Zápisnica
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 08.12.2011

Prítomní:

viď prezenčná listina

K bodu č. 1:
8-me zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov a hostí.
K bodu č. 2:
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Daniel Bandura, Milan Slivka
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Janka Drexlerová, Ľubomír Golis, Pavel Urban
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 2 návrh na zloţenie návrhovej komisie
II. schvaľuje
návrhovú komisiu v zloţení: Janka Drexlerová, Ľubomír Golis, Pavel Urban.
(13/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 2 program rokovania 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa
08.12.2011
II. schvaľuje
program 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 08.12.2011.
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesení vykonal prednosta MsÚ p. Jeţo – neboli termínované úlohy na
vyhodnotenie.
K bodu č. 4:
Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách bola poslancom zaslaná v písomnej
forme.
Diskusia:
 p. Golis – pri odvolávaní sa v správe na určitú inú správu by bolo vhodné uviesť, kde je
správa uvedená, aby aj ľudia si to mohli prečítať.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – v minulosti mestské zastupiteľstvo rozhodlo, ţe tieto
správy sa nebudú zverejňovať. Ak áno, ja nemám problém.
 p. Urban – chýbali aj mne tie správy. Zaujímala ma 1 správa – kontrola č. 5 – štatúty
príspevkových organizácií mesta. Formálnych nedostatkov je viac. Zaujímalo ma MKŠS.
Táto forma nemá na Slovensku obdobu, existujú buď mestské kultúrne strediská, alebo
športové strediská. Treba prehodnotiť, či by nebolo dobre zriadiť 2 inštitúcie - kultúrnu
a športovú. Stransparentniť účtovníctvo.
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 p. Poláček – prakticky by sme rozdelili MKŠS. Potom budú 2 štruktúry samostatne,
treba potom 2 riaditeľov, myslím si, ţe je to zbytočné.
 p. Kandrik – mestské kultúrne stredisko sa rozšírilo o šport a vzniklo mestské kultúrnošportové stredisko. Bolo to v čase, keď sa rušil futbal v ZVL. Súhlasím s p. Poláčkom, ţe
by to zvýšilo náklady.
 p. Urban – nájsť spôsob. MKŠS vykonáva aj kultúrne akcie, máme aj mestskú kniţnicu,
ktorá je priamo riadená z mesta.
 p. Chládek – pán Urban hovoril, ţe takáto forma nie je na Slovensku. A práve to nám
ostatní závidia, čo sa dozvedám, keď chodím na sústredenia.
 p. Hartel, primátor mesta – bolo by chybou niečo fungujúce v meste rozbíjať. Písomné
návrhy neboli predloţené, preto dávam hlasovať za pôvodný návrh.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 4 správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontrol č. 5/2011 9/2011
II. berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontrol č. 5/2011 - 9/2011
(15/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5:
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto na I. polrok
2012 bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne príspevky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 5 návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kysucké
Nové Mesto na I. polrok 2012
II. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kys. Nové Mesto na I. polrok 2012
1. Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v zmysle VZN
o poskytovaní dotácií za rok 2011.
2. Kontrola príjmovej časti rozpočtu – správne poplatky za rok 2011.
3. Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov mesta k 31.12.2011.
4. Kontrola pokladne Mestského úradu za rok 2011.
5. Kontroly na základe uznesení Mestského zastupiteľstva.
III. poveruje Ing. Evu Chládkovú, hlavnú kontrolórku Mesta Kysucké Nové Mesto, vykonať
kontroly schválené v časti II. tohto uznesenia. (15/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6:
Návrh VZN č. 5/2011 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na
čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách na jedno dieťa v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Drexlerová – ţiadam návrh prijať, navýšenie je minimálne - z 8,29 € na 10,00 €.
 p. Randa – materiál bol prerokovaný v komisii finančnej, kde bola navrhnutá zmena
v texte. Myslel som, ţe tam bude uţ iba ten jeden text.
 p. Kandrik – jedno znenie z tých dvoch treba odsúhlasiť.
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 p. Hartel, primátor mesta – tak ako navrhla mestská rada.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 6 návrh VZN č. 5/2011 o výške mesačného príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách na jedno
dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje
VZN č. 5/2011 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na
čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách na jedno dieťa v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto.
(15/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7:
Návrh VZN č. 6 /2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti školských klubov detí ako súčastí základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Kysucké Nové Mesto bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Očko – ako člen komisie školstva som dal návrh, aby finančné prostriedky, ktoré prídu
do zariadení boli v plnej výške vrátené zariadeniu.
 p. Hartel, primátor mesta – finančné prostriedky si vyberajú zariadenia a tam aj ostávajú,
oni ich pouţijú.
 p. Drexlerová – poplatok v školskom klube od roku 2008 sa nezvyšoval. V komisii
školstva návrh bol odporučený.
 p. Očko – dávam procedurálny návrh – zakomponovať to do VZN, ţe finančné
prostriedky získané im budú vrátené.
 p. Novotná, odd. finančné – máme nariadenie primátora, uţ niekoľko rokov je to tak, ţe
financie im ostávajú ako vlastné príjmy.
 p. Randa – prostriedky sa iba účtovne prevedú cez účet mesta, oni sú stále v zariadení.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 7 návrh VZN č. 6 /2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí ako súčastí základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje VZN č. 6/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosti školských klubov detí ako súčastí základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto.
(16/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 8:
Návrh VZN č. 7/2011 o školských obvodoch Mesta Kysucké Nové Mesto bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Drexlerová – materiál je v poriadku, obvody však nie sú záväzné pre rodičov. Obvody
sú robené podľa počtu detí, aby v obvodoch bol primeraný počet detí.
 p. Očko – pán primátor, tvrdo porušuješ poriadok. Keď poslanec dá návrh, tak máš dať
o ňom hlasovať.
 p. Hartel, primátor mesta – treba si pozrieť rokovací poriadok. Keď bude návrh
predloţený v písomnej forme, tak vtedy áno.
3

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
návrh VZN č. 7/2011 o školských obvodoch Mesta Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje
VZN č. 7/2011 o školských obvodoch Mesta Kysucké Nové Mesto.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 9:
Návrh VZN č. 8/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Kysucké Nové Mesto bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – čl. 2, ods. 3 – v školskom klube sa iba zniţuje, v ZUŠ sa odpúšťa, aj tu iba
zníţiť na polovicu.
 p. Jeţo, prednosta MsÚ – preto dali takto, lebo niektoré deti by neboli schopné platiť ani
tú polovicu.
 p. Očko – príspevok získaný bude vrátený späť v celej výške ako to bude vybrané –
odovzdal písomný návrh.
 p. Drexlerová – návrh zníţiť na polovicu – ponechať radšej návrh školy.
 p. Randa – chcem povedať to isté – tento príspevok si ZUŠ vyberá sama, vţdy
zostávali a zostanú financie v zariadení.
 p. Kandrik – moţno by bol zaujímavý údaj, koľkým deťom odpúšťame poplatok.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie state do VZN: „príspevok získaný bude vrátený
späť v celej výške ako to bude vybrané“
(12/1/4/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje úpravu čl. 2, bod 3 – namiesto odpustí príspevok – „zníţi na
polovicu“
(6/3/7/1 – uznesenie nebolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 9 návrh VZN č. 8/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje
návrh VZN č. 8/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Kysucké Nové Mesto.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10:
Návrh VZN č. 9/2011 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na ţiaka
a dieťa škôl a školských zariadení bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 10 návrh VZN č. 9/2011 o určení výšky dotácie na osobné
a prevádzkové náklady na ţiaka a dieťa škôl a školských zariadení.
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II. schvaľuje
VZN č. 9/2011 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na ţiaka a dieťa
škôl a školských zariadení.
(13/1/2/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Očko – odchádzame z úseku školstva, ţiadam doplniť to čo sme odsúhlasili pri VZN č.
8 aj do ostatných VZN, pretoţe porušujeme ústavnú rovnosť.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje doplniť do VZN č. 5 a 6 aby „príspevok získaný bude
vrátený späť v celej výške ako to bude vybrané“ (16/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 11:
Návrh na uznesenie k uvedenému bodu bol poslancom zaslaný v písomnej forme s uvedením
webovej adresy, kde je moţné pozrieť kompletný materiál.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – PHSR bol robený na roky 2007 – 2011, teraz ho bolo
potrebné novelizovať. Pri kaţdej ţiadosti o grant musí byť predloţené, ţe máme
vypracovaný PHSR v aktualizovanej podobe. Prešlo to komisiami. To, čo bolo splnené je
vypustené, sú tam teraz zakomponované nové úlohy.
Diskusia:
 p. Urban – dokument poznám, aj spracovateľa. Dostali sme to v elektronickej podobe.
Povaţujem to za nie moc šťastne skoncipovaný materiál v rámci kultúry.
 p. Hartel, primátor mesta – ak sú nejaké návrhy, môţu sa zahrnúť do plánu. Bolo to však
doručené v dostatočnom časovom predstihu, aby sa mohli prípadné návrhy do
plánu zapracovať.
 p. Golis – je to obsiahly materiál. Bude moţné ešte tento materiál upravovať? Zaloţenie
basketbalového oddielu nie je taký dôleţitý údaj, aby bol zahrnutý do PHSR.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – čo sa v mestskom zastupiteľstve prijme, to sa bude
riešiť, aj keby to nebolo v PHSR. Basketbal – to bola určite poţiadavka komisie.
 p. Golis – dôleţité je to, ţe výsledky tohto PHSR sa budú predkladať k ţiadostiam. Ak
vyjde výzva, ktorá nie je zahrnutá v PHSR, môţeme sa uchádzať?
 p. Hartel, primátor mesta – keď to my schvaľujeme, môţeme to dopĺňať.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – všetky akcie by sa dali niekde zahrnúť, nesmie sa
však zabudnúť na oblasť.
 p. Randa – materiál bol na webovej stránke mesta. Všetci občania mohli predloţiť
svoje návrhy na zapracovanie. Kaţdý mohol pripomienkovať.
 p. Urban – ak sa do toho dá vstúpiť, nemám problém. Nevedel som, ţe je to na webe.
 p. Chládek – basketbal, to je návrh z našej komisie, kvôli tomu, ţe ak by bol nejaký
návrh a nebude to v PHSR, tak by sme sa nemohli uchádzať.
 p. Poláček – čím viac toho je, tým lepšie.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 11 aktualizáciu PHSR mesta Kys. Nové Mesto na roky 2007 – 2013
II. schvaľuje
aktualizáciu PHSR mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2007 – 2013
(16/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 12.1:
Návrh na II. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto bol poslancom zaslaný v písomnej
forme.
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 p. Novotná, odd. finančné - na začiatku sa ospravedlnila za chyby pri písaní materiálu
a poţiadala poslancov o opravy v návrhu. Formálne úpravy v komentári, str. 2, 3 a 5.
Diskusia:
 p. Golis – niektoré veci priamo vyplývajú z tohto materiálu, ako keby to teraz finančne
nesedelo. V budúcnosti treba preto do materiálu doloţiť úpravu beţných výdavkov mesta.
 p. Urban – str. 7 – presuny po poloţkách – koľko pracovníčok v mestskej kniţnici je
v dôchodkovom veku a koľké boli na PN?
 p. Šinalová, mestská kniţnica – 2 pracovníčky sú v dôchodkovom veku, poţiadali obe
o skrátenie pracovného času, 2 pracovníčky boli dlhodobo PN.
 p. Ondreášová – str. 6 – kancelárske potreby – sú tam zahrnuté aj počítače? Kancelária
mestskej polície je v katastrofálnom stave, píšu na klasickom písacom stroji, nemajú ani
počítač, okná sú zakryté papierom.
 p. Novotná, odd. finančné – počítače patria do poloţky výpočtová technika.
 p. Švaňa, MsP – nie je to úplne pravda. Píšu aj na písacom stroji, počítač bol pokazený,
ale uţ je opravený. Okná uţ nie sú zakryté papierom, bolo to keď sa robila oprava budovy.
Nábytok je starší.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 12.1 návrh na II. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok
2011
II. schvaľuje
II. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2011
(14/1/2/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 12.2:
Návrh na II. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko
Kysucké Nové Mesto bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Chládek – komisia kultúry a športu návrh prerokovala a odporúča schváliť.
 p. Kandrik – zobrať úpravy rozpočtov am blok – konkrétne k hociktorému návrhu
diskutovať.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje procedurálny návrh – hlasovať za úpravy rozpočtov, teda za
body 12.2 – 12.10 jedným hlasovaním.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Očko – navýšenie príspevku na futbal na 45 000 Sk. Do domu kultúry boli
presťahované pracoviská mestského úradu, absentuje mi, či majú vytvorené riadne
pracovné podmienky pre výkon práce. Riešiť situáciu pre pracovníkov MsÚ v dome
kultúry.
 p. Jeţo, prednosta MsÚ – k 01.11.2011 boli pracoviská presťahované z dôvodu ukončenia
nájomnej zmluvy v predchádzajúcich priestoroch. Pôvodne bol zámer presťahovať
pracoviská do hasičskej zbrojnice, ale nedohodli sme sa. Pracovné podmienky sú
vytvorené, nie sú však ideálne, káble, optická sieť je vybudovaná. MKŠS bude mať menší
príjem z nájmu, lebo neprenajíma tieto priestory za úplatu inému.
 p. Hartel, primátor mesta – pracoviská fungujú tak ako majú.
 p. Očko – stav je katastrofálny, čo ďalej? Takto vyzerá priblíţenie sa občanovi? Ako to
budeme riešiť?
 p. Hartel, primátor mesta – vďaka za starostlivosť o týchto pracovníkov, máme to na
zreteli.
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 p. Bandura – bod č. 12.3 – suma za umelý trávnik. Bolo dohodovacie konanie, kde ostali
peniaze?
 p. Novotná, odd. finančné – ZŠ Clementisova si dala do dohodovacieho konania, ţe
potrebujú na mzdy, čo sme im na základe platovej inventúry neakceptovali.
 p. Bandura – ţiadali sme viac, aj na opravu celého hokejbalového areálu + peniaze na
oplotenie, nie je to tak ako to malo byť.
 p. Hartel, primátor mesta – časť týchto vecí sme v zastupiteľstve zamietli. Ak je to taká
naliehavá potreba, budú nároky opodstatnené, treba to v budúcnosti nárokovať.
 p. Kandrik – odbor stavebný nech urobí prehľad aké rozmerovo veľké priestory majú
jednotlivé pracoviská v DK, porovná sa to s tabuľkami.
 p. Poláček – ospravedlňujem sa riaditeľovi ZŠ Clementisova za moju minulú
pripomienku na rade ohľadom ihriska – zistil som si údaje – ţivotnosť je 5 rokov, nie
záruka. Keď dostal financie z iných zdrojov, ostali nejaké ušetrené, prerozdeliť aj na
hokejbalové ihrisko.
 p. Očko – je to perfektný pinpong. V minulosti, keď školy potrebovali, tak sme im ich
schválili. Teraz dohodovacie konanie, nemá to tak byť. Kde sú tie peniaze, ktoré uţ boli
schválené na akcie?
 p. Novotná, odd. finančné – v dohodovacom konaní financie môţu ale aj nemusia byť.
 p. Ševec, riaditeľ ZŠ Clementisova – mrzí ma, ţe diskusia má takéto smerovanie. Ihrisko
bolo robené tak, ţe bolo zaplatené iba ihrisko. Je vyuţívané mestom, sponzorsky bolo
uhradené hokejbalové ihrisko. Uhradili sme aj horolezeckú stenu. Naša škola vo veľkej
miere pomáha mestu v športe.
 p. Chládek – podporujem riaditeľa. Chodia tam aj deti futbalového oddielu.
 p. Randa – všetky materiály boli prerokované v komisii finančnej, pripomienky boli
vysvetlené, otázne je navýšenie pre CVČ o 27 000 € cez vzdelávacie poukazy – na
odmeny pre dohodárov, pouţiť aj na iný účel.
 p. Novotná, odd. finančné – treba si pozrieť zoznam krúţkov, zoznam ţiakov. CVČ má
165 externých zamestnancov.
 p. Golis – 27 000 € na odmeny pre dohodárov – treba to vysvetliť. ZUŠ – upraviť aj VZN
na prevádzku a mzdy.
 p. Poláček – to nie sú odmeny k platu, to je vlastne ich mzda. Robia na dohodu a preto
sú to odmeny pre dohodárov.
 p. Vendrinský, odd. školstva – riaditeľka CVČ je na školení, preto nemôţe byť prítomná
za zastupiteľstve. Sú to finančné prostriedky zo štátu za vzdelávacie poukazy.
 p. Golis – nikto nespochybňuje to, ţe CVČ nepatria. CVČ vedelo, koľko majú ţiakov,
vedeli aj koľko budú potrebovať na mzdy. Rozpočet je preto, aby sa financie pouţívali
na ten účel, na ktorý boli rozpočtované a schválené.
 p. Novotná, odd. finančné – na začiatku roka nemôţu vedieť, koľko poukazov dostanú.
 p. Bandura – to nie sú odmeny zamestnancom
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – je to znenie zo zákona, pracovník na dohodu poberá
odmenu
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 12. 2 návrhy na úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení
a príspevkových organizácií mesta
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II. schvaľuje:
 II. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko
Kysucké Nové Mesto na rok 2011.
 II. úpravu rozpočtu ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto na rok 2011
 II. úpravu rozpočtu ZŠ Nábreţná Kysucké Nové Mesto na rok 2011
 II. úpravu rozpočtu ZŠ Dolinský potok Kysucké Nové Mesto na rok 2011
 II. úpravu rozpočtu MŠ Litovelská 605 Kysucké Nové Mesto na rok 2011
 II. úpravu rozpočtu MŠ Komenského Kysucké Nové Mesto na rok 2011
 II. úpravu rozpočtu MS 9. mája Kysucké Nové Mesto na rok 2011
 I. úpravu rozpočtu CVČ Kysucké Nové Mesto na rok 2011
 I. úpravu rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto na rok 2011
(18/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 13:
Návrh Plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Kysuckom Novom Meste
na rok 2012 bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – predsedovia komisií by si mali naplánovať
zasadnutie komisií tak, aby bolo v predstihu pred zasadnutím mestskej rady.
 p. Randa – ţiadam dať začiatok mestskej rady na 15.00 hod.
 p. Suchánek – na zasadnutie komisie treba mať spracované materiály.
 p. Macášek – prehodnotiť členstvo v jednotlivých komisiách, pretoţe niektorí členovia sa
nezúčastňujú zasadnutí.
 p. Hartel, primátor mesta – vyzval ostatných členov mestskej rady aby vyjadrili svoj
súhlas so začiatkom zasadania mestskej rady o 15.00 hod. Všetci členovia mestskej rady
s návrhom súhlasili.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste:
I. prerokovalo
v bod e programu č. 13 návrh Plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady
v Kysuckom Novom Meste na rok 2012
II. schvaľuje
Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Kysuckom Novom Meste na
rok 2012
Zasadnutie MsZ
Zasadnutie MsR
I. štvrťrok
16. februára 2012
1. februára 2012
II. štvrťrok
III štvrťrok
IV. štvrťrok

19. apríla 2012
4. apríla 2012
14. júna 2012
30. mája 2012
13. septembra 2012
30. augusta 2012
13. decembra 2012
28. novembra 2012
(18/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 14:
Návrhy na jednorazové dávky v hmotnej núdzi boli poslancom zaslané v písomnej forme.
Diskusia:
p. Golis – procedurálny návrh – spojiť hlasovanie za body 14.1. do jedného hlasovania.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje jedno hlasovanie za body programu 14.1.1 – 14.1.6.
(19/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 14.1.1 ţiadosť Renáty Škoríkovej, bytom Kysucké Nové Mesto
o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
II. schvaľuje
jednorazovú dávku hmotnej núdzi v sume 20,00 € Renáte Škoríkovej, Kysucké Nové Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 14.1.2 ţiadosť Márii Bílešovej, trvale bytom Clementisova 1031/25,
Kysucké Nové Mesto o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
II. schvaľuje
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v sume 20,00 € pre Máriu Bílešovú, Clementisova
1031/25, Kys. Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 14.1.3 ţiadosť Vladimíra Surovca, Clementisova 1017/20 Kysucké
Nové Mesto o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
II. schvaľuje
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v sume 20,00 € pre Vladimíra Surovca, Clementisova
1017/20, Kysucké Nové Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 14.1.4 ţiadosť Slavomíry Petrákovej, Dubská cesta 887/12 Kysucké
Nové Mesto o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
II. zamieta
ţiadosť Slavomíry Petrákovej, Dubská cesta 887/12 Kysucké Nové Mesto o jednorazovú
dávku v hmotnej núdzi.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 14.1.5 ţiadosť Márie Baláţovej, 1. mája 53/24 Kysucké Nové Mesto
o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
II. schvaľuje
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v sume 20,00 € pre Máriu Baláţovú, 1. mája 53/24
Kysucké Nové Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 14.1.6 ţiadosť Gabriely Štrkáčovej, Nábreţná 900/7, Kysucké Nové
Mesto o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
II. schvaľuje
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v sume 20,00 € pre Gabrielu Štrkáčovú, Nábreţná
900/7, Kysucké Nové Mesto. .
(18/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 14.2
Návrhy na pridelenie bytu a výmenu bytu boli poslancom zaslané v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Suchánek – komisia ţiadosti zodpovedne prehodnotila v súlade s poradovníkom,
odporúčam jedno hlasovanie pre ţiadosti v bode 14.2.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje jedno hlasovanie za body programu 14.2.1 – 14.2.12
(18/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Golis – v materiáli 14.2.1 nie je uvedený dátum na ako dlho sa byt prideľuje.
 p. Kublová, referát bytový – byty sa prideľujú na dobu určitú. Keď nie je uvedené, tak na
1 rok v zmysle Smernice.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 14.2.1 ţiadosť p. Petra Malíka, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto
o nájomný byt
II. schvaľuje
pridelenie bytu č. 40 v bytovom dome 613/5 na ul. Murgašovej v Kysuckom Novom Meste
r. Petra Malíka, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto /3--členná domácnosť 2+1/
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 14.2.2 ţiadosť p. Petra Horáka s priateľkou Lenkou Belákovou,
trvalý pobyt Sládkovičova 1207/47 Kysucké Nové Mesto o nájomný byt.
II. schvaľuje
pridelenie bytu - garsónky č. 9 na Dubskej ceste 1376/5 p. Petrovi Horákovi s priateľkou
Lenkou Belákovou trvalý pobyt Sládkovičova 1207/47 Kysucké Nové Mesto v zmysle
smernice na prideľovanie bytov.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 14.2.3 ţiadosť p. Marty Garbierovej, trvalý pobyt Kysucké Nové
Mesto o pridelenie nájomného bytu
II. schvaľuje
pridelenie bytu - garsónky č. 41 na Dubskej ceste 1376/5 p. Marte Garbierovej, trvalý
pobyt Kysucké Nové Mesto v zmysle smernice na prideľovanie bytov.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 14.2.4 ţiadosť p. Silvie Maračkovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto
o pridelenie nájomného bytu
II. schvaľuje
pridelenie bytu - garsónky č. 31 na Dubskej ceste 1376/5 p. Silvii Maračkovej, trvalý
pobyt Kysucké Nové Mesto v zmysle smernice na prideľovanie bytov.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 14.2.5 ţiadosť p. Tomáša Vydru s man. Máriou, trvalý pobyt
Sládkovičova 1222 Kysucké Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu
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II. schvaľuje
pridelenie 1- izbového bytu č. 44 v bytovom dome 613/5 na ul. Murgašovej v Kysuckom
Novom Meste r. Tomáša Vydru s man. Máriou, trvalý pobyt Sládkovičova 1222 Kysucké
Nové Mesto v zmysle smernice na prideľovanie bytov.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 14.2.6 ţiadosť r. Martiny Zradulovej s man. Branislavom, trvalý pobyt
Clementisova 1033 Kysucké Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu
II. schvaľuje
pridelenie 2- izbového bytu č. 6 v bytovom dome 2939/7A na ul. Cesta do Rudiny
v Kysuckom Novom Meste r. Martiny Zradulovej s man. Branislavom, trvalý pobyt
Clementisova 1033 Kysucké Nové Mesto v zmysle smernice na prideľovanie bytov.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 14.2.7 ţiadosť p. Moniky Bugáňovej s priateľom Františkom
Hodoňom, trvalý pobyt Sládkovičova 1222 Kysucké Nové Mesto o pridelenie nájomného
bytu
II. schvaľuje
pridelenie 2- izbového bytu č. 23 v bytovom dome 2591/65 na ul. Štúrovej v Kysuckom
Novom Meste p. Monike Bugáňovej s priateľom Františkom Hodoňom, trvalý pobyt
Sládkovičova 1222 Kysucké Nové Mesto v zmysle smernice na prideľovanie bytov.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 14.2.8 ţiadosť p. Petry Rudincovej s priateľom Kamilom Beliančinom,
trvalý pobyt Murgašova 611/32 Kysucké Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu
II. schvaľuje
pridelenie 2- izbového bytu č. 27 v bytovom dome 2591/65 na ul. Štúrovej v Kysuckom
Novom Meste p. Petre Rudincovej s priateľom Kamilom Beliančinom, trvalý pobyt
Murgašova 611/32 Kysucké Nové Mesto v zmysle smernice na prideľovanie bytov.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 14.2.9 ţiadosť r. Ingrid Baláţovej s man. Róbertom, trvalý pobyt
Murgašova 613/5-18 Kysucké Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu
II. schvaľuje
pridelenie 2 - izbového bytu č. 48 v bytovom dome 1048/35 na ul. Clementisovej
v Kysuckom Novom Meste r. Ingrid Baláţovej s man. Róbertom, trvalý pobyt Murgašova
613/5-18 Kysucké Nové Mesto v zmysle smernice na prideľovanie bytov.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 14.2.11 ţiadosť p. Slavomíry Kočmárskej, trvalý pobyt Nábreţná
900/15-94 Kysucké Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu
II. ukladá
prednostovi MsÚ s termínom ihneď zverejniť na web. stránke mesta uvoľnenie 1-izbového
bezbariérového bytu č. 8 v bytovom dome č. 2939/7A na ul. Cesta do Rudiny v Kysuckom
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Novom Meste. Ţiadatelia o predmetný byt si môţu podať ţiadosti na MsÚ KNM do
31.12.2011 pri splnení podmienok na pridelenie bezbariérového bytu
III. schvaľuje
pridelenie 1- bezbariérového bytu č. 8 v bytovom dome 2939/7A na ul. Cesta do Rudiny
v Kysuckom Novom Meste p. Slavomíre Kočmárskej trvalý pobyt Nábreţná 900/15-94
Kysucké Nové Mesto, v prípade ak neprejavia záujem ţiadatelia, ktorí by spĺňali
podmienku pridelenia bezbariérového bytu. S p. Kočmárskou by sa uzatvorila nájomná
zmluva na dobu určitú do 31.12.2012 s moţnosťou obnovenia nájomnej zmluvy ak nebude
poţiadavka na bezbariérový byt a nájomca bude spĺňať podmienky nájomnej zmluvy.
V prípade ak p. Slavomíra Kočmárska neprevezme pridelený byt, ako náhradníka
odporúča komisia p. Helenu Ďuriašovú, trvalý pobyt KNM.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 14.2.12 ţiadosť p. Darie Anny Lašútovej, trvalý pobyt Kysucké Nové
Mesto o výmenu nájomného bytu
II. zamieta
ţiadosť p. Darie Anny Lašútovej trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o výmenu bytu.
(18/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 14.3:
Návrh uznesenia spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – procedurálny návrh – diskusiu aj hlasovanie spojiť
pre body 14.3.1 – 14.3.8.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje jedno hlasovanie pre body 14.3.1 – 14.3.8.
(18/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Očko – keď sa bytovky rekonštruovali, nemohli sa dávať trvalé pobyty. Teraz to ide?
 p. Kublová, referát bytový – podmienkou tam je 30 rokov nájomný charakter. Trvalý
pobyt má iba oznamovací charakter, zmluva je iba na dobu určitú.
 p. Očko – môţe sa stať, ţe ukončí sa nájomný vzťah, ale trvalý pobyt ostane.
 p. Kublová, referát bytový – vlastník bytu môţe trvalý pobyt zrušiť.
 p. Poláček – bod č. 14.3.1 – Aladár Štrkáč – všetci bývajú tam, kde ţiadajú trvalý pobyt,
nie je niekto z nich vo výkone trestu?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 14.3.1 ţiadosť p. Aladára Strkáča, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto
o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt do nájomného bytu na ul. Komenského 922/42-1 v
KNM pre celú rodinu
II. schvaľuje
ţiadosť p. Aladára Strkáča, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na
trvalý pobyt na adresu: Komenského 922/42-1 Kysucké Nové Mesto a to pre: Aladár
Strkáč – ţiadateľ, Zuzana Strkáčová – manţelka, Zuzana Strkáčová – dcéra, Kristína
Strkáčová – vnučka, Ján Strkáč – syn, Ivan Strkáč – syn.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 14.3.2 ţiadosť p. Dušana Facunu, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto
o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt do nájomného bytu na ul. Murgašova 613/5-27 v
KNM pre celú rodinu
II. schvaľuje
ţiadosť p. Dušana Facunu, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na
trvalý pobyt na adresu: Murgašova 613/5-27 Kysucké Nové Mesto a to pre: Dušan
Facuna – ţiadateľ, Dana Keriová – priateľka, Rene Keri – syn, Marianna Keriová –
dcéra.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 14.3.3 ţiadosť p. Miloša Guckého, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto
o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt do nájomného bytu na ul. Murgašova 613/5-22 v
KNM
II. schvaľuje
ţiadosť p. Miloša Guckého, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na
trvalý pobyt na adresu: Murgašova 613/5-22 Kysucké Nové Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 14.3.4 ţiadosť p. Štefana Koraja, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto
o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt do nájomného bytu na ul. Murgašova 613/7- 8 v
KNM
II. schvaľuje
ţiadosť p. Štefana Koraja, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na
trvalý pobyt na adresu: Murgašova 613/7-8 Kysucké Nové Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 14.3.5 ţiadosť p. Vladimíra Králika, trvalý pobyt Clementisov 1033/2340 Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt do nájomného bytu na ul.
Cesta do Rudiny 2939/7A- 24 v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje
ţiadosť p. Vladimíra Králika, trvalý pobyt Clementisova 1033/23-40 Kysucké Nové
Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt na adresu: Cesta do Rudiny 2939/7A-24
Kysucké Nové Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 14.3.6 ţiadosť p. Pavla Šimurdu, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto
o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt p. Melániu Glovniakovú do nájomného bytu
na ul. Murgašova 613/5-22 v Kysuckom Novom Meste
II. zamieta
ţiadosť p. Pavla Šimurdu Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt
priateľku p. Melániu Glovniakovú na adresu: Dubská cesta 1376/5-22 Kysucké Nové
Mesto
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 14.3.7 ţiadosť p. Michaely Gubaniovej, trvalý pobyt 9. mája 1185
Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt do nájomného bytu na ul.
Cesta do Rudiny 2939/7A-12 v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje
ţiadosť p. Michaely Gubaniovej, trvalý pobyt 9. mája 1185 Kysucké Nové Mesto o súhlas
k prihláseniu na trvalý pobyt na adresu: Cesta do Rudiny 2939/7A byt 12 Kysucké Nové
Mesto a to pre: Michaela Gubaniová – ţiadateľka, Róbert Oberta – priateľ, Filip Oberta
– syn..
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 14.3.8 ţiadosť p. Ivety Kameništiakovej, trvalý pobyt Kysucké Nové
Mesto o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt p. Petru Danišovú do nájomného bytu
na ul. Komenského 922/42-7 v KNM
II. zamieta
ţiadosť p. Ivety Kameništiakovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu
na prechodný pobyt priateľku jej syna p. Petru Danišovú s 2 maloletými deťmi na adresu:
Komenského 922/42-7 Kysucké Nové Mesto
(18/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 14.4:
Návrhy na uznesenia ohľadom prideľovania bytov boli poslancom zaslané v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – informoval poslancov o spoločnom úrade, ţiadosti aby to
vykonávalo mesto. Treba vyšpecifikovať práce, sluţby, odplatu. Po špecifikácii predloţím
návrh, dovolíme im vyuţívať priestory v dome sluţieb.
Diskusia:
 p. Macášek – aj tieto body spojiť do jedného hlasovania, teda 14.4.1 – 14.4.4.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje jedno hlasovanie za body 14.4.1. – 14.4.4.
(17/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 14.4.1 ţiadosť p. Márii Guzmovej, trvalý pobyt Nesluša 78, 023 31
Nesluša o prenájom nebytových priestorov v Dome sluţieb na Vajanského ul. č. 221
v KNM.
II. schvaľuje
ţiadosť p. Márii Guzmovej, trvalý pobyt Nesluša 78, 023 31 Nesluša o pridelenie
nebytových priestorov v objekte Domu sluţieb na ul. Vajanského č. 221 v Kysuckom
Novom Meste o výmere cca 10,70 m2 (prevádzková miestnosť) za cenu 36,62 €/m2/rok bez
sluţieb vrátane inflácie /uzn. MsZ č. 1/2004 zo dňa 27.1.2004/ na dobu neurčitú za účelom
zriadenia prevádzky s elektroinštalačným materiálom.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 14.4.2 ţiadosť p. Júlii Ščambovej, trvalý pobyt ČSA 1300/29 Kysucké
Nové Mesto o prenájom nebytových priestorov v Dome sluţieb na Vajanského ul. č. 221
v Kysuckom Novom Meste.
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II. schvaľuje
ţiadosť p. Júlii Ščambovej, trvalý pobyt ČSA 1300/29 Kysucké Nové Mesto o pridelenie
nebytových priestorov v objekte Domu sluţieb na ul. Vajanského č. 221 v Kysuckom
Novom Meste o výmere cca 44,24 m2 (prevádzková miestnosť) za cenu 36,62 €/m2/rok bez
sluţieb vrátane inflácie /uzn. MsZ č. 1/2004 zo dňa 27.1.2004/ na dobu neurčitú za účelom
zriadenia prevádzky s kozmetickými sluţbami.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 14.4.3 ţiadosť: Obec Rudina, spoločný obecný úrad, pracovisko
Kysucké Nové Mesto, ul. Litovelská 670, Kysucké Nové Mesto o prenájom nebytových
priestorov v Poliklinike na ul. Belanského č. 1346 v KNM.
II. zamieta
ţiadosť: Obec Rudina, spoločný obecný úrad, pracovisko Kysucké Nové Mesto, ul.
Litovelská 670 Kysucké Nové Mesto o prenájom nebytových priestorov v Poliklinike na ul.
Belanského č. 1346 Kysucké Nové Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 14.4.4 ţiadosť p. MUDr. Tibora Ševčíka, trvalý pobyt 023 32 Oškerda
63, IČO: 35660678 o prenájom nebytových priestorov v Poliklinike na ul. Belanského č.
1346 v Kysuckom Novom Meste.
II. schvaľuje
ţiadosť p. MUDr. Tibora Ševčíka, trvalý pobyt 023 32 Oškerda 63, IČO: 35660678
o prenájom nebytových priestorov v Poliklinike na ul. Belanského č. 1346 Kysucké Nové
Mesto o výmere celkom cca 58 m2 na II. poschodí, miestnosť za cenu 18,31 €/m2/rok bez
sluţieb vrátane inflácie (uzn. MsZ č. 1/2005) na dobu neurčitú za účelom zriadenia
gynekologickej ambulancie.
(17/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 14.5:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – bola doručená petícia občanov, aj majiteľ prevádzky dal svoje
vyjadrenie.
Diskusia:
 p. Smetana, prevádzkovateľ Biliard Club – uţ 8 rokov prevádzkujem zariadenie. Nikto za
mnou osobne nebol, petícia je účelová. Petíciu podpísali ľudia, ktorí boli zavedení. Aj
zákazníci nesúhlasia so skrátením otváracej doby. Navrhujem pre rok 2012 prevádzku
nasledovne: Ne – Št – obmedziť, Pia – So – nezmenené od 12.00 – 02.00 hod.
 p. Kuba – petícia bola skôr tendenčná. Osobne som navštívil niektorých ľudí, nevedeli
čo podpisujú.
 p. Poláček – videl som petíciu, podpísali ju ľudia, ktorí bývajú vyše pošty. Bol som
v reštaurácii náhodne, bol tam dohľad. Pán Galvánek keď niečo potrebuje, bude prosíkať.
Klub je funkčný, nerobí problémy.
 p. Ondreášová – podnik navštevujem, nevšimla som si problém. Majú človeka čo sa stará
o kľud. Petícia je podľa mňa tendenčná.
 p. Macášek – v PHSR bola jedna stať, ţe mesto bude podporovať podnikateľské aktivity
v meste. Bol som v zariadení, bol tam kľud. Mám dojem, ţe v našom meste je problém ísť
sa niekde zabaviť, posedieť si. Navrhujem schváliť na nejakú skúšobnú dobu.
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 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – došla petícia s cca 220 podpismi za zachovanie
klubu.
 p. Poláček – tak ako je návrh dať hlasovať
 p. Ondreášová – pán Galvánek ak má problém, tak skôr to posedenie za rohom vonku,
to mu môţe prekáţať.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 14.5 Petíciu o obmedzenie otváracích hodín pre prevádzky Biliard club
na ul. 1. mája a pohostinstva na rohu Vajanského a Hviezdoslavovej ul. do 22.00 hod.
II. schvaľuje
prevádzkovú dobu pre prevádzku Biliard club na ul. 1. mája 1051 v Kysuckom Novom
Meste nasledovne: nedeľa aţ štvrtok do 23.00 hod., piatok a sobota do 02.00 hod.
(18/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 14.6:
Ţiadosť o splátkový kalendár s návrhom na uznesenie a dôvodovou správou bol poslancom
zaslaný v písomnej forme
Diskusia:
 p. Kandrik – ostatné nájmy platí, nenarastá mu dlh?
 p. Kublová, referát bytový – mal v minulosti tieţ splátkový kalendár, dlh splatil.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 14.6 ţiadosť p. Karla Štrkáča, trvalý pobyt Komenského 922/42-2
Kysucké Nové Mesto o splátkový kalendár na sumu 536,37 €.
II. schvaľuje
ţiadosť p. Karla Štrkáča, trvalý pobyt Komenského 922/42-2 Kysucké Nové Mesto
o splátkový kalendár na sumu 536,37 € v mesačných splátkach po 30,00 €.
(17/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 15.0:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – vyhrali sme súdny spor ohľadom polikliniky. Nehnuteľnosť
polikliniky však stojí na pozemku VÚC. Treba opäť obnoviť činnosť komisie,
vysporiadať majetkové vzťahy súvisiace s týmto rozhodnutím a súčasne vysporiadať
i ďalšie majetkové vzťahy v našom meste – gymnázium a ďalšie.
Diskusia:
 p. Golis – pri vysporiadavaní ide o nehnuteľnosti, stavby, do komisie preto navrhujem dať
aj predsedu komisie výstavby.
 p. Poláček – navrhujem tam odborníka p. Kandrika.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 15.0 informáciu o majetkových vzťahoch medzi mestom Kysucké Nové
Mesto a VÚC Ţilina
II. schvaľuje
komisiu pre vysporiadanie majetkových vzťahov medzi VÚC Ţilina a mestom Kysucké
Nové Mesto v zloţení: Ing. Jana Svrčková, Ing. Vladimír Macášek, Dušan Mičian,
Katarína Novotná, JUDr. Emília Mušková, Ing. Ján Kandrik.
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III. ukladá
pripraviť materiály pre začatie jednania o majetkovom vysporiadaní medzi VÚC Ţilina
a mestom Kysucké Nové Mesto
T: do 15.12.2011
Z: prednosta MsÚ
IV. ukladá
prvú informáciu o priebehu jednania predloţiť na najbliţšom zasadnutí mestského
zastupiteľstva.
T: v texte
Z: zástupkyňa primátora
(18/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Očko – čo so starou komisiou?
 p. Hartel, primátor mesta – komisiu menoval primátor.
 p. Macášek – ak bola komisia schvaľovaná v zastupiteľstve, odporúčam toto uznesenie
zrušiť.
 p. Hartel, primátor mesta – zistíme skutkový stav, ak bola komisia schvaľovaná,
pripravíme návrh na zrušenie.

K bodu č. 15.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Kubík, ţiadateľ – pri výstavbe sa popolnice neriešili, ja som dal mestu pozemok 12 m 2,
minulý primátor mi sľúbil, ţe sa to porieši vo dvore. V krajnom prípade poloţím
popolnice na chodník. Neţiadam nič mimoriadne, som ochotný hocičo zniesť, aby to bolo
v prospech všetkých. Je jeden cieľ – aby sme schovali popolnice, aby som mal pre ne
miesto.
 p. Poláček – keď som videl to, kde si to navrhol umiestniť, stačilo. Stále sa ti robia nejaké
ústupky. Teraz chceš zamedziť aby sa nerobila centrálna zóna.
 p. Kandrik – tento objekt bol pristavovaný na 3 krát. Kaţdý m2 zastaval investor.
S popolnicami musí projektant počítať na svojom pozemku projektant si bol vţdy sám.
 p. Behúň – kde sú teraz umiestnené tie popolnice? Keď bude revitalizácia, ako sa budú
odváţať?
 p. Poláček – má mesto moţnosť zabrániť aby ich dával pred budovu?
 p. Čierňava, riaditeľ MKŠS – popolnice sú doteraz umiestnené na základe určitých
ústupkov, ktoré sme urobili. Na dvore sa plánujú robiť v budúcnosti rôzne akcie, tie
popolnice tam nemôţu byť umiestnené.
 p. Kubík, ţiadateľ – pozemok je náš, keď sa robil chodník, bolo mi sľúbené, ţe sa to
vyrieši.
 p. Čierňava, riaditeľ MKŠS – zavádzaš, pri stavebnom konaní boli pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 15.1 ţiadosť Bc. Michala Kubíka, Dubská cesta 1288, Kysucké Nové
Mesto o zámenu pozemku KN C 161/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 za
časť (9 m2) z pozemku KN C 151/1 o celkovej výmere 2626 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto
za účelom vytvorenia stojísk pre smetné nádoby.
II. zamieta
zámenu pozemku KN C 161/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2 v k. ú.
Kysucké Nové Mesto vo vlastníctve Kubíkovej Ľudmily, Ing. Škremkovej Kataríny a Bc.
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Kubíka Michala za časť (9 m2) z pozemku KN C 151/1 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 2626 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č.
1880 Mesta Kysucké Nové Mesto za účelom vytvorenia stojísk pre smetné nádoby pre
ţiadateľa Bc. Michala Kubíka, Dubská cesta 1288, Kysucké Nové Mesto.
(17/0/2/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 15.2:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – vyzvali sme ľudí, aby si dali pozemky pod garáţami do poriadku.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 15.2 ţiadosť Heleny Veveričíkovej, bytom Dl. Poľského 1054/20,
Kysucké Nové Mesto o odkúpenie pozemku KN C 1626/34 o výmere 18 m2 zastavané
plochy a nádvoria v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorý je zapísaný na LV č.1880 vo
vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto pod garáţou č. s. 2051 pre osobný automobil
s jedným stojiskom v radovej zástavbe.
II. schvaľuje
podľa ust. §-u 9a/ ods. 8/ písm. b/ zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí (predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a vyuţitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou) ţiadosť Heleny Veveričikovej, bytom Dl. Poľského
1054/20, Kysucké Nové Mesto o odkúpenie pozemku KN C 1626/34 o výmere 18 m2
zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Kysucké Nové Mesto, ktorý je zapísaný na LV č.1880
vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto pod garáţou č. s. 2051 pre osobný automobil za
dohodnutú kúpnu cenu 3,31 €/m2, ktorá sa schválila uznesením Mestského zastupiteľstva
v Kysuckom Novom Meste č.274/2008 v prípadoch, ak sa odpredáva pozemok pôvodným
uţívateľom pod jestvujúce garáţe, ktorý bol pôvodným uţívateľom rozhodnutím MsNV
daný do osobného uţívania podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Prevod
nehnuteľnosti sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, pretoţe
v konkrétnom prípade sa nepouţijú ust. 9a) ods. 1) aţ 7) citovaného zákona.
(18/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 15.3:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – toto je uţ asi tretí rok na programe. Stále nejaké podmienky. Odporúčam
schváliť.
 p. Randa – bolo to na komisii finančnej, nie sú výhrady k odpredaju. Podľa novely zákona
musí byť odpredaj za cenu minimálne podľa znaleckého posudku.
 p. Suchánek – išlo o 3 ţiadateľov. Jeden odstúpil a predlţoval proces. Navrhujem
nepredlţovať, vyuţiť bod d) za cenu, ktorú navrhneme.
 p. Hartel, primátor mesta – zákon je taký, ţe cena musí byť minimálne podľa znaleckého
posudku, odpredaj podľa bodu d)
 p. Macášek – tú zvyšnú časť mesto ponúklo na odpredaj?
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – dnes na tom prerobia ţiadatelia.
 p. Kandrik – vyzerá to také vykrojené, ale aj druhý pozemok je v ţiadosti o odpredaj.
V budúcnosti by tam mala byť prepojovacia cesta k pošte, nechaný pás na chodník.
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 p. Golis – či sa predá alebo nepredá, to je vecou zastupiteľstva. Potom ešte budeme jednať
o cene? Viem ako sa znalecké posudky robia - aj tak aj tak.
 p. Hartel, primátor mesta – posudok zadá mesto.
 p. Golis – ešte sa k tomu musíme vrátiť, ak sa nám cena nebude pozdávať.
 p. Randa – znalecký posudok môţe byť urobený rôzne. Schváliť tak, ţe minimálne za
cenu znaleckého posudku.
 p. Kandrik – keď uţ toľko čakali, tak počkajú na znalecký.
 p. Poláček – mám opačný názor. Koľko ich stáli geometrické plány, dajme to za cenu
podľa znaleckého posudku, uţ sa k tomu nevracať.
 p. Hartel, primátor mesta – cena teda podľa znaleckého posudku.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 15.3 ţiadosť Jany Hajnalovej, bytom Dúbie č.101, Kysucké Nové Mesto
o odkúpenie pozemku KN C 141/69 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2 v k. ú.
Kysucké Nové Mesto, ktorý vznikol oddelením z pozemku KN C 141/2 vo vlastníctve
Mesta Kysucké Nové Mesto v zmysle GP č.123/10 vypracovaného Geokanceláriou,
Belanského č. 2725, Kysucké Nové Mesto a overený Správou Katastra v Kysuckom Novom
Meste.
II. schvaľuje
ţiadosť Jany Hajnalovej, bytom Dúbie č.101, Kysucké Nové Mesto o odkúpenie pozemku
KN C 141/69 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto,
ktorý vznikol oddelením z pozemku KN C 141/2, ktorý je zapísaný na LV č.1880 vo
vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto v zmysle predloţeného GP č.123/10, ktorý bol
vypracovaný Geokanceláriou, Belanského č.2725, Kysucké Nové Mesto a overený
Správou Katastra v Kysuckom Novom Meste, podľa zák. č. 507/2010 Z. z., ktorým sa
novelizuje zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí formou:
d) § 9a/ ods. 8/ písm. e/, priamy predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
obecné zastupiteľstvo rozhodne 3/5-tinovou väčšinou prítomných poslancov za cenu
podľa znaleckého posudku v prospech kupujúceho: Jana Hajnalová, Dubie č. 101,
024 01 Kysucké Nové Mesto.
(dôvod hodný osobitného zreteľa: pozemok slúţi ako jediná prístupová cesta zo strany
východnej k nehnuteľnosti – p. č C KN 119, ktorá je vo vlastníctve kupujúcej).
Znalca určí mesto Kysucké Nové Mesto, znalecký posudok uhradí nadobúdateľ.
(15/0/4/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 15.4:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – aby to ľudia nebrali tak, ţe teraz predávame nové pozemky pod garáţe. To sú
garáţe 30 rokov stojace.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste:
I. prerokovalo
ţiadosť Ing. Miroslava Valenta, 9. mája 1176/21, Kysucké Nové Mesto o odkúpenie
pozemku KN C 1626/39 o výmere 18 m2 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kysucké
Nové Mesto, ktorý je zapísaný na LV č.1880 vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto
pod garáţou č. s. 2056 pre osobný automobil s jedným stojiskom v radovej zástavbe.
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II. schvaľuje
podľa ust. §-u 9a/ ods. 8/ písm. b/ zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí (predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a vyuţitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou) ţiadosť Ing. Miroslava Valenta, 9. mája 1176/21,
Kysucké Nové Mesto o odkúpenie pozemku KN C 1626/39 o výmere 18 m2 zastavané
plochy a nádvoria v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorý je zapísaný na LV č.1880 vo
vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto pod garáţou č. s. 2056 pre osobný automobil za
dohodnutú kúpnu cenu 3,31 €/m2, ktorá sa schválila uznesením Mestského zastupiteľstva
v Kysuckom Novom Meste č.274/2008 v prípadoch, ak sa odpredáva pozemok pôvodným
uţívateľom pod jestvujúce garáţe, ktorý bol pôvodným uţívateľom rozhodnutím MsNV
daný do osobného uţívania podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Prevod
nehnuteľnosti sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, pretoţe
v konkrétnom prípade sa nepouţijú ust. 9a) ods. 1) aţ 7) citovaného zákona.
(19/0/0/0 - uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 15.5:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Macášek – má stavebné povolenie, mesto s tým súhlasí?
 p. Kultán, odd. výstavby – stavba je povolená len čiastočne, urobil to väčšie ako mal.
 p. Hartel, primátor mesta – nie je vysporiadaná hranica katastra Radoľa. Teraz je LV na
mesto.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora - bol tam pokus o usporiadanie hraníc katastra.
Odjakţiva bol tento pozemok obecný.
 p. Poláček – predmetom je pozemok mesta. Reštitučný nárok bol zamietnutý. Komisia
výstavby odporúča.
 p. Randa – finančná komisia odporúča cenu minimálne podľa znaleckého posudku.
 p. Kuba – problém so stavebným povolením – pán Kaluţník pozemok upravil, zveľadil.
 p. Kandrik – predpokladám, ţe bude začaté konanie proti pánovi Kaluţníkovi.
 p. Poláček – odpredať za cenu podľa znaleckého posudku.
 p. Očko – zahrávame sa so slovíčkom osobitný zreteľ. Aby tam skutočne bol. Dávam to
do povedomia.
 p. Hartel, primátor mesta – pokiaľ je to jediný vstup na jeho pozemok, tak je to osobitný
zreteľ. Načo nám bude tých 4 – 5 metrov?
 p. Poláček – myslím si, ţe je to teraz prísnejšie. Predtým sme to schvaľovali
nadpolovične, teraz bude treba 3/5 prítomných.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 15.5 ţiadosť Mojmíra Kaluţníka, Budatínska Lehota č.447 o odkúpenie
pozemku KN C 1044/3 – vodné plochy o výmere 421 m2 v k. ú. Budatínska Lehota, ktorý
vznikol oddelením z pozemku KN C 1044, vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto,
v zmysle predloţeného GP č.88/11, ktorý bol vypracovaný Geokanceláriou, Belanského
2725, Kysucké Nové Mesto a overený Správou Katastra v Kysuckom Novom Meste.
II. schvaľuje
ţiadosť Mojmíra Kaluţníka, bytom Budatínska Lehota č.447, Radoľa o odkúpenie
pozemku KN C 1044/3 – vodné plochy o výmere 421 m2 v k.ú. Budatínska Lehota, ktorý
vznikol oddelením z pozemku KN C 1044, ktorý je zapísaný na LV č.438 vo vlastníctve
Mesta Kysucké Nové Mesto, v zmysle predloţeného GP č.88/11, ktorý bol vypracovaný
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Geokanceláriou, Belanského 2725, Kysucké Nové Mesto a overený Správou Katastra
v Kysuckom Novom Meste, ktorým sa novelizuje zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
formou:
d) § 9a/ ods. 8/ písm. e/, priamy predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
obecné zastupiteľstvo rozhodne 3/5-tinovou väčšinou prítomných poslancov za cenu
podľa znaleckého posudku v prospech kupujúceho: Mojmír Kaluţník, Budatínska
Lehota č. 447.
(dôvod hodný osobitného zreteľa: časť predmetného pozemku je zastavaná stavbou –
hospodárskou budovou vo vlastníctve kupujúceho a časť je vyuţívaná ako dvor.
Vlastníkom susediacich pozemkov je tieţ ţiadateľ, preto vyuţitie citovanej parcely je
moţné len v prospech kupujúceho).
Znalca určí mesto Kysucké Nové Mesto, znalecký posudok uhradí nadobúdateľ.
(14/0/3/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 15.6:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 15.6 ţiadosť Ing. Petra Ďurinu a manţelky Ing. Soni Ďurinovej,
bytom Kukučínova č.2605, Kysucké Nové Mesto o odkúpenie pozemku KN C 3981/7 –
TTP o výmere 102 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorý vznikol oddelením z pozemku KN
E 6015 vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, v zmysle predloţeného GP č.111/11,
ktorý bol vypracovaný Geokanceláriou, Belanského 2725, Kysucké Nové Mesto a overený
Správou Katastra v Kysuckom Novom Meste.
II. schvaľuje
ţiadosť Ing. Petra Ďurinu a manţ. Ing. Soni Ďurinovej, bytom Kukučínova č. 2605,
Kysucké Nové Mesto o odkúpenie pozemku KN C 3981/7 – TTP o výmere 102 m2 v k. ú.
Kysucké Nové Mesto, ktorý vznikol oddelením z pozemku KN E 6015, ktorý je zapísané na
LV č.6253 vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, v zmysle predloţeného GP č.111/11,
ktorý bol vypracovaný Geokanceláriou, Belanského 2725, Kysucké Nové Mesto a overený
Správou Katastra v Kysuckom Novom Meste, podľa zák. č. 507/2010 Z. z., ktorým sa
novelizuje zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí formou:
d) § 9a/ ods. 8/ písm. e/, priamy predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
obecné zastupiteľstvo rozhodne 3/5-tinovou väčšinou prítomných poslancov za cenu
podľa znaleckého posudku v prospech kupujúceho: Ing. Peter Ďurina a manţelka Ing.
Soňa Ďurinová, Kukučínova č. 2605, 024 01 Kysucké Nové Mesto
(dôvod hodný osobitného zreteľa: pozemok slúţi ako jediná prístupová cesta
k rodinnému domu č.2605, ktorý je vo vlastníctve kupujúcich)
Znalca určí mesto Kysucké Nové Mesto, znalecký posudok uhradí nadobúdateľ.
(15/0/2/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 15.7:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Randa – uţ bol predaj schválený, bolo tam, ţe sa predá za cenu minimálne podľa
znaleckého posudku, ktorý je 670 €.
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 p. Macášek – pán Randa mi uţ odpovedal na to, čo som sa chcel opýtať
 p. Golis – píše sa, ţe predaj pozemku zastaveného stavbou vrátane priľahlej plochy –
nemyslím si, ţe je toto priľahlá plocha, keď je to 10 metrov ďalej. Toto nie je vhodný
prípad.
 p. Kultán, odd. výstavby – iný prístup nie je. Charakter podľa LV je zastavaná plocha, tak
je to tam uvedené.
 p. Golis – znenie zákona sa pouţije preto, ţe tá plocha je zastavaná nejakou stavbou.
 p. Hartel, primátor mesta – zastavaná plocha by mala byť tá plocha pod stavbou.
 p. Kultán, odd. výstavby – je to citácia zo zákona. Je to jediná prístupová cesta,
pretoţe je to roklina, inak sa tam nedostane.
 p. Macášek – predaj ako taký uţ bol schválený, teraz máme odsúhlasiť iba cenu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 15.7 ţiadosť Štefana Vlčka, Budatínska Lehota č. 43, o odkúpenie
pozemku KN C 204/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4m2, KN C 204/2 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m2 a KN C 375/2 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 43 m2 v k. ú. Budatínska Lehota, ktoré sú zapísané na LV č.1319 vo vlastníctve
Mesta Kysucké Nové Mesto za účelom vysporiadania pozemku pod stavbou – rekreačnou
chatou a prístupovou komunikáciou.
II. schvaľuje
podľa ust. §-u 9a/ ods. 8/ písm. b/ zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí (predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a vyuţitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou) ţiadosť Štefana Vlčka, Budatínska Lehota č. 43, 023 36
Radoľa o odkúpenie pozemku KN C 204/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4m2,
KN C 204/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m2 a KN C 375/2 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 43 m2 v k. ú. Budatínska Lehota, ktoré sú zapísané na LV
č.1319 vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, za účelom vysporiadania pozemku pod
stavbou – rekreačnou chatou a prístupovou komunikáciou za kúpnu cenu 670,00 €.
Prevod nehnuteľnosti sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov,
pretoţe v konkrétnom prípade sa nepouţijú ust. 9a) ods. 1) aţ 7) citovaného zákona.
(12/0/3/3 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 15.8:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 15.8 ţiadosť Miloša Čičalu, Hurbanova č. 2812/38, Kysucké Nové
Mesto o odkúpenie pozemku KN C 141/70 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2
v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorý vznikol oddelením z pozemku KN C 141/2 vo
vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto v zmysle predloţeného GP č.124/10, ktorý bol
vypracovaný Geokanceláriou, Belanského č.2725, Kysucké Nové Mesto a overený
Správou Katastra v Kysuckom Novom Meste.
II. schvaľuje
ţiadosť Miloša Čičalu, Hurbanova č.2812/38, Kysucké Nové Mesto o odkúpenie pozemku
KN C 141/70 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2 v k.ú. Kysucké Nové Mesto,
ktorý je zapísaný na LV č.1880 vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, ktorý vznikol
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oddelením z pozemku KN C 141/2 vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto v zmysle
predloţeného GP č.124/10, ktorý bol vypracovaný Geokanceláriou, Belanského č.2725,
Kysucké Nové Mesto a overený Správou Katastra v Kysuckom Novom Meste, podľa zák. č.
507/2010 Z. z. , ktorým sa novelizuje zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí formou:
d) § 9a/ ods. 8/ písm. e/, priamy predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
obecné zastupiteľstvo rozhodne 3/5-tinovou väčšinou prítomných poslancov za cenu
podľa znaleckého posudku v prospech kupujúceho: Miloš Čičala, Hurbanova č.
2812/38, Kysucké Nové Mesto.
(dôvod hodný osobitného zreteľa: pozemok slúţi ako jediná prístupová cesta zo strany
východnej k nehnuteľnosti – p. č C KN 118, ktorá je vo vlastníctve kupujúceho).
Znalca určí mesto Kysucké Nové Mesto, znalecký posudok uhradí nadobúdateľ.
(15/0/1/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 15.9:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 15.9 ţiadosť KOREX networks, s.r.o., Fučíková 371, 087 01 Giraltovce
o prenájom časti z pozemku KN C 4876/1 v k.ú. Kysucké Nové Mesto o celkovej výmere
10223 m2, za účelom výstavby distribučného bodu – stoţiar s technologickým kabinetom.
Poţadovaná časť na prenájom predstavuje 27,5 m2 na dobu 10 rokov.
II. zamieta
prenájom časti z pozemku KN C 4876/1 v k. ú. Kysucké Nové Mesto – zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 10223m2, ktorý je zapísaný na evidenčnom liste č. 800
Mesta Kysucké Nové Mesto ţiadateľa: KOREX networks, s.r.o., Fučíková 371, 087 01
Giraltovce za účelom výstavby distribučného bodu – stoţiar s technologickým kabinetom.
Poţadovaná časť na prenájom predstavuje 27,5 m2 na dobu 10 rokov.
(16/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 15.10:
Návrh na prevod správy majetku bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 15.10 návrh prevodu správy majetku k 30.12.2011 na: ZŠ Nábreţná
845/17 Kysucké Nové Mesto, ZŚ Clementisova 616/1 Kysucké Nové Mesto, Údrţba mesta
Cesta do Rudiny 637/10 Kysucké Nové Mesto a MKŠS Litovelská 871/3 Kysucké Nové
Mesto.
II. schvaľuje
prevod správy majetku k 30.12.2011 na: ZŠ Nábreţná 845/17 Kysucké Nové Mesto, ZŠ
Clementisova 616/1 Kysucké Nové Mesto, Údrţba mesta Cesta do Rudiny 637/10 Kysucké
Nové Mesto a MKŠS Litovelská 871/3 Kysucké Nové Mesto.
(15/0/0/3 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 15.11:
Návrh na prevod správy majetku bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Hartel, primátor mesta – malá časť kanalizácie je vo vlastníctve mesta, odporúčam
zatiaľ s týmto materiálom sa iba oboznámiť.
K bodu č. 15.12:
Návrh na vysporiadanie majetku medzi mestom Kysucké Nové Mesto a Coop Jednota
Čadca a zdruţenie fin. prostriedkov na výstavbu parkoviska pred obchodným domom bol
poslancom zaslaný v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – predaj pozemku pod obchodom
27.442,87 €
rekonštrukcia priestoru pred budovou
78.000,00 €
mesto sa zaväzuje prispieť sumou
15.000,00 €
zrekonštruovaný priestor prenajmeme za
100,00 €/rok
Diskusia:
 p. Suchánek – Som rád, ţe aj na Kamencoch sa bude budovať, plne podporujem. Vidíme
sami ako Jednota pekne zveľadila pozemok okolo supermarketu – parkovisko.
 p. Randa – pri schvaľovaní investičných akcií bolo schválených 10.000,00 €. Postup
preto, lebo získame prostriedky z predaja, oni môţu investovať do prenajatého pozemku,
parkovisko bude verejné. V čase otváracích hodín voľné parkovné miesta pre svojich
zákazníkov, vtedy sú ľudia z okolitých činţiakov v práci, neparkujú tam.
 p. Macášek – je to potrebné. V tej zadnej časti sa schádza mládeţ, robí tam nekalú
činnosť. Nechať voľnú iba cestu. Ten zásek nech si zahradia.
 p. Poláček – plne súhlasím. Mesto bude mať aj financie z prenájmu, aj parkovacie miesta.
 p. Ondreášová – novinový stánok a pekáreň – vráti sa tam? Noviny v Jednote
nepredávajú.
 p. Hartel, primátor mesta – stánky boli neestetické, aj počas rekonštrukcie zavadzali. Ak si
PNS nájde iný priestor, bude to v súlade so záujmom mesta, prenajmeme to.
 p. Randa - prenajať aj tú rampu, boli tam riešené sťaţnosti na popíjanie, nechať prístup
do energobloku.
 p. Očko – prečo jeden pozemok prenajímame za inú cenu a druhý za inú? Zjednotiť
cenu. Takto pristupovať aj k našim podnikateľom.
 p. Hartel, primátor mesta – tento priestor je verejne prístupný. Iné je keď si prenajme
parkovacie miesto pre seba.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 15.12 informáciu o rokovaniach medzi mestom Kysucké Nové Mesto
a Coop Jednota Čadca o majetkovom vysporiadaní a investičnej akcii „Parkovisko pred
obchodným domom“
II. schvaľuje
postup vysporiadania majetku a účasť na investičnej akcii v zmysle navrhnutej prílohy.
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 15.13:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Kandrik – treba urobiť hrubú štúdiu vyuţitia, či tam CVČ vojde, či to staticky
vyhovuje, podľa potreby tried, kancelárií. Kino treba určite skultúrniť.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – to nie je celé pre potreby CVČ, hlavne tanečný
krúţok, odľahčiť aj dom kultúry.
 p. Hartel, primátor mesta – nateraz je to iba schválenie tejto myšlienky
 p. Badnura – rozprával sa niekto s riaditeľkou CVČ o tomto zámere? Ony sú v tom, ţe
budú nadstavovať terajšie CVČ.
 p. Čierňava, riaditeľ MKŠS – návrh vzišiel z komisie kultúry. Kino viesť iba na
premietanie je luxus. Aj CVČ potrebuje priestory, hovoril som s riaditeľkou, bola by to
viacúčelová budova – kino, CVČ, ZUŠ by tieţ mohla vyuţívať, školy. Dom kultúry
nestačí pokryť potreby.
 p. Golis – je to dobrý zámer. Ukladaciu časť navrhovaného uznesenia predefinovať.
Limity finančných prostriedkov budú, treba reálne uvaţovať a pristupovať k dielu.
 p. Suchánek – dom kultúry je preťaţený. Ľudia sa uţ pýtali, či ideme kino predávať.
Hlavné je to, ţe kino ostane v majetku mesta.
 p. Poláček – konečne dobrý nápad. Urobiť nadstavbu kina, vyuţiť aj eurofondy,
podať projekty. Teraz je kino nefunkčné.
 p. Bandura – riaditeľka CVČ v ţiadnom prípade s týmto nesúhlasí.
 p. Ondreášová – táto myšlienka vznikla na komisii. Vízia – aby aj CVČ malo priestory, aj
kino bolo vyuţité. Je to iba návrh. Uţ je tu dezinformácia.
 p. Macášek – je to prirodzené, ţe takto reagujeme. Je rozdiel medzi CVČ a DK
v poskytovaní sluţieb. V PHSR je definované, ţe bývalé detské jasle, ktoré pouţívala ZŠ
budú dané CVČ. Urobiť štúdiu kina, podporujem pre potreby DK, nie pre CVČ. Záhrada
je vyuţívaná pre drobnochovateľov, ktorí tam mávajú 2 krát do roka výstavy, priestor kina
slúţi pre všetkých.
 p. Randa – prijal som toto ako rozumný nápad. Treba brať na zreteľ vyjadrenia oboch
riaditeľov. Zámer ako taký vítam. Problém bude financovanie. Bude treba nejaký dobrý
projekt.
 p. Ochodničan – materiál je iba zámer
 p. Slivka – chápal som to tak, ţe urobíme nadstavbu kina aj pre CVČ. Pre 2 nadstavby
(kino aj CVČ) ani nebudeme mať financie.
 p. Kandrik - v materiáli vypustiť tú tretiu časť, druhú časť predefinovať pre potreby
kultúrnych organizácií.
 p. Ondreášová – prestavba je dôleţitá, kino prestavať na iné účely, kino nebude
fungovať ako kino, prestavať komplexne.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 15.13 návrh komisie kultúry a športu o rozšírenie účelu budovy kina
Kysuca a jeho prestavbu pre potreby kultúry a ostatných organizácií mesta
II. schvaľuje
zámer o rozšírenie budovy kina Kysuca a jeho prestavbu pre potreby kultúry a ostatných
organizácií mesta.
III. ukladá
zabezpečiť štúdiu pre realizáciu uvedeného zámeru.
T: jún 2012
Z: prednosta MsÚ
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 15.14:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – zámer odpredať bol schválený, teraz máme určiť cenu.
Diskusia:
 p. Randa – bola na zastupiteľstve schválená cena, minimálne za cenu podľa znaleckého
posudku. Znalecký posudok bol 15,00 €/m2. Mesto má však iný znalecký posudok, kde je
cena 35,00 € m2. Sú to identické pozemky v danej lokalite. Komisia odporučila cenu
35,00 €/m2. Bol aj taký návrh, nepredávať vôbec.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 15.14 návrh ceny 35,00 €/m2 za odpredaj pozemkov pre Ing. Alojza
Baláta, Sládkovičova 1208/41, Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje
návrh ceny 35,00 €/m2 za odpredaj pozemkov pre Ing. Alojza Baláta, Sládkovičova
1208/41, Kysucké Nové Mesto
(13/1/4/0 - uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16:
Návrh na uznesenie - Predloţenie ţiadosti o NFP v rámci Operačného programu Ţivotné
prostredie (operačné ciele 4.1. podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.2. podpora
aktivít na zhodnocovanie odpadu) a jeho spolufinancovanie bol poslancom zaslaný
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 16 Predloţenie ţiadosti o NFP v rámci Operačného programu
Ţivotné prostredie (operačné ciele 4.1. podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
a 4.2. podpora aktivít na zhodnocovanie odpadu) a jeho spolufinancovanie
II. schvaľuje
a) predloţenie ţiadostí o NFP v rámci Operačného programu Ţivotné prostredie
(operačné ciele 4.1 podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.2 podpora aktivít
na zhodnocovanie odpadov) na realizáciu projektu s názvom „Zavedenie zberu
biologicky rozloţiteľného odpadu v Kysuckom Novom Meste“ s výškou:
 celkových výdavkov na projekt 187 218,30 €
 celkových oprávnených výdavkov na projekt 187 218,30 €
b) spolufinancovanie projektu vo výške 9 360,91 € (5 % z oprávnených výdavkov
projektu) z celkových oprávnených výdavkov na projekt z vlastných zdrojov (z
rozpočtu mesta)
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17:
 p. Hartel, primátor mesta:
1. Pozval prítomných na benefičný koncert, ktorý sa bude konať dňa 10.12.2011
v Mariánskom kostole.
2. Informoval o poskytnutí mimoriadnej jednorazovej výpomoci v sume 200,00 € pre
Miroslava Slobodu.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste berie na vedomie informáciu primátora
mesta o poskytnutí mimoriadnej jednorazovej výpomoci v sume 200,00 € pre Miroslava
Slobodu, Nábreţná 900/13, Kysucké Nové Mesto. (18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
3. Ţiadosť Daniela Moravca, trvale bytom Kysucké Nové Mesto o mimoriadnu jednorazovú
výpomoc.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje mimoriadnu jednorazovú výpomoc v sume 180,00 € pre
Daniela Moravca, Kysucké Nové Mesto, na úhradu na nájomnom.
(16/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
4. Nainštalovanie bankového automatu na Kamencoch – banka DEXIA.
 p. Poláček – vo Zvestiach bola zverejnená správa, ţe niektorí poslanci nemali čas na
článok. Nemienim sám seba chváliť, odpovedať na 4 otázky, ľudia vidia moju prácu.
Novinárka by sa mala pýtať čo som tu povedal, ako som to myslel, to dať do novín.
 p. Hartel, primátor mesta – časť priestoru v novinách slúţi poslancom, tak to bolo
schválené. Ak nechcete mať ten priestor, nemusíte sa vyjadrovať. O mestskom
zastupiteľstve je iný článok.
 p. Suchánek – komisia ţivotného prostredia sa nezúčastňuje zasadnutí mestskej rady –
informoval o činnosti komisie, ţiadal o doplnenie odborníkov do komisie, nakoľko
členovia p. Macášková a Bíleš sa vzdali členstva.
 p. Randa – ďakujem za podporu pre akciu úpravy parkoviska a priestoru pred Jednotou na
Kamencoch.
 tatami ţinenky pre dţudo, pod ţilinským oddielom – komisia finančná odporúča
zakúpiť ţinenku pre školu a prenajímať telocvičňu aj so ţinenkou,
 ţiadosť obč. zdruţenia Naša nemocnica Čadca o sponzorský dar – komisia neodporúča
 p. Hartel, primátor mesta – aj mestská rada zakúpenie ţinenky podporuje
 p. Ondreášová – Zvesti – redaktorka ma nemohla zastihnúť, tak mi odkazovala, aby som
jej zavolala. Oslovila ma krátko pred uzávierkou, mala mi to dať vedieť písomne,
vyprosím si jej chovanie.
 kedy budú robené chodníky na ul. Benkova, Sládkovičova?
 p. Hartel, primátor mesta – prebieha druhá fáza verejného obstarávania, museli sme VO
opakovať. Výsledok teraz je taký, ţe najniţšia ponuka je taká nízka, ţe máme
pochybnosť, či je reálna. Keď bude VO ukončené, začnú práce. Spomínané ulice sú tam
zahrnuté.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – MKŠS doručilo vyjadrenie statika na športovú halu –
únosnosť je prekročená o 38%. Do rozpočtu treba zahrnúť náklady na opravu nosnej
konštrukcie.
 Kysucké Nové Mesto sa v rámci stredoslovenského kraja umiestnilo na I. mieste
v triedení odpadov, dostali sme odmenu 1.000,00 €.
 p. Kandrik – dom sluţieb je v havarijnom stave, poruchy na stavbe. Buď budovu
opravíme alebo ju predáme, aby ju nový majiteľ opraviť. Osobne odporúčam opraviť, má
výhodnú polohu.
 p. Golis – podobná stavba je aj za ústavom, kde je logopedička a tieţ budova polikliniky.
 starostlivosť o stromy a kríky – povinnosťou mesta by to malo byť vedieť, ktoré
stromy zavadzajú. Keď s tým majú problém, tak preto ľudia chodia kvôli orezu a ešte
aj platiť musia za to.
 predkladanie materiálov na zastupiteľstvo – alternatívy vo VZN by nemali byť, to je
v dôvodovej správe.
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 Dotácie pre školy, ZUŠ – výška dotácie pre MŠ Budatínska Lehota je príliš vysoká.
Pre jednotlivé školské zariadenia navrhujem zvlášť VZN.
p. Smieško, odd. ŢP – mesto je správca zelene, ale vykonáva prenesený výkon štátnej
správy. Treba to brať aj z toho legislatívneho hľadiska. My konáme na základe avíza.
Občan platí iba správny poplatok, my objednávame pílčika, to platíme my.
p. Golis – na ulici Litovelskej sú prerastené stromy, tak ako sa staráme o trávu, tak by sme
sa mali starať aj o stromy. Mala by to byť vlastná iniciatíva mesta starať sa o ţivotné
prostredie.
p. Hartel, primátor mesta – materiály na MsZ bez alternatívy – akceptujem, VZN –
dotácie na mzdy – funguje to takto aj v iných mestách.
p. Ondreášová – prečo neriešime výsadbu stromkov?
p. Hartel, primátor mesta - ak výsadbu robí mesto, je to pod dohľadom odborníkov
p. Smieško, odd. ŢP – spolu so ţeleznicami bola v meste robená výsadba, vysadilo sa 320
stromov a 800 kríkov. Kontrolovať súkromníkov je ťaţké, nemôţeme za to, ak si strom
vysadia na svojom pozemku.
p. Behúň – vďaka za rekonštrukciu chodníkov a parkovacích miest
p. Macášek – do komisie boli schvaľovaní ľudia, ktorí nemajú záujem o prácu. Urobiť
prieskum dochádzky členov komisií,
 v meste chýba architekt mesta,
 doplniť PHSR o bezpečnosť a ochranu majetku – ako samostatný bod,
 podpora hasičského zboru, technická podpora hasičov
 podpora rozvoja mesta – klzisko, skejbortový areál, rozhľadňa
 oddychová zóna pozdĺţ rieky Kysuca, mal som to v programovom vyhlásení –
zdruţiť rybárov, urbárnici, mesto – oţiviť kanál na chov rýb, urbárnici preto, lebo je to
ich vlastníctvo a mesto. Urobiť lavičky, ohniská na varenie kotlíkového gulášu – sú to
nenáročné aktivity (viď písomný návrh)
p. Hartel, primátor mesta – bezpečnosti sú v PHSR venované 2 strany. Uţ sme ţiadali
o pomoc aj MV, ostalo iba pri sľube. Cyklotrasa – zahrnuté v PHSR, lesík – kríţom má
ísť budúca D3 – otázka finančných prostriedkov mesta, podnet pri príprave rozpočtu
p. Očko – príspevok do Zvestí som nedal vedome
 chodník do Nesluše – ako to pokračuje?
 predsedovia komisií nemajú predkladať na zastupiteľstve činnosť komisie, to patrí do
mestskej rady
 kontrola plnenia uznesení – treba to viesť ináč
p. Jeţo, prednosta MsÚ – chodník do Nesluše – je vysúťaţený dodávateľ, všetko je
pripravené
 redaktor aj dodávateľ grafiky – to uţ bolo vyhodnotené
p. Slivka – prechod pre chodcov na ul. SNP, Štúrovej a prístrešok na autobusovej zastávke
 stromy – konečne sa niečo vysadilo – sídlisko je prehustené činţiakmi
p. Poláček – bolo rokovanie s obyvateľmi Hornej Skotne a urbariátu
 prechod cez cestu za Macákom pri Mýte, ul. Murgašova
 v Ţurnáli bolo uverejnené, ţe VÚC dal opraviť poklopy na cestách – kde to dali
opraviť?
 uţ prišli peniaze za odpredaj pozemkov pod ţeleznicami?
 aké boli rokovania ohľadom nezastavovania rýchlikov v KNM?
p. Hartel, primátor mesta - urbariát – rozmáha sa ťaţba, občania Hornej Skotne sa
sťaţovali na znečisťovanie ulice – boli sme na tvare miesta. Dohodli sme, ţe nákladné
autá odbočia priamo na skládku, urbariát zabezpečí opravu priepustu, opravu cesty
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kamenivom. Cesta nie je stavená na zvoz kamiónov s drevom. Obmedziť manipuláciu na
skládke, spevniť aj skládku. V najhoršom prípade sankcie. Za výkup pozemkov prišli
financie v novembri v sume 9.725,36 €. Prechody – nad rámec sme uţ my realizovali.
Prechody by sa mali zriaďovať iba tam, kde spĺňajú určité parametre. Rýchliky
(odpovedala pani Svrčková) – po rekonštrukcii trate medzinárodné rýchliky nezastavujú
v KNM, nie je ţiadna norma, ktorá umoţňuje zastaviť do 30 km vzdialenosti.
K bodu č. 18:
 p. Suchánek – Neslušská cesta – autá tade rýchlo jazdia, obmedziť rýchlosť.
 zákaz predaja petárd ešte v tomto období, aţ v čase silvestrovskom
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 Neslušská cesta – pokúsime sa to riešiť s dopravným inšpektorátom
 Petardy – pošleme upozornenie na školy, aby oboznámili deti
 p. Golis:
 materiály na rokovanie zastupiteľstva – všetky uverejniť na webe, nech aj občania
vedia o čom tu rokujeme
 rozpočet – pri tvorbe sa niekedy pozabudne na tie akcie, ktoré boli schválené
v minulosti, aj tie treba zakomponovať do rozpočtu
 rozpočet – očakával som, ţe rozpočet bude schválený ešte v tomto roku, pred
ukončením kalendárneho roka.
 rozpočet – nie je prípustné, aby financie boli pouţité na iný účel (akciu) neţ na ktorú
boli schválené. Potom by mala byť úprava rozpočtu.
Odpovedal p. Jeţo, prednosta MsÚ:
 materiály na web – v ţiadostiach sú uvedené aj osobné údaje
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 rozpočet – akcia z predchádzajúcich rokov – logická pripomienka
 rozpočet – od štátneho rozpočtu sa odvíja aj rozpočet mesta, čakali sme na štátny
rozpočet. Nič nepokazíme ani rozpočtovým provizóriom, tieţ som za to, aby rozpočet
bol do konca roka.
 zmeny v rozpočte sa robia úpravami rozpočtu
 p. Ondreášová:
 výsadba stromčekov – primátor je tu na to, aby pracovníkov korigoval
 Ul. Benkova, Sládkovičova – zlá viditeľnosť pri výjazde, opatrenia
 značka STOP na Ul. Nešporovej nemá význam, prečo sa tam neosadilo zrkadlo?
 Ul. Sládkovičova – pinpongový stôl – zváţiť, kde sa budú stoly umiestňovať
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 stromčeky – nedá sa stáť kaţdému za chrbtom, kto si čo na svojom vysadí. Na
mestských pozemkov výsadbu koordinujeme.
 Ul. Benkova a Sládkovičova – prehodnotíme, najlepšie je to prejsť osobne
 značka STOP – určite je bezpečnejšia, lebo vodič musí zastaviť
 pinpongový stôl – poznám aj iný názor, ak vám tam vadí, dáme to tam, kde ho chcú.
Je to otázne, ani pri najlepšej vôli nevyhovieme všetkým.
 p. Poláček:
 treba urobiť Vianoce na dvakrát – lebo výzdoba je iba po horný kostol
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 polícia – pravidelne kontrolovať okolo energoblokov, popod laubne
 prechod k Pastvovi – prepadá sa to. Skelet patrí bytovému druţstvu, občania kvitujú to
osvetlenie.
 parkovacie priestory – prišla petícia od ľudí, ţe my chceme búrať chodníky, nevedeli
čo podpisujú.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 vianočná výzdoba – vyzdobená je pešia zóna a námestie. Ak zrealizujeme revitalizáciu
centrálnej zóny, nebude tento problém
 MsP – nie je to jednoduché, treba hľadať moţnosti na riešenie
 INSTAL – nie je to náš majetok, Dali sme tam uţ namontovať svetlá.
 p. Očko:
 výsledky výberových konaní zverejniť na webe
 Clementisova a Nábreţná – tlačitkový semafór pre chodcov
 výberové konanie centrálna zóna – bolo vyplatená odmena zabezpečovateľovi, aká
suma?
 vodná cesta – aká je situácia?
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 výberové konanie – ešte v ţivote sa nikdy tak transparentne nerobili výberové konania
ako teraz. Všetky verejné obstarávania sú zverejnené na webe, aj výsledky sú potom
na webe.
 Clementisova a Nábreţná – cesta nie je mestská, patrí VÚC, cez VÚC riešiť.
 vodná cesta – išli ţiadosti na ministerstvo dopravy, strategický rozvoj Slovenska –
vypustiť na úseku Kysúc vodnú dopravu. V roku 2002 bola podpísaná medzinárodná
dohoda, sme povinní riešiť vodný kanál, taká je realita, ţe sú zastavené všetky
investičné akcie.
 p. Mičian:
 poklopy - opravovali sa na Ul. Murgašovej – to pre pána Očku.
 novinový stánok vedľa hostinca domček, je tam priestor po pizzerii.
 grafikón ţelezníc – rýchliky – ešte raz skúsiť poţiadať
 Kamence - starší občania ţiadajú spoj na cintorín a späť. Ide iba na cintorín a späť
nejde. Aspoň v sobotu poobede aby išiel spoj aj späť.
 cesta Oškerda - Skalka – zastávka autobusov
 Ul. Sládkovičova – od bloku 1207 a 1208 po ľavej strane sú odparkované autá, riešiť
cez dopravný inšpektorát moţnosť parkovať na druhej strane cesty
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 novinový stánok – ak si PSN nájde miesto, nebude v rozpore so záujmami mesta,
akceptujeme
 rýchlik - napíšeme ţiadosť i keď je to ilúzia, nemáme moc donútiť ich
 spoj na cintorín – spoje sú stratové, mám od SAD analýzy. Ak SAD doplatíme, budú
voziť aj 1 občana.
 Oškerda – Skalka – dopravný inšpektorát zrušil kvôli bezpečnosti
Odpovedal p. Jeţo, prednosta MsÚ:
 parkovanie na Ul. Sládkovičovej – dopravný inšpektorát nepripustí, budú chodiť
k autám cez cestu.
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 p. Macášek:
 ţeleznice – porovnať vzdialenosť Bytča – Povaţská Bystrica
 vodná cesta – v Krásne nad Kysucou sa stavia
 prechody Ul. Lipová – podjazd – semafór
 7 200,00 € mesto ušetrí na Zvestiach – dať ich pre hasičov na repasovanie strojárne
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 vodná cesta – v Krásne stavali vtedy, keď ešte štátna plavebná správa nebola
účastníkom konania
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ukončenie zasadnutia zastupiteľstva dňa 08.12.2011
(10/2/1/3 – uznesenie bolo schválené)

Mgr. Daniel Bandura
I. overovateľ

Mgr. Milan Slivka
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Jeţo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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