Zápisnica
z 1- vého, ustanovujúceho, zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 21.12.2010
Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Správa mestskej volebnej komisie v Kysuckom Novom Meste o výsledku volieb
a odovzdanie osvedčení
3. Zloženie sľubu primátora
4. Zloženie sľubu poslancov
5. Príhovor primátora
6. Schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice
7. Voľba mandátovej komisie
8. Voľba volebnej komisie
9. Voľba návrhovej komisie
10. Voľba do orgánov mestského zastupiteľstva
11. Záver
K bodu č. 1:
Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo otvorené slávnostne – hymnou
SR. Následne pokračoval krátky program v podobe kolied v podaní učiteľov ZUŠ KNM.
Ing. Hartel, primátor mesta privítal prítomných poslancov a hostí. Neprítomný poslanec: Ing.
Macášek. Za zapisovateľa bola určená p. Labudíková, za overovateľov boli určení poslanci p.
Bandura a Behúň.
K bodu č. 2:
Správu o výsledku volieb a odovzdanie osvedčení vykonal predseda mestskej volebnej
komisie Ing. Ivan Papaj.
K bodu č. 3:
Opätovne zvolený primátor mesta zložil zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdil
svojim podpisom.
K bodu č. 4:
Zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdili svojimi podpismi.
Mgr. Ševec sa písomne vzdal mandátu poslanca pre nezlučiteľnosť funkcií.
K bodu č. 5:
Primátor mesta sa v krátkom prejave prihovoril prítomným poslancom, vyzval ich na
vzájomnú spoluprácu v prospech mesta.
K bodu č. 6:
MsZ schválilo program rokovania mestského zastupiteľstva tak, ako bol uvedený v pozvánke.
(15/0/0/2)
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K bodu č. 7:
MsZ schválilo mandátovú komisiu v zložení: pp. Svrčková, Slivka, Suchánek

(17/0/0/0)

K bodu č. 8:
MsZ schválilo volebnú komisiu v zložení: pp. Mičian, Randa, Hollá.

(17/0/0/0)

K bodu č. 9:
MsZ schválilo návrhovú komisiu v zložení: pp. Chládek, Drexlerová

(17/0/0/0)

Predsedníčka mandátovej komisie p. Svrčková prečítala správu o overení a platnosti
voľby primátora a poslancov.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu mandátovej komisie o overení platnosti voľby
primátora a poslancov.
(17/0/0/0)
K bodu č. 10:
1. Primátor mesta Ing. Hartel poveril na obdobie rokov 2010 – 2014 za svojho zástupcu
poslankyňu Ing. Janu Svrčkovú.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie rozhodnutie primátora mesta podľa § 13 b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení o poverení poslankyne MsZ Ing. Jany
Svrčkovej za jeho zástupkyňu počas volebného obdobia rokov 2010 – 2014.
(16/0/0/1)
2. Zriadenie mestskej rady – primátor mesta Ing. Hartel neodporúča zriadenie mestskej rady.
Diskusia:
 Ing. Golis – poslanec pri hlasovaní sa rozhoduje na základe svojej vôle. Nemali by sme sa
rozdeľovať na tých, čo sú za primátora a proti primátorovi. Mestská rada je zložená
z poslancov, je to poradný orgán, výkonný a kontrolný. Je to jeden z najdôležitejších
orgánov. Možno v minulom období bola rada rozporuplná, nezriekať sa tohto orgánu
mesta. Odporúčam zriadiť mestskú radu s počtom 6 členov.
 p. Suchánek – vzhľadom k poznaniu, ktoré mám za 12 rokov, mestská rada bola aj
výkonným aj poradným orgánom. Podporujem návrh p. Golisa zriadiť mestskú radu.
Má svoj význam.
 Ing. Hartel, primátor mesta – zriadenie mestskej rady je iba možnosť, čiže môže ale aj
nemusí sa zriadiť. Minulé volebné obdobie napríklad Turzovka nemala mestskú radu
zriadenú a fungovala aj bez toho.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie mestskej rady.
(9/5/3/0)
3. Návrh primátor mesta na počet členov mestskej rady – 3 členovia.
Diskusia:
 p. Poláček – v zmysle rokovacieho poriadku bolo prečítané, že počet členov mestskej rady
by sa mal znižovať, keď neprejde hlasovaním. Ako to bude v tomto prípade?
 Ing. Golis – zasa nie je komunikácia, dalo by sa vyriešiť veľa problémov. Maximálny
počet členov mestskej rady je 5.
 JUDr. Mušková, odd. právne – podľa čl. 10 Rokovacieho poriadku MsZ návrh na počet
členov mestskej rady predkladá primátor.
 JUDr. Očko – počet členov mestskej rady by mal byť taký, aby mestská rada bola
funkčná.
 p. Suchánek – dávam pozmeňujúci návrh na počet členov mestskej rady – 5 + 1.
 Ing. Hartel, primátor mesta – v tomto prípade nie je možný pozmeňujúci návrh. Návrh na
počet členov mestskej rady dáva primátor.
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 p. Ochodničan – dať maximálny počet 5 + 1 a potom znižovať.
 PaedDr. Chládek – ktorí predsedovia komisií potom budú v mestskej rade, keď bude
počet členov 5 + 1 a komisií je 6?
 Ing. Golis – členovia mestskej rady budú predsedovia komisií. Keď bude menej,
rozhodne sa žrebom.
 p. Ochodničan – začnime od komisií, aby sme sa odrazili.
 Ing. Hartel, primátor mesta – vzhľadom k tomu, že je záujem poslancov o zriadenie
mestskej rady, sťahujem svoj návrh na počet členov 3 a dávam návrh na počet členov
mestskej rady 5 + 1.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje maximálny počet členov mestskej rady 5 + 1 (zástupca
primátora).
(14/1/2/0)
 p. Poláček – navrhujem znížiť odmenu členov mestskej rady.
 p. Mičian – prikláňam sa k návrhu p. Poláčka. Dávam návrh, aby členovia mestskej rady
mali odmenu vo výške odmeny členov komisií.
 Ing. Hartel, primátor mesta – návrh odmien predložíme na budúcom zasadnutí mestského
zastupiteľstva.
4. Návrh na menovitý zoznam členov mestskej rady. Podľa Rokovacieho poriadku tento
návrh predkladajú kluby, skupiny poslancov alebo nezdružení poslanci. Návrhy boli
predložené od poslancov klubu SMER-SD, skupiny poslancov i nezdružených poslancov
nasledovne: Ing. Randa, p. Mičian, PaedDr. Chládek, p. Poláček a p. Drexlerová.
Mestská rada schvaľuje členov mestskej rady v zložení: Ing. Vavrín Randa, Dušan Mičian,
PaedDr. Marcel Chládek, Ivan Poláček, Janka Drexlerová.
(13/0/4/0)
5. Návrh na počet komisií, počet členov poslancov v komisii a ďalších osôb v komisii.
Návrh podávajú kluby, skupiny poslancov alebo nezdružení poslanci. Skupina poslancov
predložila nasledujúci návrh:
Komisia výstavby a územného rozvoja
Celkový počet:
10
Počet poslancov
4
Počet neposlancov
6
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu:
Celkový počet:
7
Počet poslancov
2
Počet neposlancov
5
Komisia kultúry a športu:
Celkový počet:
Počet poslancov
Počet neposlancov

9
3
6

Komisia školstva a mládeže:
Celkový počet:
Počet poslancov
Počet neposlancov

9
3
6
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Komisia ochrany životného prostredia:
Celkový počet:
9
Počet poslancov
2
Počet neposlancov
7
Komisia finančná:
Celkový počet:
Počet poslancov
Počet neposlancov

9
3
6

 Ing. Golis – aký je dôvod, že v jednej komisii je 10 členov a v druhej komisii je iba 7
členov.
 JUDr. Očko – počet členov komisie je spravidla nepárny. Navrhujem komisiu výstavby
v počte 11 členov. Keď chce poslanec pracovať v komisii, aby mu to bolo umožnené.
 Ing. Hartel, primátor mesta – toto je návrh skupiny poslancov, ja ho nemôžem meniť.
 p. Suchánek – prečo taký veľký počet poslancov v komisii. Stačí jeden a radšej viac
odborníkov – neposlancov.
 p. Ochodničan – nech skupina poslancov prehodnotí svoj návrh, prečo je v komisii
výstavby navrhnutých 10 členov.
 p. Poláček – do komisie výstavby chceli ísť viacerí. V prvom rade by tam mal byť
odborník. Navrhovaní členovia sú všetci odborníci, fundovaní. Navrhujem navýšiť ešte
o 1 odborníka, aby bol nepárny počet.
 Ing. Svrčková – väčšina poslancov prejavila záujem o členstvo v komisii výstavby. Párny
počet členov – komisia si môže urobiť svoj štatút, predseda môže mať 2 hlasy.
 p. Poláček – doplniť ešte o 1 člena.
 Ing. Golis – v každej komisii by mali byť dvaja poslanci a tretí by bol predseda.
Ostatní budú odborníci. Každá skupina môže navrhnúť člena.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje počet členov komisii, počet poslancov v komisii a počet
ďalších osôb v komisii nasledovne:
Komisia výstavby a územného rozvoja
Celkový počet:
10
Počet poslancov
4
Počet neposlancov
6
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu:
Celkový počet:
7
Počet poslancov
2
Počet neposlancov
5
Komisia kultúry a športu:
Celkový počet:
Počet poslancov
Počet neposlancov

9
3
6

Komisia školstva a mládeže:
Celkový počet:
Počet poslancov
Počet neposlancov

9
3
6
4

Komisia ochrany životného prostredia:
Celkový počet:
9
Počet poslancov
2
Počet neposlancov
7
Komisia finančná:
Celkový počet:
Počet poslancov
Počet neposlancov

9
3
6

(12/3/2/0)

 JUDr. Očko – teraz budeme schvaľovať členov komisií. Sám neviem, kde budem
pracovať a za 5 minút ideme hlasovať.
 Ing. Hartel, primátor mesta – každý dostal pozvánku s programom rokovania, každý mal
možnosť predložiť návrh.
6. Voľba predsedov komisií. Rozhoduje mestské zastupiteľstvo voľbou.
 p. Suchánek – o predsedoch komisií hlasujme verejne – am blok.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje verejné hlasovanie a am blok za predsedov jednotlivých
komisií.
(15/0/2/0)
Návrh na jednotlivých predsedov komisií:
Komisia výstavby a územného rozvoja
Ivan Poláček
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
Dušan Mičian
Komisia kultúry a športu
PaedDr. Marcel Chládek
Komisia školstva a mládeže
Janka Drexlerová
Komisia ochrany životného prostredia
Miloslav Suchánek
Komisia finančná
Ing. Vavrín Randa
Diskusia:
 JUDr. Očko – dávam protinávrh – v komisii školstva môže ísť o stret záujmov, nakoľko
navrhovaná predsedníčka je matka riaditeľa školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Navrhujem tam pána Banduru.
 Ing. Hartel, primátor mesta – najskôr sa bude hlasovať o písomnom návrhu.
 p. Suchánek – aj pán Bandura je pracovníkom školy, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta, aj tam by mohol byť stret záujmu. Navrhujem pána Slivku.
 Mgr. Slivka – som zaneprázdnený, neprijímam členstvo.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predsedov komisií nasledovne:
Komisia výstavby a územného rozvoja
Ivan Poláček
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
Dušan Mičian
Komisia kultúry a športu
PaedDr. Marcel Chládek
Komisia školstva a mládeže
Janka Drexlerová
Komisia ochrany životného prostredia
Miloslav Suchánek
Komisia finančná
Ing. Vavrín Randa
(16/0/0/1)
7. Voľba členov komisií.
 Ing. Golis – návrh neobsahuje mená členov zo SMERU, žiadam prestávku a po prestávke
môžeme hlasovať za členov jednotlivých komisií am blok.
 p. Mičian – odsúhlasili sme si počty poslancov v komisiách, treba ešte doplniť 1
poslanca.
 p. Suchánek – pán Macášek a pán Urban nemajú zatiaľ zložený poslanecký sľub.
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 JUDr. Očko – procedurálny návrh – som zaskočený, že pán Urban nedostal šancu tu byť.
Robí to tu problém, čo hovorí pán Suchánek. Pán Mičian hovorí, že keď nie je občan
z Kysuckého Nového Mesta, nemal by byť v komisii. Dávam návrh odročiť na budúce
zastupiteľstvo, aj keby malo byť zvolané mimoriadne.
 Ing. Hartel, primátor mesta – nesúhlasím. Pán Urban dostal pozvánku, pán Macášek je na
dovolenke.
 JUDr. Očko – chcem aby sa hlasovalo za môj návrh.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odročenie tvorby komisií. (3/8/6/0 – návrh nebol schválený)
 p. Mičian – dávam návrh, aby členovia komisií boli iba občania Kysuckého Nového
Mesta
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje, že členom komisie môže byť iba občan Kysuckého Nového
Mesta.
(13/0/4/0)
 p. Mičian – komisia sociálna by mala mať tiež 9 členov – 3 poslanci a 6 neposlancov.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje počet členov komisie sociálnej, bytovej, obchodu
a cestovného ruchu v počte 9.
(16/0/1/0)
 Ing. Golis – rozšíriť počet poslancov v komisii kultúry a športu na 4 (predseda + 3).
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje počet poslancov v komisii kultúry a športu na 4. (15/0/1/0)
Návrh jednotlivých komisií:
Komisia výstavby a územného rozvoja:
Volí sa maximálny počet 3 poslanci, 7 neposlancov:
Poslanci
Ostatní členovia
1. Andrea Ondreášová
1. Ján Kandrik
2. Eva Hollá
2. Štefan Richtárik
3. Štefan Kuba
3. Vladimír Dostál
4. František Sidor
5. Milan Chovanec
6. Dušan Hušťava
7. Stanislav Čavajda
8. Marián Antecký
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu:
Volí sa maximálny počet 2 poslanci, 6 neposlancov:
Poslanci
Ostatní členovia
1. Daniel Bandura
1. Zdenka Gašpieriková
2. Vladimír Macášek
2. Ladislav Okuliar
3. Štefan Kočiš
4. Daniela Ondreášová
5. Emília Becová
6. Anna Damašková
Komisia kultúry a športu:
Volí sa maximálny počet 3 poslanci, 6 neposlancov:
Poslanci
Ostatní členovia
1. Milan Slivka
1. Igor Janíček
2. Igor Behúň
2. Martin Palúch
3. Vladimír Ochodničan
3. Juraj Čierňava
4. Pavel Urban
4. Anna Svrčková
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5. Miroslav Piňák
6. Igor Ševec
7. Štefánia Buková
Komisia školstva a mládeže:
Volí sa maximálny počet 2 poslanci, 6 neposlancov:
Poslanci
Ostatní členovia
1. Pavel Urban
1. Jana Játiová
2. Milan Očko
2. Janka Pieronová
3. Ladislav Vendrinský
4. Vlasta Francová
5. Jaroslava Falátová
6. Miroslava Behúňová
Komisia ochrany životného prostredia:
Volí sa maximálny počet 1 poslanec, 7 neposlancov:
Poslanci
Ostatní členovia
1. Ľubomír Golis
1. Eva Neveďalová
2. Igor Macúš
3. Darina Svrčková
4. Ladislav Feiler
5. Drahomíra Macášková
6. Jaroslava Pršková
7. Nora Javoríková
8. Jaroslav Bíleš
9. Miroslav Škereň
Komisia finančná:
Volí sa maximálny počet 2 poslanci, 6 neposlancov:
Poslanci
Ostatní členovia
1. Ľubomír Ježo
1. Ľudovít Šrenkel
2. Milan Očko
2. Emília Sovíková
3. Ľubomír Golis
3. Tibor Vlček
4. Anna Holtánová
5. Jaroslava Bílešová
6. Pavol Brodňan
7. Eva Sýkorová
7. Ján Martiška
8. Anna Fujáková
Prebehla voľba členov komisií.
Pán Mičian, predseda volebnej komisie, vyhlásil výsledky voľby členov komisií. Jednotlivé
komisie boli zvolené v tomto zložení.
Komisia výstavby a územného rozvoja:
1. Ivan Poláček - predseda
2. Andrea Ondreášová
3. Eva Hollá
4. Štefan Kuba
5. Ján Kandrik
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6. Štefan Richtárik
7. Vladimír Dostál
8. František Sidor
9. Milan Chovanec
10. Dušan Hušťava
11. Stanislav Čavajda
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu:
1. Dušan Mičian - predseda
2. Daniel Bandura
3. Vladimír Macášek
4. Zdenka Gašpieriková
5. Ladislav Okuliar
6. Štefan Kočiš
7. Daniela Ondreášová
8. Emília Becová
9. Anna Damašková
Komisia kultúry a športu:
1. Marcel Chládek - predseda
2. Milan Slivka
3. Vladimír Ochodničan
4. Igor Behúň
5. Igor Janíček
6. Martin Palúch
7. Juraj Čierňava
8. Miroslav Piňák
9. Igor Ševec
Komisia školstva a mládeže:
1. Janka Drexlerová - predseda
2. Pavel Urban
3. Milan Očko
4. Jana Játiová
5. Janka Pieronová
6. Ladislav Vendrinský
7. Vlasta Francová
8. Jaroslava Falátová
9. Miroslava Behúňová
Komisia ochrany životného prostredia:
1. Miloslav Suchánek - predseda
2. Igor Macúš
3. Darina Svrčková
4. Ladislav Feiler
5. Drahomíra Macášková
6. Jaroslava Pršková
7. Nora Javoríková
8. Jaroslav Bíleš
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Komisia finančná:
1. Vavrín Randa
2. Ľubomír Ježo
3. Ľubomír Golis
4. Ľudovít Šrenkel
5. Emília Sovíková
6. Tibor Vlček
7. Anna Holtánová
8. Jaroslava Bílešová
9. Pavol Brodňan
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu volebnej komisie o zvolení poslancov
a neposlancov na členov komisií.
(17/0/0/0)
8. Návrh komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
V komisii bude zastúpený člen z každej strany alebo nezávislý poslanec, ktoré sú v mestskom
zastupiteľstve.
HZDS – Štefan Kuba
SDKÚ – Mgr. Daniel Bandura
SMER – SD – Ing. Ľubomír Golis
Nezávislí – JUDr. Ľubomír Ježo
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v tomto zložení: Štefan Kuba, Mgr. Daniel Bandura, Ing. Ľubomír
Golis, JUDr. Ľubomír Ježo.
(13/0/0/4)
 p. Poláček – navrhujem upraviť hlasovacie zariadenie tak, aby počas hlasovania nebolo
vidno na monitore kto ako hlasuje, až po skončení hlasovania ukázať, kto bol za a kto
proti.
 Ing. Hartel, primátor mesta – vzhľadom k tomu, že pán Macášek a pán Urban zatiaľ
nezložili poslanecký sľub, nemali by zatiaľ v komisiách pracovať ako poslanci.
Navrhujem prijať uznesenie, že v komisii budú pracovať až po zložení poslaneckého
sľubu.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje, že Ing. Vladimír Macášek a PaedDr. Pavel Urban, PhD.
budú v komisiách pracovať až po zložení poslaneckého sľubu.
(12/0/0/5)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje úpravu počtu členov komisie ochrany životného prostredia
na počet 8.
(17/0/0/0)
K bodu č. 11.
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu primátor poďakoval všetkým prítomným
za účasť a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Mgr. Daniel Bandura
I. overovateľ

Ing. Igor Behúň
II. overovateľ

Ing. Jana Svrčková
zástupkyňa primátora

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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