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

Prítomní:

viď prezenčná listina

K bodu č. 1:
Siedme zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Hartel, primátor
mesta. Privítal prítomných poslancov a hostí. Ospravedlnil neprítomných poslancov: p.
Chládek, p. Randa.
K bodu č. 2:
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Andrea Ondreášová, Ivan Poláček
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Daniel Bandura, Igor Behúň, Ján Kandrik
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Daniel Bandura, Igor Behúň,
Ján Kandrik
(12/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Program zasadnutia mestského zastupiteľstva bol poslancom zaslaný v pozvánke. Nakoľko
nikto nemal pozmeňujúce návrhy k programu rokovania, dal predsedajúci navrhnutý program
rokovania schváliť.
Program rokovania:
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3.
Prejednanie nájomnej zmluvy – prenájom záhrady pre detské jasle
4.
Záver
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva
dňa 30.09.2011.
(13/0/0/0 - uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Návrh nájomnej zmluvy – prenájom záhrady pre detské jasle – bol poslancom zaslaný
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Bandura – koľko bude detí v DJ, koľko bude cena za 1 deň?
 p. Trnovcová, DJ – cena je stanovená na 230,00 €, to dostane aj z úradu práce pracujúca
matka. Hygiena nám stanovila maximálny počet detí na 32, na začiatok počítame
s počtom 20 detí. Pracovný čas bude upravený podľa záujmu rodičov. 1 deň bude stáť
3,50 €/hodina.
 Poláček – mimoriadne zastupiteľstvo bolo vždy zvolávané na 15.00 hod. Nemuseli sme tu
dnes sedieť, keby ste bola prišla na minulé zastupiteľstvo a všetko vysvetlila. Už ste mali
reklamu na detské jasle a ešte nemáte chválený prenájom záhrady. Keď my teraz
neschválime prenájom záhrady, nemôžete jasle otvoriť.
 p. Trnovcová, DJ - od hygieny nie je stanovené, že musíme mať záhradu. Môžeme
s deťmi chodiť aj na námestie, ale chceme, aby mali lepšie podmienky.
 p. Poláček – ten dom sme plánovali ako denný stacionár.
1

 p. Suchánek – odporúčam ukončiť diskusiu na túto tému. Máme stanoviť cenu, preto sme
sa tu zišli.
 p. Hartel, primátor mesta – z minulého zasadnutia zastupiteľstva je zrejmé, že v princípe
nikto nie je proti prenájmu. Teraz ide o zmluvu, aké zmeny navrhujete?
 p. Slivka – článok II. bod 2 – čo to znamená? Ak by tam bol stacionár, 12 mesačná
výpovedná doba je štandard? Dá sa dať aj na pol roka?
 p. Hartel, primátor mesta – nič tomu nebráni, počas rekonštrukcie môžu využívať inú časť
záhrady.
 p. Kandrik – v čl. II zameniť slovo priľahlých plôch za „súvisiacich“
 p. Ochodničan – čl. I. bod 3 – zrušiť zátvorku. Na minulom zastupiteľstve sme uznesením
č. 126 schválili cenu na 0,02 €/m2.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – po prepočítaní sa to zaokrúhlilo, preto je to takto
v zmluve.
 p. Hartel, primátor mesta – zmluvu musíme schváliť ako celok.
 p. Drexlerová – aké máte vzdelanie pani Trnovcová?
 p. Trnovcová, DJ – strednú ekonomickú školu, mám certifikát, aby som toto mohla robiť,
i keď certifikát nie je podmienkou pre výkon takejto činnosti.
 p. Poláček - nič sme tu žiadnu cenu neschvaľovali.
 p. Ochodničan – bolo to na návrh pána Očku, že cena bude minimálne ako daň
z nehnuteľností
 p. Hartel, primátor mesta – je o tom hlasovanie.
 p. Poláček – navrhujem hlasovať, ukončiť diskusiu.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ukončenie diskusie k bodu č. 3.
(13/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti parcely č. C KN
545/1 zastavené plochy a nádvoria p. Jane Trnovcoverj, 010 04 Žilina, Závodie, Vavrinca
Ottmayera 515/1 s predloženými zmenami.
(13/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 4:
V závere rokovania predsedajúci informoval prítomných poslancov o:
 zmene v akcii Cesta do Rudiny – navýšenie oproti ponuke,
 rokovaní s Jednotou ohľadom rekonštrukcie parkoviska pri OD Jednota na Kamencoch,
 budovaní odstavných plôch – sú petície proti budovaniu,
 mimoriadnej jednorazovej výpomoci pre pozostalých po p. Slobodovej
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu bolo zasadnutie mestského zastupiteľstva
ukončené.

JUDr. Andrea Ondreášová
I. overovateľ

Ivan Poláček
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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