Zápisnica
z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 10.03.2011
Prítomní:

viď prezenčná listina

K bodu č. 1:
Tretie zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov a hostí.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí títo poslanci: Štefan Kuba, Vladimír Macášek.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zloţení: Štefan Kuba, Vladimír
Macášek.
(14/0/0/1- uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Marcel Chládek, Andrea Ondreášová.
K predloţenému programu rokovania nemali poslanci ţiadne doplňujúce ani pozmeňujúce
návrhy.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva
dňa 10.03.2011.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Poslanec Ľubomír Jeţo sa vzdal mandátu poslanca vo volebnom obvode č. 6 a na
základe výberového konania nastúpil na post prednostu MsÚ. Na uprázdnený mandát
nastupuje náhradník z príslušného volebného obvodu. Vzhľadom k tomu, ţe v príslušnom
volebnom obvode dvaja kandidáti na poslanca získali rovnaký počet hlasov, mestská volebná
komisia musí ţrebom rozhodnúť o ich poradí. Obaja kandidáti boli pozvaní na zasadnutie
zastupiteľstva, ale sa ospravedlnili.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nastúpenie náhradníka z volebného obvodu č. 6 na
uprázdnené miesto po poslancovi Ľubomírovi Jeţovi. (16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestská volebná komisia v zloţení: Ing. Ivan Papaj, Mária Adámková, Ing. Miloš
Bugáň, Anna Lišková a Mária Janošková boli prítomní na zasadnutí zastupiteľstva. Predseda
mestskej volebnej komisie Ing. Papaj ţrebom určil, ţe náhradníkom na uprázdnené miesto sa
stáva Ing. Ján Kandrik.
Mestské zastupiteľstvo poveruje mestskú volebnú komisiu ţrebovaním náhradníka na
uprázdnené miesto vo volebnom obvode č. 6
(15/01/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo konštatuje, ţe náhradníkom na uprázdnené miesto vo volebnom obvode
č. 6 sa stáva Ing. Ján Kandrik.
(16/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
Vzhľadom k tomu, ţe náhradník na uprázdnené miesto vo volebnom obvode č. 6 nebol
prítomný na zasadnutí zastupiteľstva, body programu č. 4 a 5 sú bezpredmetné.
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K bodu č. 6:
Kontrolu plnenia uznesení vykonala hlavná kontrolórka
Uznesenie č. 168/2010 – splnené
Uznesenie č. 170/2010 – splnené
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení č. 168/2010
a 170/21010.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7:
Materiál s návrhom na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – v priebehu predkladania p. Golis upozornil na nedostatok,
zmenu, ktorú si treba v predkladanom návrhu upraviť.
 p. Novotná, odd. finančné – pri tvorbe návrhu sme vychádzali z predpokladu rovnakej
sumy na skutočného ţiaka nášho aj cirkevného CVČ, ktorá sa potom násobí koeficientom
pre príslušné CVČ v zmysle zákona. Výsledok postupu je v pôvodnom návrhu. Na
základe upozornenia pána poslanca Golisa sme zistili, ţe vypočítaná suma na
prepočítaného ţiaka pre cirkevné CVČ nedosahuje minimum - 88 %, ale iba 87,5 % zo
sumy na prepočítaného ţiaka mestského CVČ. Preto je potrebné v čl. VI. VZN opraviť
sumu 145,60 € na sumu 146,50 €, čo pri celkovom počte prepočítaných ţiakov cirkevného
CVČ predstavuje potrebu navýšenia o 267,00 €. O túto sumu je potom potrebné zníţiť
v návrhu rozpočtu na rok 2011 poloţku 642 002/9 – príloha 4 str. 15, ktorá sa zmení zo
sumy 9.000,00 € na sumu 8.733,00 €
Diskusia:
 p. Golis – vo VZN je citované, ţe dotácia minimálne 88 %. Pretoţe je to dotácia, malo by
byť presne určené. Navrhujem vypustiť vo VZN slovo minimálne vo všetkých tvaroch.
 p. Hartel, primátor mesta – minimálne je preto, aby sme sa vyhli zmenám, ak by nastali
v priebehu roka.
Mestské zastupiteľstvo:
I. schvaľuje VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na
ţiaka a dieťa škôl a školských zariadení s vypustením slova minimálne vo všetkých tvaroch
II. ruší VZN č. 6/2009 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na jedného ţiaka v MŠ, ŠKD,
ŠJ, ZUŠ, CVČ a CVČ sv. Jakuba v meste Kysucké Nové Mesto na príslušný kalendárny
rok, prijaté uznesením č. 289/2009, dňa 15. 12. 2009 a dodatok č. 1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 6/2009 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na jedného ţiaka
v MŠ, ŠKD, ŠJ, ZUŠ, CVČ a CVČ sv. Jakuba v meste Kysucké Nové Mesto na príslušný
kalendárny rok, prijaté uznesením č. 8/2010, dňa 23. 2. 2010.
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 8:
Materiál s návrhom na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Behúň – na str. 1 je uvedené dodatok č. 3, vo vnútri je uvedené dodatok č. 2.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – platí to, čo je uvedené v návrhu na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2008 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov
v zariadeniach školského stravovania pri základných
a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto.
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 9:
Materiál s návrhom na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č.1 k VZN č. 4/2008 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.
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10.1
Materiál s návrhom na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Randa – kontrolórka uţ viackrát upozornila, ţe nie je vypracovaný komunitný plán.
Navrhuje prijať ukladacie uznesenie na vypracovanie tohto komunitného plánu,
zodpovedný bude prednosta.
 p. Macášek – kontrolórka komentovala rozpočet mesta ako celku. Súčasťou rozpočtu sú aj
príspevkové organizácie. Odporúča kontrolórka návrhy príspevkových organizácií
schváliť?
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – príspevok pre príspevkové organizácie je v rozpočte
mesta. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje príspevok príspevkovej organizácii.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
viacročného rozpočtu mesta na roky 2011 aţ 2013 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2011.
(15/0/3/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Randa – predloţil poslanecký návrh – vypracovať komunitný plán do konca roka 2011,
zodpovedný bude prednosta MsÚ.
 p. Taranová, odd. sociálne – vypracovať komunitný plán vyplýva zo zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych sluţbách. Je tam vysvetlené čo to vlastne komunitný plán je, čo má
obsahovať. K spracovaniu komunitného plánu je potrebná spolupráca s úradom práce,
verejnými i neverejnými poskytovateľmi sociálnych sluţieb a taktieţ s prijímateľmi
sociálnych sluţieb. Nie je reálne spracovať takýto obsiahly materiál do konca roka 2011,
podľa môjho názoru je reálny termín do konca roka 2012. Taktieţ sa chystá novela tohto
zákona. Treba tu rátať aj s financiami, predbeţný objem je cca 10.000,00 €.
 p. Macášek – kontrolórka uţ druhý rok upozorňuje, ţe nie je komunitný plán spracovaný.
Uţ sa na tom malo pracovať. Nech je termín spracovania do konca roka.
 p. Mičian – načo to ideme schvaľovať, keď je to nereálne.
 p. Suchánek – stačí rok 2012.
 p. Macášek – trvám na tom, uvidíme, v akom štádiu to bude v decembri 2011.
Mestské zastupiteľstvo ukladá MsÚ vypracovať komunitný plán podľa zákona č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych sluţbách.
T: 12/2011
Z: prednosta MsÚ
(6/4/7/1 – uznesenie nebolo schválené)
 p. Golis, prednosta MsÚ – nech pani Taranová podá informáciu v akom štádiu
spracovania je to.
 p. Suchánek – pre náročnosť a rozsiahlosť tohto materiálu je reálne to spracovať do konca
roka 2012, aby od roku 2013 mohli byť rozpočtované výdavky.
 p. Randa – návrh neprešiel hlasovaním preto, ţe tam bol termín do konca roka 2011.
Predlţiť termín do konca roka 2012 a dať opäť hlasovať.
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Mestské zastupiteľstvo ukladá MsÚ vypracovať komunitný plán podľa zákona č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych sluţbách.
T: 12/2012
Z: prednosta MsÚ
(14/2/1/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Hartel, primátor mesta – vzhľadom k tomu, ţe body 10.2 aţ 10.8 sú všetko návrhy
rozpočtov, navrhujem spojiť diskusiu k týmto bodom.
 p. Macášek – rokovať o kaţdom materiáli samostatne, aby to nebolo chaotické
 p. Hartel, primátor mesta – navrhol som diskutovať o všetkých bodoch spoločne. Nič
tomu nebráni, aby sa diskutovalo o hociktorom návrhu rozpočtu.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje procedurálny návrh – spojiť diskusiu k návrhom rozpočtov,
body č. 10.2 – 10.8.
(9/4/5/0 – uznesenie nebolo schválené)
Na návrh p. Očka bolo opakované hlasovanie za tento procedurálny návrh.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje procedurálny návrh – spojiť diskusiu k návrhom rozpočtov,
body č. 10.2 – 10.8.
(10/4/4/0 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia k bodom č. 10.2 – 10.8:
 p. Golis – v rozpočte nie sú závaţné vady, do budúcna navrhujem opraviť obsahovú
stránku programového rozpočtu, malo by to byť jednoduchšie. Zasielanie materiálov na
komisie – materiály priebeţne dopĺňať, lebo materiály, ktoré boli na komisiách,
nezodpovedajú tým materiálom, čo boli na mestskej rade.
Upraviť v rozpočte poloţku 41.01.116-642 neziskové organizácie. Tu sa budú čerpať
dotácie podľa VZN. Termín na podávanie ţiadostí o dotácie uţ uplynul. Upraviť sumu
o 1.500,00 € a tieto presunúť pre Klub 75 na poloţku 41 08 203 – str. 21.
 p. Slivka – odkiaľ si prišiel na sumu 1.500,00 €, na základe čoho, prečo nie suma
1.000,00 € alebo 2.000,00 €?
 p. Mičian – z poloţky dotácie sa nemohlo čerpať lebo nebol schválený rozpočet.
Dôchodcovia tieţ nemajú ţiadosť o dotáciu, prečo sa uberáš tou stranou, kde sú všetci
spokojní?
 p. Golis – v tomto návrhu uţ by mali byť rozpočtované aj ţiadosti na dotácie. Dotácie
poskytuje mesto, VZN ustanovuje dátum, dokedy sa predkladajú ţiadosti o dotácie.
 p. Chládek – termíny na predkladanie ţiadostí sú dva: do 30.11. a do 01.04.
príslušného roka.
 p. Golis – upozornil na novelu VZN o dotáciách
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje presun v návrhu rozpočtu nasledovne: 1.500,00 € z poloţky
41 01 116 642 002/9 – neziskové organizácie na poloţku 41 08 203 – klubové a špeciálne
kultúrne zariadenia.
(6/6/6/0 – uznesenie nebolo schválené)
 p. Ochodničan – upozorňujem na vysoké poloţky – v materiáli 10.2 – str. 18 Zvesti –
náklady na výrobu sú veľmi vysoké, str. 18 – mestská kniţnica – energia, kúrenie.
materiál 10.4 – str. 3, oddiel 632 – energia, voda, komunikácie – je to asi tlačová chyba
materiál 10.4 – príloha str. 4 – umelecké súbory – Babylon.
 p. Macášek – vlani bolo vo Francúzsku divadlo Didera, tento rok ide Babylon, kto pôjde
na budúci rok, je vytvorená nejaká koncepcia?
 p. Urban – tých 4.000,00 € sa mi zdá veľmi veľa. Doprava do Francúzska 4.000,00 €
je veľa.
 p. Bandura – som rád, ţe MKŠS dalo taký podrobný materiál. V prílohe, komentári,
koľko peňazí stojí futbal, je to veľa peňazí – 830,00 € na jedného hráča na rok, keď hráme
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III. ligu. Malí ţiaci majú 210,00 € na ţiaka. Atletika – 1.500,00 € - všeobecný materiál,
divadlo Babylon – 637,00 €, odmeny 1.224,00 €, divadelný súbor dospelých – 204,00 €.
 p. Slivka – došlo tam k chybe, pretekárov je 30, vlani pretekalo 25, dosahujeme pekné
výsledky, tento rok máme majstra Slovenska. Z 25-tich pretekárov sú 6-ti v prvej
päťke. Tie náklady sú potom vysoké, hlavne na maratónky. Tenisky nevydrţia. Vlani
máme 5 titulov majstra Slovenska.
p. Kuba – futbal seniorov – okrem príspevku od mesta máme aj sponzorov, inak by futbal
nemohol existovať.
p. Urban – stretol som sa s poslancami, členmi komisie kultúry, povedali mi svoje
stanovisko. Zarazilo ma, ţe ideme schvaľovať rozpočet a vyjadrenie komisie nie je. Našiel
som tu niekoľko technických chýb. Upozorňujem na tieto výdavky:
 37.000,00 € na futbal pre III. ligu je príliš veľa,
 Kultúrne sluţby – str. 4 prílohy, 8 umeleckých súborov – je ich 9. Maţoretky sú
vedené ako umelecký súbor, má 107 členiek, 5 tréneriek – náklady 7.420,00 €
 Jedľovina – rozpočet 2 x menší
 Divadelný súbor dospelých – má nejakú tradíciu
 Kino Kysuca – hráme 4 x mesačne, čo je cca 48 krát z rok.
Pre dom kultúry pracuje veľa ľudí na dohody – reklamný manaţér, premietač v kine.
MKŠS – má kvázi 2 oddelenia - je tam športový klub a kultúra. P. Kováčiková je
rozpočtovaná pre obe oddelenia – kde teda patrí, do športu alebo do kultúry?
 p. Slivka – cestovné sa odvíja od toho, kde sa cestuje. Cestovali sme 6 x do Bratislavy,
chodíme do Košíc – je to vysoká poloţka.
 p. Chládek – komisia kultúry odporučila návrh rozpočtu schváliť
 p. Poláček – cestovné 4.000,00 € do Francúzska – to je ešte málo. Maţoretky nám
robia veľké meno. Klobúk dole pre riaditeľom MKŠS ako vedie klub.
 p. Očko – pán Urban je odborník na kultúru, nedostal sa do komisie kultúry i napriek
tomu sa podrobne zaoberal návrhom rozpočtu. Niektoré pripomienky stoja za to.
 p. Čierňava, riaditeľ MKŠS – sme príspevková organizácia, máme plniť určité úlohy.
MsZ schvaľuje výšku príspevku. Mali sme všetko v rozpočte, MsR ţiadala ešte
podrobnejšie rozpísať, iní tak nemuseli rozpisovať. Urobili sme to, priznám aj
s nejakými chybami. Zákon neukladá takto dopodrobna predkladať.
p. Hartel, primátor mesta – Jedľovina je občianske zdruţenie, mesto mu prispieva, preto je
tam rozdiel vo financiách.
p. Urban – vychádzal som z materiálov, ktoré mi prišli domov. MKŠS je jediné na
Slovensku, kde je spojená kultúra i šport. Treba zváţiť, či by nebolo dobre oddeliť kultúru
od športu. Otvoriť grantový systém – na krúţky, stransparentniť to.
p. Hartel, primátor mesta – MKŠS uţ roky funguje, osvedčilo sa to. Nevidím dôvod na
navyšovanie administratívy. Tak ako povedal pán riaditeľ, funkcie sú kumulované, napr.
ekonómka robí aj pre kultúru aj pre šport.
 p. Macášek – poslanci by sa mali zaujímať o tvorbu rozpočtu. Dôleţité je to, ako sa
prostriedky prideľujú pre jednotlivé kluby. Nikto nespochybňuje prácu pracovníkov
úradu, ich úroveň. Záujem o rozpočet neberte osobne, je to prirodzené, ţe sa
zaujímame o tvorbu rozpočtu.
p. Ondreášová – suma 13.922,00 € pre kino – je to veľa. Tieto financie sa dajú vyuţiť aj
inak. Zvesti – noviny nemajú kúpnu silu, dohodnúť sa napr. s inými novinami, zníţiť
náklady.
p. Hartel, primátor mesta – čo sa týka kina a novín, treba dať návrhy, zváţime to, budeme
sa nimi zaoberať.
5

 p. Slivka – vypíšme na Zvesti verejnú súťaţ, treba ešte od tých nákladov odpočítať
peniaze čo získame z predaja. Kino ak sa nebude vyuţívať, čo potom s tou budovou?
 p. Hartel, primátor mesta – Zvesti vedome predávame za niţšiu cenu, aby sme umoţnili
prístup k informáciám aj tým, ktorí sú sociálne slabší, nemajú prístup k internetu.
 p. Poláček – kino uţ bolo prenajímané na diskotéky, vieme ako to dopadlo. Zvesti
treba zachovať, dať tam rozmanitejšie informácie. Chýbajú mi tam informácie zo
zasadnutí zastupiteľstva.
 p. Hartel, primátor mesta – je diskutabilné, čo koho zaujíma. Ja mám také odozvy, ţe
Zvesti sú dobré a medzi ľuďmi obľúbené.
 p. Ochodničan – náklady na Zvesti sú vyčíslené na 18.000,00 €. Tlač stojí cca
7.000,00 €, čo sú tie ostatné náklady? Ţiadam zverejniť, čo robí sumu tých 18.000 €.
 p. Hartel, primátor mesta – predloţíme podrobnú analýzu na budúcom zastupiteľstve.
 p. Kublová, odd. organizačné – mesačné náklady na Zvesti sú: cca 600 € na tlač, cca
200 € grafika, cca 600 € odmena redaktorovi, odmeny výhercom, ostatné odmeny.
 p. Očko – zvoliť novú redakčnú radu, sme nové zastupiteľstvo.
 p. Ondreášová – urobiť nejakú finančnú analýzu. Tie noviny nie sú aţ také dobré, aby
boli takto ohodnotené.
 p. Hartel, primátor mesta – čo mám odozvy, sú noviny potrebné. Či obsahujú veci, ktoré
ľudí zaujímajú, to je vec pohľadu.
 p. Urban – bol som minulý redaktor, odmena redaktora je teraz o niečo niţšia. Ja som
však redaktora vykonával na ţivnosť a odvody som si platil sám. Treba zobrať do
úvahy aj popularitu novín, remitenda bola veľká.
 p. Kuba – Zvesti kaţdý hodnotíme podľa svojho pohľadu. Starších to zaujíma, mladších
nie. Osloviť okolité obce, podnikateľov, urobiť noviny pre celý región.
 p. Hartel, primátor mesta – uţ sú tu 2 konkurenčné noviny, neviem, či by sme boli schopní
konkurovať.
 p. Poláček – v minulosti sme Zvesti dostávali na zastupiteľstve
 p. Ochodničan – nechoďme do dvojtýţdenníka, je to zbytočné
 p. Golis – pán Urban ako nový poslanec má vo svojom volebnom programe 90 % kultúru,
nečudujem sa, ţe sa zaujíma o rozpočet kultúry. Rozpočet sa tvorí, mesto dáva
príspevkovým organizáciám príspevok na to, na čo ho chce pouţiť, na základe toho, čo
má naplánované. Poslancom dávať aktualizované materiály.
 p. Hartel, primátor mesta – bol by som nerád, keby ste si mysleli, ţe tu podsúvame niečo,
čo je neplatné. Ak sa v materiáli, ktorý bol predloţený na mestskú radu niečo upraví, tak
tento materiál potom posielame všetkým odznova, aj členom mestskej rady.
 p. Očko – viacerí povedali, ţe treba urobiť finančnú analýzu Zvestí – dať o tom
hlasovať. Údajne sú tu pracovníci, ktorí majú pracovnú dohodu s mestom a berú plat.
Je to v súlade so zákonom, s morálkou? Ţiadam urobiť prehľad od roku 2008 kto mal
akú dohodu.
 p. Mušková, odd. právne – preveríme, dáme odpoveď.
 p. Hartel, primátor mesta – ak je takáto vedomosť, treba uviesť konkrétne prípady.
Očierňovať sa dá aj na základe „údajných informácií.“
 p. Očko – ako poslanec mám na to právo, ţiadam to.
 p. Suchánek – podávam procedurálny návrh – ukončiť túto diskusiu. Podľa rokovacieho
poriadku treba písomne odpovedať na písomný návrh, alebo si to prediskutovať
s pracovníkmi úradu.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ukončenie diskusie k bodom č. 10.2 – 10.8.
(11/4/0/3 – uznesenie bolo schválené)
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Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2011:
A. BEŢNÉ PRÍJMY:
z toho - samosprávny orgán Mesto Kysucké Nové Mesto
- školstvo

8 673 483 €
8 578 171 €
95 312 €

B. BEŢNÉ VÝDAVKY:
z toho - samosprávny orgán Mesto Kysucké Nové Mesto
- školstvo

8 351 193 €
4 030 979 €
4 320 214 €

C. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

830 795 €
724 357 €

D. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

0€
214 364 €

2. Rozpočet ZŠ Nábreţná na rok 2011
Beţné príjmy
Beţné výdavky

9 600 €
827 994 €

3. Rozpočet ZŠ Clementisova na rok 2011
Beţné príjmy
Beţné výdavky

11 653 €
922 196 €

4. Rozpočet ZŠ Dolinský potok na rok 2011
Beţné príjmy
Beţné výdavky

3 300 €
476 441 €

5. Rozpočet MŠ Komenského na rok 2011
Beţné príjmy
Beţné výdavky

7 210 €
247 444 €

6. Rozpočet MŠ Litovelská na rok 2011
Beţné príjmy
Beţné výdavky

6 016 €
242 428 €

7. Rozpočet MŠ 9. mája na rok 2011
Beţné príjmy
Beţné výdavky

11 633 €
300 410 €

8. Rozpočet ZÚŠ na rok 2011
Beţné príjmy
Beţné výdavky

45 000 €
737 952 €

9. Rozpočet CVČ na rok 2011
Beţné príjmy
Beţné výdavky

900 €
565 349 €

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet príspevkovej organizácie Údrţba mesta Kysucké
Nové Mesto na rok 2011:
Beţné príjmy
Beţné výdavky

773 260 €
773 260 €
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Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet príspevkovej organizácie Mestské kultúrnošportové stredisko Kysucké Nové Mesto na rok 2011:
Beţné príjmy
Beţné výdavky

581 563 €
581 563 €

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet mesta Kysucké Nové Mesto na rok
2011.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie návrh Programového rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto na roky 2012 – 2013.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Rozpočet Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2012- 2013
2. Rozpočet ZŠ Nábreţná na rok 2012 – 2013
3. Rozpočet ZŠ Clementisova na rok 2012 – 2013
4. Rozpočet ZŠ Dolinský potok na rok 2012 - 2013
5. Rozpočet MŠ Komenského na rok 2012 – 2013
6. Rozpočet MŠ Litovelská na rok 2012 – 2013
7. Rozpočet MŠ 9. mája na rok 2012 – 2013
8. Rozpočet ZÚŠ na rok 2012 – 2013
9. Rozpočet CVČ na rok 2012 – 2013
10. Rozpočet Údrţba mesta na rok 2012 – 2013
11. Rozpočet MsKŠS na rok 2012 - 2013
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet príspevkovej organizácie Údrţba mesta
Kysucké Nové Mesto na roky 2012 – 2013
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočet príspevkovej organizácie Mestské kultúrnošportové stredisko Kysucké Nové Mesto na roky 2012 – 2013.
(16/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 11:
Materiál s návrhom na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Macášek – kontrola č. 6 – str. 3 – aké sú opatrenia? Kontrola č. 7 – str.5 – kontrolné
zistenia, bolo to v úprave rozpočtu?
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – prijaté boli obdobné opatrenia ako pri kontrole príjmu
z dane za psa. Nie, nebolo to v úprave rozpočtu.
 p. Golis – finančné prostriedky boli zaplánované, ale na inej poloţke, nedala sa úprava
rozpočtu
 p. Randa – kontrola č. 7 – verejné obstarávanie – aktualizovať smernicu.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku následnej
finančnej kontroly č. 6/2010, č. 7/2010 a č. 8/2010
(16/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 12:
Materiál s návrhom na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne diskusné príspevky.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta za rok 2010.
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 13:
Materiál s návrhom na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne diskusné príspevky
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o vybavovaní sťaţností za
rok 2010.
(17/0/0/1 – uznesenie bolo splnené)
K bodu č. 14:
Materiál s návrhom na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Ondreášová – prečo plán nebol predloţený na predchádzajúcom zastupiteľstve?
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – minulé zastupiteľstvo bolo zvolané účelovo
ohľadom bytov na Ceste do Rudiny, naviac som bola chorá, takţe som nevedela, ţe sa
zastupiteľstvo zvoláva.
 p. Macášek – koľko z tých kontrol sa uţ vykonáva? Kontrolórka je zvolená poslancami,
dávam návrh na kontrolu – vypracovať finančnú analýzu Zvesti a Kina za rok 2010.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – zatiaľ študujem predpisy, keď budem mať
schválený plán kontrolnej činnosti, potom začnem s kontrolami.
 p. Ochodničan – koľko trvá taká kontrola, koľko kontrol môţe byť do roka?
 p. Slivka – dať hlasovať aj o tom, aby sa vybrala tlačiareň
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – kaţdá kontrola je individuálna, záleţí od rozsahu
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zaradiť do Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na
I. polrok 2011 vypracovanie finančnej analýzy Kina a Zvestí a poveruje Ing. Evu Chládkovú,
hlavnú kontrolórku Mesta Kysucké Nové Mesto, vykonať kontroly schválené v Pláne
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky.
(16/0/2/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 15:
Materiál s návrhom na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta - dal do pozornosti, ţe zo zákona o obecnom zriadení vyplýva,
ţe zriaďovateľ deleguje členov rád škôl. Predkladaný návrh je zaloţený na princípe
objektívnosti, transparentnosti, v snahe predísť moţnosti konfliktu záujmov.
Diskusia:
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – ako spolutvorca tohto návrhu chcem podotknúť, ţe
sme sa snaţili urobiť solídny návrh. Štandardný postup je taký, ţe zriaďovateľ určuje
jednotlivých členov rád škôl a školských zariadení. Nemusí to dávať schvaľovať do
zastupiteľstva. V záujme objektivity sme predloţili tento návrh, aby nevznikla
pochybnosť o transparentnosti týchto členov, aby bolo zabránené prípadnému konfliktu
záujmov. Snaţili sme sa zadeliť poslancov do toho obvodu, v ktorom boli volení.
 p. Očko – ako právnik mám jasno ţe zriaďovateľ nie je primátor, ale mestské
zastupiteľstvo. Kaţdý poslanec má právo byť v školskej rade, pracovník je na to, aby
bol výkonný. Ţiadam stiahnuť z rokovania. V radách školy majú mať prednosť byť
poslanci, tam kde chcú, v obvode kde ich volili. Predloţiť návrh na najbliţšie
zastupiteľstvo.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – tak si aj navrhnutý, do tej rady školy, kde si bol
zvolený za poslanca, na ZŠ Suľkov.
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 p. Poláček – v minulosti bolo zauţívané, ţe išiel poslanec tam, kde chcel. Stret
záujmov môţe byť vţdy. Bolo tak aj v minulosti. Na čas volieb sa členka rady školy
vzdala svojho mandátu.
p. Ondreášová - aspoň z princípu ste sa mohli opýtať či tam chceme ísť, či s tým
súhlasíme. Je dôleţité aby sa poslancov opýtali či s tým súhlasia. Nesúhlasím s tým, aby
tam boli pracovníci úradu.
p. Golis – tento materiál nebol prerokovaný v komisiách, ani školskej. Delegátov
nominuje zriaďovateľ, najvyšším orgánom je zastupiteľstvo. Prikláňam sa k tomu, čo tu
bolo povedané – členovia rady školy iba poslanci. Rozhodnúť, kde chcú ísť.
 p. Očko – vyzývam pani Svrčkovú, aby dala pokoj mojej manţelke, s anonymami,
hyenizmom. Vzdaj sa členstva rady školy na gymnáziu.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora - ja si tvoju manţelku váţim aj ako ţenu aj ako
učiteľku, k anonymom som sa nikdy nezníţila ani sa nezníţim. Do rady školy na
gymnázium som delegovaná z VÚC ako poslankyňa Ţilinského samosprávneho kraja
a nie je tam ţiaden stret záujmu, moja dcéra nie je ani riaditeľka, ani zástupkyňa, ani
nie je členka rady školy.
 p. Suchánek – v prvom rade by mal byť poslanec v tej rade školy, kde bol zvolený.
 p. Slivka – rozdeliť poslancov podľa obvodov.
p. Macášek – sú 2 dôvody, pre ktoré sa nestotoţňujem s predkladaným materiálom.
1. slušnosť – príprava materiálu, nebol tam uvedený ani spracovateľ,ani kto ho predkladá
2. úcta k nám poslancom – nikto sa poslancov neopýtal.
Uţ druhýkrát je tu znevaţenie mandátu poslanca. Obsadzovanie komisií, rád škôl, to je
vecou poslancov. Programové vyhlásenie, čo chceme ako poslanci urobiť, tento materiál
poslanci spracovávajú spoločne.
p. Hartel, primátor mesta – slušnosť určite bola zachovaná. Myslím si, ţe ja ako primátor
som mohol delegovať. Neurobil som to, pripravili sme návrh, ktorý vám predkladáme,
rokujeme o ňom. Komisie taktieţ neboli urobené bez poslancov. Moţno iba bez poslancov
SMERu – boli ste vyzvaní, aby ste predloţili návrhy. Nikto nebol obídený. Pán Urban bol
klubom SMERu navrhnutý do komisie školstva a mládeţe.
 p. Suchánek – dávam procedurálny návrh – ukončiť túto diskusiu. Kaţdý poslanec
nech si povie kde chce ísť do ktorej rady školy a poďme ďalej.
 p. Macášek – dávam procedurálny návrh – stiahnuť toto z rokovania, my sa
dohodneme a predloţíme návrh.
 p. Suchánek – neodkladajme, dohodnite sa teraz kto kam chce ísť.

Bola vyhlásená prestávka, počas ktorej sa poslanci dohodli, do ktorej rady školy chcú byť
zaradení.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje obsadenie rád škôl a školských zariadení nasledovne:
ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto
PaedDr. Marcel Chládek
JUDr. Ing. Milan Očko
Miloslav Suchánek
Ing. Ľubomír Golis
ZŠ Nábreţná, Kysucké Nové Mesto

Dušan Mičian
Ing. Igor Behúň
Eva Hollá
Štefan Kuba
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ZŠ Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto

Ivan Poláček
Ing. Ján Kandrik
Mgr. Andrea Ondreášová
Ing. Vavrín Randa

Základná umelecká škola, Kysucké Nové Mesto

Ing. Vladimír Macášek
Mgr. Daniel Bandura
PhDr. Pavel Urban, PhD.
Dušan Mičian

Centrum voľného času, Kysucké Nové Mesto

Janka Drexlerová
Ing. Igor Behúň

MŠ Litovelská, Kysucké Nové Mesto

Vladimír Ochodničan
Ing. Ľubomír Golis
Mgr. Daniel Bandura
Janka Drexlerová
PaedDr. Marcel Chládek
JUDr. Ing. Milan Očko

MŠ Komenského, Kysucké Nové Mesto

MŠ 9.mája, Kysucké Nové Mesto

Ing. Vavrín Randa
Mgr. Milan Slivka
Ing. Vladimír Macášek
Mgr. Andrea Ondreášová

MŠ Budatínska Lehota, Kysucké Nové Mesto

Ing. Jana Svrčková
Eva Hollá
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 16:
Na zasadnutí zastupiteľstva bola prítomná aj občianka mesta sl. Jeţíková, ktorá sa ocitla
v mimoriadnej sociálnej situácii a ţiada o jednorazový príspevok.
Diskusia:
 p. Mičian – ţiadosť neprešla komisiou, odporúčam nedávať hotovosť.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje mimoriadny príspevok v sume 250,00 € pre Nikolu Jeţíkovú,
Lipová 1124/7, Kysucké Nové Mesto na úhradu nákladov spojených so štúdiom (ubytovanie,
stravovanie, úhrada nákladov spojená s prihláškou na vysokú školu a pod.)
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.1:
Materiál s návrhom na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Mičian – na mestskej rade som informoval, ţe bolo dohodnuté so ţiadateľom, ţe zloţí
zábezpeku v sume 300,00 €. Termín bol do 8.3.2011 a do dnešného dňa zábezpeku
nezloţil. Navrhujem tento bod stiahnuť z rokovania.
Mestské zastupiteľstvo sťahuje z rokovania pridelenie bytu č. 27 na Dubskej ceste 1376 p.
Gabriele Frátrikovej a priateľovi Erikovi Baláţovi na dobu určitú do 31.12.2011.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 16.2:
Materiál s návrhom na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta - v priebehu prípravy materiálu na rokovanie zastupiteľstva
došlo k zmene pomerov u ţiadateľky Lýdie Slobodovej, navrhujem stiahnuť z rokovania
v bode 16.2 pridelenie bytu č. 46 pre pani Lýdiu Slobodovú, Revolučná 1299/14, Kysucké
Nové Mesto a na jej miesto zadeliť náhradníka Milana Jankoviča.
Mestské zastupiteľstvo sťahuje z rokovania pridelenie bytu č. 46 v bytovom dome 1376 na
ulici Dubská cesta v Kysuckom Novom Meste pre pani Lýdiu Slobodovú, Revolučná 1299/14,
Kysucké Nové Mesto.
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zaradiť na pridelenie bytu č. 46 v bytovom dome 1376 na
ulici Dubská cesta v Kysuckom Novom Meste pána Milana Jankoviča, Dolinský potok 964/9,
Kysucké Nové Mesto.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Ochodničan – sú to všetko platiči?
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie bytov na Dubskej ceste 1376 na dobu určitú do
31.12.2011 s moţnosťou obnovenia nájomnej zmluvy po splnení podmienok v zmysle smernice
na prideľovanie bytov a uznesení MsZ 93/2008 a 189/2008 nasledovne:
Byt č. 7 - p. Viera Paprčiaková, Kysucké Nové Mesto /1-členná domácnosť, 1+0/
11 - p. Oľga Kubalová, Murgašova 1106/1-17 KNM /1-členná domácnosť 1+0/
15 - p. Anna Káčeriková s manţ., M. Nešporu 1186/3 KNM /2-člená dom. 2+0/
17 - p. Jozef Šidlo, Dl. Poľského 687/21-13 KNM, /1-členná domácnosť 1+0/
24 - p. Branislav Dálnoky, KNM /1-členná domácnosť 1+0/
46 – p. Milan Jankovič, Dolinský potok 964/9 KNM /1 členná domácnosti 1+0/
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.3:
Materiál s návrhom na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne diskusné príspevky
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie miestnosti č. 6 v bytovom dome 613 na ul.
Murgašovej v Kysuckom Novom Meste spoločný nájom s p. Štefanom Pleškom a to p.
Oliverovi Hanuliakovi, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, na dobu neurčitú.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.4:
Materiál s návrhom na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Suchánek – procedurálny návrh - komisia zvaţovala pridelenie bytov, bolo to
predloţené aj na mestskej rada – navrhujem hlasovať am blok tak, ako sú predloţené
návrhy na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje procedurálny návrh – jedno hlasovanie za body č. 16.4 –
16.9.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie garsónky č. 9 na ul. Komenského 922 v Kysuckom
Novom Meste p. Jarmile Facunovej, trvalý pobyt Nábreţná 900 Kysucké Nové Mesto na dobu
určitú do 31.12.2011 s moţnosťou obnovenia nájomnej zmluvy po splnení podmienok v zmysle
smernice na prideľovanie bytov a uznesení MsZ 93/2008 a 189/2008.
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Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie bytu č. 15 v bytovom dome 2939/7A na ul. Cesta
do Rudiny v Kysuckom Novom Meste r.: Miroslave Behúňovej s manţ. Mariánom, trvalý
pobyt M. Nešporu 1186/9 Kysucké Nové Mesto Mesto na dobu určitú do 31.12.2011
s moţnosťou obnovenia nájomnej zmluvy po splnení podmienok v zmysle smernice na
prideľovanie bytov a uznesení MsZ 93/2008 a 189/2008.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie 3-izbového nájomného bytu č. 4 v bytovom dome
č. 2591 na ul. Štúrovej v Kysuckom Novom Meste r.: Denise Mičencovej s manţ. Vladimírom,
trvalý pobyt ČSA 1306 Kysucké Nové Mesto na dobu určitú do 31.12.2011 s moţnosťou
obnovenia nájomnej zmluvy po splnení podmienok v zmysle smernice na prideľovanie bytov
a uznesení MsZ 93/2008 a 189/2008.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie 1-izbového nájomného bytu č. 20 v bytovom dome
č. 613 na ul. Murgašovej v Kysuckom Novom Meste r.: Ján Galeta s priateľkou Evou
Galierikovou, trvalý pobyt Kukučínova 1128 Kysucké Nové Mesto na dobu určitú do
31.12.2011 s moţnosťou obnovenia nájomnej zmluvy po splnení podmienok v zmysle smernice
na prideľovanie bytov a uznesení MsZ 93/2008 a 189/2008.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie 1-izbového nájomného bytu č. 13 v bytovom dome
č. 613 na ul. Murgašovej v Kysuckom Novom Meste r.: Erike Hučkovej s priateľom
Jaroslavom Surjákom, trvalý pobyt M. Nešporu 1186/3 Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové
Mesto na dobu určitú do 31.12.2011 s moţnosťou obnovenia nájomnej zmluvy po splnení
podmienok v zmysle smernice na prideľovanie bytov a uznesení MsZ 93/2008 a 189/2008.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ţiadosť p. Michaely Prievozníkovej prechodne bytom
Murgašova ul. 613/32 KNM na prihlásenie k prechodnému pobytu svojho priateľa Romana
Tomčalu trvale bytom Stará Bystrica na adresu: Murgašova 613/32 Kysucké Nové Mesto po
dobu platnosti nájomnej zmluvy ţiadateľky.
(16/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 17.1:
Materiál s návrhom na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – ak má mestský úrad vedomosť, ţe aj iní majú takto nevysporiadaný pozemok,
vyzvať ich.
 p. Mušková – odd. právne – je ich okolo 100, uverejnili sme výzvu aj vo Zvestiach.
 p. Golis – rozdeliť to moţno na dve časti, aspoň dôchodcom poslať výzvu písomne.
 p. Mušková, odd. právne – my však nevieme, kto je vlastníkom garáţe, lebo ich
nemajú vysporiadané.
 p. Poláček – o koľko peňazí prišlo mesto, veď neplatili nájom za pozemok.
 p. Ságová, odd. daní a poplatkov – daň platia za to, ţe sú vlastníkom stavby
 p. Slivka – mesto nech pripraví oznam, nalepíme ho na garáţe.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podľa ust. §-u 9a/ ods. 8/ písm. b/ zák. 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 Ivana Igaza s manţelkou, bytom
Lipová č.818, Kysucké Nové Mesto o odkúpenie pozemku KN C 1627/25 o výmere 18 m2
(zastavené plochy a nádvoria) v k. ú. Kysucké Nové Mesto pod garáţou č. súp. 1668 pre
osobný automobil s jedným stojiskom v radovej zástavbe, za dohodnutú kúpnu cenu 3,31 €/m2,
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ktorá sa schválila uznesením Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste č. 274/2008
zo dňa 15. 12. 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.
(17/0/0/1 - uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.2:
Materiál s návrhom na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Chládek – komisia podporuje s pripomienkou, ktorú predloţil p. Mičian na mestskej
rade.
 p. Poláček – uţ mala byť prichystaná aj zmluva, aby sme vedeli, čo v nej je.
 p. Ondreášová – mala by sa k tomu vyjadriť aj ZŠ Nábreţná. Nesúhlasím na 30 rokov za
symbolickú sumu 1,00 €. Ten kto to bude mať má z toho príjem.
 p. Hartel, primátor mesta – vyjadrenie riaditeľa školy bolo súčasťou zaslaného
materiálu.
 p. Behúň – aj beţný občan aby mal moţnosť si tam zahrať za prijateľný poplatok.
 p. Mičian – súhlasím s výstavbou. Návrh zmluvy treba prejednať v zastupiteľstve, čo v nej
bude. Škola prišla o kus pozemku, výhody pre ZŠ Nábreţná, zľavy pre talenty, ktorí by
tam trénovali.
 p. Poláček – môţe mesto prenajímať s. r. o.?
 p. Ochodničan – v materiáli je všetko napísané, čo chcú robiť. Dôleţitá bude zmluva.
 p. Slivka – dobre, ţe sa etabloval tenis v našom meste. Aj v zime musí byť zabezpečená
príprava. Treba to podporiť. Pripomienky mám k bezpečnosti. Unimobunka – odstrániť ju.
Športovisko má nejaké parametre. Bezpečnosť je dôleţitá.
 p. Suchánek – podporujem túto ţiadosť. Ostáva na exekutíve, aby vypracovala zmluvu
na ďalšie zastupiteľstvo.
 p. Golis – z klubu nemáme výhrady. Z 90-tich % sa to opakuje – zmluva, jej znenie.
Zmluva bude veľmi dôleţitá. Najskôr predloţiť zmluvu s podmienkami ako ten prenájom
 p. Hartel, primátor mesta - ak máte nejakú predstavu, čo by malo v zmluve byť, toto treba
povedať, aby sa to do zmluvy zakotvilo.
 p. Poláček – kaţdá zmluva by mala byť prerokovaná v zastupiteľstve.
 p. Ševčík, zástupca klubu tenistov – prezentoval poslancom klub, ich činnosť, aktivity,
ročné výdavky klubu.
 p. Macášek – z vystúpenia poslancov vyplýva, ţe súhlasia. Navrhujem schváliť predbeţný súhlas,
vypracovať zmluvu, kde budú zapracované podmienky školy a ostatné, dozor ţiakov počas
vyučovania, po dobu 30 rokov neţiadať ďalšie financie, 1 x ročne zorganizovať turnaj pre
poslancov.
 p. Ševčík, zástupca klubu - s kaţdou podmienkou zaťaţujete deti, vlastne ich rodičov, ktoré tam
športujú.
 p. Ondreášová – nechcela by som, aby ste to zle pochopili, ţe som proti tomu. Som veľmi rada, ţe
tu niečo také je, ale hovoríte, ţe to všetko platia rodičia. Vy keby ste z toho nič nemali, tak by ste
to nerobili, mám pravdu?

 p. Svrčková – schvaľovali sme rozpočet, príspevok pre MKŠS. Vieme koľko stojí 1
futbalista. Tenisový klub nie je zastrešený pod MKŠS, stojí na vlastných nohách. Je to
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šport pre bohatších. My tu máme cca 100 ţiakov, ktorí trénujú, aj tých obyčajnejších.
Mesto nedáva do toho nič iba kus pozemku. Zmluvu sme chceli predloţiť, ale pretoţe
sme sa nevedeli dohodnúť na podmienkach, nedalo sa to. Poďme z toho nejako vyjsť,
stanoviť podmienky.
 p. Poláček – predtým ste mali zmluvu o výpoţičke. Na nehnuteľný majetok výpoţička
nemôţe byť.
 p. Drexler, informatik – mesto vtedy ešte nemalo tento pozemok na LV
 p. Slivka – nezaťaţovať klub ďalšími podmienkami. Aj ZŠ sa môţe čiastočne o areál
starať – kosenie, postrek. To, ţe budú doobeda tam športovať, to by nemal byť
problém.
 p. Kuba – tenisový klub nevytvára ţiadnu komerčnú činnosť. Nájom za 1 €, k tomu sa
prikláňam.
 p. Randa – v meste podporujeme aj iné športy, mali by sme podporiť aj tenis, ktorý uţ
niečo dokázal. Uţ nie vôbec to tam dať, ţe 30 rokov nebudú ţiadať dotáciu.
 p. Suchánek – určiť komisiu na vypracovanie zmluvy, potom ju predloţiť na MsZ
 p. Hartel, primátor mesta – zmluvu spracovať čo v najkratšej dobe.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje komisiu na prípravu zmluvy o prenájme pozemku pre
KYNET, s.r.o. Kysucké Nové Mesto v zloţení: JUDr. Emília Mušková, PaedDr. Marcel
Chládek, Štefan Kuba, Vladimír Ochodničan, PaedDr. Igor Drexler-riaditeľ ZŠ Nábreţná.
(15/0/1/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.3:
Materiál s návrhom na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne diskusné príspevky
Mestské zastupiteľstvo dáva predbeţný súhlas so zriadením vecného bremena na parcele č. C
KN 1095/1 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1880,
v prospech oprávneného z vecného bremena: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.
Ţilina, na ktorej je umiestnené zariadenie NN Káblový rozvod, ktorý je vedený z jestvujúcej
trafostanice č. 157/ts/401 pre bytový dom 31 b. j. blok U1.
(16/0/0/2- uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.4:
Materiál s návrhom na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Ondreášová – rekonštrukcia sociálnych zariadení mestskej športovej haly za 27.756 € čo bolo za tú sumu urobené?
 p. Čierňava, riaditeľ MKŠS – komplet rozvody vody + zmiešavač, výmena okien –
podrobný rozpis prác je na meste.
 p. Slivka – p. Čierňava sa snaţí, aby rekonštrukcia bola podľa našich predstáv. Bude
treba vymeniť aj palubovku.
 p. Ochodničan – ide iba o sociálne zariadenia – sú tam 3 sprchy, to toľko stálo?
 p. Kuba – kaţdý nech sa ide pozrieť na tú palubovku. Buďme radi, ţe sa tam nič
nestalo. Modernizujeme to, čo je nutné.
 p. Behúň – palubovka je v mizernom stave
 p. Ochodničan – pretoţe tiekla strecha, preto je palubovka taká aká je.
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 p. Kuba – nie je to iba zo strechy, je to technológiou. Strecha bola rekonštruovaná.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prevod správy majetku k 31.03.2011 na:
Mestské kultúrno-športové stredisko
Inv. číslo DHM 021/0063 – Stavebné úpravy – štadión Kys. N. Mesto
63 347,20 €
Výmena okien a dverí na mestskej šport.hale č.s. 1338
9 440,24 €
Rek.strešného plášťa mestskej šport. haly č.s. 1338
16 598,31 €
Rek. soc. zariadení mestskej šport.haly č.s. 1338
27 756,37 €
Výmena okien pod tribúnou č.s. 945
2 506,66 €
Oplotenie objektu č.s. 945
7 045,62 €
Inv. číslo DHM 023/0010 – Osobné vozidlo Volkswagen T5 Kombi 2
27 000,00 €
Inv. číslo DDHM/PU/ 0059 – Stôl Donic SKY vonkajší
1 460,00 €
Spolu
91 807,20 €
Údrţba mesta, Cesta do Rudiny č. 637/10, Kysucké Nové Mesto
Inv. číslo DHM 021/0079 Spevnené plochy pred obytnými domami
v KNM – III. etapa /príloha č.1/
39 998,41 €
DHM 021/0065 Detské ihriská v Kys. N. Meste /príloha č. 2/
17 000,00 €
DHM 021/0051/6 Verejné osvetlenie-Cesta Pod Brehom Oškerda
4 870,44 €
DDHM/PU/0058 Pila STIHL MS 192 T
1 ks
349,00 €
DDHM/PU/0066 Pila STIHL MS 192 T
1 ks
349,00 €
Bez invent.čísla Vysavač STIHL BG 86D
1 ks
329,00 €
Be invent.čísla Vysavač STIHL BG 86D
1 ks
329,00 €
Spolu
63 224,85 €
(15/0/1/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 18.1:
Materiál s návrhom na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne diskusné príspevky
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kysuckom
Novom Meste na rok 2011
MsR
MsZ
I. štvrťrok
24.02.2011
10.03.2011
II. štvrťrok
25.05.2011
09.06.2011
III. štvrťrok
24.08.2011
08.09.2011
IV. štvrťrok
23.11.2011
08.12.2011
( 16/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 18.2:
S moţnosťami spôsobu komunikácie s poslancami, ako aj o moţnosti komunikácie občanov
s poslancami cez meilovú poštu oboznámil prítomných informatik mesta.
Diskusia:
 p. Suchánek – keď budú chodiť materiály meilom, nedá sa to všetko absorbovať, sú to
rozsiahle materiály. Keby sme mali nootebuky, prosím.
 p. Slivka – aké sú náklady na papier a toner
 p. Golis – nemusia byť nootebuky, je moţnosť zabezpečiť obrazovku, kde sa to bude
premietať a dá sa to riešiť aj takto.
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K bodu č. 18.3:
1. Ţiadosť Štefana Hvolku s manţelkou, Budatínska Lehota č. 239 o finančnú podporu na
riešenie kritickej situácie vzniknutej poţiarom rodinného domu.
Diskusia:
 p. Macášek – poskytnúť im obedy v MŠ Bud. Lehota
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – skôr potrebujú materiálnu pomoc, ako napríklad
materiál na omietky, nábytok
 p. Macášek – cez aktivačné práce im pomôţme fyzicky – prácou.
 p. Poláček – dať im 500,00 €, donesú objednávku na tovar čo potrebujú a to sa im preplatí.
 p. Kuba – navýšiť sumu
 p. Novotná, odd. finančné – poslanci majú moţnosť riešiť mimoriadnu situáciu
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje mimoriadny príspevok v sume 500,00 € pre Štefana Hvolku
s manţelkou, Budatínska Lehota č. 239.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
2. Doplnenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov. Členom komisie bol poslanec p. Jeţo, ktorý sa vzdal mandátu poslanca
a vykonáva funkciu prednostu MsÚ. Na jeho miesto doplniť zástupcu nezávislých
poslancov.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov o členku p. Evu Hollú. Komisia bude pracovať v tomto
zloţení: Štefan Kuba, Mgr. Daniel Bandura, Ing. Ľubomír Golis, Dušan Mičian, Eva Hollá.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
3. Návrh poslanca p. Golisa:
a) Návrh na uznesenie – predloţiť varianty riešenia na odstránenie disproporcie medzi
príjmami a výdavkami za zber a likvidáciu komunálneho odpadu.
Diskusia:
 p. Slivka – tie noţnice sa zväčšujú alebo nie?
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – tí čo neplatia sú vyzývaní, aţ po exekúciu. Dlh je
starý. Moţnosti sú buď navýšiť poplatky alebo zrušiť úľavy dôchodcom.
 p. Poláček – pamätám si keď sa hovorilo, ţe postupne sa budú ceny zniţovať. Som proti
tomu, aby sa poplatok zvyšoval. Dokedy je platná zmluva s T + T?
 p. Hartel, primátor mesta – náklady na zber a likvidáciu odpadu sa zvyšujú
 p. Golis – príjmy sú stabilné, náklady na odvoz sú väčšie
 p. Mičian – vymáhanie pohľadávok aké je, keď niektorí ani nevedia, ţe sú neplatiči?
Potom sme tu odpúšťali dane ako nevymoţiteľné.
 p. Ságová, odd. daní a poplatkov – daňové nedoplatky sa nedajú odpustiť.
Mestské zastupiteľstvo ukladá prednostovi MsÚ predloţiť varianty riešenia na odstránenie
disproporcie medzi príjmami a výdavkami za zber a likvidáciu komunálneho odpadu
netriedeného a komunálneho odpadu separovaného na plasty, kov, sklo, papier, do zasadnutia
mestského zastupiteľstva v septembri 2011.
T: v texte
Z: prednosta MsÚ
(11/0/6/0 – uznesenie bolo schválené)
b) povinné zverejňovanie faktúr – faktúry sú poprehadzované, ukladať ich buď podľa
poradia alebo podľa mesiacov.
c) materiály pre poslancov na rokovanie zastupiteľstva zverejňovať na webe
d) posielať poslancom vyhlásenia, výzvy na verejné obstarávania na ich meilové adresy +
ponuky poslať poslancom po otvorení obálok
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 p. Hartel, primátor mesta – to je uţ preháňanie administratívy, výzvy sú uverejňované na
internetovej stránke mesta, kaţdý poslanec, ktorý má záujem môţe skontrolovať spôsob
vyhodnotenia ponúk.
 p. Poláček – od akej sumy sa musí zverejňovať?
 p. Hartel, primátor mesta – faktúry zatiaľ všetky, má byť úprava zákona
 p. Drexler, informatik – zverejňovanie faktúr je zatiaľ neprehľadné, je však povinnosť
zverejňovať. Zverejňujeme podľa toho ako prídu na uhradenie.
e) Práce pri oprave chodníkov a ciest, kde to treba nahlásiť? Bude nejaké rokovanie?
Veľa vecí bude treba robiť prostredníctvom verejného obstarávania.
 p. Hartel, primátor mesta – návrhy treba doručiť na investičné oddelenie. Podľa
záverečného účtu bude zastupiteľstvo rozhodovať o pouţití voľných finančných
prostriedkov.
 p. Macášek – poslanci sa musia zísť k programovému vyhláseniu, všetky moje príspevky
uviesť v zápisnici v plnom rozsahu.
K bodu č. 19:
 p. Slivka:
 MR Kamence – osadiť 1 stĺp a dať tam 2 reproduktory
 výzva pošta Kamence
 veľkoobjemové kontajnery počas zberu – poveriť pracovníka na stráţenie, ihneď
odviesť po naplnení
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 MR Kamence -– prediskutujeme s ÚM
 pošta Kamence – zatiaľ ţiadna odozva
 dohľad pri veľkokapacitných kontajneroch zabezpečíme
 p. Poláček:
 budova obvodného úradu v parku ţe bola 3 x ponúknutá mestu
 p. Gajdošová – sliepky
 pešia zóna – dotácia
 psie exkrementy
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta, p. Mušková, odd. právne:
 ohľadom budovy obvodného úradu – nikto nám ju oficiálne neponúkol. Iba medzi
rozhovorom bolo povedané, ţe plánujú jej odpredaj. Nechápal som, prečo je to
nadbytočná budova, keď bola plne obsadená. K danej problematike je uverejnený článok
v Kysuciach.
 p. Macášek – budova obvodného úradu sa predala za zvláštnych okolností.
Odchádzajú vysunuté pracoviská štátnej správy. Ešte keď som bol v Bratislave bol
pokus aby ţivnostenské prešlo do Ţiliny. Apelovať na politických predstaviteľov aby
sa tieto pracoviská nepresúvali do Ţiliny. Dohodnúť to s nimi, stiahnuť ich naspäť- tie
čo uţ prešli. Je to o vôli a záujme politických predstaviteľov.
 p. Hartel, primátor mesta – uţ som sa o to pokúšal, sú neoblomní.
 pešia zóna – ani teraz nemôţem povedať termín, kedy sa to začne. Úrad pre verejné
obstarávanie stále odsúva svoje vyjadrenie, zdá sa mi to úmyselné preťahovanie.
 p. Macášek - úrad pre verejné obstarávanie rušil súťaţ za súťaţou. Je to nejaké
účelové.
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 Gajdošová-sliepky – bol schválený prevod, ale p. Gajdošová nesúhlasí. Chceli by to
odkúpiť celé.
 psie exkrementy – kontroly cez MP, účinnejšie ich naučiť fungovať.
 p. Kubišta, náčelník MP – kontroly robíme a aj budeme robiť.
 p. Suchánek:
 na minulom zastupiteľstve som ţiadal vyznačiť prechody pre chodcov pri LIDLi,
Nábreţná, Clementisova, Dl. Poľského – ţiadne značenie tam nie je.
 rekonštrukcia činţiaku na ulici Clementisovej – nie je ohradený sieťovinou, nákladné
autá, ktoré vozia polystyrén, idú kríţom kráţom cez zeleň.
 chodníky na ulici Clementisovej neboli zrekonštruované, aj keď ulica sa urobila.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta, p. Kultán, odd. výstavby:
 prechody - dohodneme s ÚM, treba prejednať aj s dopravným inšpektorátom
 rekonštrukcia činţiaku – bol vybraný stavebný dozor, preveríme, okamţite bude
uplatnený stavebný dozor.
 výtlky – teraz zmapujeme situáciu a ako to dovolia poveternostné podmienky, budeme
opravovať.
 p. Ondreášová:
 psičkári – poveriť niektorých zdatných dôchodcov, aby ich kontrolovali
 presun pinpongového stola - nie som ochotná počúvať to, čo sa tam robí
 Ul. M. Nešporu – vedľa zastávky dať zrkadlo, aby bolo vidieť na cestu
 Cesta do Rudiny – boli tam viaceré nehody, robiť kontroly, merať rýchlosť
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta, p. Jeţo, prednosta MsÚ:
 psičkári – poveriť dôchodcov kontrolou je otázne, táto činnosť sa vykonáva cez mestskú
políciu, zintenzívniť kontroly. Mala by to byť činnosť samotných občanov, ich
uvedomelosť.
 presun pinpongového stola – máme poţiadavku z Oškerdy na stôl, presunieme ho tam
 osadenie zrkadla – preveríme
 meranie rýchlosti – nie je to v kompetencii mesta. Chceli sme tam osadiť retardér,
nedovolili nám to.
 p. Golis:
 ulica Lipová – projekt jednosmernej cesty – dať vyjadrenie
 ulica Belanského – na chátrajúcom dome vytrhané parapety na oknách
 prechody ul. Murgašova, Litovelská
 rozbité zrkadlo ul. Športová
 poslanci hovoriť na mikrofón, aby to mohlo byť zaznamená, aby overovatelia mohli si
overiť.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
Dáme písomnú odpoveď.
 p. Bandura:
 čistenie ulíc – na ulici Litovelskej stoja autá, nedá sa vyčistiť. Upozorniť vodičov, aby
tam neparkovali a ulicu vyčistiť.
 financie na ihrisko ZŠ Clementisova – trávnik mal 5 ročnú záruku, uţ je to doslova
nebezpečné, aj ihrisko pre hokejbal. Existuje doklad o reklamácii tu na meste?
 ohrada – dotácie na ohradenie, aby sa mohlo trénovať.
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Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 čistenie ulíc – cez ÚM
 ihrisko ZŠ Clementisova – bude to investícia, pôjde to cez MsZ
 p. Hollá:
 prenájom KD v Oškerde – ročný nájom sa mi zdá nízky
 financie pouţiť na opravu kultúrneho domu, výmenu okien, opravu fasády
 osadiť kontajnery na plastové fľaše
 iniciovať opravu cestu – odbočka k ranču
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta, p. Svrčková, zástupkyňa primátora, p. Čierňava,
riaditeľ MKŠS:
 prenájom KD – nájom bol uţ zvyšovaný, prehodnotíme to
 kontajnery – zistíme, odpovieme písomne
 úprava cesty – nie je to naša cesta ani VÚC, je to cesta mesta Ţilina.
K bodu č. 20:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu primátor poďakoval všetkým za účasť
a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

PaedDr. Marcel Chládek
I. overovateľ

Mgr. Andrea Ondreášová
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Jeţo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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