty, ktoré sa nedajú dofinancovať.
 JUDr. Očko – za môjho primátorovania sme ţiadali 15 miliónov, ale sme ich
nedostali.
 Mgr. Slivka – sám som sa chcel stretnutia zúčastniť, aby som bol svedkom toho, čo povie
predseda VÚC. Podmienky aj tak budú schvaľované v zastupiteľstve. Majú záujem
dostavať gymnázium, krajné riešenie je presťahovanie gymnázia. Autobusové nástupište –
chápal som to tak, ţe bude ústretový.
 p. Mičian – ak nebude VÚC v projekte pokračovať, vráti to mestu?
 p. Antecký – 20.01.2010 zasadala komisia výstavby, hovorilo sa o ţiadostiach p.
Macáškovej, Miluni Group – veci, ktoré boli v minulosti zastavené z dôvodu prijatia
nového zákona. Ako budeme postupovať, prečo to nie je v materiáloch?
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – bolo prijaté VZN, kde je definovaná forma a obsah ţiadosti.
Ţiadosti, ktoré neboli podané v zmysle platného VZN, vyzvali sme ţiadateľov, aby
ţiadosti doplnili. Ak nebudú doplnené, nebude sa o nich rokovať.
 p. Antecký – tieto ţiadosti sú tu uţ pol roka. P. Macášková mala všetky vyjadrovačky,
bolo to odročené preto, lebo sme nevedeli, či sú tam nejaké siete.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – ţiadosť musí obsahovať to, čo stanovuje VZN. Ţiadatelia
boli vyzvaní.
K bodu č. 17:
 p. Poláček:
 kontajnery – v deň vývozu sú poloprázdne, inokedy preplnené. Zmeniť deň vývozu
kontajnerov,
 cesta do Škorčia – zničená,
 parkovisko pri bývalých DJ – osadiť zrkadlo, upraviť priestor,
 cesta pred činţiakom 1171 – prepadá sa,
 kostolný zvon – hluk,
 MP – robiť kontroly pod laubňami.
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 kontajnery – budeme sa snaţiť reorganizovať státia, zistíme moţnosti iného vývozu
 cesta do Škorčia – bolo spoločné rokovanie Skanska a Urbariát – v jarných mesiacoch sa
spoločne postarajú o nápravu,
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 osadenie zrkadla – to by nemal byť problém,
 cesta na Ul. Revolučnej – urobiť z prebytku, treba pripomenúť.
 Mgr. Slivka:
 kontajnery – videl som, ţe v niektorých mestách majú miesta pre kontajnery ohradené
pletivom, potom vietor nerozfúkava papiere. Postupne to treba riešiť v jednotlivých
častiach mesta.
 Ul. Revolučná – skutočne sa tam cesta prepadáva
 Ing. Macášek:
 mám informáciu, ţe sa má búrať štvrtina mesta – vodný kanál,
 riešenie parkovacích miest na Ul. Štúrovej – odstrániť ten oblúk, dobudovať
parkovacie mesto
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 tzv. Váţska cesta – vodný kanál – riešenie územia za domov p. Macáka, vtedy sa narazilo
na tento problém. Vybratá firma začala s prípravou projektovej dokumentácie pre územné
rozhodnutie. V rámci riešenia širších vzťahov zistila, ţe v projektovej dokumentácii
pripravovanej diaľnice D3 Ţilina – Čadca je zakreslený v dotknutom území plavebný
kanál. Kanál uhlopriečne pretína územie pre plánovanú výstavbu a v severnej časti mesta
pretína uţ zastavané územie Kamencov. Po zistení tejto skutočnosti sa firma obrátila na
mesto s vyslovením podozrenia, ţe mesto zatajilo túto skutočnosť a im vznikne škoda
z vynaloţených nákladov na prípravu projektu, ktorý nebude realizovateľný. Umiestnenie
kanála bola pre nás nová skutočnosť, o ktorej sme nevedeli. V našom územnom pláne sa
kanál spomína, ale je situovaný v súčasnom koryte rieky Kysuca. Naopak dotknuté
územie je v územnom pláne jednoznačne určené pre bytovú výstavbu a súvisiacu
infraštruktúru.
V apríli 2009 som preto zvolal poradu zainteresovaných firiem a organizácií (zástupcov
ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, slovenskej vodohospodárskej správy, štátnej
plavebnej správy, krajského stavebného úradu, ţilinského samosprávneho kraja, národnej
diaľničnej, developerskej firmy a mesta). Naše stanovisko k polohe kanála potvrdili aj
zástupcovia VÚC Ţilina, podľa ich vyjadrenia sa aj v územnom pláne ţilinského
samosprávneho kraja kanál spomína v tom zmysle, ţe je vedený v koryte rieky Kysuca.
Podľa vyjadrenia zástupcov MDPaT SR je kanál súčasťou medzinárodnej dohody a jeho
situovanie nemoţno obmedziť súčasným korytom Kysuce, ale jeho obmedzenie treba
chápať ako údolie Kysuce. Dôvodom pre zakreslenie kanála mimo koryta rieky bolo
podľa vyjadrenia zástupcov národnej diaľničnej stanovisko orgánov ţivotného prostredia,
ktoré poţadujú zachovanie pôvodného koryta rieky a teda vybudovanie kanála mimo
koryta z dôvodu ochrany a zachovania biotopov v koryte rieky.
Na moju poznámku o nedostatku vody na splavnenie rieky, hlavne v letných mesiacoch,
mi bolo odpovedané, ţe to bude riešené výstavbou priehrady na Čiernom. Apeloval som
za mesto, aby bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti (návratnosti takéhoto diela) kde
by mali byť okrem priamych nákladov na vybudovanie kanála zhodnotené aj všetky
dopady na ţivotné prostredie, náhrada za zbúrané objekty a pod..
Samozrejme to isté platí o celej trase Dunajov, Krásno nad Kysucou, Čadca atď..
V súvislosti s touto problematikou ma navštívili aj novinári (My Kysucké noviny, rozhlas,
Markíza , TA3), ktorí po mojej informácii oslovili kompetentných predovšetkým MDPaT
SR. Na TA3 a Markíze bolo odvysielané stanovisko prednesené hovorcom MDPaT SR p.
Jurikovičom. Tento uviedol, ţe projekt je aktuálny, bol schválený vládou v roku 2000
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pred tým bol regionálne prerokovaný a vtedajšia samospráva dala k nemu určite kladné
stanovisko
V spomenutom období som nebol primátorom, ale bol som členom MsZ . Nepamätám sa
však, ţe by projekt vodnej cesty bol niekedy prerokovaný v MsZ, alebo bol poskytnutý
verejnosti na vyjadrenie. Po odvysielaní stanoviska som preto poţiadal MDPaT SR
v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám o zaslanie kópie
dokumentu, resp. dokumentov, v zmysle ktorých Mesto Kysucké Nové Mesto vydalo
kladné stanovisko k projektu vodnej cesty v dotknutom území mesta. V súčasnosti čakáme
na záväzné stanoviská dotknutých orgánov k plánovanej bytovej výstavbe. Tieţ ma
zaujímajú dokumenty, o ktoré som poţiadal MDPaT SR. Po oboznámení sa s ich obsahom
zvolíme ďalší postup. Za seba môţem povedať, ţe v ţiadnom prípade s výstavbou
vodného kanála v trase, ako je znázornená v dokumentácii diaľnice a z toho
vyplývajúcimi dopadmi pre naše mesto nesúhlasím a myslím, ţe hovorím za väčšinu
obyvateľov mesta.
 p. Gašpieriková:
- záhradky – doriešiť tento problém, aspoň nasadiť zeleň
 p. Antecký:
- parkoviská – treba dôjsť aj na dolný koniec,
- vodná cesta – najväčšia škoda bude STK,
- developerská spoločnosť KOMPLEKSA kúpila pozemky, nebude si uplatňovať
sankcie na mesto?
- čo sa stavia v preluke medzi DK a Tatrabankou? Na základe akého povolenia –
ţiadam to doručiť
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
- KOMPLEKSA – neviem ako to skončí, ako sa Kompleksa zachová. Mesto môţu
ťaţko ţalovať, lebo mesto to takto v územnom pláne zakreslené nemá.
- Stavba pri DK – je to garáţ na jeho pozemku. Susedí to s našim pozemkom. Malo by
tam byť neskôr schodisko do domu kultúry. Ostáva tam prechod pre peších. Dal som
k tomu súhlas, aby sme tam potom mohli my postaviť naše schodisko.
 JUDr. Očko – ţiadam od pani Novotnej, aby mi dodala zmluvu z roku 2004
s ministerstvom školstva o dofinancovaní gymnázia a všetky ţiadosti o pridelenie
finančných prostriedkov adresované ministerstvu výstavby v období rokov 2002 - 2006,
rozhodnutie o pridelení dotácie, z roku 2006 ţiadosť.
K bodu č. 18:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu Ing. Hartel, primátor mesta, 23-tie riadne
zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.
Marián Antecký
I. overovateľ

Mgr. Daniel Bandura
II. overovateľ

Ing. Ľubomír Golis
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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