Zápisnica
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 08.09.2011

Prítomní:

viď prezenčná listina

K bodu č. 1:
Šieste zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov a hostí, ospravedlnil neúčasť poslankyne Drexlerovej.
K bodu č. 2:
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Dušan Mičian, Vladimír Ochodničan
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Milan Slivka, Jana Svrčková, Eva Hollá.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zloţení: Milan Slivka, Jana Svrčková,
Eva Hollá
(15/0/0/0 - uznesenie bolo schválené)
Predsedajúci navrhol upraviť program rokovania nasledovne: bod č. 1.1 presunúť za bod č. 2.
Program rokovania:
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
2.1 Odovzdanie ocenenia Ladislavovi Jánoškovi za vynikajúce športové výsledky
a reprezentáciu mesta.
3.
Kontrola plnenia uznesení
4.
Dodatok č. 2 k VZN č. 8/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto
5.
Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov v zariadeniach školského stravovania pri základných a materských školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto
6.
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011- Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta
Kysucké Nové Mesto
7.
Návrh na I. úpravu rozpočtu samosprávneho orgánu mesta Kysucké Nové Mesto pre rok
2011
8.
Návrh na I. úpravu rozpočtu Základnej školy Dolinský potok pre rok 2011
9.
Návrh na I. úpravu rozpočtu ZŠ Nábreţná 845 pre rok 2011
10. Návrh na I. úpravu rozpočtu ZŠ Clementisova pre rok 2011
11. Návrh na I. úpravu rozpočtu MŠ Komenského pre rok 2011
12. Návrh na I. úpravu rozpočtu MŠ 9. mája pre rok 2011
13. Návrh na I. úpravu rozpočtu MŠ Litovelská 605 pre rok 2011
14. Návrh na I. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové
stredisko Kysucké Nové Mesto pre rok 2011
15. Správa o výsledku kontroly č. 3/2011 a kontroly č. 4/2011
16. Dotácie
16.1 - Burza stredných škôl a integrované kariérne poradenstvo
16.2 - Ja a moje mesto
16.3 - ZO Slovenského zväzu chovateľov
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16.4 - Mariášový klub KNM
16.5 – Tanečná módna show seniorov
17. Riešenie disproporcií medzi príjmami a výdavkami pri zbere a likvidácii komunálneho
odpadu a variantné riešenia moţného zníţenia týchto disproporcií
18. Návrhy komisií
18.1
- Ţiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
18.2
- Ţiadosti o nájomné byty
18.3
- Ţiadosti o trvalý pobyt
19. Nakladanie s majetkom mesta
19.1 – Ján Pavlík s manţelkou
19.2 – Ing. Miroslav Labudík
19.3 – Ladislav Ochodničan
19.4 – Alojz Balát
19.5 – Zmluva o budúcej zmluve – SSE
19.6 - Návrh na prevod správy majetku k 30.09.2011 – ZŠ Nábreţná, MŠ Litovelská,
MKŠS
20. Rôzne
21. Interpelácie
22. Záver
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje presun v programe rokovania – bod č. 1.1 sa presúva za bod
č. 2. a schvaľuje takto upravený program rokovania 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva
dňa 08.09.2011.
(14/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 2.1:
V tomto bode bolo odovzdané ocenenie – Cena primátora mesta Kysucké Nové Mesto
za vynikajúce športové výsledky a reprezentáciu mesta nášmu mladému spoluobčanovi –
Ladislavovi Jánoškovi. Ladislav Jánoška dosiahol v svojej doterajšej športovej kariére –
cyklotriále - uţ viaceré tituly. Tento rok získal titul Majster sveta v cyklotriále v kategórii
junior. Za reprezentáciu mesta i za športový úspech mu primátor mesta odovzdal ocenenie:
Cenu primátora mesta.
K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p. Jeţo, prednosta MsÚ.
uznesenie č. 55/2011 zo dňa 10.03.2011 – splnené
uznesenie č. 76/2011 zo dňa 09.06.2011 – splnené
uznesenie č. 84/2011 zo dňa 09.06.2011 – splnené
K bodu č. 4:
Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 8/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto spolu s návrhom na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Očko – dnes je 8. septembra, robíme tak, ako by sme schvaľovali dodatok k VZN,
ktorým dávame šancu podať ţiadosti do 31.01. a do 30.06.2011. Je to smiešne. Navrhujem
na prednej strane Zvesti dať nie kto kde bol, ale napr. toto, čo bude platiť. Do Zvesti na
prvú stranu dať VZN.
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 p. Hartel, primátor mesta – sú tu dva návrhy. Dodatok sa netýka tohto roka. Aby mohli
získať finančnú dotáciu organizácie aj tento rok, preto sa dávalo to znenie. Mestská rada
odporučila doplniť dodatok VZN tak, aby aj tento rok sa mohli poskytnúť dotácie.
 p. Mičian – v starom VZN platilo, ţe podať ţiadosti do 30.11. v minulom roku. Keďţe tak
nikto neurobil a aby mohli byť riešené ţiadosti, ktoré boli podané v roku 2011 a aby boli
z rozpočtu roku 2011, tak sa na rade dohodlo doplniť dodatok o toto.
 p. Jeţo, prednosta MsÚ – keďţe platí VZN to čo platí, v tomto roku by vlastne nikto
nemal dostať dotáciu, lebo ani jedna ţiadosť nebola podaná v termíne.
 p. Očko – je to nezvyčajné, lebo v rozpočte uţ je vyčlenená suma a ešte sa môţu podávať
ţiadosti.
 p. Hartel, primátor mesta – balík peňazí sa schvaľuje v rozpočte, potom sa schvaľujú
jednotlivé dotácie.
 p. Randa – 6.9.2011 bola komisia finančná, kde bol prerokovaný návrh dodatku. Komisia
súhlasí s prvou časťou, v druhej časti sú nezrovnalosti – je tam nejaký právny nedostatok.
Dnes by sme sa nemali zaoberať ţiadnymi dotáciami.
 p. Hartel, primátor mesta – podľa platného VZN by tento rok nikto nedostal dotáciu.
Ţiadosti však boli podané (podľa VZN po termíne). Mestská rada navrhla, aby boli
poriešené.
 p. Macášek – prečo je návrh dodatku? Máme o čom rozhodovať, sú nejaké ţiadosti?
Ak áno, dodatok má zmysel. Otázne je či je to v súlade so zákonom.
 p. Hartel, primátor mesta – zastupiteľstvo je tá najvyššia inštancia, ktorá rozhoduje.
 p. Macášek – je to tak pani kontrolórka?
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – ak to upraví VZN, áno
 p. Kandrik – toto je iba preto, aby sa mohli čerpať financie, ktoré sú rozpočtované na
tento rok.
 p. Poláček – komisie by mali zasadať pred radou, aby rada mala informácie z komisií.
 p. Hartel, primátor mesta – toto bola výnimočná situácia, predseda bol na dovolenke.
 p. Mičian – navrhujem hlasovať najskôr o článku 1, potom o článku 2 – kde som podal
písomnú zmenu.
 p. Svrčková – od roku 2008, kedy sa začal robiť poriadok, bolo prideľovanie dotácie
riešené VZN. Najskôr boli 2 termíny. Prax ukázala, ţe bolo treba urobiť novelu – zmenu
VZN. Dodatkom k VZN bol termín podávania ţiadostí o dotáciu iba jede - do 30.10.
príslušného roka. Zistili sme, ţe ľudia zaspali, nepodali ţiadosti. V rozpočte ale máme
schválenú poloţku na dotácie. Táto sa nečerpá, lebo nikto v súlade s VZN nepodal
ţiadosť. Organizácie ţiadajú, aby boli 2 termíny na podávanie ţiadostí. Toto je len
prechodné, na tento rok. Od roku 2012 uţ bude platiť nové – 2 termíny.
 p. Očko – keď bude ţiadosť v júni, akcia bude v septembri, zastupiteľstvo bude v októbri,
uţ je po termíne. Prikláňal by som sa k tomu, čo povedal p. Golis.
 p. Randa – finančná komisia bola 6.9. preto, lebo som mal dovolenku. Materiály, ktoré
mala komisia prerokovať boli v štádiu spracovania.
 p. Očko – navrhujem druhý termín upraviť na dátum 31.05, namiesto 30.06.
 p. Mičian – sťahujem svoj návrh na zmenu, ktorý som podal písomne.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu v návrhu dodatku č. 2 k VZN č. 8/2008 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto a schvaľuje dodatok č. 2 k VZN č. 8/2008
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto.
(15/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 5:
Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
v zariadeniach školského stravovania pri základných a materských školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto spolu s návrhom na uznesenie bol poslancom zaslaný
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Randa – návrh dodatku bol prerokovaný v komisii finančnej. Komisia odporúča
stanoviť jednotný pevný termín, aby nebolo treba vydávať interné predpisy v školských
zariadeniach. Termín posunúť napr. na 5-teho dňa v mesiaci.
 p. Vendrinský, odd. školstva – konzultoval som to. Ak by bol prijatý nejaký pevný termín,
mal by byť do konca mesiaca, napr. posledný deň v mesiaci.
 p. Očko – obed 1,19 dospelí stravníci – to hocikto môţe prísť a dať si obed?
 p. Vendrinský, odd. školstva – cudzí stravníci platia aj reţijné náklady.
 p. Očko – koľko potom stojí obed? Je to voľné pre všetkých?
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora - reţijné náklady má kaţdá škola individuálne, nesmú
presahovať 55 % celej ceny.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – dospelí stravníci sa delia - zamestnanci, cudzí
stravníci, ktorí si platia plnú výšku, nie je strop.
 p. Janíková, ŠJ pri ZŠ Dol. potok – prepočet za rok 2011 je réţia 1,13 €, hodnota potravín
1,13 €, cena stravného lístka je potom 2,26 €.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v dodatku č. 4 k VZN č. 3/2008 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov v zariadeniach školského stravovania pri základných
a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto úpravu čl. 3 –
príspevok sa uhrádza vopred najneskôr posledný deň v kalendárnom mesiaci a schvaľuje
dodatok č. 4 k VZN č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v zariadeniach
školského stravovania pri základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Kysucké Nové Mesto.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo
schválené)
K bodu č. 6:
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta
Kysucké Nové Mesto spolu s návrhom na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej
forme.
Diskusia:
 p. Poláček – bola za mnou príbuzná pozostalých, ţe im nebolo umoţnené uloţiť urnu do
hrobového miesta. Nevedel som o tom, ţe sa nedá odkúpiť hrobové miesto. Je veľa
starých ľudí, ktorí si chcú miesto kúpiť, lebo nikoho nemajú.
 p. Randa – komisia finančná tento konkrétny prípad podporila. Údrţba mesta by mala
vypracovať analýzu pre mestské zastupiteľstvo, zaoberať sa novým miestom pre cintorín.
Toto je problém, ktorý sa nedá spracovať za 1 rok.
 p. Očko – štúdiou územia bolo určené ako sa má uberať cintorín
 p. Poláček – dal som návrh, aby si mohol občan aj dopredu odkúpiť hrobové miesto
 p. Hartel, primátor mesta – nemalo by sa to umoţňovať nejako masívne, lebo skutočne
máme nedostatok hrobových miest. V súčasnosti prebieha revízia hrobových miest.
 p. Poláček – beriem späť svoj návrh.
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Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 – Prevádzkový poriadok
pohrebísk na území mesta Kysucké Nové Mesto. (18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7:
Návrh na I. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2011 spolu s návrhom na
uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Ochodničan – máme schválený Rokovací poriadok, treba ho dodrţiavať a nepredlţovať
rokovanie.
 p. Poláček – prečo nás p. Ochodničan stále poúča? Záleţí o aký bod sa jedná.
 p. Randa - komisia finančná odporúča schváliť.
 p. Poláček - navrhujem kaţdú poloţku, ktorú tu vidíme, zvlášť o nej hlasovať.
 p. Novotná, odd. finančné – treba si vyjasniť pojmy. Poloţka je kaţdý riadok. Ide tu
hlavne o kapitálové výdavky.
 p. Poláček – pýtal som sa na rade, ako staré je ihrisko a aká je záruka. Prečo nebolo
reklamované vtedy, keď sa končila záruka? Povedali sme, ţe všetky peniaze sa dali pre
školy, ţe potom sa budú dávať aj pre občanov, napr. na parkovisko na Kamencoch.
Poďme robiť aj pre sídliská. Z niektorých poloţiek treba presunúť na toto.
 p. Novotná, odd. finančné – toto je iba rozpočet mesta, nie je tu ZŠ Clementisova. Má svoj
návrh na úpravu, je to samostatný bod rokovania.
 p. Poláček - zateplenie budovy A-ZUŠ – uţ majú urobenú jednu časť, treba robiť aj iné
veci.
 p. Očko – práve dnes som bol na ZŠ Clementisova. Môţem povedať opačne. Toto
ihrisko sa vyuţíva skoro na 100 %. Chodia tam krúţky CVČ, má tam prípravu
futbalový klub. Podporujem tento návrh.
 p. Mičian – súhlasím s p. Poláčkom. ZŠ Clementisova podielovo prerozdeliť financie –
vyuţívajú ihrisko viacerí, vyberajú poplatok od občanov. Aby sa tieţ škola podieľala
určitou sumou, napr. 10.000,00 na výmene trávy.
 p. Poláček – áno, som za opravu ihriska. Ale pýtam sa, prečo sa nedalo v rámci záruky
niečo vyreklamovať?
 p. Očko - uţ viackrát som vystúpil na tému tvorby rozpočtu a prerozdeľovania
kapitálových výdavkov. Poslanci majú byť pri tvorbe a prerozdeľovaní. Prečo sa
nezavolali poslanci k tvorbe? Takto sa iba dozvedáme, ako sa to urobilo. Občania na
Podstrání ţiadajú chodník. Prijmime uznesenie, ktorým budeme spoločne tvoriť.
 p. Hartel, primátor mesta – materiály na rokovanie zastupiteľstva dostávate skôr aj preto,
aby ste sa s nimi oboznámili a mohli podať konkrétne návrhy k jednotlivým bodom,
s ktorými sme sa mohli zaoberať.
 p. Suchánek – na minulom zastupiteľstve bolo povedané, ţe kaţdý kap. výdavok sa
bude schvaľovať osobitne. Chýba tu koncepcia prerozdeľovania kapitálových
výdavkov.
 p. Hartel, primátor mesta – koncepcia je predloţená v tomto materiáli. Môţete sa vyjadriť
ku kaţdej poloţke. Nerobili sme to pre moje pekné oči, ale preto, ţe chceme poriešiť
problémy, ktoré sú.
 p. Macášek – opäť sa prejavilo to, ţe diskusia trvá dlho, lebo to nebolo prekonzultované
s klubmi. Vítam návrh, aby sme zaviazali úrad, aby sme poslanci boli zvolaní,
prediskutovali a mohlo to byť schválené za 5 minút. Korčuliarska dráha – chýba tu,
podporiť napr. skejbort.
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 p. Slivka – mám pripravený návrh ohľadom CVČ – zaviazať, aby tie finančné
prostriedky, ktoré ušetrili, mohli pouţiť na rok 2012. Korčuliarska dráha – informoval
som sa, ţe to nie je moţné.
p. Hartel, primátor mesta – úmysel vybudovania korčuliarskej dráhy bol. V priebehu
prípravy sme sa dopracovali k tomu, ţe je to záujmové pásmo NDS, tá ho odkúpila.
Dohoda na prenájom bola neúspešná. CVČ nadstavba – mal som to pripravené aj ja. Ak
má ušetrené financie v tomto roku, bolo by dobré, aby sa naakumulovali. Skejbort –
odkiaľ z ktorej poloţky zobrať financie a kde to urobíme?
p. Macášek – tých 800 m čo malo byť od LIDL smerom na Čadcu, tak namiesto toho
spojenie Ţiliny a KNM po hrádzi Kysuce, týmto smerom.
p. Hartel, primátor mesta – sú tu nevyjasnené veci ohľadom diaľnice a vodného tokukanála. Otázne je majetkové vysporiadanie.
p. Ondreášová – nákup automobilu – bolo povedané, ţe na lízing. Prečo, keď máme na to
vyčlenené financie.
 p. Očko – súčasťou investície diaľnice sú aj pridruţené drobné stavby. Korčuliarska
dráha by mohla byť toho súčasťou.
p. Hartel, primátor mesta – stavebné rozhodnutie bolo vydané svojho času. Dovtedy sa
dali podať ţiadosti, návrhy. Povedal som, ţe mám záujem na vybudovaní, ak sa to dá
vyriešiť ako vyvolaná investícia, zrealizujeme.
p. Golis - za klub Smer-SD predkladám pozmeňovací návrh – viď príloha č. 1
p. Hartel, primátor mesta – v takejto forme predkladané uznesenia majú niečo do seba.
 p. Poláček – KNM nekončí námestím. Hore sú Kamence – aj tu treba chodník. Treba
si pozrieť celé mesto. Kde horí, tam treba hasiť. Z tej korčuliarskej dráhy kde sa
presunuli financie? Navrhujem vyasfaltovať chodník ČSA okolo činţiaku 1306 – od
začiatku Štúrovej po INSTAL.
 p. Očko – nemalo by to ísť takto. Pripraviť koľko je ešte nevyčerpaných kapitálových
výdavkov, potom si zavolať poslancov po obvodoch a potom rozhodovať.
p. Hartel, primátor mesta – keď takto budeme fungovať, tak nás zima nájde. Zasa tu
všetko zhadzovať zo stola. Nemôţem to akceptovať.
 p. Suchánek – nelátať ulicu Komenského, urobiť to ako celok od ulice Dl. Poľského.
p. Hartel, primátor mesta – ako celok by mala byť ulica Komenského riešená v rámci
centrálnej zóny. Pokiaľ máme nádej, ţe získame financie z eurofondov, bolo by zlé, keby
sme to vo finálnej podobe urobili z vlastných financií.
 p. Slivka – aj na Kamencoch treba chodníky. Korčuliarska dráha – keď sa bude robiť
chodník, urobiť ho širší a urobiť tam aj korčuliarsku dráhu, alebo smerom k lipke.
 p. Mičian – projekt Cesta do Rudiny – okná na chodbe osadiť tak, aby robili svetlo do
kuchyne, na to ma upozornili občania. Fandím p. Golisovi, ţe našiel fin. prostriedky
na akcie, ktoré predloţili. Ale dohodnime sa tak, ţe tento rok urobíme v tomto obvode,
na budúci zasa v inom obvode.
 p. Ondreášová – to čo povedal p. Očko je to dôleţité, tento chodník. Treba to zváţiť.
p. Hartel, primátor mesta – toto nie je naša cesta. Je to v správe VÚC. Vstúpime s nimi do
jednania.
 p. Randa – vyspravenie dier na Ul. Komenského a diery na parkovisku pri dome
kultúry
p. Hartel, primátor mesta – parkovisko je celé rozbité, je tieţ v projekte centrálnej zóny
 p. Očko – ďakujem za podporu poslankyne Ondreášovej. Stav na ceste do Nesluše je
kritický, hrozia tam úrazy. Trvám na tom, aby to bola jedna z prioritných akcií. Som aj
za korčuliarsku dráhu, ale nikdy nedám prednosť korčuliarskej dráhe keď sa jedná
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v porovnaní s cestou, po ktorej prejde 100 alebo 200 áut denne. Ľudia chodia dennodenne do práce. Vypracovať dokumentáciu, štúdiu, rozpočet o tom chodníku.
 p. Hartel, primátor mesta – smeruje to tu tým smerom, akoby sme zanedbávali potreby
občanov. Ja len okrajom - ku lipke bol vybudovaný kus asfaltovej cesty a prečo sa vtedy
neriešila cesta do Nesluše?
 p. Kuba – od bodu schválenie úpravy rozpočtu kde sme aţ došli. Nájde nás tu aj večer.
Kaţdý si tu presadzuje svoje.
 p. Hartel, primátor mesta – hlasovať za jednotlivé návrhy akcií, ktoré sa zrealizujú
z prebytku 34.000,00 €
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje realizovať výstavbu chodníka od obytného domu Cesta do
Rudiny po kriţovatku ulíc Clementisova, Litovelská a Lipová.
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zadať vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu
chodníka v časti Dubie, konkrétne od kriţovatky ulíc Schaefflerova a Dubská cesta smerom na
Dubie po koniec pravotočivej zatáčky a realizovať tento projekt.
(16/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje upraviť provizórnym spôsobom ulicu Komenského v časti od
kriţovatky ulíc Dl. Poľského a Komenského po bytový dom č. 921 (úpravu vykonať napr.
zaliatím nerovnosti cestným betónom.)
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zaasfaltovanie chodníka na Ul. ČSA smerom k INSTALU.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Hartel, primátor mesta – chodník do Nesluše – môţeme začať s projektovou
dokumentáciou.
 p. Poláček – 20.000,00 účelovo viazať na chodník do Nesluše.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie – chodník do
Nesluše, vysporiadanie majetkovo - právnych vzťahov.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje I. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2011.
(17/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 8:
Návrh na I. úpravu rozpočtu ZŠ Dolinský potok na rok 2011 spolu s návrhom na uznesenie
bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Randa – procedurálny návrh – k bodom 8 – 14 spojiť rozpravu a hlasovanie do jedného
bodu.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje spojiť rozpravu k bodom 8 – 14 do jedného bodu a schvaľuje
k uvedeným bodom jedno hlasovanie.
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Randa – komisia finančná odporúča schváliť tak, ako sú návrhy predloţené.
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 p. Poláček – vzhľadom k tomu, ţe prešli Kamence, budem hlasovať aj za ihrisko na ZŠ
Clementisova.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
 I. úpravu rozpočtu ZŠ Dolinský potok Kysucké Nové Mesto na rok 2011
 I. úpravu rozpočtu ZŠ Nábreţná 845 Kysucké Nové Mesto na rok 2011
 I. úpravu rozpočtu ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto na rok 2011
 I. úpravu rozpočtu MŠ Komenského Kysucké Nové Mesto na rok 2011
 I. úpravu rozpočtu MŠ 9. mája Kysucké Nové Mesto na rok 2011
 I. úpravu rozpočtu MŠ Litovelská 605 Kysucké Nové Mesto na rok 2011
 I. úpravu rozpočtu MKŠS Kysucké Nové Mesto na rok 2011
(15/0/3/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 15:
Správa o výsledku kontroly č. 3/2011 a kontroly č. 4/2011 spolu s návrhom na uznesenie bola
poslancom doručená v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Macášek – kontrola č. 4/2011 – čo kontrolovaná časť, to nedodrţanie zákona. Prečo
nesprávne vypočítané reţijné náklady? Potom sa to premieta do rozpočtu, potom
upravujeme rozpočet, dotujeme jedáleň. Je takýchto nedostatkov viac, aj v iných
zariadeniach?
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – podnetom na kontrolu bolo to, ţe škola mala vyššie
poţiadavky ako iné školy. Chceli sme zistiť prečo. Toto bola prvá kontrola v školskej
jedálni.
 p. Macášek – zistiť za všetky zariadenia koľko dostali z podielových daní za roky 2008 –
2010. Koľko mali dostať a koľko dostali. Urobiť krátku správu.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – treba zobrať do úvahy jednotlivé náklady –
normatív je rovnaký na ţiaka – jednotkové náklady podľa počtu stravníkov.
 p. Očko – nedajú sa všetky školské jedálne zovšeobecňovať. Vyuţiť výsledok kontroly
aby sa takéto nedostatky nevyskytovali.
 p. Ochodničan – keď vieme aké sú nedostatky, nedá sa to rozšíriť aj pre ostatné školy,
aby vedeli, ţe treba si dávať pozor na toto alebo na toto.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – býva to štandard, tak to robíme. Cieľom kontroly
je, aby sme robili tak, ako sa má.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly č.
3/2011 a kontroly č. 4/2011.
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.1:
Ţiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt Centra pedagogicko- psychologického poradenstva
a prevencie Kysucké Nové Mesto z rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto v zmysle VZN
č.8/2008 na akciu „Burza stredných škôl a integrované kariérne poradenstvo“ spolu s
návrhom na uznesenie bola poslancom doručená v písomnej forme.
 p. Macášek – procedurálny návrh – spojiť diskusiu k bodom 16.1 – 16.4.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje spojiť diskusiu k bodom 16.1 – 16.4 do jedného bodu.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia k bodom 16.1 – 16.4:
 p. Mičian – prenájom 17 kusov stánkov za 1.320,00 € ?
 p. Ţabková, CPPPaP – je to prenájom na 3 dni. Vychádza to 77,00 € na jeden stánok. Sú
to štandardné stánky. Robíme to uţ 7. rok. Nechceli by sme ísť úrovňou dole.
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 p. Ochodničan – krajský školský úrad akou čiastkou sa podieľa?
 p. Ţabková, CPPPaP – priama suma je 100,00 € - to sú priame náklady, ktoré sa dajú
vyfakturovať. Potom sú to skryté náklady, ktoré sa nedajú priamo vyfakturovať.
 p. Ochodničan – ostatné mestá a obce sa nemôţu podieľať?
 p. Ţabková, CPPPaP – tieto financie sú vyuţívané na dopravu detí – dovoz a odvoz na
burzu.
 p. Urban – prenájom stánkov je 1.320 €, od mesta ţiadajú iba 590 €. Buďme radi, ţe
sa niečo takéto v meste robí. Je to zásluţná a ničím nezaplatiteľná práca.
 p. Poláček – krajský školský úrad je zriaďovateľ a ten dá iba 100 €. My suplujeme všetky
ostatné obce.
 p. Očko – 1.320 € za prenájom 17 stánkov. Bolo by dobré ich kúpiť, lebo za tie roky
sme ich uţ aj zaplatili. Táto burza by mala byť iba pre našich ţiakov a iba pre naše
školy.
 p. Ţabková, CPPPaP – výroba stánkov – ak by bol nejaký projekt, je to úloha do
budúcna. Problém by bol však s ich uskladnením. Urobiť burzu len pre naše stredné
školy nie je efektívne.
 p. Očko – neuspokojil som sa s odpoveďou, ţe nie je kde uloţiť stánky. Máme školy,
ktoré majú priestory.
 p. Slivka - skutočne poskytujeme našich ţiakov školám v Ţiline. Dal by som iba tie
našej školy. Vo vyučovacích výsledkoch sme dobrí.
 p. Očko – prvý deň dať iba naše školy. Jedná sa nám o to, aby sme prezentovali naše
školy aby mali ţiakov.
 p. Urban – nemôţeme našich ţiakov nútiť pre tú ktorú školu. Zvýhodniť teda naše
školy finančne, napr. aby neplatili. Treba si pozrieť aký reating majú našej školy.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – na túto burzu by mali prísť aj ţiaci ostatných
základných škôl, aby sa naplnili stavy našich stredných škôl.
 p. Očko – bolo toto na komisii školstva?
 p. Vendrinský, odd. školstva – komisia školstva o tomto rokovala a odporučila.
 p. Chládek – komisia kultúry odporúča projekt mariášového klubu a neodporúča projekt
priateľov hudby, lebo podľa VZN sa môţe prispieť iba na 1 projekt.
 p. Suchánek – komisia ţivotného prostredia odporúča projekt chovateľov.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu v sume 1.660,00 € na projekt: „Burza stredných škôl
a integrované kariérne poradenstvo“ pre Centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu v sume 300,00 € na projekt: „ Ja a moje mesto“ pre
Občianske zdruţenie priateľov hudby, Štúrova 467, Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu v sume 1.100,00 € na projekt: „Okresná výstava
zvierat s expozíciou mladých chovateľov“ pre ZO Slovenského zväzu chovateľov Kysucké
Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu v sume 700,00 na projekt: „Slovenský pohár
v mariáši“ pre o. z. Mariáš klub Kysucké Nové Mesto. (18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.5.
Ţiadosť o dotáciu na projekt: Tanečná módna show seniorov spolu s návrhom na uznesenie
bola poslancom zaslaná v písomnej forme.
9

 p. Jeţo, prednosta MsÚ – po zaslaní materiálov pri podrobnom študovaní sme zistili, ţe
v projekte ţiadajú sumu 800,00 € na občerstvenie. Túto sumu navrhujeme zo ţiadosti
vyčiarknuť.
Diskusia:
 p. Očko – zariadenie pre seniorov jej zriaďovateľom je ŢSK, prečo by sme mi mali im
prispievať. Majú svoj rozpočet. Koľko je tam občanov z nášho mesta? To radšej
navštívme týchto občanov a dajme im. Nie dávať priamo dotáciu,.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – keby nebolo VZN prijaté také ako je, tak by sa to
dalo robiť ako si povedal. Aj ŢSK dáva občianskym zdruţeniam, aj nášmu CVČ. Od
januára 2012 budeme musieť prispievať na klientov v zariadeniach, ktorí majú trvalý
pobyt v KNM.
 p. Suchánek – moţno názov projektu nebol volený správne. Dať tam aspoň darčekový
balíček pri príleţitosti mesiaca úcty k starším. Tú poloţku občerstvenie premenovať
a navýšiť 200,00 €. V zariadení sú starší ľudia, dať všetkým.
 p. Slivka – navýšiť na hudbu, aj ostatné poloţky, aby sa suma vyrovnala.
 p. Hartel, primátor mesta – týmto ľuďom treba spestriť ţivot.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu v sume 610,00 € (suma podľa rozpočtu, bez poloţky
občerstvenie) na projekt: „Tanečná módna show seniorov“ pre Zariadenie pre seniorov
a domov sociálnych sluţieb Kysucké Nové Mesto.
(16/1/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17:
Materiál spolu s návrhom na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – zúčastnil som sa sedenia za prítomnosti výrobného riaditeľa T+ T. Mal som
nafotené veci po vývoze odpadu. Zmluva s T + T bola urobená v roku 2002, nebolo v nej
zazmluvnené, ţe majú robiť poriadok aj okolo kontajnerov. Teraz prisľúbil, ţe budú
dozberiavať aj okolo kontajnerov. Aj to urobili. Financie berú aj za 1 tonu odpadu aj za
kontajner. Separovaný zber – neuzamykajú odpadové nádoby – prisľúbil to. Za triedený
odpad dostávame naspäť peniaze od štátu. Teraz sú náklady na vývoz vyššie ako to, čo
dostávame od štátu. Musí sa odpad dotrieďovať, čím vznikajú ďalšie náklady. Potom by
sme museli zvyšovať poplatok. Teraz sa robí kontrola, či sú kontajnery plné, keď sa
odváţajú. Na budúci rok bude výberové konanie na odvozcu odpadu – zakomponovať tam
všetky veci, čo od nich poţadujeme.
 p. Randa – komisia finančná sa týmto materiálom zaoberala. Mesto veľa dopláca na odvoz
odpadu. Bude sa musieť pristúpiť buď k racionalizácii pri zbere alebo k zvýšeniu
poplatku. Treba sa váţne zaoberať novým odvozcom odpadu. Predpokladali sme, ţe
separovaný zber prinesie zníţenie nákladov. Treba riadne odpad triediť, aby sa nemusel
dotrieďovať.
 p. Golis – len aby ľudia vedeli, z predloţeného materiálu je vidno ako sa náklady
kaţdý rok zvyšujú.
 p. Slivka – máme rezervy ako separovať. Plastové nádoby treba stlačiť, aj papierové
krabice.
 p. Behúň – stáva sa, ţe vo večerných hodinách zastaví auto a dá do kontajnera 3 – 4 vrecia
odpadu. Rozmnoţuje sa to.
 p. Poláček – osobne si to všímam. Pravidelne v nedeľu sa pri kontajneri objaví cca 15
igelitových tašiek odpadu. Povedal by som, ţe z reštaurácií.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – to kto dáva do našich kontajnerov sú
podnikatelia, ktorí majú mnoţstevný zber. Ideme dať výzvu pre ľudí. Fyzická osoba
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z Poviny alebo Nesluše tu nepôjde odloţiť odpad, ale krčmár áno, lebo jemu sa to
oplatí. Občania sami musia byť stráţcami poriadku.
 p. Suchánek – komisia ţivotného prostredia sa týmto zaoberala. Zhodli sme sa, ţe by ešte
nebolo správne upravovať výšku poplatku. Cena za zvoz, manipuláciu s nádobami je
vyššia. V minulosti boli aj také kontroly, ţe sme váţili autá s odpadom. Pri výberovom
konaní porozmýšľať o podmienkach.
 p. Slivka – buďme radi, ţe nám odpad odváţajú. Škoda, ţe nemáme prehľad koľko
tam odvezú. Narastá to.
 p. Suchánek – na faktúrach máme vyvezenie kontajnera aj ošetrovanie
 p. Poláček – 1389 ľudí neplatí poplatok, napr. nezistený pobyt. Tu sú rezervy.
 p. Hartel, primátor mesta – odpadu je viac, cena nafty sa zvyšuje. Toto všetko sa premieta
do nákladov.
 p. Očko – toto je oblasť bezodná. Nie je nijaký návod ako to vyriešiť. Zvýši sa poplatok –
zvýši sa počet neplatičov, menej odvozov odpadu – viac odpadu na nepovolených
skládkach, ktoré mesto potom odváţa na svoje náklady. Nenájdeme len tak ľahko riešenie.
Jedna cesta je taká, ţe mesto dotuje cenu z iných zdrojov. Zaoberať sa myšlienkou
vlastného triedenia odpadu.
 p. Urban – v podstate má pravdu, separovaný zber je stratový.
 p. Očko – nikto nechce poplatky zvyšovať. Musíme sa však všetci snaţiť, aby
kontajnery boli riadne naplnené – stláčať fľaše, krabice a pod. Pred vývozom sa
pozrieť do toho kontajnera, či je naplnený.
 p. Kandrik – uţ pol hodinu tu o tom debatujeme. Vytvoriť komisiu, navštíviť mestá, kde
majú dobré skúsenosti s odpadom – spracovať správu. Vychovávať ľudí na pokutách,
všade sa to tak robí. Keď nedodrţiavaš predpisy, platíš pokutu.
 p. Ondreášová – skutočne je to pravda čo povedal p. Kandrik.
Mestské zastupiteľstvo ukladá komisii ţivotného prostredia a pracovníkom referátu ţivotného
prostredia zhodnotiť skutočný stav a navrhnúť riešenia pre likvidáciu TKO. Mestská polícia
zmapuje stav skládok a ak sa dá, zistiť pôvodcu skládok.
T: do konca roka 2011
Z: prednosta MsÚ
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie materiál Riešenie disproporcií medzi príjmami
a výdavkami pri zbere a likvidácií komunálneho odpadu a variantné riešenia moţného
zníţenia týchto disproporcií.
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 18.1.1:
Materiál spolu s návrhom na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – procedurálny – spojiť diskusiu k bodom 18.1.1 –
18.3.2.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje spojiť do jedného bodu diskusiu k bodom 18.1.1 – 18.3.2.
(15/0/0/3 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia k bodom 18.1.1 – 18.3.2:
Neboli ţiadne diskusné príspevky
Mestské zastupiteľstvo zamieta ţiadosť Boţeny Baláţovej, Nábreţná 900/38, Kysucké Nové
Mesto o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
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Mestské zastupiteľstvo schvaľuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v sume 40,00 € Jane
Belákovej, ČSA 1190, Kysucké Nové Mesto.
(17/0/0/1 - uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v sume 30,00 € Jarmile
Kotulovej, trvale bytom Kysucké Nové Mesto.
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu – garsónky č. 12 v bytovom dome
2591 na Ul. Štúrovej v Kysuckom Novom Meste r. Jozefa Petráka s manţ. Marcelou, trvalý
pobyt Clementisova 1038/27-32 Kysucké Nové Mesto v zmysle Smernice o prideľovaní
nájomných bytov vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto.
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu – garsónky č. 31 v bytovom dome
1376 na Ul. Dubská cesta v Kysuckom Novom Meste r. Ladislava Ondrašina s manţ.
Danielou, trvalý pobyt Komenského 1310/28 Kysucké Nové Mesto v zmysle Smernice
o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto.
(16/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu – garsónky č. 4 v bytovom dome
922 na Ul. Komenského v Kysuckom Novom Meste p. Kolomanovi Facunovi, trvalý pobyt
Kysucké Nové Mesto v zmysle Smernice o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta
Kysucké Nové Mesto.
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ţiadosť p. Ingrid Baláţovej, trvalý pobyt Kysucké Nové
Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt pre ţiadateľku a jej deti Róberta Baláţa, Ingridu
Baláţovú a Barboru Baláţovú na adresu: Murgašova 613/5-18 Kysucké Nové Mesto.
(15/0/0/3 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ţiadosť p. Ľubice Macekovej, trvalý pobyt Clementisova
1358/23 Kysucké Nové Mesto, o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt pre ţiadateľku a jej syna
Martina Maceka na adresu: Clementisova 1048, byt 51, Kysucké Nové Mesto.
(16/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 19.1:
Materiál spolu s návrhom na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – komisia výstavby sa bola pozrieť na tvare miesta. Je to pozemok medzi
kotolňou a štvorbytovkami. Bol by obmedzený prístup k ostatným častiam pozemku.
 p. Očko – uţ to má oplotené? Ak ostáva 8 m, ostane dosť na prístup. Ţiadam
dovysvetlenie.
 p. Kandrik – v mieste 8 m je trafostanica, čo bráni prístupu. Treba tam nechať priestor.
 p. Kultán, odd. výstavby – je tam trafostanica, ktorá má svoje ochranné pásmo.
Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj časti (cca 202 m2) z pozemku KN C 1774/39
zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva
č. 1880 Mesta Kysucké Nové Mesto za účelom rozšírenia pozemku KN C 1819/6 pre ţiadateľa
Jána Pavlíka a manţ. Dagmar, bytom Na Podstráni 2537/24, Kysucké Nové Mesto.
(17/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 19.2:
Materiál spolu s návrhom na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne diskusné príspevky.
Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj časti (cca 35 m2) z pozemku KN C 1217/1
zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva
č. 1880 Mesta Kysucké Nové Mesto pod jestvujúcou prefabrikovanou garáţou č. s. 1995 pre
ţiadateľa Ing. Miroslava Labudíka, Jesenského č. 1170/14, Kysucké Nové Mesto.
(16/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 19.3:
Materiál spolu s návrhom na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne diskusné príspevky.
Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj časti z pozemku KN C 1891/23 zastavané
plochy a nádvoria a časti z pozemku KN C 1891/24 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktoré sú
zapísané na liste vlastníctva č. 1880 Mesta Kysucké Nové Mesto za účelom výstavby dvoch
garáţí v radovej zástavbe, pre ţiadateľa Ladislava Ochodničana, Matice slovenskej 790/5,
Kysucké Nové Mesto.
(16/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 19.4:
Materiál spolu s návrhom na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Očko – tento problém sa ťahá od roku 2005 alebo 2006. Vznikla myšlienka, ţe v tejto
časti by mohla byť postavená bytovka pre našich občanov, kde mesto vlastnilo časť
pozemku pod touto bytovkou a pán Balát vlastnil časť pozemku. V záujme občanov bolo
bytovku postaviť, pristúpilo sa na variant, ţe na plochu, ktorú vlastnil pán Balát – došlo
k výmene s tým, ţe tá vymenená plocha skutočne bola niekoľkorádovo menšia ako tá
plocha, ktorú poskytol pán Balát. Tým pádom to mesto, aj terajšie vedenie, povaţovalo za
výmenu potrebnú a vhodnú. V tom čase pán Balát vyšiel v ústrety mestu a poskytol tento
pozemok pod bytovkou mestu.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – nešlo o výmenu, on daroval a potom došlo zo
strany mesta k ústretovému kroku - prenájom časti pozemku. Aţ potom bola nová
zmluva.
 p. Randa – na finančnej komisia sme sa nezaoberali či pozemok odpredať alebo nie, ale
cenou. V prípade schválenia cenu stanoviť na úrovni minimálne znaleckého posudku,
ktorý si dá vypracovať ţiadateľ na vlastné náklady.
 p. Mičian – pozemky pod garáţami chce odkúpiť pán Balát. Pán Balát mal schválené
povolenie, mal urobiť plot. Neurobil, ešte zdemoloval jestvujúci chodník nákladným
autom, čo tam chodil.
 p. Kandrik – mal som taký dojem, ţe mesto mu nič nie je dlţné, lebo by sa nemohlo
stavať z fondu rozvoja.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – mesto by prehralo v tom zmysle, ţe tam bola
uzatvorená nájomná zmluva, niekedy v roku 2004 alebo 2005, a práve tá zmluva
dovoľovala postaviť tam aj nejaké stavby, ale len charakteru infraštruktúry. Infraštruktúru
na jednej strane sme pojali, ţe to môţu byť aj garáţe, na druhej strane len infraštruktúrne
siete. Skutočne sme sa tým zaoberali viackrát.
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 p. Golis – predáva sa majetok v zmysle zákona – toto je priamo navrhnutý predaj.
 p. Mičian – nech sa vyjadrí aj pán Balát, aby mi verejne odpovedal voči návrhom,
ktoré sľúbil urobiť. V stavebnom povolení sľúbil, ţe postaví neprehľadný plot. Je tam
25 m chodníka, nemôţe to ako podnikateľ spraviť?
 p. Balát – dochádza tu k dezinformáciám, ohľadom celej tejto akcie 16 b.j. Darovacou
zmluvou dostalo mesto zvyšok pozemku, lebo bolo potrebné dobudovať infraštruktúru.
Technická infraštruktúra pozostáva z chodníkov, prípojok, inţ. sietí. Na tieto akcie
vyčlenil štát financie – 70% štát, 30% mesto. Takto sa dala financovať výstavba. Dostali
sme stavebné povolenie len k bytovému domu, nedostali sme stavebné povolenie
k ţiadnemu oploteniu iných pozemkov.
 p. Kandrik – odsúhlasme cenu
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predbeţne odpredaj pozemkov:
 parcely č. C KN 1047/179 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2,
 parcely č. C KN 1047/180 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2,
 parcely č. C KN 1047/181 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2,
v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísané na LV č. 1880 za cenu minimálne podľa znaleckého
posudku. Znalca objedná mesto, znalecký posudok uhradí nadobúdateľ.
(9/4/4/ 1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 19.5:
Materiál spolu s návrhom na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne diskusné príspevky.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve, o zriadení vecného bremena
uzavretej podľa § 50a/ Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami:
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Ţilina, IČO:
36442151 ako budúcim oprávneným z vecného bremena a Mestom Kysucké Nové Mesto ako
budúcim povinným z vecného bremena, na zriadenie vecného bremena na pozemok - parcelu
č. C KN 4997/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2668 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto,
ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1880, pričom rozsah vecného bremena bude presne
vymedzený porealizačným geometrickým plánom, ktorého vypracovanie zabezpečí budúci
oprávnený z vecného bremena, za odplatu ktorej výška bude stanovená podľa znaleckého
posudku. Vypracovanie znaleckého posudku zabezpečí oprávnený z vecného bremena.
(14/0/2/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 19.6:
Materiál spolu s návrhom na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne diskusné príspevky.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh prevodu správy majetku k 30.9.2011 na: ZŠ Nábreţná
845/17 KNM, MŠ Litovelská 605/9 KNM, MsKŠS Litovelská 871/3 KNM.
(15/0/0/3 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 20:
1. Nájomná zmluva Kysuca s.r.o. – máme povinnosť časť im vrátiť na zhodnotenie majetku.
Teraz by potrebovali zrealizovať investičnú akciu. Tento rok by sme im neposkytli povinnú
sumu vyplývajúcu z nájomnej zmluvy, na budúci rok by sa financie naakumulovali.
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Diskusia:
 p. Ochodničan – o akú akciu ide?
 p. Hartel, primátor mesta – hydraulická podlaha v kotolni v Tŕstí – podávanie štiepky na pás.
 p. Mičian – to nie je obnova majetku.
 p. Hartel, primátor mesta – ide o zhodnotenie majetku
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ţiadosť Kysuca, s.r.o. o kumuláciu platby za roky 2011 a 2012
na technické zhodnotenie majetku prenajatého od mesta Kysucké Nové Mesto (v zmysle nájomnej
zmluvy uzatvorenej medzi mestom Kysucké Nové Mesto a Kysuca, s r..o.,) do roka 2012.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
2. Informácia o ponuke firiem na výmenu svietidiel verejného osvetlenia. Úspora nákladov by
sa premietla do investície. Keď budeme mať celkový návrh, predloţíme.
Diskusia:
 p. Mičian - akú garanciu dáva firma?
 p. Hartel, primátor mesta – v podstate my by sme do toho nevkladali nič, iba platili stále
rovnako za energiu. Treba to posúdiť odborníkom.
 p. Kandrik – v Liptovskom Mikuláši to tieţ takto dali urobiť a výsledok je taký, ţe namiesto
1,5 mil. platia teraz 4 mil.
3. Zriadenie jasličiek Mackovo v Kysuckom Novom Meste – ţiadosť o prenájom záhrady
v bývalých detských jasliach na ulici Štúrovej. Prenajať za symbolickú cenu.
Diskusia:
 Poláček – uţ sme jednému dali za korunu na 30 rokov. Vybrali si objekt, kde nemajú ţiaden
pozemok pre deti. V budove bývalých detských jaslí plánujeme denný stacionár, aj tam
potrebujeme priestory. Prenajať iba na dobu určitú, aby sme tam aj my mohli zriaďovať
sociálne zariadenie.
 p. Kandrik – kaţdý náklad, ktorý im vznikne, budú hradiť rodičia.
 p. Hartel, primátor mesta – prenajať za symbolickú cenu na dobu neurčitú s výpovednou
lehotou.
 p. Poláček – za 1,00 € s tým, ţe keď to budeme potrebovať, uvoľnia to.
 p. Očko – myslím si, ţe by sme mali byť riadni hospodári. Občania platia väčšie dane ako my
prenajímame pozemky. Prenajali sme pozemok podnikateľovi za symbolickú cenu.
 p. Hartel, primátor mesta – myslím si, ţe sa o tom rozhodovalo v zastupiteľstve, hlasovalo sa
za prenájom. Väčšina o tom rozhodla. Kaţdý kto tu hlasoval, tak hlasoval podľa toho, ţe čo
to pre mesto prinesie a nie čo to prinesie podnikateľovi. Čo sa týka detských jaslí, mesto ich
malo a zrušilo ich. Je tu mnoţstvo mladých rodín, ktoré sa za toto zasadzujú.
 p. Poláček – nemáme nič, ţiadnu kalkuláciu, koľko detí bude v tých jasličkách.
 p. Randa – prenajať za 1,00 €/m2/rok – aj tak či tak si to dajú do ceny. Dĺţka nájomnej
zmluvy na dobu 3 rokov, 3 mesačná výpovedná lehota.
 p. Suchánek – chcel som navrhnúť sumu 1,00 € na rok, ale teraz som bol upozornený, ţe sa
musí určiť suma za 1 m2.
 p. Hartel, primátor mesta – predloţíme konkrétny návrh, zatiaľ ma teda splnomocňujete
jednať s nimi o prenájme?
 p. Očko – navrhujem cenu prenájmu vo výške dane z nehnuteľnosti v lokalite stred mesta.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenájom časti záhrady pri budove bývalých detských jaslí na
Ul. Štúrovej č. 827 za cenu ako platba za daň, čo je cca 0,02 €/m2.
(13/0/4/1 – uznesenie bolo schválené)
4. Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
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5. Budova bývalého okresného úradu – vlastník poţaduje nájom vo výške 60,00 €/m2/rok, čo je
pre nás neprijateľné. Pracoviská, ktoré sú v uvedenej budove umiestnené, budú k 01.10.2011
premiestnené do priestorov poţiarnej zbrojnice, kde nájom platiť nebudeme.
6. Poţiadavka CVČ – ušetrené finančné prostriedky z roku 2011 aby mohli pouţiť v roku 2012
na nadstavbu podkrovia.
Diskusia:
 p. Novotná, odd. finančné – CVČ má len beţné výdavky. Nevyčerpané fin. prostriedky vrátia
na účet mesta, mesto ich dá spoločného „vreca“ n- potreba presne špecifikovať.
 p. Hartel, primátor mesta – ušetrené z CVČ zablokujeme a budú pouţité na nadstavbu
 p. Macášek – nech to zadefinuje p. Novotná, ona to najlepšie vie.
 p. Hartel, primátor mesta – koľko ušetria, toľko bude zablokované
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ušetrené finančné prostriedky z rozpočtu CVČ na rok 2011
zablokovať a pouţiť ich v roku 2012 na nadstavbu podkrovia CVČ.
(15/0/1/2 – uznesenie bolo schválené)
 p. Hollá – ţiadam upraviť text uznesenia č.195/2010 zo dňa 27.09.2010 - účelová
komunikácia“ sa mení na „miestna komunikácia“
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje opravu uznesenia MsZ č. 195/2010 zo dňa 27.09.2010
nasledovne: účelová komunikácia sa mení na „miestna komunikácia“
(16/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
 p. Hartel, primátor mesta – vzhľadom na pokročilý čas a nemoţnosť nájsť vhodné riešenie
k predloţenej problematike, navrhol ukončiť zasadnutie zastupiteľstva a pokračovať na
budúci týţdeň v stredu.
 p. Urban – na budúci týţdeň budem mať problém sa dostaviť. Chcem, aby bola prítomná aj
televízia, robím to pre ľudí.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prerušenie zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 08.09.2011
s tým, ţe bude pokračovať v stredu, 14.09.2011 so začiatkom o o 15.00 hod.
(9/7/2/0 – uznesenie nebolo schválené)
 p. Hartel, primátor mesta – aby sme sa nemuseli stretnúť v stredu, skúsme zadefinovať návrh
zmluvy.
 p. Mičian – ak začnú stavebné práce, akým spôsobom sa tam tie deti budú hrať? Nemôţeme
to nejako obmedziť – dĺţka doby nájmu?
PRESTÁVKA
K bodu č. 21:
 p. Urban – mám poslanecký návrh – na oddelení sociálnom som sa dostal do kolízie. Ţiadal
som opatrovateľskú sluţbu pre ťaţko postihnutú osobu. Máme 43 opatrovateľov, ale
nebudeme môcť poskytnúť opatrovateľa pre občana, ktorý má stupeň postihnutia V. alebo
VI. Odmena pre opatrovateľa je rovnaká, či sa stará o občana s postihnutím v stupni II. alebo
VI. Dávam návrh vypracovať ako motivovať tých, čo sa starajú o ťaţko zdravotne
postihnutých. Dať im nejaký benefit. Od 01.01. uţ nebude môcť robiť opatrovateľskú sluţbu
taký, ktorý nemá školenie.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – toto je skutočne problém. Je to prenesená kompetencia.
Stupne odkázanosti určuje posudkový lekár. Stupeň postihnutia V. a VI. – to sa rieši cez
zariadenia, klient, ktorý je odkázaný na DSS. Hocijaký návrh stroskotá na tom, ţe nie je dosť
finančných prostriedkov. Obávam sa toho, ţe na budúci rok uţ budeme musieť mať
zariadenie.
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 p. Taranová, odd. sociálne – pravda je to, ţe opatrovateľky vykonávajú sluţbu aj u občanov
so stupňom postihnutia V. alebo VI. a nie sú ocenené. Myslím si, ţe by sa mali finančné
prostriedky nájsť.
 p. Urban – čakacia doba do DSS je od pol roka do 2 rokov. Treba opatrovateľkám, ktoré
sa starajú o takých ľudí dať nejaký benefit, napr. 30,00 €.
 p. Macášek – takáto ťaţká téma otvorená na záver. Je to nejako vykalkulované čo má byť
výsledkom tohto? Na druhej strane chcem upozorniť, ţe východiská vlády pre rok 2012
budú bremenom.
 p. Hartel, primátor mesta – rodina pokiaľ na to má, má sa podieľať na starostlivosti o svojich
blízkych. Treba kaţdý prípad individuálne riešiť.
 p. Ondreášová – prečo na stránke mesta nie je VZN pre políciu? V popoludňajších hodinách
chodia policajti pešo aj po jednom. Som proti tomu, aby chodili pešo. Bolo mi avizované, ţe
keď bolo volané na 159, bolo im povedané, ţe policajti sú na obchôdzkach.
 p. Hartel, primátor mesta – keď nie je VZN na webe, to znamená, ţe polícia sa riadi
zákonom. Pochôdzky – iba v dopoludňajších hodinách môţe chodiť policajt sám, sám nejde
ani k zásahu, kde je ohrozenie jeho zdravia. Keď chodia pešo, aspoň vidia, čo sa v meste
deje.
 p. Kubišta, náčelník MsP – naša mestská polícia bola zriadená pred účinnosťou normy, ktorá
prikazovala zriadiť políciu na základe VZN. Aj prokuratúra nám dala za pravdu.
 p. Ondreášová – mesto má na starosti niekoľko objektov. Poučili ste ich, ţe mestská polícia
nepríde do 3 minút ale za 15 minút?
 občania si rozprávajú, ţe polícia je nám nanič. Ako ich mesto motivuje, keď si robia
svoju prácu, nasadzujú svoje ţivoty?
 p. Hartel, primátor mesta – keď si robia svoju prácu, majú za to plat.
 náčelník – keď sú zásahy s hasičmi, máte hasičskú uniformu. Keď vykonávate prácu
náčelníka, prečo nenosíte uniformu. To sa za ňu hanbíte?
 prevencia v našom meste
 motivovať ľudí, keď nahlásia, ţe niekde sa napr. vykráda auto
 čo robia 4 ľudia v kancelárii na polícii, aký výkon robí zástupca náčelníka? Rozváţajú sa
s náčelníkom po meste, striedajú autá. Za peniaze našich daňových poplatníkov vy ako
katolík dovolíte, aby takto nakladali s financiami?
 náčelník polície vám oznámil, ţe mestský policajt ukradol v obchodu fľašu, čo ste s tým
robili. Takýto policajt tu uţ nemá čo robiť
 p. Hartel, primátor mesta – prvýkrát počujem takúto sprostosť. Vyzývam vás, povedzte
konkrétne, budeme riešiť.
 deti mi oznámili, ţe v školách sa predávajú drogy, viete o tom, je v meste nejaká
prevencia?
 p. Hartel, primátor mesta – oznámili ste to príslušným orgánom?
 p. Jeţo, prednosta MsÚ – na činnosť MsP nie je potrebné VZN, tá sa riadi zákonom
o mestskej polícii. MsP je od 18.00 hod. – 06.00 hod. v zloţení minimálne 2 policajtov
a motorizovaná. Je teda predpoklad, ţe zasiahnu v určitom intervale.
Vieme o tom, ţe v meste sa predávajú drogy. Polícia štátna alebo mestská sa nezaobíde
bez pomoci občanov.
 niekedy sa viac kontrolovali prevádzky – krčmy. Prečo sa nerobia takéto kontroly?
 p. Kubišta, náčelník MsP – kontroly sa robia podľa moţnosti, v spolupráci s políciou
štátnou.
 1 prevádzka – Biliardclub – tam sa nezistili ţiadne nedostatky, prečo sa kráti
prevádzková doba?
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 p. Hartel, primátor mesta – pretoţe sú sťaţnosti, občania to ţiadajú. Ak je prevádzka
otvorená po 22.00 hod., nikdy sa neodchádza ticho. K otváracím hodinám sa vyjadrujú aj
poslanci, ak sú sťaţnosti, nemám problém upraviť otváraciu dobu.
 Ul. Murgašova – pre deti tam nie je detské ihrisko
 p. Hartel, primátor mesta – poslanci z obvodu si uviedli, kde čo chcú mať
 chýbajú lavičky v centre mesta, napr. pri Klube 75 nie je, treba tam dať.
 p. Hartel, primátor mesta – lavičky v pešej zóne sú pri hornom kostole, na námestí, pri
Jednote, pri kniţnici, pri dolnom kostole, aj pri Klube 75 je, potom v mestskom parku.
 p. Očko – z vystúpenia p. Ondreášovej som si urobil úsudok, ţe povedala svoje poznatky zo
svojej práce. Takto by sa vystúpenia poslanca nemali komentovať. Váţ si kaţdého poslanca,
pozorne ho počúvaj.
 p. Hartel, primátor mesta – keď niekto podá konštruktívne návrhy, nemám problém. Ale keď
niekto hovorí, ţe vraj policajt ukradol, niekto mu povedal a pod.
 p. Poláček – ak polícia nemá právomoci, tak je zbytočná. Starí ľudia sa boja, ţe ak
zavolajú na políciu, tak potom policajti povedia, ţe volal ten alebo ten.
 p. Hartel, primátor mesta – kaţdé volanie je anonymné. Kvôli kontrole je zaznamenávaný
hovor. Zisťovať čísla, to sa nedá.
 p. Randa – chcem iba pripomenúť, ţe som tu neostal kvôli kamerám. Ctím si rokovací
poriadok, treba ho dodrţiavať. Na začiatku sme boli vyzvaní, aby sme ho dodrţiavali.
Diskusný príspevok je 5 minút.
 Za Mýtom boli niekedy verejné WC, teraz nikde v meste nie sú. Verejnosti prístupné sú
WC iba na poliklinike alebo na ţelezničnej stanici. Myslieť na to pri tvorbe rozpočtu,
napr. prispievať niektorému zariadeniu, ktoré by WC sprístupnilo pre verejnosť.
 Chodníky – zlé alebo chýbajú – vyčleniť na ulice Sládkovičovu, M. Nešporu –
vybudovať ich.
 Vo Zvestiach je pozvánka na I. ročník Kysuckého gulášu – aj ja vás pozývam. Vlani bol
nultý ročník a bola to veľmi dobrá akcia.
 p. Golis – uţ od 13.00 hod. rokujeme. Myslím si, ţe toto nemá zmysel, uţ to nevnímame.
Keď sa MsZ sníma, má sa snímať aj prerušenie, aspoň v obmedzenej miere.
 p. Mičian – občania Kamencov ma oslovili, aby sa hľadali priestory pre materskú školu. 28
uchádzačov nebolo umiestnených do MŠ. Vyzývam p. Ondreášovú, aby dala prednostovi
informáciu kde na ktorej škole sa predávajú drogy.
 p. Očko – mal som pripravených viacero vecí, ale nechám to nabudúce. Koľko stojí jedno
vysielanie v televízii?
 p. Hartel, primátor mesta – je to v rámci vzájomných vzťahov – máme zmluvu jedenkrát za 3
mesiace.
 p. Očko – chcem aby bola kamera na kaţdom zasadnutí, chcem aby ma poslanci podporili.
 p. Macášek – na začiatku nás pán Ochodničan upozornil, aby sme dodrţiavali rokovací
poriadok. Treba si ho naštudovať. Primátor ty riadiš zasadnutie, môţeš stopnúť
diskutujúceho. Na kaţdom zastupiteľstve nech sú kamery.
 p. Ondreášová – pán Randa, vy keď máte príspevky, tak vás tieţ počúvam. Pán Mičian –
pôjdem za prednostom a ohlásim mu to. Pán primátor – prosím aby ste sa s poslancami
rozprávali slušne.
 p. Mičian – ak všetci budeme dodrţiavať rokovací poriadok, diskutujúci má na záver právo
odpovedať na príspevky.
 p. Randa – pani Ondreášová, iba som upozornil, aby sme dodrţiavali rokovací poriadok.
Diskusný príspevok je 5 minút, vy ste diskutovali hodinu.
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K bodu č. 22:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu primátor ukončil zasadnutie mestského
zastupiteľstva.

Dušan Mičian
I. overovateľ

Vladimír Ochodničan
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Jeţo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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