Zápisnica
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 09.06.2011

Prítomní:

viď prezenčná listina

K bodu č. 1:
Piate zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov a hostí, ospravedlnil neúčasť poslanca Slivku.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Andrea Ondreášová, Ivan Poláček, Vavrín
Randa.
 p. Ondreášová - vzdávam sa členstva v návrhovej komisii.
 p. Hartel, primátor mesta – doplňujem návrhovú komisiu o p. Hollú.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrhovú komisiu v zloţení: Ivan Poláček, Vavrín Randa,
Eva Hollá.
(14/0/2/0 - uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Ján Kandrik, Vladimír Macášek.
Predsedajúci navrhol doplniť program rokovania nasledovne:
bod č. 15.5 – pridelenie bytu.
bod č. 23 – plat primátora mesta
Číslovanie ostatných bodov sa posunie vzostupne od č. 24 – 26
 p. Poláček – ţiadam doplniť samostatný bod Likvidácia a odvoz odpadu, aby tu bola
prítomná aj pani Moravčíková.
 p. Hartel, primátor mesta – toto by sa mohlo prediskutovať v bode Rôzne.
Pán Poláček súhlasil, aby sa problémom odpadu zaoberalo MsZ v bode rôzne.
Program rokovania:
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3.
Kontrola plnenia uznesení
4.
Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky mesta Kysucké
Nové Mesto za rok 2010
5.
Vyhodnotenie programového rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2010
6.
Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu Záverečného účtu mesta Kysucké Nové
Mesto za rok 2010
7.
Záverečný účet mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2010
7.1. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie Údrţba mesta
Kysucké Nové Mesto za rok 2010
7.2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrnošportové stredisko Kysucké Nové Mesto za rok 2010
8.
Návrh na I. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Údrţby mesta Kysucké Nové
Mesto pre rok 2011
9.
Návrh VZN č. 2 – Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Kysucké Nové
Mesto
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Návrh VZN č. 3
o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na
zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
11. Návrh VZN č. 4/2011
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
a mimoriadnej jednorazovej dávky
12. Finančné analýzy časopisu ZVESTI, kina KYSUCA a správa o výsledku kontrol č.
1/2011 a č. 2/2011.
13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kysucké Nové Mesto na II.
polrok 2011
14. Jednorazové dávky
14.1. Oľga Slučiaková
14.2. Emília Šteinigerová
15. Pridelenie bytu
15.1.Murgašova 613 – Martina Šedová s manţelom Stanislavom,
Dajana Bučková
Peter Malík
15.2. Dubská cesta 1376 – Gabriela Frátriková
15.3. Dubská cesta 1376 – Pavol Šimurda
Miroslav Štrkáč
Libuše Soláriková
Daria Anna Lašútová
Anna Kukučíková
Mária Baláţová
Dana Skokanová
15.4. Štúrova 2591 – Peter Baliar
15.5. Štúrova 2591 – Adam Halúska
16. Pridelenie nebytových priestorov – Mária Gáboríková
17. Ţiadosť o trvalý pobyt – Marcela Gúcka
18. Ţiadosť o splátkový kalendár – Michal Frátrik
19. Zrušenie nájomnej zmluvy
20. Obnovenie nájomnej zmluvy
20.1. Michal Frátrik.
20.2. Eva Gazdíková
21. Dohoda o splátky a pozastavenie výkonu o vypratanie bytu
22. Nakladanie s majetkom mesta
22.1. Prevod časti pozemkov – Modernizácia trate Ţilina-Krásno nad Kysucou.
22.2. Financovanie technického zhodnotenia prenajímateľom
22.3. Zmluva o spolupráci medzi: Mesto Kysucké Nové Mesto a Ing. Martin Brodňan –
ANTECH, Kysucké Nové Mesto
22.4. Ţiadosť Silvestra Pastvu – INSTAL, Kysucké Nové Mesto.
23. Plat primátora mesta
24. Rôzne
25. Interpelácie
26. Záver
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie programu o bod č. 15.5 a bod č. 23 a schvaľuje
takto doplnený program rokovania 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 09.06.2011.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
10.
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K bodu č. 3:
V bode kontrola plnenia uznesení nie sú úlohy s termínom plnenia ku dňu zasadnutia
zastupiteľstva.
K bodu č. 4:
Správu nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky - Mesto Kysucké Nové
Mesto za rok 2010 spolu s návrhom na uznesenie obdrţali poslanci v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne diskusné príspevky
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo správu nezávislého audítora o audite individuálnej
účtovnej závierky - Mesto Kysucké Nové Mesto za rok 2010 a berie na vedomie správu
nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky - Mesto Kysucké Nové Mesto
za rok 2010.
(15/0/1/0 – uznesenie bolo splnené)
K bodu č. 5:
Vyhodnotenie programového rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2010 spolu
s návrhom na uznesenie bolo poslancom doručené v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Randa – materiál bol prerokovaný vo finančnej komisii, komisia ho odporúča schváliť.
 p. Macášek – materiál je po formálnej stránke veľmi dobre spracovaný. Vyšpecifikoval
som si finančné prostriedky na 1 ţiaka. Tento materiál hovorí o konkrétnych číslach.
Náklady na 1 ţiaka:
MŠ Komenského
- 1.572,00 €/ ţiak
MŠ Litovelská
- 1.476,00 €/ ţiak
MŠ 9. Mája
- 1.459,00 €/ ţiak
MŠ Budatínska Lehota - 2.523,00 €/ ţiak
ZŠ Nábreţná
- 1.255,00 €/ ţiak
ZŠ Clementisova
- 1.259,00 €/ ţiak
ZŠ Suľkov
- 1.609,00 €/ ţiak
CVČ mesta
- 81,00 €
CVČ sv. Jakuba – chýba mi údaj o počte ţiakov.
 p. Hartel, primátor mesta – náklady na ţiaka sú schválené vo VZN
 p. Golis – programový rozpočet je robený pre širšiu laickú verejnosť, napr. projekt 7.2.2 –
rekonštrukcia chodníkov – dozvieme sa, ţe toto sme robili a stálo nás to toľko.
Program 9 – vyťaţenosť MŠ Bud. Lehota je na 71,4 %. Ako tomu máme rozumieť?
 p. Hartel, primátor mesta – MŠ sú vyťaţené, ţiadali sme výnimky. Ak vykázali takúto
vyťaţenosť, je to zrejme spôsobené chorobnosťou alebo podobnými udalosťami.
 p. Ondreášová – projekt 1.6.1 – čo sú variabilné náklady kontrolóra?
 p. Novotná, odd. finančné – variabilné náklady – to sú ďalšie náklady, ktoré sa nedajú
priamo špecifikovať, ako napr. náklady na kancelárske potreby pre kontrolóra a pod.
 p. Ondreášová – kancelárske potreby dáva mesto
 p. Novotná, odd. finančné – aby sme vedeli vyčleniť náklady na kontrolórku, tak sa to
odčleňuje.
 p. Ochodničan – str. 32, podprogram 5.2 – komentár výhrevňa V3 – čoho sa to týka?
 p. Chládek, Kysuca, s.r.o. – vybudovaný je protipoţiarny hydrant, lebo sa tam kúri
drevnou štiepkou.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo vyhodnotenie programového rozpočtu Mesta Kysucké
Nové Mesto za rok 2010 a schvaľuje vyhodnotenie programového rozpočtu Mesta Kysucké
Nové Mesto za rok 2010.
(13/0/3/1 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 6:
Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu Záverečného účtu Mesta Kysucké Nové
Mesto za rok 2010 spolu s návrhom na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Macášek – str. 9, tabuľka Hospodárenie príspevkových organizácií – mínusový
výsledok.
 p. Golis – str. 6 Hospodárenie mesta – suma sa nezhoduje.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – tento príjem je vrátane príjmu škôl, je to súčet.
 p. Behúň – str. 7, bod 2 – je tam uvedená rovnaká suma pred i po zdanení.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – uvedené vychádza z predloţených materiálov výkazov
ziskov a strát
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu
Záverečného účtu mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2010 a berie na vedomie stanovisko
hlavnej kontrolórky mesta k návrhu Záverečného účtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok
2010.
(15/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7:
Záverečný účet Mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2010 spolu s návrhom na uznesenie bol
poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Macášek – dávam návrh, aby bola vyňatá z tohto bodu príloha č. 10 – plán investičných
akcií na rok 2011, nebolo to prerokované v kluboch.
 p. Randa – nie je to tak, ţe sme neboli informovaní, materiál bol prerokovaný
v komisii finančnej i v mestskej rade. Komisia odporúča schváliť. Túto časť
nemôţeme vyňať, lebo súčasťou záverečného účtu musí byť rozdelenie prebytku.
Členovia finančnej komisie veľmi seriózne prehodnotili tento materiál, je dobre
spracovaný, sú tam tabuľkové i grafické prehľady.
 p. Chládek – v minulosti poslanci navrhovali čo by sa malo robiť, kaţdý by mal navrhnúť
a potom urobiť sumár.
 p. Suchánek – nie je moţné vyňať prílohu, bolo by dobré prehodnotiť ju, stanoviť
priority mesta. V komisii ţivotného prostredia toto nebolo prerokované.
 p. Drexlerová – komisia školstva materiál prerokovala, bola na zasadnutí prítomná aj
pani Novotná, vysvetlila všetky otázky. Materiál je zrozumiteľný a jasný. Príloha č. 10
– sú ešte rezervy po školách, riaditelia obratom poslali svoje poţiadavky.
 p. Poláček – návrh investičných akcií – nič sa neplánuje na Kamencoch.
 bod č. 9 – tá budova je pol roka postavená, je tam záruka
 školy – nech sa robia tie školy, ktoré nedostali prostriedky z eurofondov
 podívať sa na Kamence – vyasfaltovať parkovisko
 p. Golis – najväčšiu polemiku vyvolala príloha č. 10. Čo s týchto akcií vyhodíme, ak
sa schváli rekonštrukcia Ul. Komenského?
 výmena dverí – nešpecifikovať to, iba nejako všeobecne uviesť – zmena
doterajšieho stavu v tomto objekte.
 schváliť presne v cene 209.205,00 €
 p. Bandura – na investičné akcie dávame 209.205,00 €. Kde je ten rozdiel z prebytku, ešte
dostaneme nejaké financie zo štátu.
 p. Novotná, odd. finančné – máme povinnosť odviesť do rezervného fondu, ešte nám štát
dlţí, o to sa upravia rozpočtové príjmy.
 p. Macášek – ak nie je v súlade so zákonom, ţe sa nemôţe príloha č. 10 vyňať, dávam
návrh stiahnuť tento materiál z rokovania.
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 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – pouţitie investičných akcií – je to taký globál,
rámec. Absolvovali sme niektoré kontroly z riadiacich orgánov na uskutočnené
projekty, môţe sa stať, ţe niektoré náklady nám nezohľadnia, napr. na ZUŠ. Cesta do
Rudiny – to bol nízky štandard nájomných bytov.
 p. Hollá – bod č. 7 – bude aj prepojenie s Oškerdou?
 p. Hartel, primátor mesta – uvaţovali sme o prepojení vzduchom, cez rozhlasové vlny.
 p. Randa – neodkladať tento materiál, mohli sme to skôr pripomienkovať.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje stiahnuť materiál č. 7 z rokovania mestského zastupiteľstva
dňa 09.06.2011.
(7/6/4/0 – uznesenie nebolo schválené)
 p. Macášek – dal som návrh na stiahnutie investičných akcií, k rozpočtu nebola všeobecná
diskusia.
 p. Hartel, primátor mesta – diskusia bola otvorená, prihlásil si sa so svojim návrhom.
Otváram teda diskusiu.
 p. Macášek – nesúhlasím s návrhom investičných akcií na rok 2011:
- bod 2, 3 pridať 10.000 – vysporiadať aj pozemky čo hovorila v minulosti na
zastupiteľstve p. Čičalová.
- bod 6 – vybudovať chodník pre peších
- bod 8 – aká bude tá dráha, je uţ projekt, rozpočet, máme súhlas povodia Váhu? Nie je
to pozemok mesta.
 p. Hartel, primátor mesta – spevnenie hrádze poza LIDL, vychádzame z poţiadaviek
občanov, projekt nie je, iba predbeţná kalkulácia, kvalifikovaný odhad.
 p. Jureková, odd. investičné – malo by sa vybudovať 1340 m hrádze podľa rozpočtu, LV
nie je zaloţený, mesto je vedené v uţívaní.
 p. Macášek – bod 12 – aké sú to tie havarijné stavy?
 p. Jureková, odd. investičné – je to iba rezerva, ak bude treba niečo riešiť okamţite
a nevyhnutne.
 p. Novotná, odd. finančné – aj tak sa v konečnom dôsledku všetko schvaľuje
v zastupiteľstve, toto je iba objem financií. Kaţdá jedna akcia ešte bude schvaľovaná
v zastupiteľstve.
 p. Macášek – bod 13 – na aký účel
 p. Hartel, primátor mesta – zo zákona o sociálnych sluţbách nám vyplývajú určité
povinnosti, mal by to byť viacúčelový objekt.
 p. Golis – neschválené a čerpané poloţky – malo by byť pravidlo najskôr schváliť a potom
čerpať. Investičné akcie – niektoré sú zobrané dosť zoširoka, treba to dať presne na
konkrétnu akciu.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ukončenie diskusie k bodu programu č. 7.
(14/0/3/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo Záverečný účet Mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2010,
schvaľuje Záverečný účet Mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2010 bez výhrad.
- plnenie rozpočtu ZŠ Nábreţná Kysucké Nové Mesto za rok 2010
- plnenie rozpočtu ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto za rok 2010
- plnenie rozpočtu ZŠ Dolinský potok Kysucké Nové Mesto za rok 2010
- plnenie rozpočtu MŠ Komenského Kysucké Nové Mesto za rok 2010
- plnenie rozpočtu MŠ Litovelská Kysucké Nové Mesto za rok 2010
- plnenie rozpočtu MŠ 9.mája Kysucké Nové Mesto za rok 2010
- plnenie rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto za rok 2010
- plnenie rozpočtu CVČ Kysucké Nové Mesto za rok 2010
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a schvaľuje pouţitie prebytku rozpočtu mesta za rok 2010 na tvorbu povinného prídelu 10 %
do rezervného fondu vo výške 23.245,10 € a čistý prebytok v sume 209.205,95 € pouţiť na
tvorbu peňaţného fondu z prebytku.
(10/0/7/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7.1:
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie Údrţba mesta Kysucké Nové Mesto
za rok 2010 spolu s návrhom na uznesenie bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – príloha č. 4 – prehľad výdavkov ÚM za rok 2010 a pod ňou tabuľka Beţná
údrţba – nesedia čísla.
 p. Jakubcová – tie spodné tabuľky sa omylom dostali do materiálu, tú to tabuľky
z minulého roka
 p. Suchánek – chcem poďakovať ÚM za prácu
 p. Bandura – apelujem na psičkárov, mali by si vstúpiť do svedomia, odpratávať
exkrementy
 p. Poláček – toto patrí do bodu interpelácie
 p. Očko – str. 2 – hospodársky výsledok – ako sa s tým organizácia vysporiadava
 p. Chupáčová, ÚM – výsledok sa vysporiadava iba účtovne: príjem - výdaj, náklady –
výnosy.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie
Údrţba mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2010 a schvaľuje vyhodnotenie plnenia rozpočtu
príspevkovej organizácie Údrţba mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2010.
(14/0/4/0 - uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7.2:
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko
Kysucké Nové Mesto za rok 2010 spolu s návrhom na uznesenie bolo poslancom zaslané
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – aj tu sa stalo, ţe výdaj nebol najskôr schválený.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie
Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto za rok 2010 a schvaľuje
vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko
Kysucké Nové Mesto za rok 2010.
(17/01/0 - uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 8:
Návrh na I. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Údrţba mesta Kysucké Nové Mesto na
rok 2011 spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Macášek – prednedávnom sme schvaľovali rozpočet a uţ máme úpravu. Vtedy ste to
nevedeli?
 p. Jakubcová, ÚM – návrh rozpočtu bol predkladaný niekedy v septembri, odvtedy sa
vyskytli nejaké urgentné veci. Zverejňovanie zmlúv a faktúr, to platí od 1.1.2011, pri
tvorbe návrhu rozpočtu sme o tom nevedeli.
 p. Macášek – myslím si, ţe návrh rozpočtu nebol dobre spracovaný.
 p. Ochodničan – špeciálne sluţby – toto musí byť vypracované pre všetky objekty, máme
to?
 p. Ondreášová – dotaz na pracovnú dobu a vyuţívanie internetu počas pracovnej doby
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 p. Randa – tento materiál bol prerokovaný vo finančnej komisii. Kládol som si tie isté
otázky ako pán Macášek. Bolo mi na ne odpovedané. Komisia odporúča schváliť.
 p. Poláček – riaditeľka ÚM ozaj robí aj do večera
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh na I. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie
Údrţba mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2011 a schvaľuje I. úpravu rozpočtu príspevkovej
organizácie Údrţba mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2011 (viď príloha)
(15/0/3/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 9:
Návrh VZN spolu s návrhom uznesenia bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN č. 2/2011 – Prevádzkový poriadok pohrebísk
na území mesta Kysucké Nové Mesto a schvaľuje VZN č. 2/2011 - Prevádzkový poriadok
pohrebísk na území mesta Kysucké Nové Mesto. (17/1/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10:
Návrh VZN spolu s návrhom uznesenia bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN č. 3/2011 o podmienkach poskytovania
finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately a schvaľuje VZN č. 3/2011 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na
zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 11:
Návrh VZN spolu s návrhom uznesenia bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Mičian – na mestskej rade bolo povedané, ţe z čl. 5 sa vypustí bod č. 3
 p. Ochodničan – je to uvedené v čl. 6
 p. Golis – toto je text VZN, schvaľuje sa tak, ako je uvedený. Čl. 5 – je to aj v štatúte
mesta, porovnať to.
 p. Randa – súhlasím s tým, ţe keď sa niečo vypustí, malo to byť uvedené v dôvodovej
správe. Ak sa príjmu na mestskej rade nejaké zmeny, tak to dať vedieť aj členom rady.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN č. 4/2011 o poskytovaní jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi a mimoriadnej jednorazovej dávky a schvaľuje VZN č. 4/2011 o poskytovaní
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej jednorazovej dávky.
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 12:
Materiál spolu s návrhom na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Očko – pýtal som sa na výdavky Zvestí, hovoril som o zníţení nákladov. Záver bol
taký, ţe v mesačníku Zvesti sa objavilo hodnotenie môjho príspevku. Myslím si, ţe cena
za noviny je veľmi vysoká, aj zo správy je to zrejmé. Odmena 18.000 korún redaktorovi
za 10 hodín týţdennej práce, čo je 40 hodín mesačne, je to nehospodárne, je
zamestnankyňou MKŠS. Ona na to vyuţíva všetky prostriedky mesta – ţiadam to
vyriešiť, vypovedať zmluvu. Dať to inému pracovníkovi na starosť.
 p. Macášek – som rád, ţe sa urobili takéto analýzy. Nikto nepovedal, ţe chce Zvesti
zrušiť. Z môjho pohľadu nejde konkrétne o p. Ďuranovú, tlačiareň Jánošík – ide mi o to,
aby Zvesti boli periodikom nie stratovým. Treba sa zamyslieť nad kvalitou a obsahom. 18.
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marca som ţiadal uverejnenie môjho stanoviska k článku. Odpoveď som dostal, ţe to
neuverejní. Zvesti by mali byť objektívne. Rozdal som vám odborný posudok.
p. Urban – odborný posudok nebol priestor skôr distribuovať poslancom. Následne
podrobne rozobral odborný posudok.
p Randa – som prekvapený, ţe diskusia sa uberá iba jedným smerom. Materiál ako celok
je spracovaný dobre, treba oceniť prácu kontrolórky. Materiál obsahuje aj analýzu kina.
Minule tu odznela poţiadavka na zrušenie Zvesti a kina. Ľudia, s ktorými som sa
rozprával sú pobúrení, aby sme nedopustili zrušenie novín, zachovať aj za tú cenu, ţe sa
zvýši cena periodika. Všetky úpravy sú na posúdení zastupiteľstva. Myslím si, ţe
okresnému mestu patrí aj kino, napríklad ho vyuţiť aj na iné účely.
 p. Urban – všímal som si celú analýzu, ku kinu som sa nevyjadroval. Strata je veľká.
 p. Chládek – strata kina za rok 2010 – bolo investované do sociálnych zariadení
 p. Poláček – prenájom kina – som proti tomu. Nepoznám, ţe v súčasnosti sú niektoré
kiná ziskové. Predať kultúrny dom v Oškerde, investovať do kina.
 p. Suchánek – som za zachovanie Zvestí. Treba nájsť metódy a formy ako zefektívniť
činnosť, poníţiť náklady na Zvesti. Kino zachovať, treba hľadať moţnosti na jeho
riadne vyuţívanie. V odbornom posudku je viacero gramatických chýb, robili to
odborníci.
 p. Chládek – komisia kultúry sa zaoberala otázkou existencie kina – mala by to byť
všestrannejšia inštitúcia, treba však rekonštrukciu. Riaditeľ má spracovať analýzu.
V odbornom posudku nie je podpis, okrúhle razítko.
p. Hollá – čo chce pán Poláček v Oškerde predávať? Časť kultúrneho domu je v prenájme,
druhá časť slúţi občanom. Kde sa potom ľudia budú stretávať?
p. Ondreášová – kino – vráţať peniaze do budovy, z ktorej nič nie je. Zvesti – ušetriť
financie, viac uviesť, čo sa deje na zastupiteľstve, mladí ľudia Zvesti nečítajú. Redaktor –
zaujať lepší postoj, nemal by si dovoliť uviesť to, čo sa na zastupiteľstve neudialo.
p. Poláček – predaj novín – rozdiel medzi príjmami a výdavkami, koľko sa ich predá?
Zníţiť počet výtlačkov. Kultúrny dom Oškerda – aký má význam pre Oškerdu? Ani jedno
mesto so 16 tisíc obyvateľmi nemá 3 kultúrne domy a kino. Nemáme na to peniaze, aby
sme ich udrţiavali.
p. Hartel, primátor mesta – viem, ţe to neprináša iba pozitíva. Vieme však ponúknuť
nejaké alternatívne riešenie pre mládeţ? Treba sa pozerať na širšie záujmy.
 p. Poláček – spravme to riadne, poďme do nejakého úveru a riadne to urobme, stále
iba kuskujeme.
 p. Golis – príjmy za Zvestí za rok 2010 – aký je príjem z toho šrotovného? Šetrenie nie je veľa riešení, treba zaviazať mesto, aby boli výdavky rovnaké ako príjmy. Alebo
nejakých 20 % rozdiel. Práca redaktora – výhrada aj k internetovej stránke mesta.
Kultúrne domy – nie sú to kultúrne domy, sú to nehnuteľnosti v majetku mesta.
 p. Urban – súhlasím, treba sa na ne pozrieť koncepčne. Premietacie zariadenie
ponechať, robiť tam aj inú záujmovú činnosť. Ísť cestou premeny. Zvesti – remitenda
je vysoká.
 p. Hollá – kultúrny dom v Oškerde bol postavený v akcii „Z“ na pozemku urbáru.
Keby sa tie financie , ktoré sa dostanú za prenájom dali do kultúrnych domov, tak by
vyzerali inak.
 p. Randa – nesúhlasím s tým, ţe treba investovať veľkú sumu peňazí. Veľké objekty
sa skladajú z malých kúskov. Bola tu prezieravá politika mesta. V kine treba hľadať aj
iné vyuţitie.
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 p. Čierňava, MKŠS – kultúrny dom Oškerda je zastabilizovaný, je tam aj nájomca. Príjmy
sú vyššie ako výdaje. Kino – mesto by urobilo chybu, keby sa zbavilo budovy. Je pravda,
ţe potrebuje peniaze, to uţ len preto, ţe stojí.
 p. Poláček – aký máme príjem z prenájmu kultúrneho domu v Oškerde?
 p. Hartel, primátor mesta – poznatky z kontroly vyuţijeme na to, aby sme pripravili nejaké
návrhy na vyuţitie kina.
 p. Ďuraňová, redaktorka Zvestí – počet strán vo Zvestiach je obmedzený, chcem vyhovieť
všetkým občanom. Výška odmeny redaktora – je v tom zahrnutá aj odmena za vedenie
a aktualizáciu web stránky mesta, je to mravenčia robota a časovo náročná práca.
 p. Hartel, primátor mesta – v prehľade a tabuľke č. 4 – treba si pozrieť aj tie
predchádzajúce odmeny.
 p. Urban – berú sa tu 2 odmeny za 1 prácu. Noviny väčšinou robia pracovníci kultúry.
 p. Očko – z analýzy je zrejmé, ţe je to odmena za 10 hodín týţdennej práce. Dávame
redaktorke teda 20 korún na 1 Zvesti.
 p. Macášek – materiál zoberieme na vedomie a ideme spinkať? Mali by sme prijať
konkrétne uznesenie: výberové konanie redaktorky a redakčnej rady,
výberové konanie subdodávateľov Zvestí
kino – poveriť komisiu na návrh riešenia vyuţitia kina.
 p. Hartel, primátor mesta – treba predloţiť návrhy, prerokujeme to v zastupiteľstve.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo správu hlavnej kontrolórky o finančných analýzach
časopisu ZVESTI a kina KYSUCA a o výsledku kontrol č. 1/2011 a č. 2/2011 a berie na
vedomie správu hlavnej kontrolórky o finančných analýzach časopisu ZVESTI a kina
KYSUCA a o výsledku kontrol č. 1/2011 a č. 2/2011. (17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Macášek – dať hlasovať aj na návrh:
- vyhlásiť výberové konanie na redaktora Zvestí
- vyhlásiť výberové konanie na dodávateľa grafiky a tlače
Mestské zastupiteľstvo ukladá vyhlásiť výberové konanie na redaktora Zvestí a vyhlásiť
výberové konanie na dodávateľa grafiky a tlače.
T: do nasledujúceho zastupiteľstva
Z: prednosta MsÚ
(13/1/2/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 13:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Kysucké Nové Mesto na II. polrok
2011 bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Macášek – bod č. 1 – kto je tam zahrnutý? Bod č. 2 – aj v meste, nie iba
v príspevkových organizáciách, aj príspevky cirkevného CVČ skontrolovať, zahrnúť do
kontroly.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – p. Macášek navrhol rozšírenie kontroly, treba to
nejako kompenzovať, napr. bod č. 3 dať na I. polrok 2012.
 p. Macášek – bod č. 3 kľudne presunúť.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
Mesta Kysucké Nové Mesto na II. polrok 2011, schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky Mesta Kysucké Nové Mesto na II. polrok 2011 a poveruje Ing. Evu Chládkovú,
hlavnú kontrolórku Mesta Kysucké Nové Mesto, vykonať kontroly schválené v časti II. tohto
uznesenia.
(14/1/2/1 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 14.1:
Návrh na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli diskusné príspevky
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo ţiadosť Oľgy Slučiakovej, trvalý pobyt Clementisova
1350/47 Kysucké Nové Mesto o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a zamieta ţiadosť Oľgy
Slučiakovej, trvalý pobyt Clementisova 1350/47 Kysucké Nové Mesto o jednorazovú dávku
v hmotnej núdzi.
(14/0/0/4 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 14.2:
Návrh na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli diskusné príspevky
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo ţiadosť Emílie Šteinigerovej, trvalý pobyt Nábreţná
900/13 Kysucké Nové Mesto o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a zamieta ţiadosť p. Emílie
Šteinigerovej, trvalý pobyt Nábreţná 900/13 Kysucké Nové Mesto o jednorazovú dávku
v hmotnej núdzi.
(14/0/0/4 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 15.1:
Návrh na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Bandura – body č. 15.1 – aţ 21 boli prerokované v komisii sociálnej i v mestskej rade,
navrhujem ich prerokovať a hlasovať am blok.
 p. Hartel, primátor mesta – odporúčam tak riešiť body 15.1. – 15.5.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje procedurálny návrh – jedno hlasovanie za body č. 15.1 –
15.5.
(14/0/0/4 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 15.1 – 15.5:
Návrh na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli diskusné príspevky
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo ţiadosti o nájomné byty a schvaľuje pridelenie bytov na
Murgašovej ul. č. 613 na dobu určitú do 30.06.2012 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. 3 - p. Martina Šedová s manţ. Stanislavom, Komenského 1140, Kysucké Nové
Mesto /4-členná domácnosť, 2+2/
20 - p. Bučková Dajana, 9. mája 1181/7 Kysucké Nové Mesto /2-členná domácnosť
1+1/
46 - p. Peter Malík KNM, /2-členná domácnosť 1+1/
Náhradník na 1-izbové byty p. Jaroslav Pupek, Na Podstráni 1272 KNM /2-členná domácnosť
2+0/
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo ţiadosť Gabriely Frátrikovej, trvalý pobyt KNM
o nájomný byt a schvaľuje pridelenie bytu č. 30 na Dubskej ceste 1376 p. Gabriele
Frátrikovej na dobu určitú do 31.12.2011 s podmienkou, ţe sprístupní byt bez časového
obmedzenia pre kontrolné účely a uhradiť vopred 1 mesiac za prenájom bytu a sluţby spojené
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s bývaním, s moţnosťou obnovenia nájomnej zmluvy po splnení podmienok v zmysle smernice
na prideľovanie bytov a uznesení MsZ 93/2008 a 189/2008.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo ţiadosti o nájomné byty a 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. 22 - p. Pavol Šimurda, Kysucké Nové Mesto /1 - členná domácnosť, 1+0/
27 - p. Miroslav Strkáč Kysucké Nové Mesto /1 - členná domácnosť 1+0/
36 - p. Libuše Soláriková, 9. mája 1184/4 KNM, /1 - členná domácnosť 1+0/
37 - p. Daria Anna Lašútová, KNM /1 - členná domácnosť 1+0/
39 - p. Anna Kukučíková KNM /1 - členná domácnosť 1+0/
47 – p. Mária Baláţová, 1. mája 53/24 KNM /2 - členná domácnosť 1+1/
Náhradník p. Dana Skokanová, Novomeského 1251/30 KNM /3 - členná domácnosť 1+2/
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo ţiadosť Petra Baliara a manţ., trvalý pobyt Nábreţná 900
o nájomný byt, ukladá zverejniť na web stránke mesta uvoľnenie 2-izbového bezbariérového
bytu č. 13 v bytovom dome č. 2591 na ul. Štúrovej v KNM. Ţiadatelia o predmetný byt si môţu
podať ţiadosti na MsÚ KNM do 30.6.2011, ak spĺňajú podmienky na pridelenie
bezbariérového bytu a schvaľuje pridelenie bytu č. 13 v bytovom dome č. 2591 na ul. Štúrovej
v KNM r. Petra Baliara s manţ., v prípade ak neprejavia záujem iní záujemcovia
o bezbariérový byt na dobu určitú do 30.6.2012 s moţnosťou obnovenia, ak nebude
poţiadavka na bezbariérový byt a nájomca bude spĺňať podmienky smernice na prideľovanie
bytov a uznesení MsZ 93/2008 a 189/2008.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo ţiadosť Adama Halúsku, trvalý pobyt 1. mája 271
Kysucké Nové Mesto o nájomný byt a schvaľuje pridelenie bytu č. 12 na Štúrovej ul. č. 2591
na dobu určitú do 30.06.2012 s moţnosťou obnovenia nájomnej zmluvy po splnení podmienok
v zmysle smernice na prideľovanie bytov a uznesení MsZ 93/2008 a 189/2008 p. Adamovi
Halúskovi s priateľkou Slávkou Kleinovou /5 - členná domácnosť, 2+3/
(15/01/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16:

Návrh na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli diskusné príspevky
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo ţiadosť Márie Gáboríkovej, trvalý pobyt Rudinská 48, 023 31
Rudina o prenájom nebytových priestorov v Dome sluţieb na Vajanského ul. č. 221 v KNM
a schvaľuje ţiadosť Márie Gáboríkovej, trvalý pobyt Rudinská 48, 023 31 Rudina o pridelenie

nebytových priestorov v objekte Domu sluţieb na ul. Vajanského č. 221 v Kysuckom Novom
Meste o výmere cca 8 m2 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 kancelárie.
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17:
Návrh na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – nájomné byty na Kamencoch, nemajú tam trvalý pobyt.
 p. Golis – nie je to v rozpore so Smernicou o prideľovaní bytov, hoci je to iba
evidenčného charakteru. Môţe sa to zmeniť a potom budeme mať povinnosť sa o nich
postarať.
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Mestské zastupiteľstvo prerokovalo ţiadosť Marcely Gúckej, trvalý pobyt Kysucké Nové
Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt do nájomného bytu na ul. Murgašovej č. 613/22
v KNM a schvaľuje ţiadosť Marcely Gúckej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o súhlas k
prihláseniu na trvalý pobyt na adresu: Murgašova ul. č. 613 byt 22 Kysucké Nové Mesto.
(12/1/2/3 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 18:
Návrh na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – exekučné konanie je uţ asi právoplatné, mesto by uţ nemalo zasahovať.
 p. Chládek, Kysuca, s.r.o. – dlh mu ešte narastá, zajtrajší deň o 13.00 hod. je súdne
konanie na vypratanie, neplatí ani nájom.
 p. Mušková, odd. právne – jedná sa o súd, ţaloba o vypratanie. Ak sa splátky schvália,
návrh sa zoberie späť.
 p. Mičian – toto je za pojednávania, zamietnuť.
 p. Kandrik – aby sme nezasiahli zle do súdneho konania.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo ţiadosť Michala Frátrika, trvalý pobyt Kysucké Nové
Mesto o splátkový kalendár na sumu 254,08 € a zamieta ţiadosť p. Michala Frátrika, trvalý
pobyt Kysucké Nové Mesto o splátkový kalendár na sumu 254,08 € v mesačných splátkach
po 40,00 €.
(15/0/0/3 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 19:

Návrh na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Chládek, Kysuca, s.r.o. – p. Kríţeková realizovala zásadné stavebné úpravy bez súhlasu
správcu. Môj názor je, ţe ide o hrubé porušenie nájomnej zmluvy. NZ sa dá ukončiť
dohodou alebo výpoveďou. Vidím tu 2 problémy – súd bude trvať dlho, po skončení
nájomného vzťahu môţe poţadovať náhradu vynaloţených prostriedkov.
 p. Kublová, referát bytový – komisia mala dotazy, boli dané odpovede. Komisia odporúča
ponechať byt p. Kriţekovej.
 p. Mušková, odd. právne – zhodnotila bez súhlasu prenajímateľa. Treba zistiť, v akom
stave vykonala úpravy, zmapovať stavebné úpravy, najlepšie to riešiť dohodou.
 p. Mičian – p. Kriţeková má kladné vyjadrenie statika, za to, ţe svojvoľne si dovolila
riešiť takéto úpravy, je ochotná niesť finančné následky.
 p. Ochodničan – ak robila zásahy bez správcu, treba vyjadrenie statika. Potom to riešiť.
 p. Kandrik – ak má posudok statika, musí tam byť pečiatka. Treba vyčíslenie škody,
náklady, potom urobiť dohodu, ţe pri skončení nájmu nebude poţadovať úhradu.
 p. Golis – toto môţe byť prvá lastovička
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo ţiadosť s.r.o. KYSUCA, ul. Matice slovenskej 620
Kysucké Nové Mesto
o vyjadrenie k zrušeniu nájomnej zmluvy
Alene Kriţekovej,
z Murgašovej 613/16 a odročuje ţiadosť s.r.o. KYSUCA, ul. Matice slovenskej 620 Kysucké
Nové Mesto o zrušenie nájomnej zmluvy p. Alene Kriţekovej z Murgašovej ul. č. 613/16
v Kysuckom Novom Meste.
(16/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 20.1:
Návrh na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli diskusné príspevky
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo ţiadosť Michala Frátrika z KNM o predlţenie nájomnej
zmluvy na byt č. 6 v bytovom dome 922 na ul. Komenského v KNM a zamieta ţiadosť Michala
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Frátrika z KNM o predĺţenie nájomnej zmluvy na byt č. 6 v bytovom dome 922 na ul.
Komenského v Kysuckom Novom Meste.
(16/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 20.2:
Návrh na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli diskusné príspevky
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo ţiadosť Evy Gazdíkovej z Ul. Nábreţnej č. 900/5-25
Kysucké Nové Mesto o predĺţenie nájomnej zmluvy na byt č. 25 v bytovom dome 900/5 KNM
s moţnosťou jeho odkúpenia a schvaľuje ţiadosť Evy Gazdíkovej z Ul. Nábreţnej 900/5-25
Kysucké Nové Mesto o predĺţenie nájomnej zmluvy na byt č. 25 v bytovom dome 900/8
v Kysuckom Novom Meste s moţnosťou jeho odkúpenia
(15/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 21:
Návrh na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli diskusné príspevky
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo ţiadosť Slávky Drndovej, trvalý pobyt Murgašova 613/1
Kysucké Nové Mesto o uzatvorenie dohody o splátkach a pozastavenie výkonu rozhodnutia
vypratať nájomný byt na ul. Murgašovej 613/1 v Kysuckom Novom Meste a zamieta ţiadosť
Slávky Drndovej, trvalý pobyt Murgašova č. 613 v Kysuckom Novom Meste o uzatvorenie
dohody o splátkach a pozastavenie rozhodnutia vypratať nájomný byt č. 1 na Ul. Murgašovej
č. 613 v Kysuckom Novom Meste.
(15/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 22.1:
Návrh na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – bolo to na komisii výstavby. Ide iba o úzke pásiky, ktoré nemajú pre mesto
veľký význam. Financie pouţiť pre tie osoby, ktoré boli najviac poškodené – na opravu
cesty Horná Skotňa.
 p. Hartel, primátor mesta – ťaţko to zapodmienkovať. Pamätať na to, keď budeme robiť
opravy a investície.
 p. Kandrik – pozemok okolo ţeleznice, od novovybudovaného prejazdu, je tam
odvodňovací kanál, predĺţiť tento kanál.
 p. Hartel, primátor mesta – potôčik nemá odtok, priepust je výškovo tak poloţený, ţe tú
vodu neodvedie. Máme dohodu so SUDOP Košice, urobia to odvodnenie.
 p. Macášek – podporujem p. Poláčka, je to časť mesta, ktorá touto stavbou veľmi trpí.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – dávam procedurálny návrh:
- zmluvu nepodmieňovať
- účelovo viazať finančné prostriedky – to sú 2 uznesenia.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
novely zák. č. 258/2009 Z. z. § 9a/ ods. 8/ písm. e/ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
/prevod je potrebné schváliť 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov, 15 dní pred
schválením je potrebné zverejniť zámer mesta na webovej stránke mesta a na úradnej
tabuli/:
- predaj časti nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísanej na liste
vlastníctva č. 7513 parcela č. E KN 6098 vodné plochy o výmere 806 m2, z ktorej časť je
totoţná s novovytvorenou parcelou č. C KN 4972/1 vodné plochy o výmere 707 m2 diel č.
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1, ktorá parcela bola odčlenená geometrickým plánom č. 49/2006 úradne overeným dňa
26.09.2007 pod č. 365/2007
- predaj časti nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísaných na liste
vlastníctva č. 6262 parcela č. E KN 6022 zastavaná plocha o výmere 783 m2, z ktorej
časť je totoţná s novovytvorenou parcelou č. C KN 4929/3 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 9 m2, diel č. 98 ktorá parcely boli odčlenené geometrickým 56/2006 úradne
overeným dňa 25.04.2006 pod č. 100/06,
spolu za dohodnutú kúpnu cenu 9.725,36 € pre kupujúceho: Ţeleznice Slovenskej republiky,
Bratislava v skrátenej forme „ŢSR“ so sídlom: Klemensova 8, Bratislava, v podiele 1/1, IČO:
31364501, v zmysle kúpnej zmluvy č. 23A/S-1/11, za účelom realizácie stavby: „Modernizácia
trate Ţilina – Krásno nad Kysucou“ v k. ú. Kysucké Nové Mesto
Dôvody hodné osobitného zreteľa: verejný záujem na budovaní a rekonštrukcii ţelezničnej
trate a schvaľuje v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení novely zák. č.
258/2009 Z. z. § 9a/ ods. 8/ písm. e/ z dôvodov hodných osobitného zreteľa /prevod je
potrebné schváliť 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov, 15 dní pred schválením je
potrebné zverejniť zámer mesta na webovej stránke mesta a na úradnej tabuli/:
- predaj časti nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísanej na liste
vlastníctva č. 7513 parcela č. E KN 6098 vodné plochy o výmere 806 m2, z ktorej časť je
totoţná s novovytvorenou parcelou č. C KN 4972/1 vodné plochy o výmere 707 m2 diel č.
1, ktorá parcela bola odčlenená geometrickým plánom č. 49/2006 úradne overeným dňa
26.09.2007 pod č. 365/2007
- predaj časti nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísaných na liste
vlastníctva č. 6262 parcela č. E KN 6022 zastavaná plocha o výmere 783 m2, z ktorej
časť je totoţná s novovytvorenou parcelou č. C KN 4929/3 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 9 m2, diel č. 98 ktorá parcely boli odčlenené geometrickým 56/2006 úradne
overeným dňa 25.04.2006 pod č. 100/06,
spolu za dohodnutú kúpnu cenu 9.725,36 € pre kupujúceho: Ţeleznice Slovenskej republiky,
Bratislava v skrátenej forme „ŢSR“ so sídlom: Klemensova 8, Bratislava, v podiele 1/1, IČO:
31364501, v zmysle kúpnej zmluvy č. 23A/S-1/11, za účelom realizácie stavby: „Modernizácia
trate Ţilina – Krásno nad Kysucou“ v k. ú. Kysucké Nové Mesto
Dôvody hodné osobitného zreteľa: verejný záujem na budovaní a rekonštrukcii ţelezničnej
trate.
(15/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje účelovo viazať finančné prostriedky získané z odpredaja
časti pozemkov (ţeleznice) na lokalitu Horná Skotňa. (15/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 22.2:
Návrh na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Randa – finančná komisia odporúča schváliť, vypustiť slovo minimálne.
 p. Chládek, Kysuca, s.r.o. – slovíčko minimálne nech ostane, vţdy by sa musel robiť
dodatok k zmluve.
 p. Poláček - hlasovať za pôvodný návrh, kde je aj minimálne.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo ţiadosť spoločnosti KYSUCA s.r.o., Ul. Matice slovenskej
č. 620, Kysucké Nové Mesto na úpravu zmluvy o nájme nehnuteľností a technologických
zariadení v znení dodatkov č. 1 aţ 4 s tým, ţe je potrebné dohodnúť zmenu citovanej
nájomnej zmluvy v čl. VII, bod 2, ktorý upravuje výšku zhodnotenia predmetu prenájmu na
40% z nájmu ročne a schvaľuje dodatok č. 5 k zmluve o prenájme nehnuteľností
a technologických zariadení uzavretej podľa ust. §-u 663 a nasl. Občianskeho zákonníka dňa
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29. 03. 2000 medzi prenajímateľom: Mesto Kysucké Nové Mesto a nájomcom Kysuca s.r.o.
Ul. Matice slovenskej č. 620 Kysucké Nové Mesto IČO 315 93 488 v znení dodatkov č. 1 aţ 4
nasledovne.
Článok VII/ bod 2/ znie:
Prenajímateľ sa zaväzuje, ţe minimálny ročný objem finančných prostriedkov na
zabezpečenie zhodnotenia prenajatého majetku bude 40 % z nájmu, počínajúc rokom 2011.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 22.3:
Návrh na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli diskusné príspevky.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo obsah zmluvy o spolupráci uzavretej v zmysle § 51 a nasl.
Občianskeho zákonníka, ako aj zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických telekomunikáciách
v platnom znení uzavretej medzi zmluvnými stranami: 1/ Mesto Kysucké Nové Mesto a 2/ Ing.
Martin Brodňan – ANTECH, Kysucké Nové Mesto, IČO: 34769251 (prevádzkovateľ), ktorá
bola uzavretá za účelom vybudovania a prevádzky telekomunikačnej siete (pasívna optická
sieť, ako aj na vyuţívanie optochráničiek vo vlastníctve Mesta KNM) v záujme spoločného
efektívneho vyuţívania prostriedkov mesta a prevádzkovateľa a schvaľuje obsah zmluvy
o spolupráci uzavretej v zmysle § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka, ako aj zákona č.
610/2003 Z. z. o elektronických telekomunikáciách v platnom znení uzavretej medzi
zmluvnými stranami: 1/ Mesto Kysucké Nové Mesto a 2/ Ing. Martin Brodňan – ANTECH,
Kysucké Nové Mesto, IČO: 34769251 (prevádzkovateľ), ktorá bola uzavretá za účelom
vybudovania a prevádzky telekomunikačnej siete (pasívna optická sieť, ako aj na vyuţívanie
optochráničiek vo vlastníctve Mesta KNM) v záujme spoločného efektívneho vyuţívania
prostriedkov mesta a prevádzkovateľa.
(15/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 22.4:
Návrh na uznesenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – bývam tam, je to asi 1 podnikateľ v meste, ktorý toleruje na svojom
parkovisku parkovanie aj občanov mesta, robí aj zimnú údrţbu.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo ţiadosť Silvestra Pastvu – INSTAL Kysucké Nové Mesto
zo dňa 16. 02. 2011, ktorou ţiada o zrušenie dodatku č. 1 bod 3/ nájomnej zmluvy uzavretej
dňa 16. 04. 2004 vo veci zvyšovania nájomného o percento ročnej inflácie a schvaľuje ţiadosť
Silvestra Pastvu – INSTAL Kysucké Nové Mesto o zrušenie dodatku č. 1 bod 3/ nájomnej
zmluvy uzavretej dňa 16. 04. 2004 vo veci zvyšovania nájomného o percento ročnej inflácie.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 23:
Predsedajúci poveril vedením zastupiteľstva v tomto bode svoju zástupkyňu p. Svrčkovú.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – návrh na uznesenie poslanci obdrţali pred
zasadnutím zastupiteľstva. V dôvodovej správe sú uvedené okolnosti, ktoré viedli
k tomuto návrhu.
Diskusia:
 p. Urban – vyjadrím svoj vlastný názor. Je rozdiel riadiť malé alebo veľké mesto. Externe
pôsobím vo vysokoškolskom prostredí, plat profesorov začína od 800 €, kulminuje okolo
1.700,00 €. Proti osobe primátora nemám nič, naťahovali sme sa o kaţdé euro pri
Zvestiach, zdá sa mi tento plat nadštandardný. Ţilinský primátor má hrubý plat 2.700,00 €
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 p. Macášek – tí, ktorí sa prihlásili do diskusie sú dosť odváţni. Je to chúlostivá otázka.
Pozastavujem sa nad tým 70 % zvýšením. Primátor Čadce má plat 2.800,00 €. V takejto
podobe je neprimerane vysoký. Hľadáme úspory, adekvátne zníţiť.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – primátor Ţiliny je aj poslancom NR SR, aj
poslancom VÚC. Tento plat čo mal primátor bol prebraný z minulého volebného
obdobia do roku 2006, ale terajší primátor sa vzdal 15 % odmien.
 p. Ochodničan – 3.308,00 € sa mi zdá dosť vysoký. Druhú čiastku zníţiť na 35 %.
 p. Ondreášová – výška je neprimeraná, súhlasím s návrhom 35 %. Nech sa vyjadria všetci
poslanci.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – deň má 24 hodín, ţilinský primátor má odmenu
za NR SR aj za VÚC.
 p. Suchánek – siahať niekomu na peniaze je ťaţké, zváţiť všetko pre a proti, v akej
ekonomickej situácii sme. Je to na kaţdého vedomí a svedomí. Odporúčam základ +
50 %.
 p. Urban – je to naozaj chúlostivá vec, toto bola verejná mienka. V Kysuckých
pomeroch ten návrh na 35 % je reálny.
 p. Poláček – v meste sa povráva, ţe koľko my dostávame v čistom, akú máme
odmenu. Niekto si myslí, ţe iba chodíme na zastupiteľstvo. Súhlasím s 50 %.
 p. Golis – je to naozaj chúlostivá vec. 88,00 € v čistom je zárobok poslanca.
Navrhujem hlasovať v tajnej voľbe. Myslím si, ţe plat je neprimeraný k súčasnej
situácii.
 p. Bandura – navrhujem hrubého sumu 3.000,00 €, to stačí.
 p. Ondreášová – nie som proti primátorovi, ale zvýšiť o 70 %, to je veľa.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – v absolútnej výške ide s platom dole.
 p. Poláček – bola kríza, všetky úrady šetrili, my sme pribrali zamestnanca. Uţ treba
začať šetriť.
 p. Macášek – treba dať hlasovať podľa tých návrhov v takom poradí v akom prišli, aby
bolo hlasovanie verejné. Kaţdý máme svoj názor, schovávať sa za tajné hlasovanie by
bolo zbabelé.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – prvý návrh bol poníţiť na 35 %, potom poníţiť na 50
% a nechať hrubého 3.000,00 €. Podľa rokovacieho poriadku sa hlasuje najskôr o tom, čo
je v písomnej forme, alebo o poslednom návrhu.
 p. Macášek – netreba písať, treba dať hlasovať.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo určenie platu primátora Mesta Kysucké Nové Mesto
v zmysle zák. č. 154/2011 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, ktorý nadobudol účinnosť od 01. 06. 2011, v termíne do 30. 06. 2011 v zmysle §
8a/ citovaného právneho predpisu a schvaľuje podľa § 4/ ods. 9/ zák. č. 154/2011, ktorým sa
novelizuje zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01. 06. 2011 plat primátora
Mesta KNM vo výške 3.308,00 € mesačne z toho:
- schvaľuje podľa § 3 ods. 1/ zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, v znení novely
zák. č. 154/2011 Z. z., s účinnosťou od 01. 06. 2011 plat primátora Mesta KNM v sume
1.945,57 € mesačne, po zaokrúhlení 1.946,00 € mesačne, ktorý bol vypočítaný podľa § 4/
ods. 1/ tabuľka bod 6/ podľa počtu obyvateľov mesta KNM od 10 001 obyv. do 20 000
obyvateľov vo výške 2,53 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za prechádzajúci
kalendárny rok, ktorý sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.
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-

rozhodlo podľa § 4 ods. 2/ zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, v znení novely
zák. č. 154/2011 Z. z., s účinnosťou od 01. 06. 2011 o zvýšení tohto platu o 70 %, čo
predstavuje 1.361,89 € mesačne, po zaokrúhlení 1.362,00 € mesačne.
(3/7/6/1 – uznesenie nebolo schválené)

 p. Macášek – návrh hovorí o pevnej sume + navýšenie. Keď je náš návrh 3.000,00 €, nie
je to v súlade so zákonom, ktorý hovorí o %-tách, treba vypočítať, koľko % je navýšenie.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo určenie platu primátora Mesta Kysucké Nové Mesto
v zmysle zák. č. 154/2011 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, ktorý nadobudol účinnosť od 01. 06. 2011, v termíne do 30. 06. 2011 v zmysle §
8a/ citovaného právneho predpisu a schvaľuje podľa § 4/ ods. 9/ zák. č. 154/2011, ktorým sa
novelizuje zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01. 06. 2011 plat primátora
Mesta KNM vo výške 2.997,00 € mesačne z toho:
- schvaľuje podľa § 3 ods. 1/ zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, v znení novely
zák. č. 154/2011 Z. z., s účinnosťou od 01. 06. 2011 plat primátora Mesta KNM v sume
1.945,57 € mesačne, po zaokrúhlení 1.946,00 € mesačne, ktorý bol vypočítaný podľa § 4/
ods. 1/ tabuľka bod 6/ podľa počtu obyvateľov mesta KNM od 10 001 obyv. do 20 000
obyvateľov vo výške 2,53 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za prechádzajúci
kalendárny rok, ktorý sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.
- rozhodlo podľa § 4 ods. 2/ zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, v znení novely
zák. č. 154/2011 Z. z., s účinnosťou od 01. 06. 2011 o zvýšení tohto platu o 54 %, čo
predstavuje 1.050,84 € mesačne, po zaokrúhlení 1.051,00 € mesačne.
(11/5/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 24:
 p. Suchánek – komisia ţivotného prostredia nie je zastúpená v mestskej rade – informoval
o činnosti komisie, otázkach, ktoré riešili na svojich zasadnutiach:
- súťaţ o najkrajšiu záhradku
- preplnené kontajnery na zmesový komunálny odpad
- výsadba nových stromčekov a kríkov
 p. Chládek – komisia kultúry sa zaoberala vyuţitím kina Kysuca
K bodu č. 25:
 p. Golis – redaktorka dáva informácie na web stránku. Dňa 11.3.2011 bola uverejnená
správa „O čom rokovali naši poslanci“ – bol to iba jej vlastný pohľad. Separácia
a likvidácia odpadu – návrh bol podaný v inej podobe ako to bolo napísané v článku.
Poslal som list primátori, kde som ţiadal opravu. Mesto preberá plnú zodpovednosť,
oprava nebola zverejnená. Bol to zámer uverejniť takúto informáciu? Treba si pozrieť
zápisnicu alebo pozrieť záznam zo zasadnutia. Výhrad mám viacero. Kaţdá informácia sa
dostane medzi ľudí. Keď sa budú zverejňovať správy, tak poctivo.
Odpovedal p. Ďuranová, redaktorka Zvesti a p. Hartel, primátor mesta:
p. Ďuranová, redaktorka Zvestí – zámerom bolo informovať obyvateľov o tom, ţe mesto
chce hľadať cestu, ako zníţiť náklady
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p. Hartel, primátor mesta – tieţ som to tak vnímal, bolo tu rozprávané, ţe treba zníţiť rozdiel
medzi príjmami a výdavkami, iné opatrenia asi nebudú, zázraky sa robiť nedajú. Pri
stúpajúcich nákladoch na likvidáciu musíme rátať s navýšením poplatku.
 p. Golis – jedná sa mi o to, ţe ľudia to vnímajú tak, ţe ja som navrhol, aby bol
zvýšený poplatok za odpad.
 p. Macášek – výstup bol nešťastný, bol porušený tlačový zákon. Povinnosťou redaktorky
bolo toto opraviť. Nie je to ospravedlniteľné.
 p. Urban – základ publicistického ţánru je vecnosť, stručnosť, fakty. Ovplyvňuje to
verejnú mienku.
 p. Bandura – koľko dostaneme za odvoz PET fliaš, teraz na nás zarábajú, či je to
pravda čo bolo v TV, treba to zistiť.
 p. Hartel, primátor mesta – preveríme, oznámime
 p. Ondreášová - redaktor Zvestí je povinný sa so mnou rozprávať o tom, čo je tam
uverejnené. Nepáči sa mi to, keď niekto píše nepravdu.
 p. Ďuranová, redaktorka Zvestí – poslankyňa Ondreášová sa chovala arogantne a drzo.
Páni poslanci, ťaţko mi je presne všetko napísať, iba čiastkovo informujem. Nedá sa
to všetko pochopiť presne tak, ako to vy myslíte. Ja som pod článkom podpísaná, je to
môj pohľad.
 p. Ondreášová – ste povinná sa o tom so mnou rozprávať.
 p. Golis – úloha redaktora je ťaţká. Zachytiť podstatu, to ovplyvňuje ľudí. Keď
informácia sa takto podá, môţe vyvolať negatívny účinok. Úloha redaktora nie je
komentovať ale dokumentovať.
 p. Chládek – celé zastupiteľstvo riešime iba Zvesti. Sú aj iné dôleţité problémy.
 p. Poláček – zdokumentoval fotografiami stav po vývoze odpadu
- pri novom obývanom činţiaku nie je ţiaden kontajner, poţadujem kontajnery
- zlé rozmiestnenie kontajnerov
- výsadba stromčekov – je to dobré, ale boli vysadené aj tam, kde sú navrhnuté
parkoviská
- ďakujem za vyriešenie problému Gajdošová – sliepky
- činţiak 1304 – svojpomocná úprava okolia
Odpovedala p. Moravčíková, odd. ŢP:
Ľudia musia dodrţiavať kontajnery na separáciu a na zmesový odpad. Ja ako pracovník
nemám zodpovednosť za ľudí, ktorí do kontajnerov na separáciu nahádţu normálny odpad.
Údrţba mesta dočisťuje, treba dať vedieť.
Pred novým činţiakom je dlaţba, smetiak chodí 3 x do týţdňa, dlaţba sa hneď rosype, ani sa
tam auto riadne nedostane.
 Poláček – treba kontajnery umiestniť na zeleň, je to iba dočasné riešenie
 p. Hartel, primátor mesta – ak je to iba dočasné riešenie, treba tam tie kontajnery dať.
 p. Poláček – navrhujem, aby kaţdý rok sa kosilo rozdielne – raz sa začne v dolnej časti
a druhý raz z hornej.
 p. Golis – odpady budú trápiť teraz aj v budúcnosti. V kaţdom mieste je nejaká nádoba.
Nie je moţné, aby sme ku kaţdému vchodu dali l kôš.
 p. Poláček – pri činţiaku by bal byť kontajner
 p. Ondreášová – mestská polícia porušuje zákon, auto má byť bielej farby.
- náčelník by mal v sluţbe chodiť v uniforme
- keď hliadka MsP príde na výjazd, je tam sám l policajt – mali by byť dvaja
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Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
O farbe auta vieme. Sám policajt chodí iba v dopoludňajších hodinách, aby sme mali zvýšené
počty policajtov v noci a cez víkend. Inak sa to nedá zariadiť.
 p. Drexlerová – v I. úprave rozpočtu ÚM má aj osvetlenie uličky pri dolnom kostole. Toto
je dávnejšia poţiadavka občanov.
- 31.5.2011 bol v ZUŠ koncert, na ktorom účinkovali pedagógovia – bol to prekrásny
záţitok, všetkým patrí poďakovanie
- pozemok oproti ZŠ Nábreţná – čo s tým bude?
- detské ihriská – stále hovoríme o psíčkároch, ale ţiadna náprava. Školské ihriská sú
tieţ znečisťované psíčkármi – treba tam dať zákaz vstupu psíčkárom.
- informáciu o stave Ul. Komenského – ako to pokračuje?
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
Podrobne informoval o priebehu a výsledku, v akom sa nachádza projekt centrálna mestská
zóna. ÚVO skončil kontrolu po 7 a pol mesiaci konštatovaním, ţe sme porušili zákon
o verejnom obstarávaní a to napriek tomu ţe predchádzajúca kontrola zo strany SO/RO
konštatovala, ţe obstarávanie prebehlo bez závad a SO/RO nás vyzval, aby sme uzatvorili
zmluvu o dielo s vybratým uchádzačom.
Vzhľadom na dĺţku konania kontroly zo strany ÚVO a na jej výsledok musíme teraz čakať na
rozhodnutie riadiaceho orgánu, o ktoré sme poţiadali.
Následkom dlhotrvajúcej kontroly sme sa dostali do časovej tiesne a ţiadame riadiaci orgán
o predĺţenie zmluvy o nenávratnej finančnej pomoci a tieţ o rozhodnutie či máme začať
stavbu s vybratým dodávateľom alebo máme opakovať verejné obstarávanie. Odpoveď na
našu ţiadosť zatiaľ nemáme.
 p. Randa – ďakujem poslancom a mestu za schválenú spoluúčasť – Jednota ide upravovať
predajňu a bude sa tam budovať aj parkovisko
- poţiadavka občanov na bankomaty aj na Kamencoch – buď do predajne Jednota alebo
na poštu
- akceptujem výsadbu stromčekov
- riešenie situácie na kriţovatke ulíc 9. mája a M. Nešporu – umiestnenie zrkadla,
prospelo by to bezpečnosti.
- parkovanie na Ul. Sládkovičovej – hrozí nebezpečie havárie
 p. Ondreášová – stopka na kriţovatke nič nerieši – je tam potreba zrkadla
- ako sa pokračuje s riešením pošty na Kamencoch?
- v marci na zastupiteľstve som ţiadala súpis prác – sociálne zariadenie na štadióne.
Známy rozpočtár mi povedal, ţe sa to urobí za nejakých 14.000,000 €. Akým
spôsobom sa môţeme týmto zaoberať, keď je to uţ svojim spôsobom ukončené.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
- pošta sa nevráti do pôvodných pravidiel. Bola urobená anketa, z ktorej vyšlo, ţe toto
riešenie väčšine občanov vyhovuje.
- Na sociálne zariadenie na štadióne je treba podať oficiálny podnet, budeme sa tým
zaoberať
 p. Mičian - anketa pošta – poslanci sa zídu a urobia petíciu za vrátenie
- občania bytov Cesta do Rudiny dali petíciu na zakrytie spoločných priestorov. Môj
názor je vyhovieť im. Stav bytovky po 2 mesiacoch je taký, ţe byty plesnia, zateká,
sprchovacie kúty sú iba poloţené – nájomníci si chyby odstraňujú individuálne.
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Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
- uţ sme určili prostriedky z prebytku, budeme to riešiť, odborníci posúdia.
- nahlásil správca kolaudačné závady?
 p. Jureková, odd. investičné – dvere sú exteriérové, problém sú zárubne. Nájomcovia boli
informovaní, ţe nemajú maľovať primalexom, majú vetrať. Tí, ktorí tak urobili, nemajú
pleseň. Sprchové kúty – uplatňujú sa reklamácie, pokolaudačné závady.
 p. Macášek – architekt mesta – mesto ho nemá, je to škoda. Architekt koncepčne rieši tvar
mesta. Uvaţovať o zriadení tejto funkcie.
- nesúhlasím s tým, ţe mesto nemá páky na poštu
- bývalá budova okresného úradu. O chvíľu nám odíde daňový úrad, apelujem na mesto,
aby tu ostali zachované.
- umiestňovanie stolnotenisových stolov, detských ihrísk bol dobrý ťah pred voľbami –
pokračovať v tom osádzaní
- poţiadavka ihriska a umelou trávou ako tréningové ihrisko – písomne odpovedať
- rada školy MŠ 9. mája – ţiada o riešenie havarijného stavu – výmena okien, postupná
rekonštrukcia sociálnych zariadení + ostatné – ţiadam písomnú odpoveď
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
- Školám vôbec nekrátime príspevky. Ak mali poţiadavky, tak sme to riešili naviac. Kaţdá
škola má milión potrieb, máme limitovaný objem finančných prostriedkov, reaguje sa
primerane potrebám.
- Stolnotenisové stoly sa osádzali v priebehu 4 rokov
- Pošta – nemám problém s nimi rokovať, ale nemám moţnosť im rozkázať
- Ihrisko – dôleţité sú financie, nie sú europeniaze na šport, riešime vyuţitie na turistiku –
pripravujeme projekt.
- Zachovanie štátnej správy – aj cez ZMODK sa dávala ţiadosť, urobili sme viaceré kroky.
Ak sa presadí zoštíhľovanie štátnej správy, obávam sa, ţe neuspejeme.
 p. Novotná, odd. finančné – výdavky MŠ 9. mája – v roku 2010 boli kapitálové výdavky
v sume 9.649,00 € na výmenu okien
 p. Poláček – pošta anketa – kto bol prizvaný k sčítavaniu lístkov?
- podchod na ČSA – nech MsP tam chodí nie autom, ale pešo, osvetliť ten podchod
- detské ihrisko – niekde je, niekde nie je
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
- anketa pošta - bol som iba oboznámený s výsledkom.
- detské ihrisko – v rámci projektu revitalizácie sa počíta s veľkým ihriskom
 p. Behúň – vybudovanie ochrannej siete medzi ihriskom a detským ihriskom na
Kamencoch
- budova bývalých detských jaslí – na čo bude slúţiť?
- Chodník na ul. 1306 bol skolaudovaný asi pred 24 rokmi, rozpadáva sa, treba tam
natiahnuť asfalt
- Parkovacie miesta – pri dolnej pošte v areáli
- Parkovanie v DK – či sa môţe vyuţívať napr. od 08.00 hod. – 16.00 hod.
- Separovaný odpad – presunom kontajnerov na druhú stranu sa zníţil počet
parkovacích miest – vybudovať ďalšie
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
- budova bývalých DJ - ešte sami nevieme, ako bude budova vyuţitá, na sociálne účely –
nie pre bezdomovcov. To, čo bude najnaliehavejšie.
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parkovanie v DK – toto parkovisko doobeda je vyťaţené nájomcami DK. Budeme situáciu
parkovania riešiť spolu s VÚC a p. Chovancom.

 p. Golis – smetné nádoby – ľudia sú nezodpovední
- povinné zverejňovanie informácií – v objednávkach sú skratky, ktorým občania
nerozumejú
- MŠ Litovelská – vysporiadanie pozemkov
- Štadión – zmiešavač vody – zlé nastavený
- stojiská smetných nádob na Ul. Litovelskej – nie je to tam vhodne umiestnené,
vybudovať nejaký podklad
 p. Ochodničan – kosenie trávy v dolnej časti mesta
- Ul. Lipová – uvaţuje sa so šikmým parkovaním?
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ukončenie rokovania mestského zastupiteľstva dňa
09.06.2011.
(11/3/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 26:
Po odhlasovaní ukončenia rokovania primátor mesta poďakoval prítomným za účasť
a vyhlásil zasadnutie mestského zastupiteľstva za skončené.

Ing. Ján Kandrik
I. overovateľ

Ing. Vladimír Macášek
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Jeţo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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