Zápisnica
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 03.02.2011
Prítomní:

viď prezenčná listina

K bodu č. 1:
Druhé zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Hartel, primátor
mesta. Ospravedlnil neskorší príchod poslanca Ing. Randu.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Eva Hollá, JUDr. Ľubomír Jeţo.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Eva Hollá, JUDr. Ľubomír
Ježo.
(16/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
Do mandátovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Slivka, p. Suchánek, Ing. Svrčková.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Milan Slivka, Miloslav
Suchánek, Ing. Jana Svrčková.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Janka Drexlerová, Ing. Ľubomír Golis.
Program rokovania:
 Ing. Golis – navrhol doplniť program – za bod č. 4 vloţiť nové body č. 5 a 6.
Bod č. 5. - Doplnenie komisie kultúry a športu o 1 poslanca a 1 neposlanca
Bod č. 6. - Doplnenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov o zástupcu strany SNS.
Číslovanie ostatných bodov sa posunie vzostupne od 7 po bod 12.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie programu o nové body č. 5 a 6.
(9/1/5/3 – uznesenie bolo schválené)
Program doplnený o nové body:
1. Otvorenie

Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Zloţenie sľubu poslancov MsZ
Doplnenie komisie kultúry a športu o 1 poslanca a 1 neposlanca
Doplnenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
o zástupcu strany SNS.
7. Určenie výšky nájomného pre bytový dom Ul. Cesta do Rudiny - 24 b. j.
8. Pridelenie bytov v nájomnom bytovom dome Ul. Cesta do Rudiny – 24 b. j.
9. Pridelenie 3-izbového bytu v bytovom dome č. 994 Ul. Murgašova
10. Rôzne
11. Interpelácie
12. Záver
2.
3.
4.
5.
6.
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Mestské zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania mestského zastupiteľstva rozšírený
o nové body č. 5. a 6.
(14/1/0/4 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Neboli ukladacie uznesenia, ktoré podliehajú kontrole plnenia.
K bodu č. 4:
Zvolený poslanec Ing. Vladimír Macášek a náhradník na uprázdnené miesto (po poslancovi
Mgr. Igorovi Ševecovi) PhDr. Pavel Urban, PhD., zloţili zákonom predpísaný sľub.
Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že zvolený poslanec Mestského zastupiteľstva v Kysuckom
Novom Meste Ing. Vladimír Macášek zložil zákonom predpísaný sľub poslanca.
(19/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že náhradník PhDr. Pavel Urban, PhD. na uprázdnený
mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste po Mgr. Igorovi
Ševecovi, zložil zákonom predpísaný sľub poslanca.
(19/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste berie na vedomie správu mandátovej
komisie o overení platnosti voľby poslancov: Ing. Vladimír Macášek, PhDr. Pavel Urban,
PhD.
(19/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5:
Poslanecký klub SMER-SD ţiada o doplnenie členov do komisie kultúry a športu. Za
poslancov navrhuje PhDr. Pavla Urbana, PhD a za neposlancov Evu Králikovú (zástupkyňa
ZUŠ KNM)
 Ing. Hartel, primátor mesta – na minulom zasadnutí zastupiteľstva boli schválené počty
členov komisií, nevidím dôvod, prečo by sa mali komisie rozširovať o nových členov.
Diskusia:
 p. Poláček – vţdy sa volilo tajne, aj teraz navrhujem tajnú voľbu.
 Ing. Hartel, primátor mesta – vzhľadom k tomu, ţe bude voľba nových členov komisie, je
potrebné schváliť aj volebnú komisiu. Navrhujem volebnú komisiu v tom zloţení ako bola
na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva pri voľbe komisií, teda Dušan Mičian,
Ing. Vavrín Randa, Eva Hollá.
Mestské zastupiteľstva schvaľuje volebnú komisiu v zložení: Dušan Mičian, Ing. Vavrín
Randa, Eva Hollá.
(15/0/0/3 – uznesenie bolo schválené)
Prebehla tajná voľba nových členov komisie kultúry a športu – PhDr. Pavel Urban, PhD.
a Eva Králiková.
Predseda volebnej komisie Dušan Mičian predniesol výsledok tajnej voľby za rozšírenie
komisie kultúry a športu o členov: PhDr. Pavel Urban, PhD. a Eva Králiková:
Za
- 9 hlasov
Proti - 10 hlasov.
Navrhovaní kandidáti na nových členov komisie kultúry a športu neboli zvolení.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu volebnej komisie o výsledku tajných volieb za
rozšírenie komisie kultúry a športu..
(19/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 6:
 Ing. Golis – upozornil na to, ţe v komisii o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov musí byť zástupca kaţdej politickej strany. Podľa uznesenia č.
234/2010, ktoré bolo schválené na zasadnutí zastupiteľstva dňa 21.12.2010 chýba
zástupca za stranu SNS. Navrhujem p. Mičiana, ktorý je za túto stranu.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov o zástupcu strany SNS pána Dušana Mičiana.
(19/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7:
Materiál spolu s návrhom na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme. Oproti
pôvodnému návrhu 2 % komisia sociálna odporúča upraviť výšku nájmu na 2,5 %.
Diskusia:
 p. Suchánek – ešte by sa mohla výška nájmu navýšiť na 2,8 %. Nie je tam infraštruktúra,
budú ju poţadovať, budú potrebné na to financie.
 JUDr. Očko – tá suma je uţ končená – obstarávacie náklady?
 Ing. Hartel, primátor mesta – boli sme limitovaní sumou, nesmeli sme ju prekročiť.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – pri určení nájmu sme vychádzali z toho, ţe je to
niţší štandard. Ak pôjdeme vyššie, zadávame dôvod niektorým na neplatenie. V nájomnej
zmluve bude všetko zakotvené, ošetrené.
 Ing. Macášek – navyšujeme o 0,5 % na dobu neurčitú. Nevieme, aké budú náklady na
infraštruktúru. Nikto nezaručí, či rozdiel medzi 2 – 2,5 % bude pouţitý na infraštruktúru,
ktorý aj tak pôjde z investícii na rok 2011. Čo sú uvedené nevyhnutné náklady,
odporúčaná cena, k tomu sa ešte pripočíta cena za energie? Navrhujem rozdiel 0,5 %
pouţiť na infraštruktúru k bytovke, potom výšku nájmu prehodnotiť.
 p. Mičian – štandardný nájom je na 1 rok, komisia navrhuje 2 roky.
 p. Suchánek – malo sa tam ísť pozrieť aj mestské zastupiteľstvo. Sťahujem návrh na 2,8 %
a navrhujem 2 %.
 p. Mičian – komisia sociálna sa bola pozrieť, zváţili sme všetky skutočnosti. Ţiadatelia,
ktorí prejavili záujem si to tieţ boli pozrieť. Súhlas potenciálnych nájomníkov bol.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – Kysuca, s.r.o., ako potenciálny správca, dala návrh,
koľko by malo byť nájomné, aby boli pokryté náklady (obstarávacie). Je to v zmysle
mandátnej zmluvy s Kysucou, s.r.o. Fond opráv je zo zákona 0,5 % z obstarávacích
nákladov.
 Ing. Macášek – je rozdiel schváliť nájomné na 20 – 30 rokov, na 2 roky je zmluva.
Toto je špecifické. Boli obstarávacie náklady, navyšovali sme to na infraštruktúru. Ak
sa schváli nájom 2,5 %, tak iba na 10 rokov. Potom prehodnotiť – zníţiť nájom.
Navrhujem nájom 2,5 % na dobu 10 rokov, komisii výstavby pripraviť podrobnú
kalkuláciu nákladov.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – 6,00 € bez DPH sú obstarávacie náklady na
správu pre Kysucu, s.r.o. rovnako, či to bude nájom 15,00 € alebo 36,00 €. Fond opráv
– tie financie nie sú pre Kysucu, s.r.o., ale s nimi disponuje mesto.
 JUDr. Mušková, odd. právne – valorizáciu dávame do kaţdej zmluvy, v zmluve môţe byť
zakotvená aj jednostranná výpoveď.
 Ing. Randa – prikláňam sa k 2 %. Po 1 roku sa môţeme vrátiť, prehodnotiť výšku nájmu.
 p. Mičian – tie peniaze pôjdu pre mesto. Sú to ľudia, ktorí sú natoľko solventní, ţe nájom
môţu platiť. Kaţdoročne musia preukazovať príjem.
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Mestské zastupiteľstvo schvaľuje výšku nájmu vo výške 2,5 % z obstarávacích nákladov , t.j.
pre nájomný 1-izbový byt, vrátane bezbariérového 31,08 EUR mesačne a pre 2-izbový byt
51,66 EUR mesačne.
(12/0/6/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 8:
Materiál spolu s návrhom na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 Ing. Macášek – po prvýkrát som v komisii sociálnej. Bol som nemilo prekvapený, ţe
komisia nemala nejaký štatút, ako prideľovať byty. Keby bola nejaká smernica, nemuseli
sme sedieť 3 hodiny. Komisia si dala za úlohu vypracovať nejaké zásady.
 Ing. Hartel, primátor mesta – pokiaľ viem, máme schválenú Smernicu na prideľovanie
bytov. Konečné slovo má mestské zastupiteľstvo. Nie je teda moţnosť nejako s tým
manipulovať. Nesúhlasím s tým, ţe nie je pokyn na prideľovanie bytov.
 p. Mičian – ostal som zaskočený, ţe pán Macášek reagoval tak ako reagoval. Na tomto
som s pani Kublovou sedel minimálne 20 hodín. 23 ţiadateľov bolo vyzvaných. 13-ti
odriekli 2 izbové byty, z 13 jednoizbových odriekli 5. Keď nemajú záujem, nedostavili sa,
treba ich vyradiť z poradovníka.
 Ing. Macášek – nepozorne si počúval to, čo som hovoril.
 p. Poláček – keď chcel niekto byt, tak sa mu pridelil.
 JUDr. Očko – 20 hodín strávených, to je pravda. Predtým sa tak prideľovalo, kto mal koho
známeho.
 Ing. Hartel, primátor mesta – poslednú bodku na pridelenie dáva mestské zastupiteľstvo,
toto platilo vţdy.
 p. Suchánek – niekoľkokrát som ţiadal, aby bol poradovník aktualizovaný. V tomto návrhu
mi chýba podrobnejšie uvedené, čo je to za rodinu, koľko majú deti.
 Mgr. Bandura – predchádzajúca komisia postupne riešila poradovník. Ak sa byt pridelil
prednostne, bol to zreteľahodný prípad, boli dôvody. Vţdy to bolo schválené na mestskom
zastupiteľstve. Kto to je, čo to je, ak by sme to rozoberali, tak tu budeme sedieť ďalších 20
hodín. To všetko uţ bolo prekonzultované v komisii.
 Ing. Hartel, primátor mesta – materiál na zastupiteľstvo je posielaný v časovom predstihu.
Ak má niekto nejasnosti, môţe prísť za príslušným pracovníkom, ktorý mu podá
vysvetlenie.
 JUDr. Očko – nestotoţňujem sa s tým, ţe keď má niekto pochybnosť, môţe prísť. Poslanec
by mal dostať skoro dokonalý dokument. Chýba mi tam podrobnejšie rozobrať o koho sa
jedná. Komisii dôverujem.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ukončenie diskusie k bodu č. 8.
(18/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomných bytov v bytovom dome č. 2939/7A na
ul. Cesta do Rudiny na obdobie do 31.12.2012 a po tomto období sa obnoví nájomná zmluva
na ďalšie obdobie. V prípade porušenia nájomnej zmluvy a domového poriadku, ako
i uznesenia MsZ č. 93/2008 a 189/2008, sa ihneď ukončí nájomná zmluva.
Kopasová Ľudmila
byt č. 1
Ing. Čestvenová Zuzana
byt č. 13
Lisko Jaroslav
byt č. 2
Šarina Ladislav
byt č. 14
Lisková Martina
byt č. 3
byt č. 15
Urban Radek
byt č. 4
Piják Milan
byt č. 16
Trlica Eduard
byt č. 5
Krištofová Renáta
byt č. 17
Ščamba Jaroslav
byt č. 6
Mintachová Ľuba
byt č. 18
Štefanka Marián
byt č. 7
Podpleská Alena
byt č. 19
4

Cífferyová Tatiana +
Skokan Dušan
Chovanec Radoslav
Paluchová Gabriela
Pytel Michal
Gubániová Michaela

Mikundová Iveta
byt č. 20
Šmičková Andrea
byt č. 21
Budošová Miroslava
byt č. 22
Račková Katarína
byt č. 23
Králik Vladimír
byt č. 24
(17/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)

byt č. 8
byt č. 9
byt č. 10
byt č. 11
byt č. 12

K bodu č. 8.1:
Komisia sociálna sa na svojom zasadnutí zaoberala aj otázkou správy prideľovaných bytov.
Navrhuje, ţe obstarávaciu činnosť súvisiacu s prevádzkovaním objektu 2939/7A na Ceste do
Rudiny bude zabezpečovať Kysuca, s.r.o., v zmysle mandátnej zmluvy.
Diskusia:
 p. Ochodničan – bol aj iný záujemca?
 JUDr. Mušková, odd. právne – v zmysle mandátnej zmluvy toto spravuje Kysuca, s.r.o.
a preto je predloţený tento návrh. Iný záujemca nebol.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje, že obstarávaciu činnosť súvisiacu s prevádzkovaním objektu
– bytový dom č. s. 2939/7A na parc. KN č. 1852/11 ul. Cesta do Rudiny v k. ú. Kysucké Nové
Mesto bude zabezpečovať KYSUCA, s.r.o. Matice slovenskej č. s. 620 Kysucké Nové Mesto
v zmysle mandátnej zmluvy.
(16/0/1/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 9:
Materiál spolu s návrhom na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Mičian – je to najstaršia ţiadosť, od roku 1994. Nájom tam činí cca 300 €.
 p. Poláček – tento byt sme uţ prideľovali, hneď ho nájomca odovzdal, ani sa tam
nenasťahoval.
 p. Ochodničan – aký je nájom – 300 alebo 350 €?
 JUDr. Jeţo – tá suma je v materiáli uvedená dohromady, mal by byť uvedený zvlášť
nájom a zvlášť ostatné úhrady.
 JUDr. Očko – hlasovali sme za ukončenie diskusie, nebolo hlasovanie za pridelenie bytov.
 Ing. Hartel, primátor mesta – hlasovanie bolo aj za pridelenie.
 p. Suchánek – aký je reálny nájom, koľko je to členná rodina?
 p. Kublová, odd. bytové – je to matka a 3 deti.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie 3 – izbového bytu č. 44 v bytovom dome 994 na
Ul. Murgašovej v Kysuckom Novom Meste p. Eve Véghovej, trvalý pobyt Kysucké Nové
Mesto.
(19/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Predsedajúci prerušil zasadnutie zastupiteľstva ohľadom obvinenia JUDr. Očku, ţe nebolo
hlasovanie za pridelenie bytov. Následne bol prehratý zvukový záznam, ktorý potvrdil, ţe
hlasovanie za predloţené uznesenie prebehlo, taktieţ bol predloţený aj výsledok hlasovania.
Na základe prehratého záznamu – konfrontácie – sa JUDr. Očko ospravedlnil za to, ţe nemal
pravdu.
K bodu č. 10:
Materiál spolu s návrhom na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme. Primátor
je sobášiacim zo zákona.
Diskusia:
 Ing. Golis – navrhujem doplniť ešte o 1 poslanca, napr. p. Chládek.
 PaedDr. Chládek – nesúhlasím
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Mestské zastupiteľstvo poveruje sobášiacich pri obrade uzavretia manželstva pred orgánom
štátu na volebné obdobie 2010/2014:
1. Ing. Jana Svrčková - poslanec
2. Ing. Ľubomír Golis - poslanec
(16/0/2/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10.1:
Poverenie poslanca zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Diskusia:
 Ing. Golis – je to v čl. 22 Rokovacieho poriadku MsZ. Môţu sa tam dať varianty na
zvolávanie a na vedenie MsZ.
 PaedDr. Chládek – viesť zastupiteľstvo by mal ten, kto pozná zákony.
 JUDr. Jeţo – poverená osoba Ing. Golis, v jeho neprítomnosti najstaršia osoba.
 Ing. Hartel, primátor mesta – v zákone je uvedené ţe najstaršia osoba.
 p. Ochodničan – musí tam byť uvedené meno?
Mestské zastupiteľstvo poveruje v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 tretia veta a ods.6 tretia veta, zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov:
a) zvolávaním zasadnutí mestského zastupiteľstva - poslankyňu Janku Drexlerovú,
b) vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva - najstaršieho prítomného poslanca.
(16/0/2/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10.2:
Určenie sluţobných bytov – jedná sa o byty, ktoré sú pri ZŠ Nábreţná a uţívajú ich
zamestnanci tejto školy. JUDr. Mušková, odd. právne podrobnejšie vysvetlila pojem
„sluţobný byt.“
Diskusia:
 p. Ochodničan – nepredávať. Pridelenie kto určuje?
 p. Poláček – vieme, ţe tam uţ dlho bývajú rodiny. Keď budú v dôchodku, kde potom
pôjdu.
 Ing. Macášek – doteraz nájom zrejme platili škole, uţ dlhšiu dobu tam bývajú. Tieto
sluţobné byty by mali slúţiť aj mimo školu – rozhodovať o pridelení bude MsZ.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – musí sa to riešiť. Kto sa koho pýtal, či si mal
nájomný byt alebo nie? Mali by to byť také stabilizačné byty pre potreby školy.
Rovnosť príleţitostí, rovnosť šancí.
 Ing. Hartel, primátor mesta – ak bude mať mesto moţnosť, môţe terajším nájomcom
prideliť nájomný byt.
 p. Drexlerová – tie byty môţu slúţiť aj pre iné školy, nie iba pre ZŠ Nábreţná. Byty
nepredávať, právne vysporiadať.
 p. Poláček – doplniť do návrhu uznesenia, ţe ho nemôţu vysťahovať, kým nebude mať
pridelený iný byt.
 p. Ochodničan – toto je špecifická situácia.
 JUDr. Mušková, odd. právne – toto všetko sa zakotví v sluţobnej nájomnej zmluve.
 JUDr. Jeţo – Občiansky zákonník presne špecifikuje podmienky pre sluţobný byt.
Mestské zastupiteľstvo určuje podľa príslušných ustanovení zákona č. 189/1992 Zb. o úprave
niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami, v platnom znení, že
byty zapísané na:

6

 LV č. 8743 : por. č.2: - byt č. 1 na prízemí vchod č. l / podiel na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu v podiele 4772/428151/ v ZŠ č. s. 845 na parcele C KN
1576/18
 LV č. 8743 : por. č.3 - byt č. 2 na 1 podlaží chod č. l / podiel na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu v podiele 616/428151/ v ZŠ č. s. 845 na parcele C KN
1576/18
sú služobnými bytmi a v plnom rozsahu sa na uzatváranie nájomných zmlúv o ich užívaní
vzťahujú ustanovenia citovaného zákona.
(16/1/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10.2.1:
Pridelenie bytu do nájmu – jedná sa o byty, ktoré uţívajú p. Galgaňáková a Jakubík.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prideliť do nájmu byty zapísané na:
 LV č. 8743: por. č. 2 - byt č. 1 na prízemí vchod č. l (podiel na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu v podiele 4772/428151) do užívania ako služobný byt
pre : Drahomíru Galgaňákovú, Nábrežná 845/17A – 1, Kysucké Nové Mesto,
 LV č. 8743 : por. č. 3 - byt č. 2 na 1 podlaží chod č. l (podiel na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu v podiele 616/428151) do užívania ako služobný byt pre
Jozefa Jakubíka, Nábrežná 845/17A – 2, Kysucké Nové Mesto,
s tým, že do nájomnej zmluvy sa zakotví ustanovenie, že v prípade ukončenia nájmu im mesto
pridelí náhradný byt s porovnateľnou rozlohou a počtom miestností v prípade, že nebudú
vlastniť iný byt alebo dom, alebo nebudú mať v nájme. Povinnosť pridelenia bytu sa vzťahuje
iba na menovaných nájomníkov.
(17/1/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10.2.2:
Zverenie bytov do správy.
Mestské zastupiteľstvo zveruje do správy byty:
 zapísané na LV č. 8743 : por. č. 2 - byt č. 1 na prízemí vchod č. l / podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 4772/428151/ v ZŠ č. s. 845 na
parcele C KN 1576/18
 zapísané na LV č. 8743 : por. č. 3 - byt č. 2 na 1 podlaží chod č. l / podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 616/428151/ v ZŠ č. s. 845 na parcele
C KN 1576/18
Základnej škole Nábrežná, ktorá pri uzatváraní nájomných zmlúv bude postupovať v zmysle
zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov
a s bytovými náhradami, v platnom znení s tým, že nájomcom služobného bytu môže byť iba
ten, kto vykonáva prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný / §1 ods. 4/
Pridelenie bytu podlieha schváleniu MsZ.
(15/1/1/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10.3:
Zachovanie pošty Kysucké Nové Mesto 4.
Diskusia:
 Ing. Macášek – riaditeľka tvrdila, ţe zachovávajú celý rozsah, iba ak nedoručia, idú si
potom občania vyzdvihnúť zásielku na hlavnú poštu.
 Mgr. Bandura – otvorila sa pošta, je tam zákaz vjazdu.
 Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora – kritická situácia v parkovaní, bolo to iba prvý
deň. Bolo rokovanie s poštou, nie sme vlastníkmi pozemku v areáli polikliniky. Bolo
prisľúbené, ţe situácia sa bude riešiť za účasti všetkých vlastníkov pozemkov a budov
v areáli polikliniky. Zvolať to má ŢSK. Pokuty sa neplatia – do vyriešenia.
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Mestské zastupiteľstvo vychádzajúc z požiadaviek veľkého počtu obyvateľov mesta - časti
Kamence, vyjadrujúcich nespokojnosť s obmedzením služieb na pracovisku Slovenskej pošty –
Pošta KNM 4 iba na preberaciu poštu, žiada vedenie Slovenskej pošty, a.s., aby vzhľadom
k rozsahu územia a počtu obyvateľov využívajúcich služby tohto pracoviska zachovalo služby
poskytované týmto pracoviskom v pôvodnom rozsahu. (16/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 11:
 p. Poláček:
 prechod pre chodcov Horná Skotňa – ako to bude?
 návrhy zasadnutí MsR a MsZ – aký je plán?
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
Prechod pre chodcov - nie je to doriešené. Malo by to ostať tak, ako to je a dobudovať
chodník. Boli rôzne varianty. Majú dať odpoveď ako pokračujú.
Plán zasadnutí MsR a MsZ – mestská rada by mala zasadať ešte v mesiaci február,
zastupiteľstvo asi prvý marcový týţdeň.
 p. Ondreášová – sociálne byty keď nájomcovia odovzdávajú, nekontrolujú sa, sú
zdevastované. Keď pracovník úradu odovzdá byt ako syn pani Kublovej, pracovník úradu
by mal byť príkladom.
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
Keď niekto odchádza, je to zväčša pre exekúciu, byt sa upravuje na náklady mesta.
p. Kublová – byt bol odovzdaný v poriadku, sama som ho čistila. Batériu opravoval syn,
pouţívaním sporáka odišla jedna platnička, čo je normálne. Následný nájomca nepoţadoval
vymaľovať, lebo si chcel vymaľovať vo farbe, bol mu teda po vzájomnej dohode zakúpený
primalex.
JUDr. Mušková, odd. právne – keď bude mesto prideľovať byty, môţe sa zloţiť kaucia, ktorá
bude slúţiť na takýto účel.
 p. Ochodničan:
 ţeleznice – prechod do Hornej Skotne – mám také informácie, ţe prechod sa tam
neplánuje,
 Ul. Lipová - parkoviská, prechod, jednosmerka – ako sa to bude riešiť?
 Ing. Macášek:
 postrádal plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2011
 na ďalšom zasadnutí MsZ uţ bude aj rozpočet?
Odpovedali:
Ing. Chládková, hlavná kontrolórka - plán kontrolnej činnosti bude predloţený na budúcom
zastupiteľstve z dôvodu, ţe program tohto zastupiteľstva bol jednoúčelový, týkal sa len
riešenia nájomných bytov v bytovke na Ceste do Rudiny.
Ing. Svrčková, zástupkyňa primátora - čakali sme na údaje ohľadom prenesených
kompetencií, plánujeme stretnutia s predsedami všetkých komisií, rozpočet bude určite
predloţený na ďalšom MsZ.
 p. Suchánek:
 odporúčam rozdeliť prerokovávanie rozpočtu po jednotlivých komisiách
 kriţovatka – situácia je zlá, nie sú vyznačené prechody (dom potravín, Ul.
Clementisova – 2x, Ul. DP – 2x)
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Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
Rozpočet – budú to iba východiská
Prechody – nedá sa to hocikde a hocikedy označiť.
 Ing. Golis:
 nájomné – z tohto sa tvorí aj fond opráv domu – rozpísať, čo všetko sa z toho platí, čo
ostane mestu – presne rozpísať – úroky, istinná splátka, správa bytov.
 poslanci, ktorí sú uvedení na stránke mesta, môţe sa mu prideliť meilová adresa
 poslancom počítače – asi sa to tak rýchlo neudeje. Urobiť v tejto miestnosti 1 počítač,
aby bol prístupný poslancom.
 označenie budovy MsÚ – nie je označená znakom ani matričným úradom.
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
Nájomné – odpovieme písomne.
Poslanci počítače – podrobnejšie vysvetlí Ing. Drexler
Označenie budovy – znak mesta je vo výrobe, v najbliţších dňoch by mal byť osadený.
 Ing. Randa:
 programové vyhlásenie na toto volebné obdobie sa bude schvaľovať?
 kriţovatka M. Nešporu a 9. mája – dať zrkadlo alebo premiestniť kontajnery – nebolo
mi odpovedané na túto minulú interpeláciu
 mimoriadne zasadnutia mestského zastupiteľstva zvolávať na 15.00 hod.
Ţiadam písomnú odpoveď.
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
Programové vyhlásenie nie je povinnosť zo zákona. Určite sa však bude prehodnocovať
PHSR mesta, kde budú zakotvené aj úlohy a priority pre toto volebné obdobie.
Ing. Drexler – podrobnejšie vysvetlil spôsob meilovej pošty pre jednotlivých poslancov.
K bodu č. 12:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu Ing. Hartel, primátor mesta, poďakoval
prítomným za účasť a ukončil 2. zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Janka Drexlerová
I. overovateľ

Ing. Ľubomír Golis
II. overovateľ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
9

