Zápisnica
z 25-ho riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 14.06.2010
Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2007 o triedenom zbere komunálnych odpadov (odpadov
z domácnosti a podobných odpadov z obchodu, priemyslu a inštitúcií)
5. Dodatok č. 1k VZN č. 14/2008 o niektorých podmienkach drţania psov na území mesta
6. Rozsah výkonu funkcie primátora mesta Kysucké Nové Mesto
7. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Kysucké Nové Mesto
8. Počet poslancov pre voľby do orgánov samosprávy Mesta Kysucké Nové Mesto pre
volebné obdobie 2010 – 2014
9. Volebné obvody pre voľby do orgánov samosprávy Mesta Kysucké Nové Mesto pre
volebné obdobie 2010 – 2014
10. Ţiadosti o dotácie z rozpočtu mesta
11. Zoznam členov vykonávajúcich preventívne protipoţiarne kontroly v meste Kysucké
Nové Mesto
12. Správa audítora k záverečnému účtu Mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2009
13. 1. Stanovisko hl. kontrolórky k záverečnému účtu Mesta Kys. Nové Mesto za rok 2009
13.2. Záverečný účet Mesta Kysucké Nové Mesto a jeho rozpočtových organizácií
14. Plnenie plánu príspevkovej organizácie Údrţba mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2009
15. Plnenie plánu príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko za rok 2009
16. Dodatok č. 1 k VZN č. 8 /2008 o dotáciách
17. Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2010
18. Návrhy komisií
19. Nakladanie s majetkom mesta.
20. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na II. polrok 2010
21. Rôzne
22. Interpelácie
23. Záver
K bodu č. 1:
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Hartel, primátor mesta. Privítal
prítomných poslancov, oboznámil ich s programom rokovania.
K bodu č. 2:
Návrhová komisia: Mgr. Bandura, Mgr. Dostálová, p. Hollá.
Za overovateľov boli určení: Bc. Stecher, MUDr. Ivánková
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(16/0/0/0)

Ing. Hartel, primátor mesta predloţil k schváleniu návrh programu 25-teho zasadnutia
mestského zastupiteľstva.
 p. Antecký – navrhol bod 13.2 presunúť za bod č. 5.
 Ing. Hartel, primátor mesta – s týmto bodom súvisia aj body 12 – 15, preto by bolo dobré
presunúť všetky tieto body.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje úpravu programu – body č. 12 – 15 presunúť za bod č. 5,
pričom číslovanie ostane zachované.
(16/0/0/0)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania 25-teho riadneho zasadnutia mestského
zastupiteľstva konaného dňa 14.06.2010.
(16/0/0/0)

K bodu č. 3:
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – nebol materiál na kontrolu plnenia uznesení
K bodu č. 4:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne diskusné príspevky.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2007 o
triedenom zbere komunálnych odpadov (odpadov z domácnosti a podobných odpadov
z obchodu, priemyslu a inštitúcií).
(15/0/1/0)

K bodu č. 5:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Mičian – ľudia v meste sú vynachádzaví, svojich psov prihlasujú do evidencie v iných
okolitých obciach, lebo tam majú poplatky niţšie. Nám potom unikajú poplatky. Kontrola
v tomto smere je slabá. Navrhujem, ţe ak bude majiteľ prichytený druhý alebo tretíkrát,
pokutovať ich.
 Ing. Hartel, primátor mesta – o takejto praxi počujem prvýkrát.
 p. Antecký – vítam návrh VZN. Myslím si, keď dodatok prijmeme, zlegalizujeme
sankcie. Treba to ešte rozpracovať pre poriadkovú komisiu.
 p. Mičian – keď hliadka MP vidí, ţe má pes známku z inej obce, tvrdenie, ţe je tu na
návšteve si treba overiť.
 p. Švaňa, zástupca náčelníka MP – celý problém je v dokazovaní.
 p. Mičian – osloviť domovníkov, aby oznámili kto drţí v byte psov
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – mesto nemôţe nariadiť, aby domovníci robili zoznamy,
môţeme ich o to iba poţiadať.
 p. Mičian – 7 rokov tu presadzujem, aby sme zľahčili úlohu polície. Financie vybraté
za psov idú na zvláštny účet – pes by mal mať známku, majiteľ by sa mal preukázať
dokladom o zaplatení poplatku.
 MUDr. Ivánková – efekt z tohto by bol finančne veľmi nízky. Treba vyzvať občanov, aby
aj anonymne oznámili, ţe ten alebo ten chová psa.
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 p. Antecký – anonym a zákonnosť – je to rozhodnutie inštitúcie, či to preverí. Mala by byť
súčinnosť s domovníkmi. Treba to pri kontrole skúsiť.
 Mgr. Slivka – pieskoviská, detské ihriská – dať značky, ţe tam pes ani s vodítkom nemá
čo chodiť.
 JUDr. Očko – v minulom období boli takéto ceduľe. Skúsme nájsť tých, ktorí ich nemajú
prihlásených Ak im vylepšíme podmienky na chovanie psa, vytvoríme lepšie podmienky,
moţno sa sami prihlásia.
 p. Gašpieriková – konzultovala som aj s náčelníkom MP - určiť miesto, kontrolovať,
pokutovať, kontrolovať. Pripravila som reláciu do MR.
 PaedDr. Chládek – všetko je o človeku, ktorý toho psa chová, o zodpovednosti majiteľa
psa.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.14/2008 o
niektorých podmienkach drţania psov na území mesta Kysucké Nové Mesto
(13/0/3/0)
K bodu č. 12:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli diskusné príspevky.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o audíte individuálnej
účtovnej závierky Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2009.
(16/0/0/0)
K bodu č. 13.1:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli diskusné príspevky.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu
Záverečného účtu Mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2009.
(16/0/0/0)
K bodu č. 13.2:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Antecký – v audite sa človek veľa toho nedozvie. Ten, kto čítal stanovisko hlavnej
kontrolórky môţe zistiť o deficite 20,5 mil. Je dobré, ţe rástli príjmy, je ale zlé, ţe na
kapitálových a finančných príjmoch sme nedodrţali to, čo sme schvaľovali pri zmene
rozpočtu. V komentári sa neuvádza, či po dokončení ZUŠ a ZŠ Nábreţná a Clementisova
ten rozdiel ešte mesto dostane od štátu alebo nie. Prečo bol rozpočet ešte navyšovaný pri
úpravách a nezmenený na MsZ 15.12.2009, keď v tomto období uţ museli byť údaje
známe? Schodok znemoţňuje prístavbu budovy MsÚ. Dávam návrh – mestské
zastupiteľstvo nemá inú moţnosť ako záverečný účet schváliť, je len otázne, či to bude
s výhradou alebo bez výhrady. Navrhujem schváliť s výhradou.
 JUDr. Očko – všeobecná zásada platila, ţe rozpočet sa schvaľuje vyrovnaný. Taktieţ, ţe
finančné oddelenie má vnímať čerpanie rozpočtu – dať vedieť finančnej komisii,
ostatným. Prečo v beţných výdavkoch je prebytok? Prečo v kapitálových výdavkoch je
deficit? Výsledok je 21 mil. prečerpané. Sledovanie financií mesta je veľmi zlé. V m. č. sa
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robilo viac investičných akcií ale sa to chápe ako beţné, rozhoduje o tom vedenie mesta.
Podporujem návrh, ţe záverečný účet s výhradou.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – schodok hospodárenia – viď str. 8 v predloţenom materiáli –
vysvetlenie.
 Ing. Hartel, primátor mesta – ubezpečujem kaţdého, ţe nikto nemá záujem robiť niečo
poza chrbát poslancov.
 p. Antecký – prednosta ako vedúci úradu by mal zodpovedať na otázky. Mesto má aj
záväzky – je značný rozdiel medzi pohľadávkami a záväzkami. Neviem, či sa to
podarí v tomto roku stiahnuť tak, aby to bolo na nule.
 Ing. Hartel, primátor mesta – zmluvy so štátom platia. Zatiaľ nik neavizoval, ţe by mesto
malo dostať menej ako je uzatvorená zmluva. V záujme toho, aby sa práce na školách čo
najskôr zrealizovali a dokončili, hradili sme faktúry aj zo svojich financií s tým, ţe sme
ich predkladali na úhradu ministerstvu výstavby. Prečerpané kapitálové výdavky
v spomínanej výške 21 mil. vznikli tým, ţe úhrady za faktúry, ktoré sme zaplatili
dodávateľom, nám ministerstvo nezaplatilo v roku 2009.
 JUDr. Očko – v beţných výdavkoch je nedočerpaných vyše 1 mil., ako sme pripravili
rozpočet?
 p. Antecký – predkladáte materiál bez toho, aby ste tam dali komentár.
 JUDr. Očko – dozvedel som sa, ţe sa chystá súťaţ na rekonštrukciu fasády budovy
MsÚ.
 Ing. Hartel, primátor mesta – budova MsÚ je najškaredšou budovou na námestí.
Navrhujeme preto rekonštrukciu fasády zo strany námestia a zo strany elektropredajne. Zo
strany dvora, kde sa uvaţuje s prístavbou, by sa nič nerobilo. Zo strany námestia budovu
poľudštíme v súlade s projektom rekonštrukcie.
 JUDr. Očko – podstata je iná, je to budova pripravená na celkovú rekonštrukciu, vôbec
to nemá logiku.
 p. Antecký – ak sa ide robiť fasáda, je to za len populizmus, kde sa robí najskôr fasáda
a potom strecha – len na poliklinike a potom na MsÚ. Výberové konanie – zadanie –
nemáme vlastných ľudí, pán Macášek má platné papiere, mal ich aj pán Dostál.
 Ing. Hartel, primátor mesta – porušilo mesto zákon, ţe zadalo výberové konanie firme?
Pracovníci mestského úradu nemajú oprávnenie na vykonávanie verejného obstarávania.
Pán Dostál u nás uţ nepracuje, pán Macášek je tieţ stále mimo mesta. Urobili sme to
v súlade so zákonom.
Podľa rokovacieho poriadku sa hlasuje najskôr za návrh predloţený v písomnej forme,
preto dávam hlasovať za návrh, ktorý ste dostali v materiáloch.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
 záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie za rok 2009 bez výhrad.
 plnenie rozpočtu ZŠ Nábreţná Kysucké Nové Mesto za rok 2009,
 plnenie rozpočtu ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto za rok 2009,
 plnenie rozpočtu ZŠ Dolinský potok Kysucké Nové Mesto za rok 2009,
 plnenie rozpočtu MŠ Komenského Kysucké Nové Mesto za rok 2009,
 plnenie rozpočtu MŠ Litovelská Kysucké Nové Mesto za rok 2009,
 plnenie rozpočtu MŠ 9. mája Kysucké Nové Mesto za rok 2009,
 plnenie rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto za rok 2009,
 plnenie rozpočtu CVČ Kysucké Nové Mesto za rok 2009.
(12/2/3/1)
 JUDr. Očko – treba byť opatrný pri schvaľovaní rozpočtu. Aké sú to finančné operácie,
keď z nich dokáţeme vykryť 16 mil. korún?
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 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – tvrdenia pána Očku navodzujú odbornosť, ale je to
ďaleko od odbornosti. Návrh rozpočtu sa splnil tak, ako bol schválený. Finančné operácie
– spoluúčasť 5 % kaţdého rozpočtovaného nákladu. To nie je strata vyprodukovaná zlým
hospodárením mesta.
 p. Antecký – súhlasím s číslami, ktoré sú tam uvedené, ale ak niekto povaţuje za dobre
plnený rozpočet ak sa kapitálové výdavky prekročia a beţné výdavky nedočerpajú,
celkový výsledok je schodok.
 Ing. Hartel, primátor mesta – veď sme to vţdy upravovali tak, ako sa to vyvíjalo –
pravidelne.
 p. Antecký – veď so štátom máme urobené zmluvy, mali ste to povedať.
 JUDr. Očko – keď sa podpisovali zmluvy, vedeli ste aký bude spôsob financovania.
 Ing. Hartel, primátor mesta – ideálny stav je 100% plnenie zmlúv. Pokiaľ sme to mali
z čoho uhrádzať, tak sme to uhrádzali.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ukončenie diskusie k bodu č. 13.2.
(14/0/3/1)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vykrytie schodku rozpočtu mesta za rok 2009 z rezervného
fondu 100.000 € a z finančných operácií 580.000,24 €.
(14/2/2/0)
K bodu č. 13.3:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Antecký – odporúčam aj toto schváliť, ja sa zdrţím hlasovania
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu Mesta
Kysucké Nové Mesto za rok 2009.
(13/1/1/3)
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 vyhodnotenie plnenia rozpočtu Údrţby mesta Kysucké Nové
Mesto za rok 2009.
(16/0/0/3)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje príspevkovej organizácii Údrţba mesta Kys. Nové Mesto
odvod do rezervného fondu vo výške 5% z výsledku hospodárenia za rok 2009. (17/0/0/2)
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 schvaľuje plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrnošportové stredisko Kysucké Nové Mesto za rok 2009.
(16/0/0/3)
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Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vykrytie záporného účtovného hospodárskeho výsledku
Mestského kultúrno-športového strediska Kysucké Nové Mesto za rok 2009 z prostriedkov
rezervného fondu vo výške 15.912,82 €.
(18/0/1/0)
K bodu č. 6:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo určuje rozsah výkonu funkcie primátora mesta Kysucké Nové Mesto na
celé funkčné obdobie 2010 – 2014 na plný úväzok.
(18/0/0/1)
K bodu č. 7:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – pripomienky mestskej rady sú uţ zahrnuté v predloţenom
návrhu.
Diskusia:
 p. Mičian – predloţil písomnú pripomienku k Zásadám odmeňovania poslancov
Mestského zastupiteľstva Kysucké Nové Mesto – viď príloha č. 1
 p. Antecký – výška odmeny je v kompetencii zastupiteľstva. Aké je právne stanovisko,
môţeme uplatňovať sankcie?
 JUDr. Mušková, odd. právne – čo si schválite, to bude platiť.
 Ing. Macášek – poslanecká odmena nie je zárobková činnosť. Je to vykrytie nákladov na
prácu spojenú s poslanectvom. Ak sú objektívne dôvody, tak krátiť odmenu.
 Mgr. Dostálová - mám také zamestnanie, ţe chodím na sluţobné cesty. Môţe sa stať, ţe sa
tu dvakrát po sebe nedostanem.
 p. Poláček – kaţdý máme svoje zamestnanie. Uţ v minulosti som navrhoval, aby sme si
odmenu zníţili. Mám prácu v Čechách, keď je zastupiteľstvo, nemôţem ísť do práce.
 p. Drexlerová – musíme to teraz my schvaľovať. Noví poslanci čo prídu by si to mali
schváliť.
 Ing. Hartel, primátor mesta – keďţe pán Mičian predloţil písomný návrh, dávam o ňom
hlasovať ako o prvom.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pozmeňovací návrh pána Mičiana.
(6/2/10/1 – návrh nebol schválený)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva
Kysucké Nové Mesto.
(12/1/5/1)
K bodu č. 8:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Antecký – pri schvaľovaní návrhu uzn. č. 38/09 som predkladal návrh na zníţenie
počtu poslancov, ktorým by sa zrovnomernil počet voličov na poslanca. Povedal som, ţe
sa rieši protiústavnosť. Musel som postupovať podľa jednotlivých krokov aţ na krajskú
prokuratúru. Mali sme obsiahlu diskusiu na MsR. Prednosta nás informoval, ţe bol
6

novelizovaný zákon. Predkladám návrh úpravy volebných obvodov a počtu poslancov
v jednotlivých obvodoch, ktorý po schválení odstráni uvedené nedostatky.
a/ volebný obvod č. 1 ( Jesenského, M. Nešporu, Benkova, Kysucká, Sládkovičova )
počet voličov 2 531
priemer volič./poslanec 843
počet poslancov 3
b/ volebný obvod č.2 ( 9. mája, Horná Skotňa, Pod lipkou, Revolučná, ČSA )
počet voličov 2 359
priemer volič./poslanec 786
počet poslancov 3
c/ volebný obvod č. 3 ( Belanského, Nám. Slob., Pivovarska, 1. mája, Komenského,
Nábreţná, Hviezdoslavova, Štúrova, SNP )
počet voličov 1 859
priemer volič./poslanec 929
počet poslancov 2
d/ volebný obvod č. 4. ( Matice slov., Kollárova, Litovelska-časť, Druţstevná, Vajanského,
Murgašova, Lipova )
počet voličov 1 750
priemer volič./poslanec 875
počet poslancov 2
e/ volebný obvod č. 5 ( Clementisova, Dl. Poľského, Clementisova, Litovelská-časť,
Cesta do Rudiny )
počet voličov 1 660
priemer volič./poslanec 830
počet poslancov 2
f/ volebný obvod č. 6 ( Bottova, Hurbanova, Jarošova, Hálkova, Novomestkého, Dub. Cesta,
Nesl. Cesta, Dolinský potok, Dúbie, Na podstráni, Športova,
Kukučínova, Štefánik. Štvrť )
počet voličov 1 559
priemer volič./poslanec 779
počet poslancov 2
g/ volebný obvod č. 7 ( Budatínska Lehota, Oškerda )
počet voličov 8 17
priemer volič/poslanec 817
počet poslancov 1
spolu poslancov 15
Komentár k návrhu:
- predloţený návrh rešpektuje princíp rovností hlasov
- vyšší počet voličov/poslanec vo volebnom obvode č. 3 vytvára priestor na ďalšiu
úpravu volebných obvodov po dokončení výstavby obytných budov na ulici ČSA
a výstavbe troch obytných domov Vyšné Kamence, na celkové navýšenie poslancov
pri dodrţaní počtu poslancov na 17 pri dodrţaní zákonného princípu rovností (viď
príloha č. 2)
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – podľa zákona hranice volebného obvodu nesmú
presiahnuť hranice mestskej časti.
 Ing. Macášek – môţeme Budatínsku Lehotu pričleniť do KNM?
 p. Poláček - výpočty, ulice – konečne sa navrhli volebné obvody v celistvosti. Veď
doteraz napr. blok 1190 na Kamencoch patril k Ul. Nábreţnej, je to nelogické.
 JUDr. Očko – za svoj volebný obvod – buď ideme na princíp výnimiek alebo počtu
voličov na poslanca. Návrh pána Anteckého je síce boľavý, ale je zachovaný princíp počtu
voličov na poslanca. Ten, čo bol predtým bol tieţ dobrý, nevytváral rozdiely. O volebných
obvodoch rozhoduje zastupiteľstvo. Poslanci mali byť oboznámení o tom, ţe budú iné
volebné miestnosti.
 Ing. Hartel, primátor mesta – nové volebné obvody schválilo MsZ. Volebné miestnosti
určuje potom primátor. Kaţdý volič dostal oznámenie o mieste a čase konania volieb, kto
chcel, vedel kde má voliť.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ - bolo to zverejnené na webe, káblovke, vyhlasované
v mestskom rozhlase
 p. Hollá – návrh pána Anteckého je pre Oškerdu neprijateľný. Potom by sa musela
Oškerda osamostatniť alebo sa pričleniť ku Sneţnici.
 p. Antecký – oháňate sa ustanoveniami zákona, treba si pozrieť aj § 9 zákona
o voľbách
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – zákon buď hovorí pribliţne, alebo taxatívne stanovuje.
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 p. Mičian – občianka p. Hricová z Dubskej cesty 1376 – nevedela kde má ísť voliť, prišla
na úrad, ani mestskí policajti jej nevedeli povedať.
 p. Poláček – problémy boli s tými, čo majú bydlisko iba na mesto.
 JUDr. Očko – aký bol dôvod zo ZŠ Clementisova rušiť okrsok a dávať ho do domu
kultúry?
 Ing. Macášek – teraz prerokovávame bod programu o počte poslancov. Rozdiel hlasov
medzi najvyšším a najniţším počtom voličov, matematický rozdiel, je v prípade
návrhu pána Anteckého cca 150, v prípade návrhu MsÚ 171. Je to skoro to isté, ibaţe
v prípade návrhu pána Anteckého, keby bol počet poslancov 15, uţ pri 8 by bola
prevaha.
 p. Drexlerová - mne by sa páčil ten pôvodný, čo bol doteraz. Vrátiť volebnú
miestnosť na ZŠ Nábreţná. Moji voliči prosili, aby sa tam volebná miestnosť vrátila.
 Mgr. Slivka – okrsky budeme riešiť v inom bode. Predloţený návrh je dobrý, obvody sa
nemiešajú. Rozdiely v počte voličov sú malé.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ukončenie diskusie k bodu č. 8.

(11/2/0/6)

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pozmeňujúci návrh poslanca Anteckého na úpravu 7
volebných obvodov a 15 poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Kysucké Nové Mesto
s platnosťou od 14.06.2010
(2/10/5/2 – návrh nebol schválený)
Mestské zastupieľstvo určuje v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, pre voľby do orgánov samosprávy
mesta Kysucké Nové Mesto na volebné obdobie 2010 – 2014, v zmysle uznesenia MsZ č.
38/2009, počet poslancov 19.
Volebný
Počet
Ulice
obvod
poslancov
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------č. 1
4
Jesenského, M. Nešporu, Benkova, Kysucká, Sládkovičova
č. 2
4
9. mája, Horná Skotňa, Pod Lipkou, Štúrova, Revolučná, SNP,
ČSA
č. 3
2
Belanského, Námestie slobody, Pivovarská, 1. mája, Nábreţná,
Komenského, Hviezdoslavova, Kysucké Nové Mesto
č. 4
3
Matice slovenskej, Kollárova, Litovelská, Druţstevná, Lipová,
Vajanského, Cesta do Rudiny, Murgašova,
č. 5
2
Clementisova, Dlhomíra Poľského
č. 6
2
Bottova, Hurbanova, Jarošova, Hálkova, Novomeského, Dubská
cesta, Neslušská cesta, Dolinský potok, Dubie, Na Podstrání,
Športová, Kukučínova, Štefánikova štvrť
č. 7
1
Budatínska Lehota
č. 8
1
Oškerda
(11/6/1/1)

K bodu č. 9:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Mičian – pre tieto obvody aké sú okrsky? Dať to na bytové domy, aby ľudia vedeli, kde
majú voliť.
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Mestské zastupiteľstvo určuje v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov pre voľby do orgánov samosprávy
Mesta Kysucké Nové Mesto na volebné obdobie 2010 – 2014 v zmysle uznesenia MsZ č.
38/2009, 8 volebných obvodov.
Volebný
Počet
Ulice
obvod
poslancov
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------č. 1
4
Jesenského, M. Nešporu, Benkova, Kysucká, Sládkovičova
č. 2
4
9. mája, Horná Skotňa, Pod Lipkou, Štúrova, Revolučná, SNP,
ČSA
č. 3
2
Belanského, Námestie slobody, Pivovarská, 1. mája, Nábreţná,
Komenského, Hviezdoslavova, Kysucké Nové Mesto
č. 4
3
Matice slovenskej, Kollárova, Litovelská, Druţstevná, Lipová,
Vajanského, Cesta do Rudiny, Murgašova,
č. 5
2
Clementisova, Dlhomíra Poľského
č. 6
2
Bottova, Hurbanova, Jarošova, Hálkova, Novomeského, Dubská
cesta, Neslušská cesta, Dolinský potok, Dubie, Na Podstrání,
Športová, Kukučínova, Štefánikova štvrť
č. 7
1
Budatínska Lehota
č. 8
1
Oškerda
(12/4/2/1)

K bodu č. 10.1:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie dotácie 700,00 € z rozpočtu mesta pre Mariášový
klub Kysucké Nové Mesto.
(17/1/0/0)
K bodu č. 10.2:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 JUDr. Očko – navrhuje 1.300,00 €, povaţujem túto organizáciu za takú, ţe má svoj
prínos.
 Ing. Hartel, primátor mesta – ide to podľa projektu
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Základnej organizácii Slovenského zväzu chovateľov
Kysucké Nové Mesto dotáciu z rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto vo výške 1.250,00 € na
aktivity v oblasti voľnočasové a mimoškolské aktivity detí a mládeţe v roku 2010 – okresná
výstava zvierat.
(18/0/0/0)
K bodu č. 11:
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 zoznam členov vykonávajúcich preventívne protipoţiarne
kontroly v meste Kysucké Nové Mesto na obdobie rokov 2010 – 2014 pre malé prevádzky:
1. skupina:
Ing. Ferdinad Kubišta, vedúci
Ján Hoch, člen
2. skupina:
Ľudovít Hoch, vedúci
Štefan Kocúr, člen
(18/0/0/0)
K bodu č. 16:
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 VZN č. 8/2008 o dotáciách.
(17/0/0/2)
K bodu č. 17:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 Ing. Hartel, primátor mesta – predloţený návrh obsahuje termín jedného zasadnutia, ktoré
nám vyplýva ako povinnosť zo zákona. To však neobmedzuje mňa ani poslancov MsZ
iniciovať podľa potreby ďalšie zasadnutia.
 p. Antecký – je tu nedodrţaný zákon. Ak je zastupiteľstvo 14.5., ďalšie musí byť do 14.8.
 Ing. Macášek – na druhý polrok by mal byť plán, nie iba jedno zasadnutie
 p. Antecký – jedenkrát za tri mesiace podľa zákona musí byť zasadnutie
zastupiteľstva. Od 14.6.2010 je koľko do 28.9.2010?
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – v novelizácii zákona nie je stanovené ako sa bude v tomto
postupovať, nie je taxatívne určené do 3 mesiacov. Je napísané 1 krát za 3 mesiace.
 Mgr. Slivka – ak je problém v tomto, tak to posuňme o tie 2 týţdne, tak aby to vyšlo
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na
II. polrok 2010:
Odosielanie materiálov
Zasadnutie MsR
Odosielanie materiálov
Zasadnutie MsZ
členom MsR:
poslancom MsZ:
8.9.2010
14.9.2010
22.9.2010
28.9.2010
(9/6/2/2)
K bodu č. 18.1:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Drexlerová – navrhujem schváliť am blok body 18.1 – 18.9.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje hlasovať za body 18.1 – 18.9 jedným hlasovaním tak ako
boli predloţené.
(17/0/1/1)
Mestské zastupiteľstvo zamieta ţiadosť Jána Štrkáča, Kysucké Nové Mesto o jednorázovú
dávku v hmotnej núdzi.
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Mestské zastupiteľstvo schvaľuje jednorázovú dávku v hmotnej núdzi v sume 100,00 € pre
pani Janu Belákovú, ČSA 1190/13, Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu – garsónky č. 21 v dome 2591 na
Ul. Štúrovej v Kysuckom Novom Meste p. Márii Jakubíkovej, trvalý pobyt M. Nešporu 1205
Kysucké Nové Mesto na dobu určitú v zmysle Smernice o prideľovaní nájomných bytov vo
vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu – garsónky č. 21 v dome 1376 na
Ul. Dubská cesta v Kysuckom Novom Meste p. Pavlovi Frolovi, trvalý pobyt Litovelská 800
Kysucké Nové Mesto na dodu určitú v zmysle Smernice o prideľovaní nájomných bytov vo
vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu garsónky č. 6 v dome 922 na Ul.
Komenského v Kysuckom Novom Meste p. Michalovi Frátrikovi, na dobu 6 mesiacov so
skúšobnou dobou 3 mesiace s tým, ţe bude v mesačných splátkach po 30,00 € vţdy do 28meho dňa v mesiaci platiť alikvotnú čiastku dlţného nájmu 1.272,88 €. Dlh pozostáva z dlhu
rodičov Jozefa a Vilmy Frátrikovej za uţívanie bytov Cesta do Rudiny a Komenského 922.
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie MsZ č. 80/2010 zo dňa 21.04. a 27.04.2010 – pridelenie
garsónky v dome 922 na Ul. Komenského v Kysuckom Novom Meste r. Ignáca Kameništiaka.
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 81/2010 zo dňa 21.04. a 27.04.2010 – pridelenie
garsónky č. 7 v dome 922 na Ul. Komenského Kysucké Nové Mesto r. Michala Frátrika.
Mestské zastupiteľstvo zamieta ţiadosť Karolíny Štrkáčovej o prihlásenie na trvalý pobyt do
Kysuckého Nového Mesta do nájomného bytu.
Mestské zastupiteľstvo zamieta ţiadosť p. Jozefa Kozlíka, Kysucké Nové Mesto o splátkový
kalendár na sumu 1.365,66 €.
K bodu č. 19.1:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 Ing. Macášek – aký je dôvod zamietnuť?
 p. Antecký – komisia robila obhliadku – je to záhrada. Ak by sa to odpredalo, tak sú tam
siete, pouličné osvetlenie – podstatne sa zníţi priestor k činţiaku. Stavba aj tak nemôţe
byť na hranici.
Mestské zastupiteľstvo zamieta odpredaj časti (36 m2) z pozemku KN C 1047/1 v k. ú. Kysucké
Nové Mesto, ktorý je zapísaný na LV č. 1880 Mesta Kysucké Nové Mesto, pre ţiadateľku Ivetu
Fujakovú, bytom Benkova č. 1079/26 Kysucké Nové Mesto.
(11/3/2/3)
K bodu č. 19.2:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
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Diskusia:
 JUDr. Mušková – ak je podielové vlastníctvo, prednostné právo na odkúpenie majú
spoluvlastníci.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – ak spoluvlastníci nemajú záujem, potom ponúknuť ďalej.
 p. Kultán, odd. výstavby – p. Šujanskú podľa LV zastupuje Slovenský pozemkový fond.
 PaedDr. Chládek – ak existuje p. Šujanská, nech si to kúpia od nej.
 p. Antecký – SPF v tejto dobe nemôţe predávať.
 JUDr. Mušková, odd. právne – MsZ by malo definovať aj dôvody hodné osobitného
zreteľa.
 JUDr. Očko – minule som drţal LV, pani bola známa. Nie schváľte osobitný zreteľ,
stanovme cenu, ponúknime na odpredaj tým ostatným dvom – navrhujem stiahnuť toto
z rokovania. Exekutíva nech im to oznámi.
 p. Antecký – protestujem, aby komisia výstavby stanovovala právnu stránku
odpredaja.
 Ing. Macášek – pokúsme sa odkúpiť aj tú druhú časť.
 Ing. Hartel, primátor mesta – ak to chceme ponúkať, mali by sme dať vypracovať
znalecký posudok
 p. Mičian – druhý návrh by mohol byť taký, ţe ak odkúpia 1/6 od pani Šujanskej, my im
ponúkneme za cenu takú a takú.
 JUDr. Mušková, odd. právne – teraz by sa mohol schváliť iba zámer predať tento diel
pozemku.
 p. Mičian – prečo si robíme robotu? Nech si Projektmanagement odkúpi 1/6 z potom
nastúpime my.
 Ing. Macášek – stiahnuť z rokovania, urobiť znalecký posudok.
 JUDr. Očko – je to v lukratívnej časti, nepredával by som.
 Ing. Hartel, primátor mesta – navrhujem tento bod odročiť.
Mestské zastupiteľstvo odročuje odpredaj podielu 1/6 ( 448,5 m2 ) v k.ú. Kysucké Nové Mesto
z pozemku KN E 4552 – orná pôda o celkovej výmere 2691 m2 v k.ú. Kysucké Nové Mesto,
ktorý je zapísaný na LV č. 5578 podľa zák. č. 258/2009 Z. z., ktorým sa novelizuje zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí.
(16/0/0/3)
K bodu č. 19.3:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Antecký – nie sú tam doriešené vzťahy, aj tak to uţíval, ale zatiaľ bezodplatne. Uţ bol
schválený prenájom na 5 garáţí, komisia odporúča na 7 garáţí. Pred garáţou nemôţeme
predať, lebo sa tam dajú ťahať siete. Najlepšie riešenie je prenájom.
 p. Poláček – tú časť pri garáţi prenajať. Ostatné odpredať lebo je to zbytočné pre mesto.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – aký je dôvod osobitného zreteľa?
 MUDr. Falát – pozemok, na ktorom je firma je v jeho vlastníctve?
 Ing. Macášek – parcela pred garáţami – prenajať
 p. Antecký – jasne som povedal, ţe pred garáţou nepredávať. Za garáţou sú siete
ţeleznice, iba do prenájmu. Uchovajme si právo vlastníctva.
 Mgr. Slivka – tak ako je návrh komisie
 Ing. Hartel, primátor mesta – ak prenájom, treba riešiť cenu. Ako odporúča komisia
finančná?
 p. Drexlerová – navrhujem cenu 2,00 €/m2.
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 PaedDr. Chládek – rešpektovať stanovisko komisie výstavby
 JUDr. Očko – navrhujem cenu 1,00 €/m2.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenájom časti z pozemku KN C 1047/1 – zastavané
plochy a nádvoria v k.ú. Kysucké Nové Mesto, ktorý je zapísaný na LV č. 1880
(novovytvorená parcela KN C 1047/162 o výmere 197 m2) v zmysle predloţeného GP č.
82/10, ktorý bol vypracovaný Geokanceláriou s.r.o., Belanského 2725, Kysucké Nové Mesto
za cenu 2,00/m2.
(8/7/2/2 - návrh nebol schválený)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenájom časti z pozemku KN C 1047/1 – zastavané
plochy a nádvoria v k.ú. Kysucké Nové Mesto, ktorý je zapísaný na LV č. 1880
(novovytvorená parcela KN C 1047/162 o výmere 197 m2) v zmysle predloţeného GP č.
82/10, ktorý bol vypracovaný Geokanceláriou s.r.o., Belanského 2725, Kysucké Nové Mesto
za cenu 1,00/m2.
(10/7/1/1)
 p. Antecký – ak to chce uţívať, tak nájom aspoň na 5 rokov
 MUDr. Ivánková – navrhujem dobu prenájmu 10 rokov
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenájom časti z pozemku KN C 1047/1 – zastavané
plochy a nádvoria v k.ú. Kysucké Nové Mesto, ktorý je zapísaný na LV č. 1880
(novovytvorená parcela KN C 1047/162 o výmere 197 m2) v zmysle predloţeného GP č.
82/10, ktorý bol vypracovaný Geokanceláriou s.r.o., Belanského 2725, Kysucké Nové Mesto
za cenu 1,00 €/m2 na dobu 5 rokov p. Adriánovi Uhríkovi, bytom Revolučná 1299/31, Kysucké
Nové Mesto.
(10/5/3/1)
 p. Poláček – v prípade predaja predkúpne právo
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – zákon to teraz ani neumoţňuje, sú 4 varianty predaja majetku
mesta
 Ing. Hartel, primátor mesta – to bol schválená tá časť pre garáţami, teraz je potrebné sa
zaoberať tou časťou za firmou.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenájom časti z pozemku KN C 1047/1 – zastavané plochy
a nádvoria v k.ú. Kysucké Nové Mesto, ktorý je zapísaný na LV č. 1880 (novovytvorená
parcela KN C 1047/161 o výmere 200 m2) v zmysle predloţeného GP č. 16/07, ktorý bol
vypracovaný Geokanceláriou s.r.o., Belanského 2725, Kysucké Nové Mesto, podľa zák. č.
258/2009 Z. z., ktorým sa novelizuje zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
(11/5/2/1)
 Mgr. Dostálová – navrhujem cenu 0,50 €/m2.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenájom časti z pozemku KN C 1047/1 – zastavané plochy
a nádvoria v k.ú. Kysucké Nové Mesto, ktorý je zapísaný na LV č. 1880 (novovytvorená
parcela KN C 1047/161 o výmere 200 m2) v zmysle predloţeného GP č. 16/07, ktorý bol
vypracovaný Geokanceláriou s.r.o., Belanského 2725, Kysucké Nové Mesto, podľa zák. č.
258/2009 Z. z., ktorým sa novelizuje zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za cenu 0,50 €/m2.
(10/5/3/1)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenájom časti z pozemku KN C 1047/1 – zastavané plochy
a nádvoria v k.ú. Kysucké Nové Mesto, ktorý je zapísaný na LV č. 1880 (novovytvorená
parcela KN C 1047/161 o výmere 200 m2) v zmysle predloţeného GP č. 16/07, ktorý bol
vypracovaný Geokanceláriou s.r.o., Belanského 2725, Kysucké Nové Mesto, podľa zák. č.
258/2009 Z. z., ktorým sa novelizuje zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za cenu 0,50 €/m2 na
dobu 5 rokov p. Adriánovi Uhríkovi, bytom Revolučná 1299/31, Kysucké Nové Mesto.
(14/1/2/2)
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K bodu č. 19.4:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Antecký – uţ sme o nej rokovali, bol uţ daný súhlas na odpredaj po predloţení GP.
Komisia prehlasuje, ţe tak ako je to vyznačené, zodpovedá tomu čo bolo uţ MZ
schválené. Treba stanoviť cenu a formu predaja.
 Ing. Hartel, primátor mesta – forma predaja je osobitný zreteľ.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti pozemku KN E 6077 v k. ú. Kysucké Nové
Mesto, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 7513, (novovytvorená parcela KN C 4108/1
o výmere 212 m2) v zmysle predloţeného GP č. 64/10, ktorý bol vypracovaný Geokanceláriou
s.r.o., Belanského 2725, Kysucké Nové Mesto, podľa zák. č. 258/2009 Z. z., ktorým sa
novelizuje zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí podľa § 9a/ ods. 8/ písm. e/, priamy predaj
v prípadoch hodných osobitného zreteľa. Ţiadateľ je vlastníkom priľahlých pozemkov parciel KN C 3996 a KN C 3995. Predmetný pozemok časť parcely KN E 6077 je breh a po
odpredaní sa pozemok ţiadateľa priestorovo vyrovná so susednými pozemkami. Zároveň bola
ponechaná časť parcely KN E 6077 na vybudovanie prípadného chodníka. Odpredaná časť
pozemku je pre mesto nepotrebná.
(16/0/1/2)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje odpredaj časti pozemku KN E
6077v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 7513,
(novovytvorená parcela KN C 4108/1 o výmere 212 m2) v zmysle predloţeného GP č. 64/10,
ktorý bol vypracovaný Geokanceláriou s.r.o., Belanského 2725, Kysucké Nové Mesto, podľa
zák. č. 258/2009 Z. z., ktorým sa novelizuje zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí podľa § 9a/
ods. 8/ písm. e/, priamy predaj v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorom obecné
zastupiteľstvo rozhodne 3/5-tinovou väčšinou prítomných poslancov, za cenu 16,60 €/m2
v prospech kupujúceho: Ivan Palarec, Novomeského č. 2301, Kysucké Nové Mesto a Zuzana
Palarcová, Novomeského č. 2301, Kysucké Nové Mesto.
Ţiadateľ je vlastníkom priľahlých pozemkov – parciel KN C 3996 a KN C 3995. Predmetný
pozemok časť parcely KN E 6077 je breh a po odpredaní sa pozemok ţiadateľa priestorovo
vyrovná so susednými pozemkami. Zároveň bola ponechaná časť parcely KN E 6077 na
vybudovanie prípadného chodníka. Odpredaná časť pozemku je pre mesto nepotrebná.
(17/0/0/2)
 Ing. Macášek – nie je to prvý prípad, keď dostávame materiály, ţe nie je stanovená cena.
Komisia finančná by mala navrhnúť cenu, nie aby sme my strieľali cenu.
 Ing. Hartel, primátor mesta – dôvody 3/5 platia aj pre prenájom. V prípade pána Uhríka to
teda neprešlo.
Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenia MsZ č. 130 – 135/2010 zo dňa 14.06.2010 (17/0/0/2)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenájom časti z pozemku KN C 1047/1 – zastavané
plochy a nádvoria v k.ú. Kysucké Nové Mesto, ktorý je zapísaný na LV č. 1880
(novovytvorená parcela KN C 1047/162 o výmere 197 m2) v zmysle predloţeného GP č.
82/10, ktorý bol vypracovaný Geokanceláriou s.r.o., Belanského 2725, Kysucké Nové Mesto
za cenu 1,00 €/m2 na dobu 5 rokov p. Adriánovi Uhríkovi, bytom Revolučná 1299/31, Kysucké
Nové Mesto.
(17/0/0/2)
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Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenájom časti z pozemku KN C 1047/1 – zastavané plochy
a nádvoria v k.ú. Kysucké Nové Mesto, ktorý je zapísaný na LV č. 1880 (novovytvorená
parcela KN C 1047/161 o výmere 200 m2) v zmysle predloţeného GP č. 16/07, ktorý bol
vypracovaný Geokanceláriou s.r.o., Belanského 2725, Kysucké Nové Mesto, podľa zák. č.
258/2009 Z. z., ktorým sa novelizuje zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za cenu 0,50 €/m2 na
dobu 5 rokov p. Adriánovi Uhríkovi, bytom Revolučná 1299/31, Kysucké Nové Mesto.
(18/0/0/1)
 p. Mičian – mali by sme si prijať materiál, kde si stanovíme minimálnu cenu.
 MUDr. Ivánková – dali sme návrh, ale vţdy sa na zastupiteľstve cena zníţila. Ak by bolo
schválené, nikto by nemohol povedať, ţe tu alebo tu sa hlasuje tak ako hlasuje.
K bodu č. 19.5:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Antecký – pán Matejka oslovil aj suseda, čo vlastní ten vedľajší pozemok. Nemá o to
záujem. Komisia odporučila odpredaj, aj mestská rada odporučila.
 Ing. Hartel, primátor mesta – chýba mi stanovisko vlastníka toho susediaceho pozemku.
Navrhujem ţiadosť odloţiť a zistiť jeho záujem alebo to ponúknuť obom na odpredaj.
 JUDr. Očko – v minulosti bol schválený odpredaj k tomu prvému pozemku, teraz tam uţ
nie je prístup k tým pozemkom.
 Ing. Hartel, primátor mesta – navrhujem ţiadosť odročiť.
Mestské zastupiteľstvo odročuje ţiadosť p. Vladimíra Matejku a manţelky Anny, Na Podstráni
č. 1261, Kysucké Nové Mesto o odpredaj pozemku KN C 4156/100, orná pôda o výmere 15
m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1880, podľa zák. č.
258/2009 Z. z., ktorým sa novelizuje zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
(12/1/4/2)

K bodu č. 19.6:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Antecký – z toho čo ideme prevádzať sa dozvedám, ţe ideme prevádzať aj to, o čom
sme nevedeli.
 Ing. Hartel, primátor mesta – nemyslím si, ţe je niečo, o čom ste nevedeli. Ide o investičné
akcie, ktoré boli zrealizované na základe schválenia MsZ. Teraz je potrebné nadobudnutý
majetok previesť do správy príslušnej mestskej organizácie.
 JUDr. Očko – niektoré veci sú tu také, ţe to ide aj do 1 mil. korún.
 Ing. Hartel, primátor mesta – o všetkých týchto veciach viete.
 Ing. Golis, prednosta MsÚ – toto všetko sú veci, ktoré boli schválené v zastupiteľstve, ale
mesto ich dáva do správy mestským organizáciám, lebo oni ich skutočne uţívajú.
 JUDr. Očko – niektoré veci sú tu také, čo sme neschvaľovali, napr. bezbariérový vstup do
DK.
 Ing. Hartel, primátor mesta – bolo to schválené v roku 2008.
 p. Čierňava, riaditeľ DK – bolo to schválené.
 p. Antecký – v materiáli chýbajú prílohy.
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Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prevod správy majetku k 30.06.2010 na: ZŠ Dolinský potok
1114/28 KNM, Údrţbu mesta Cesta do Rudiny 637/10 KNM, ZŠ Nábreţná 845/17 KNM, MsKŠS
Litovelská 871/3 KNM, MŠ Litovelská 605/9 KNM, CVČ Komenského 163/40 KNM, MŠ 9. mája
1292/11 KNM.
(15/2/0/2)
K bodu č. 20:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste:
I. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kysucké Nové
Mesto na II. polrok 2010.
II.
poveruje Ing. Evu Chládkovú, hlavnú kontrolórku Mesta Kysucké Nové Mesto
vykonať kontroly schválené v časti I. tohto uznesenia.
(18/0/0/1)
K bodu č. 21.1:
Materiál spolu s dôvodovou správou a návrhom na uznesenie bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v zmysle § 16 ods. 2 písm. k/ zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v z. n. p. neudeľuje súhlas so zriadením dvoch školských
zariadení a to:
1/ Centrum voľného času Rada Ţideka,
2/ Školské stredisko Rada Ţideka,
ţiadateľovi Občianske zdruţenie Board club Ţilina.
(18/0/0/1)
K bodu č. 21.2:
Ţiadosť Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca o finančný sponzorský dar pre
rádiologické oddelenie, na zakúpenie prístroja na ozonoterapiu – viď príloha č. 3.
Diskusia:
 MUDr. Ivánková – nemocnica patrí pod VÚC, kto tú ozonoterapiu bude robiť? Keby to
pýtala Ţilina, ktorá to uţ vie robiť, nepoviem nič. Dajme 500,00 €.
 p. Antecký – bol návrh 500,00 €. Ja ako primátor by som povedal, tak tuto ušetríme
a môţeme dať.
 JUDr. Očko – pred chvíľou sme schvaľovali problémy s miliónmi, teraz ideme
rozhadzovať – zamietnuť.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje finančný príspevok v sume 500,00 € pre Kysuckú nemocnicu
s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 16 Čadca.
(12/1/4/2)
 Mgr. Dostálová – trošku sa tu na naše hlavy sypú uráţky. Vyprosujem si to. Keď dostanem
materiály, tak si ich pozriem. Nepovaţujem sa za odborníka na všetko ako niekto.
 MUDr. Ivánková – iba títo dvaja sú odborníci.
 JUDr. Očko – musím zareagovať na pani Dostálovú. Pani Dostálová sa ma pokúša
očierňovať. Ja sa nikdy nerozplačem pred ľuďmi, ktorým som v minulosti pomohol
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a ktorí v minulosti stáli vedľa mňa a dnes účelovo robia to čo robia. Pani Dostálová vy
nemáte právo hodnotiť prácu poslancov, ako ja nehodnotím vás. Ako vy vystupujete je to
váš problém, ako ja vystupujem je môj. Vy nemáte právo hodnotiť moju prácu. Keď
neviete vystúpiť, lebo ste odborníčka len v určitej oblasti, to je váš problém. Ja si myslím,
ţe vo veľa oblastiach vystúpiť viem a keď vystúpim, tak to má hlavu a pätu. Nikdy
v ţivote som ani ja ani pán Antecký ani ţiaden poslanec nemali podľa vás dobré návrhy.
Nadväzne hovorím aj to, čo sa udialo vo Zvestiach. Pani Ďuranová, kto vám nakázal
napísať ten článok, čo ste napísali o nejakých dvoch poslancoch, ktorí údajne sú hercami
a hrajú divadlo.
 p. Ďuranová, redaktorka Zvestí – bolo by pod moju úroveň, aby mi niekto nakázal. Bolo
to moje slobodné rozhodnutie a napísala som ho preto, lebo som presvedčená o tom, ţe
ten článok je pravdivý. Začala som chodiť na zastupiteľstvá ako redaktorka a urobila som
si svoj názor a ten som uverejnila. Nikto mi to neprikázal. V článku neboli uvedené ţiadne
mená, vy ste sa v ňom našli?
 p. Mičian – upozorňujem, ţe faktická poznámka je na predrečníka. Pred chvíľou pán Očko
povedal, ţe nemáme právo hodnotiť prácu poslanca. Ak si pamätáš, na minulom
zastupiteľstve si povedal, ţe iba dvaja poslanci si robia prácu.
 p. Antecký – súhlasím s tým, čo povedal pán Očko na margo redaktorky. Bol som za
to, aby noviny niekto robil odborne. Nikdy som tam nenašiel zverejnené, čo ktorý
poslanec povedal, čo navrhol. Trápi ma, ţe niekedy odhlasujeme to, čo mestu dokonca
škodí. Tak radšej Zvesti zrušme ak by sa mali uberať takýmto smerom.
 PaedDr. Chládek – vzdávam poklonu pani Dostálovej, ţe sa dokázala ohradiť.
 p. Hollá – neznamená to, ţe keď toľko nerečním, nemám svoj vlastný názor.
 Ing. Macášek – mesto získalo granty na školy. ZŠ Nábreţná je dokončená, ZŠ
Clementisova a ZUŠ pred dokončením. Mal som tu návrh, aby bola riaditeľom týchto škôl
vyplatená odmena. Zástupkyni bola schválená odmena, práca počas rekonštrukcie je
naviac, náročná. Navrhujem riaditeľom týchto škôl vyplatiť odmenu vo výške jedného
priemerného mesačného platu.
 p. Antecký – prerokovávala sa správa hlavnej kontrolórky z previerky v ZUŠ. Boli tam
také pochybenia a nedostatky, ţe bol daný návrh na odvolanie riaditeľky. Iba hlasovaním
to neprešlo. Primátor vtedy povedal, ţe on urobí sankcie v odmenách. V tomto prípade si
myslím, ţe kompenzáciou je to, ţe vedie školu. Na margo ZUŠ, architekta - ak niekto
dokáţe urobiť takýto návrh na fasádu – je to necitlivo zasadené do prostredia.
 p. Drexlerová – teraz sa hovorí o niečom inom, nie o kontrole na škole. Škola sa robí,
práca sa odvádza, riaditelia sa o to zaujímajú. Mali by sme oddeliť kontrolu od
rekonštrukcie.
 Mgr. Dostálová – prikláňam sa k pánovi Macáškovi a pani Drexlerovej. Vidím
riaditeľa Ševeca, ako behá do školy aj cez nedeľu, neskoro večer.
 p. Antecký – bol návrh čo bol povedaný koncom roka, bol zrealizovaný?
 Ing. Hartel, primátor mesta – boli to odmeny obvyklé, ţiadne mimoriadne odmeny neboli.
 JUDr. Očko – minister vybuduje 50 – 100 km diaľnice, keď urobí chybu, musí
odstúpiť. Aká toto je obhajoba? V ZUŠ bolo toľko nedostatkov, ţe mala odísť. A čo
upratovačky, čo tam chodili upratovať aj tie dostanú odmenu?
 MUDr. Ivánková – mala som riaditeľa, hocičo sa porobilo, vţdy povedal, ţe to má vo
svojom funkčnom plate. Iba toľko chcem povedať. Povedzme odkiaľ na to zoberieme.
 p. Antecký – ZŠ Clementisova sa začala robiť oneskorene, preto tam bol ten
blázninec.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ukončenie diskusie k bodu č. 21.2.
(17/0/0/1)
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Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odmenu vo výške jedného priemerného mesačného platu pre
riaditeľov ZŠ Nábreţná, ZŠ Clementisova a ZUŠ Kysucké Nové Mesto.
(10/0/3/5)
K bodu č. 22:
p. Mičian:
 budova Reštaurácie u bociana – prestali tam hniezdiť bociany. Je tam anténa, ktorá sa
pohybuje. Treba osloviť majiteľa.
 MUDr. Ivánková – má to aj v kúpnej zmluve, ţe tam bociany môţu byť.
p. Poláček:
 separovaný zber – je väčší neporiadok ako keď neboli kontajnery na separovaný zber.
 redaktorka – postrehy v meste – bol za mnou pán, ktorý chcel uverejniť článok
a redaktorka mu povedala, ţe to neuverejní. Chýba mi vo Zvestiach, ţe poslanec dal na
zastupiteľstve takýto alebo takýto návrh.
 p. Ďuranová – príspevky uverejňujem hocikomu. Toto bolo úplne všeobecné,
všeobecný názor.
 JUDr. Očko – pán Urban mi povedal ako to vo Zvestiach bolo. Bolo mu povedané, ţe
má obhajovať prácu úradu.
 Ing. Hartel, primátor mesta – pán Urban skončil prácu redaktora a preto reaguje tak
ako reaguje.
 p. Antecký – redaktor aj členovia redakčnej rady by si mali prečítať zákon o obecnom
zriadení. V zákone je aj sľub poslanca. Ja ako poslanec sa vţdy snaţím hájiť záujem
mesta.
p. Antecký:
 Čičala – Gerhát – mala komisia pripraviť riešenie, doteraz to nikomu nechýba.
Zástupkyňa povedala, ţe v stavebnom povolení mali podmienku vybudovania si cesty.
Nie je tomu tak, práve naopak.
 majitelia nehnuteľností v Trstí – zabudlo sa tam na odvodnenie - je petícia. V Trstí bol
potok, teraz sa stratil a je to teraz celé zaplavené. Minimálne pri rekonštrukcii
ţeleznice to malo byť urobené.
 interpelácie z minulého zasadnutia MsZ – prechod ku kontajnerom – 10 ks
zatravňovacích panelov. Dostal som odpoveď, ţe sa to bude riešiť podľa finančných
moţností mesta.
 odkanalizovanie ČOV – ţiadal som písomnú odpoveď
 Ul. Murgašova – parkovanie
 poliklinika – I. poschodie – interné oddelenie a diabetológ. Urobme podmienky
a potom ponúknime na prenájom. Existuje zákon koľko m2 pripadá v čakárni na 1
pacienta.
 akým spôsobom sa nakladá s financiami za prenájom polikliniky?
Odpovedal Ing. Golis, prednosta MsÚ:
 nové parkovacie miesta – bolo to posunuté na komisiu, či sa to bude robiť alebo nie,
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 chodníky na odpady – ak sa jedná iba o 10 ks zatravňovacích panelov, sú to
maličkosti.
 Tŕstie – občania boli aj za mnou. Mesto dalo podporné stanovisko k petícii, ohrozená
je aj ţeleznica, keď je to podmáčané. Čakáme na odpoveď.
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 lekári na poliklinike – neprejavili záujem sa presťahovať na vyššie poschodie.
 p. Antecký – keby to bol priestor upravený, moţno by tam nejaký lekár bol.
 MUDr. Ivánková – ľudia si sťaţujú, keby to bolo urobené, bol by o to záujem.
Aspoň tie základné veci. Do polikliniky sa neinvestuje, nájom sa vyberá.
 Ing. Hartel, primátor mesta – ak niekto prejaví záujem, nie je problém mu upraviť
priestory podľa jeho predstáv. Tie však sa nemusia zhodovať s predstavami iného
záujemcu, ak ten pôvodný odstúpi.
MUDr. Ivánková:
 Klub 75 – ryňa tečie uţ najmenej 5 rokov
p. Poláček:
 schválené parkovisko na Ul. Štúrovej
 ţeleznice – nová signalizácia je veľmi rušivá
JUDr. Očko:
 podjazd pri štadióne – bol zatečený, znemoţnený prístup na druhú stranu mesta
 autobusové nástupište – čo urobilo mesto pre to, aby bolo v majetku mesta? Prosím
písomnú odpoveď.
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 voda v podjazde – cesta je v správe VÚC, funkčnosť prejazdu – nadzemný prejazd je
iba dočasne uzavretý pre opravu
 autobusové nástupište – boli rokovania s predsedom VÚC, ktorý teraz uţ tvrdí niečo
iné, ţe VÚC dlţí SAD peniaze a chcú to dať im ako kompenzáciu. Na LV je to na
VÚC. Nechali sme si zapísať aspoň tie stojiská, tú nadzemnú časť. Pokračujeme
v snahe získať autobusové nástupište do majetku mesta. Argument predsedu neobstojí.
 p. Antecký – zrušenie úrovňového cestného prejazdu – nebola by iná moţnosť
dostať sa na druhú stranu. V Rudine aj keď opravujú prejazd, nie je odstavený,
pritom je tam prístup aj z Vrania.
p. Hollá:
 odvoz plastov – dať kontajnery
K bodu č. 15:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu Ing. Hartel, primátor mesta, zasadnutie
mestského zastupiteľstva ukončil.

Bc. Roman Stecher
I. overovateľ

MUDr. Mária Ivánková
II. overovateľ

Ing. Ľubomír Golis
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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