Zápisnica
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 19.04.2012

Prítomní:

viď prezenčná listina

K bodu č. 1:
Desiate zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Hartel, primátor
mesta. Privítal prítomných poslancov a hostí, ospravedlnil neúčasť poslancov: p. Behúň.
K bodu č. 2:
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Jana Svrčková, Pavel Urban.
Do návrhovej komisie navrhol poslancov: Vladimír Ochodničan, Andrea Ondreášová, Ivan
Poláček
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh na zloženie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Vladimír Ochodničan, Andrea Ondreášová, Ivan
Poláček.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
V tomto bode programu primátor informoval prítomných o zahájení prác na centrálnej
mestskej zóne. Začali sa práce na Ulici Komenského. Práce by mali byť ukončené do 24
mesiacov. Mesto bude prispievať 5 % spoluúčasťou. Celková suma aj s účasťou mesta bude
831.092 €, 85 % bude hradených z prostriedkov EÚ, 10 % štát.
Ďalej predsedajúci navrhol rozšíriť program rokovania, nakoľko sa vyskytli problémy, ktoré
je treba urgentne riešiť. Doplniť program o nasledujúce body:
6.8 – opätovné prerokovanie platu primátora mesta Kysucké Nové Mesto
7.2.6 – informácia o poskytnutí mimoriadnej jednorazovej dávky
8.4 – ţiadosť SOU o zapoţičanie vozidla
8.5 – havarijný stav vodovodného potrubia vodovodnej prípojky nájomného domu 2591
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 program rokovania 10-teho zasadnutia mestského
zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje program rokovania mestského zastupiteľstva dňa 19.04.2012 rozšírený o body
6.8, 7.2.6, 8.4 a 8.5
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesenia vykonal JUDr. Jeţo, prednosta MsÚ.
Uznesenie č. 197/2011 zo dňa 08.12.2011 – uznesenie v plnení
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 kontrolu plnenia uznesení
II. berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 4:
Správa hlavnej kontrolórky o výsledku následnej kontroly č. 10/2011 bola poslancom
doručená v písomnej forme.
1

Diskusia:
 p. Macášek – finančné prostriedky na rôzne krúţky – adoračné stretko, tvorivé stretko – či
nie je duplicita, či sa vyberajú finančné prostriedky na činnosť aj priamo od detí.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – ide o rôzne krúţky, pri zápise si rodičia vyberajú
krúţok, ktorý bude dieťa navštevovať. Delenie do krúţkov je podľa veku a záujmu.
Finančné prostriedky vyberajú uţ pri zápise. Predmetom kontroly boli financie z dotácie
mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly
č. 10/2011.
II. berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly č. 10/20111.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5:
Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2011 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na
ţiaka a dieťa škôl a školských zariadení bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – na čo budú pouţité tie zvýšené financie?
 p. Novotná, odd. finančné – je to uvedené v dôvodovej správe
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 návrh dodatku č. 1 k VZN č. 9/2011 o určení výšky
dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení.
II. schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 9/2011 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové
náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení
(16/0/0/0 uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6:
Návrh na I. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2012 bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – navrhujem všetky návrhy na úpravu rozpočtu prerokovať a schváliť am blok.
 p Hartel, primátor mesta – návrhy v bodoch 6.1 – 6.7 vyplývajú z návrhu v bode 6.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 6 procedurálny návrh
II. schvaľuje procedurálny návrh na jedno hlasovanie za body č. 6.1 – 6.7.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Macášek – prečo tam nie sú zahrnuté všetky školy? Chýba tam ZUŠ.
 p. Novotná, odd. finančné – ZUŠ uţ pri tvorbe návrhu rozpočtu zakomponovala zvýšené
nároky. Pokyn bol pre všetky školy rovnaký, ostatné školy to urobili podľa pokynu, iba
ZUŠ nie. Preto majú teraz úpravu rozpočtu.
 p. Macášek – zákon bol uţ vtedy platný, robili podľa neho.
 p. Novotná, odd. finančné – zákon bol schválený, ale nebol ešte publikovaný.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 návrh na I. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto na rok 2012 a návrhy na úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2012
II. schvaľuje návrh na I. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2012.
III. schvaľuje návrh na I. úpravu rozpočtu Základnej školy Nábrežná 845 Kysucké Nové
Mesto na rok 2012
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IV. schvaľuje návrh na I. úpravu rozpočtu Základnej školy Clementisova Kysucké Nové Mesto
na rok 2012
V. schvaľuje návrh na I. úpravu rozpočtu Základnej školy Dolinský potok Kysucké Nové
Mesto na rok 2012
VI. schvaľuje návrh na I. úpravu rozpočtu Materskej školy Komenského Kysucké Nové Mesto
na rok 2012
VII. schvaľuje návrh na I. úpravu rozpočtu Materskej školy Litovelská 605 Kysucké Nové
Mesto na rok 2012
VIII. schvaľuje návrh na I. úpravu rozpočtu Materskej školy 9. mája Kysucké Nové Mesto
na rok 2012
IX. schvaľuje návrh na I. úpravu rozpočtu Centra voľného času Kysucké Nové Mesto na rok
2012
(16/0/0/0 - uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6.8:
Návrh na opätovné prerokovanie platu primátora mesta bol poslancom predloţený pred
zasadnutím zastupiteľstva. Vedením zastupiteľstva v tomto bode poveril primátor svoju
zástupkyňu p. Svrčkovú.
Diskusia
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora - poţiadavka vychádza zo zákona, kaţdý rok treba
potvrdiť plat primátora. Nejedná sa o ţiadne zmeny, je to v tých rozmeroch, ako bolo
doteraz. Vychádza sa z priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Mesto vykazuje dobré
výsledky, je to aj vďaka primátorovej práci.
 p. Macášek – kto navrhoval tento plat?
 p. Mušková, odd. právne – návrh som spracovávala ja
 p. Svrčková – my sme ho schválili pri nástupe do funkcie
 p. Mušková, odd. právne – zákon určuje povinnosť do 1 roka opäť prejednať plat.
Povinnosť vyplýva zo zákona, štatistický úrad vydáva priemerný plat v národnom
hospodárstve, od tejto sumy sa odvíja aj plat primátora. Rozdiel je cca 66 € viac ako
v minulom roku, pretoţe priemerná mzda bola vyššia.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – to navýšenie vyplýva z toho, ţe za minulý rok bola
priemerná mzda v národnom hospodárstve vyššia. Všetko ostalo na pôvodnej výške.
 p. Suchánek – uţ v minulom roku bola k tomuto bodu veľká debata, bola schválená
táto suma. V súlade so zákonom plat narastá.
 p. Ondreášová – p. Svrčková povedala, ţe mesto dosahuje dobré výsledky. V čom sú tie
dobré výsledky?
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – treba konkretizovať o ktorú oblasť ţivota sa
zaujímate. V skratke povedané – finančnou situáciou sme lepší ako štandard, nemáme
prevádzkový úver. Kondične aj v investičnej akcii sme dobrí - začíname aj teraz novú
investíciu. Úrad je stabilizovaný, nemáme modernizačné dlhy.
 p. Ondreášová – vyuţívanie eurofondov – ako ich mesto vyuţíva? V zime, keď mali
občania problém, vyzvala som primátora, aby sa vzdal jedného svojho platu a aj
poslanci by sa vzdali jednej svojej odmeny.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – to nie je riešenie vzdať sa jedného platu a jednej
odmeny poslanca. Eurofondy sme vyuţívali a aj vyuţívame – vyuţili sa v oblasti obnovy
a rekonštrukcie škôl – ZŠ Nábreţná, Clementisova, ZUŠ. Vyuţité boli na kamerový
systém, triedený odpad, teraz akcia – revitalizácia sídiel. Kalamita v zimnom období –
neboli sme na tom aţ tak zle, ako niektoré iné obce. Riešili sme to tak, ţe sme povolali na
pomoc aj súkromných podnikateľov. Teraz si cez refundácie uplatňujeme náhradu
finančných prostriedkov.
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 p. Ondreášová – rekonštrukcia škôl – mám takú informáciu, ţe školy si vybavovali
finančné prostriedky kaţdá sama, mesto im prispelo iba 5%.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – toto odmietam. Treba povedať priamo ktorá škola si
vybavovala sama. Mesto vysporiadalo pozemky, robilo kompletný servis. Bez
vysporiadania pozemkov nie je moţné sa ani uchádzať o projekt,.
 p. Suchánek – kade sa ide uberať táto diskusia? Nechať to na samostatný bod. Keď uţ
sú peniaze, poţiadal by som skvalitniť osvetlenie v zasadačke, lebo je problém vidieť
do materiálov, ktoré máme pred sebou.
 p. Golis – netreba celú rekonštrukciu zasadačky, ale bolo by dobré niečo urobiť zo
stoličkami, aspoň ich potiahnuť nejakou textíliou.
 p. Urban – plat primátora – je to kaţdého výhrada svedomia.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 6.8 plat 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 podľa §-u 4/ ods. 4/
II. schvaľuje podľa § 4/ ods. 1/ 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. 01. 2012 plat primátora Mesta KNM vo výške
3.063,00 € 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. 01. 2012 plat primátora Mesta KNM
v sume 1.988,58 € mesačne, po zaokrúhlení 1.989,00 € 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. 01. 2012 o zvýšení tohto platu
o 54 %, čo predstavuje 1.073,83 € mesačne, po zaokrúhlení 1.074,00 € mesačne.
(11/1/4/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7:
Návrhy na uznesenie spolu s dôvodovými správami k jednotlivým bodom boli poslancom
doručené v písomnej podobe.
Diskusia:
 p. Golis – navrhujem body 7.1.1 – 7.1.6 prerokovať a schváliť am blok, aj body 7.2.1 –
7.2.5 – uţ to prerokovali komisie.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 procedurálny návrh poslanca
II. schvaľuje jedno hlasovanie za body 7.1.1 – 7.1.6. (15/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.1.1. žiadosť Márie Balážovej, trvalý pobyt 1. mája
53/24 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k prechodnému pobytu do nájomného bytu na ul.
Dubská cesta 1376/5-47 Kysucké Nové Mesto svojho priateľa Mária Kameništiaka, trvale
bytom 1. mája 53/24 KNM
4

II. schvaľuje žiadosť p. Márii Balážovej, trvalý pobyt 1. mája 53/24 Kysucké Nové Mesto
o prihlásenie k prechodnému pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-47
Kysucké Nové Mesto svojho priateľa Mária Kameništiaka, trvale bytom 1. mája 53/24
KNM počas platnosti nájomnej zmluvy p. Márii Balážovej.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 7.1.2 žiadosť Heleny Gazdíkovej s manž., trvalý pobyt
Litovelská 799/2 Kysucké Nové Mesto, prechodne Štúrova 2591/69 byt 6 Kysucké Nové
Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu 2591/69 byt 6 ul. Štúrova
Kysucké Nové Mesto pre celú svoju rodinu a to: Helena Gazdíková – žiadateľka, Miloš
Gazdík – manžel, Adriána Gazdíková – dcéra, Štefan Gazdík – syn, Helena Gazdíková –
dcéra,
II. schvaľuje žiadosť Heleny Gazdíkovej s manž., trvalý pobyt Litovelská 799/2 Kysucké Nové
Mesto, prechodne Štúrova 2591/69 byt 6 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému
pobytu do nájomného bytu 2591/69 byt 6 ul. Štúrova Kysucké Nové Mesto pre celú svoju
rodinu a to: Helena Gazdíková – žiadateľka, Miloš Gazdík – manžel, Adriána Gazdíková
– dcéra, Štefan Gazdík – syn, Helena Gazdíková – dcéra
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 7.1.3. žiadosť Jozefa Bukovanského, trvale bytom KNM,
prechodne Dubská cesta 1376/5-28 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu
do nájomného bytu 1376/5-28,
II. schvaľuje žiadosť Jozefa Bukovanského, trvale bytom KNM, prechodne Dubská cesta
1376/5-28 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu
1376/5-28.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 7.1.4. žiadosť Michala Revaya, trvalý pobyt KNM,
prechodne Dubská cesta 1376/5-14 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu
do nájomného bytu 1376/5-14 na ul. Dubská cesta Kysucké Nové Mesto,
II. schvaľuje žiadosť Michala Revaya, trvalý pobyt KNM, prechodne Dubská cesta 1376/5-14
Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu 1376/5-14 na ul.
Dubská cesta Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 7.1.5 žiadosť Ladislava Šarinu, trvalý pobyt Revolučná
1171 Kysucké Nové Mesto, prechodne Cesta do Rudiny 2939/7A-14 Kysucké Nové Mesto
o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu na Ceste do Rudiny 2939/7A-14
Kysucké Nové Mesto,
II. schvaľuje žiadosť Ladislava Šarinu, trvalý pobyt Revolučná 1171 Kysucké Nové Mesto,
prechodne Cesta do Rudiny 2939/7A-14 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému
pobytu do nájomného bytu na Ceste do Rudiny 2939/7A-14 Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 7.1.6. žiadosť Petronely Hrankayovej trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská cesta
1376/5-9 Kysucké Nové Mesto pre seba a svoju matku Helenu Hrankayovú, ako i spoločný
nájom bytu,
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II. schvaľuje žiadosť Petronely Hrankayovej trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o prihlásenie
k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-9 Kysucké Nové Mesto
pre seba a svoju matku Helenu Hrankayovú, ako i spoločný nájom bytu.
(15/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Golis – spojiť body 7.2.1 – 7.2.5 do jedného hlasovania.
 p. Suchánek – schvaľujeme nájomné byty, jednej spoluobčianke, ktorá má dlhodobo
ţiadosť, počítať s ňou.
 p. Kublová, odd. bytové – p. Kotúlová uţ bola riešená, teraz má opäť ţiadosť, bola podaná
neskôr. Všetkých ţiadateľov som vyzývala, musí spĺňať podmienky VZN.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 procedurálny návrh poslanca
II. schvaľuje jedno hlasovanie za body 7.2.1 – 7.2.5. (16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 7.2.1 žiadosť Emílie Bugáňovej, ČSA 1300/10 Kysucké
Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu,
II. schvaľuje pridelenie 1- izbového nájomného bytu č. 8 v bytovom dome 2939/7A na ul.
Cesta do Rudiny Kysucké Nové Mesto na dobu určitú do 31.12.2012 p. Emílii Bugáňovej,
ČSA 1300/10 Kysucké Nové Mesto v zmysle VZN č. 1/2012 o nakladaní s bytovým fondom
mesta Kysucké Nové Mesto.
III. v prípade neprevzatia bytu schvaľuje náhradníkov a to:
 Škoríková Škoríková Miroslava s priateľom, trvale bytom Kysucké Nové Mesto
 Milan Korman, trvale bytom Na Podstráni 1264/68
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 7.2.2 žiadosť Lenky Bobkovej s manž. Richardom trvale
bytom Štúrova 1303/24 Kysucké Nové Mesto o nájomný byt v KNM,
II. schvaľuje pridelenie 3-izbového nájomného bytu č. 18 v bytovom dome 2591/67 na ul.
Štúrovej Kysucké Nové Mesto na dobu určitú do 31.12.2012 p. Lenke Bobkovej s manž.
Richardom trvale bytom Štúrova 1303/24 Kysucké Nové Mesto v zmysle VZN č. 1/2012
o nakladaní s bytovým fondom mesta Kysucké Nové Mesto.
III. v prípade neprevzatia nájomného bytu schvaľuje náhradníkov a to:
 Jana Dupkalová, Hurbanova 2309 KNM
 Juraj Tichý, 9. mája 1176/17
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 7.2.3. zníženie nájmu Jane Štrkáčovej, nájomníčky bytu 10
v bytovom dome 922/42 ul. Komenského Kysucké Nové Mesto,
II. schvaľuje zníženie nájmu o 10 € mesačne Jane Štrkáčovej, trvale bytom Komenského
922/42-10 Kysucké Nové Mesto s účinnosťou od 1.5.2012 po dobu výkonu funkcie
domovníčky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 7.2.4. žiadosť Pavla Chvasteka a man. Anny, prechodne
bytom Clementisova 1048/54 Kysucké Nové Mesto o obnovenie nájomnej zmluvy na
nájomný byt,
II. zamieta žiadosť Pavla Chvasteka a man. Anny, prechodne bytom Clementisova 1048/54
Kysucké Nové Mesto o obnovenie nájomnej zmluvy.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 7.2.5. zníženie nájmu Dariny Jakubíkovej, nájomníčky bytu
8 v bytovom dome 1376/5 ul. Dubská cesta Kysucké Nové Mesto,
II. schvaľuje zníženie nájmu o 15 € mesačne Darine Jakubíkovej, prechodne bytom Dubská
cesta 1376/5-8 Kysucké Nové Mesto s účinnosťou od 1.5.2012 po dobu výkonu funkcie
domovníčky.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7.2.6:
Primátor mesta podal v zmysle VZN č. 4/2011 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej
núdzi a mimoriadnej jednorazovej dávky informáciu o poskytnutí mimoriadnej jednorazovej
dávky v sume 28,00 € pre Mareka Jeţíka, bytom Kysucké Nové Mesto 0.
Diskusia:
 p. Drexlerová – je to môj bývalý ţiak, aj za mnou prišiel pýtať, dala som mu aj jedlo aj
peniaze.
 p. Golis – nie som za to, aby sme mu takto pomáhali.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 7.2.6. informáciu o poskytnutí mimoriadnej jednorazovej
dávky pre Mareka Ježíka, bytom Kysucké Nové Mesto 0.
II. berie na vedomie informáciu o poskytnutí mimoriadnej jednorazovej dávky v sume 28,00 €
pre Mareka Ježíka, bytom Kysucké Nové Mesto 0. (17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7.3:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Suchánek - k tomuto záveru sme dospeli na základe analýzy z predchádzajúcich
ročníkov.
 p. Ondreášová – sú do súťaţe zaradené spolu rodinné domy s panelákmi? Obyvatelia
v činţiakoch sú potom znevýhodnení, nedá sa porovnávať záhradku pri dome so
záhradkou pred panelákom.
 p. Smieško, odd. ŢP – ráta sa iba s obytnými domami.
 p. Poláček – primátor zo svojich prostriedkov môţe dať do 100,00 € na túto súťaţ ako
cenu primátora.
 p. Hartel, primátor mesta – nevylučujem – dávam peniaze iným spôsobom.
 p. Macášek – dostali sme informáciu, ţe mesto je v dobrej kondícii, v bode č. 3 navrhujem
navýšiť nasledovne: 1. miesto – 120,00 €, 2. miesto – 90,00 €, 3. miesto – 50,00 €,
4. miesto – 40,00 €, 5. miesto – 20,00 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 7.3 zmenu súťažných podmienok súťaže „O najkrajšiu
výzdobu priľahlého pozemku – kvetinová výzdoba.“
II. schvaľuje zmenu súťažných podmienok súťaže „O najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku
– kvetinová výzdoba.“
(1/6/9/1 – uznesenie nebolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 7.3 doplnenú zmenu súťažných podmienok súťaže
„O najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku – kvetinová výzdoba.“
II. schvaľuje upravenú zmenu súťažných podmienok súťaže „O najkrajšiu výzdobu
priľahlého pozemku – kvetinová výzdoba.“
(16/0/0/1 – uznesenie bolo
schválené)
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K bodu č. 8.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 8.1 podľa § 9a ods. 9 zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí
výsledky výberového konania na prenájom časti nebytového priestoru v Poliklinike na ul.
Belanského č. 1346 v Kysuckom Novom Meste.
II. schvaľuje prenájom časti nebytového priestoru v Poliklinike na ul. Belanského č. 1346
v Kysuckom Novom Meste v prospech nájomcu KURATÍVA, s.r.o. 023 34 Kysucký
Lieskovec č. 266, IČO: 36691291, ktorý splnil podmienky výberového konania a ponúkol
najvyššiu cenu 19,02€/m2/rok bez služieb. Ide o priestory o výmere 7,00 m2 na prízemí,
ktoré sa budú využívať na zdravotnícke služby a nájomná zmluva sa uzatvorí na dobu
neurčitú s účinnosťou od 1.5.2012.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 8.2:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – je to dlhodobý problém. Zmluva je do roku 2027, pán Slávik má predkupné
právo. Chce stavbu dokončiť a oplotiť. Pozemok pre mesto nemá význam, navrhujem
odpredať.
 p. Ondreášová – súhlasím s pánom Poláčkom
 p. Mičian – v zastupiteľstve sedím uţ 9 rokov, odvtedy počúvam meno Slávik. Splnili si
všetky veci voči mestu. Teraz si poţiadali o odpredaj. Odporúčam odpredaj, cena podľa
znaleckého posudku, mesto dá vypracovať posudok na náklady ţiadateľa, schváliť
3/5väčšinou. (predloţil písomný návrh – viď príloha č. 1)
 p. Randa – po vysvetlení p. Mičiana súhlasím, majú predkupné právo. Pozemok je
nevyuţiteľný, prečo v komisii sa to takto nerozobralo?
 p. Chládek – podporujem p. Mičiana – dokázali námestie zveľadiť.
 p. Poláček – z 11 členov komisie bolo prítomných 6. Snaţil som sa im to vysvetliť.
Pán Kandrik povedal, ţe to bude pre mesto vyuţiteľný pozemok, preto to neschválili.
 p. Kandrik - v komisii to bolo vysvetlené. V minulosti bolo prijaté uznesenie (snáď ešte
platí), ţe v centre mesta nebudeme predávať pozemky. Nájomná zmluva bola robená tak,
ţe keď to dokončí, bude tam prechod. Keď sa nám zdá tri koruny nájom málo, treba
upraviť. Dať ekonomicky nájom. Som proti odpredaju, môţe tam byť 5 parkovacích
miest.
 p. Poláček – takto isto to povedal pán Kandrik na komisii. Pán Slávik ţiada odpredaj
tak, ako je teraz oplotenie.
 p. Mušková, odd. právne - pán Mičian navrhol odpredaj pozemkov z dôvodu osobitného
zreteľa. Takýto zámer však musí byť však 15 dní zverejnený.
 p. Poláček – stiahnuť to, dať na budúce zastupiteľstvo
 p. Ochodničan – predáva sa aj tá zeleň?
 p. Macášek – rozprávame o materiáli, ktorý bol pripravený, teraz zasa posúvame do
neutrálneho času. Apelujem na mesto, aby pouvaţovalo o architektovi. Budem hlasovať
za odpredaj, aby sa tá tortúra skončila. Urobili kus práce.
 p. Hartel, primátor mesta – je to v podstate uzatvorený dvor. Ťaţko obhájiť, ţe mesto tam
má nejaký verejný záujem. Aby bola dodrţaná litera zákona, nemôţeme teraz odpredať.
 p. Golis – pán Mičian dal písomný návrh, odpredať z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. V tomto prípade nemusí byť zámer zverejnený.
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 p. Mušková, odd. právne – je to nutné zverejniť.
 p. Hartel, primátor mesta – navrhujem odročiť, pred budúcim zastupiteľstvom zámer
zverejníme. Znalecký posudok dať vypracovať na riziko ţiadateľa, ak sa neodpredá, bude
musieť ho zaplatiť.
 p. Slávik, ţiadateľ – čo ak sa pani Mušková mýli?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 8.2. žiadosť Zdenka a Stanislava Slávika, Bottova 1120,
Kysucké Nové Mesto o odkúpenie pozemku – parcely č. C KN 3/1 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 63 m2 a p. č. C KN 4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 126 m2
v k. ú. Kysucké Nové Mesto.
II. odročuje žiadosť Zdenka a Stanislava Slávika, Bottova 1120, Kysucké Nové Mesto
o odkúpenie pozemku – parcely č. C KN 3/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m2
a p. č. C KN 4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 126 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 8.3:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – toto bolo zverejnené 15 dní?
 p. Mušková, odd. právne – toto je podľa iného paragrafu
 p. Randa – chcem iba upozorniť, ţe v tomto prípade postupujeme podľa zákona, ktorý
vtedy platiť. Teraz to uţ tak nejde. Treba dať občanom nejakú lehotu, dokedy si po starom
môţu odkupovať pozemky. Po tomto termíne postupovať uţ podľa teraz platného zákona
– cena minimálne podľa znaleckého posudku.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 8.3 žiadosť Ing. Pavla Baláža, Clementisova 1023/16,
Kysucké Nové Mesto o odkúpenie pozemku – parcely č. C KN 1626/68 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto pod garážou č. súp. 2085 pre
osobný automobil s jedným stojiskom v radovej zástavbe.
II. 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 využitím
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou) odpredaj pozemku – parcely č. C KN 1626/68
zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto pod garážou č.
súp. 2085 pre osobný automobil pre kupujúcich: Ing. Pavol Baláž a manželka Anna
Balážová, Clementisova 1023/7, Kysucké Nové Mesto, za dohodnutú kúpnu cenu 3,31
€/m2, 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
užívateľom pod jestvujúce garáže, ktorý bol pôvodným užívateľom rozhodnutím MsNV
daný do osobného užívania podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov,
pretože v konkrétnom prípade sa nepoužijú ust. § 9a) od. 1/ až 7/ citovaného zákona.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Poláček – občanov vyzvať písomne, aby si vysporiadali pozemky pod garáţami.
 p. Hartel, primátor mesta – ide o to, či sa to technicky dá, či ide o pôvodného vlastníka.
 p. Macášek – nešpekulovať, vyzvať vlastníkov listom.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 8.3 odpredaj pozemkov pod jestvujúcimi garážami
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II. ukladá vyzvať vlastníkov garáží s nevysporiadanými pozemkami, aby si ich vysporiadali
do 31.12.2012. Náklady spojené s doručením výzvy uhradí nadobúdateľ. Výzva bude
vykonaná formou doporučenej pošty.
T: 01.09.2012
Z: prednosta MsÚ
(16/1/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 8.4:
Ţiadosť Strednej odbornej školy strojníckej Kysucké Nové Mesto o zapoţičanie osobného
motorového vozidla za účelom jeho vyuţitia na cestu do Francúzska, druţobného mesta.
Diskusia:
 p. Urban – aktivita je dobrá, škola však patrí pod VÚC, mali by osloviť VÚC.
 p. Hartel, primátor mesta – v prvom rade je to druţba miest
 p. Kandrik – ide o referentské vozidlo – poistky a to ostatné, treba na to pamätať
 p. Suchánek – plne to podporujem, ide o prezentáciu mesta v zahraničí
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.4 žiadosť SOŠ strojníckej o zapožičanie motorového
vozidla
II. schvaľuje výpožičku hnuteľného majetku mesta Kysucké Nové Mesto – osobného
motorového vozidla Volkswagen Kombi, EČ: KM 494 AT v prospech Strednej odbornej
školy strojníckej, Ul. Športová 1326, Kysucké Nové Mesto, za účelom jeho využitia na
cestu do Francúzska, ktorá sa bude konať v dňoch od 29.05.2012 do 04.06.2012 vrátane,
a je realizovaná za účelom reprezentácie školy, ako aj nášho mesta na Medzinárodnom
kováčskom stretnutí vo francúzskom meste Rive de Gier, kde majú aj družobnú spoluprácu
s tamojšou školou.
Vypožičiavateľ uhradí na vlastné náklady PHM a poistenie motorového vozidla, osôb
a batožiny počas doby výpožičky.
Všetky povinnosti vypožičiavateľa budú zakotvené v zmluve o výpožičke.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 8.5:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom predloţený pred zasadnutím
zastupiteľstva. Ide o opakované havárie, situáciu je potrebné urýchlene riešiť.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 8.5 prehľad porúch a opráv vodovodnej prípojky pri
bytovom dome 2591 Ul. Revolučná
II. súhlasí, z dôvodu opakovanej poruchy na vodovodnom potrubí vodovodnej prípojky
nájomného bytového domu č. 2591 na Ul. Revolučnej, aby oprava bola vykonaná
výmenou potrubia úseku medzi pripojeniami, v ktorom vznikajú opakované poruchy.
(15/0/0/2 - uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 9:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Mičian – chcem sa ospravedlniť p. Kočišovi, členovi komisie sociálnej, kaţdú neúčasť
mal ospravedlnenú.
 p. Macášek – ak by mal byť materiál objektívny, nie vţdy je uvedené, či bol alebo nebol
ospravedlnený.
10

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 prehľad neúčasti na zasadnutiach jednotlivých komisií.
II. berie na vedomie prehľad neúčasti jednotlivých členov na zasadnutiach svojich komisií.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10:
V tomto bode boli poslanci oboznámení:
1. Urovnanie súdneho sporu staršieho dáta s VÚC. Hľadali sme riešenia na mimosúdnu
dohodu, vyriešenie pri vysporiadavaní majetku. Predloţili sme určité návrhy, dostali sme
prísľub, ţe do cca 2 týţdňov by uţ mali mať vyhodnotené naše návrhy. Ak nájdeme
dohodu, bude to predloţené na zastupiteľstve.
2. Ţiadosť manţelov Marčanových z ulice Sládkovičovej – stojaca voda na mestskom
cintoríne. Konáme s odborníkom, či pomôţe odvodnenie – drenáţ.
3. Dňa 25.04.2012 prebehne súťaţný deň – separovanie odpadu a očista mesta – súťaţíme
s ďalšími dvoma mestami. Víťaz dostane 999,00 €.
4. Prebieha rokovanie s firmou ohľadom kontajnerov na zber opotrebovaného prádla, obuvi,
hračiek. Špeciálne kontajnery na tento účel by distribuovali zdarma. Vyzbierané ošatenie,
obuv a hračky by putovali na charitu, na ďalšiu recykláciu.
5. Dňa 30.04.2012 si pripomenie oslobodenie nášho mesta – kladenie venca v mestskom
parku. Začína aj nultý ročník stavania mája.
Diskusia:
 p. Kandrik – zamokanie cintorína – do potrubia je zvedený celý Suľkov, dalo by sa tam
urobiť odvodnenie.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – územie je zamočené pod tým drenom
 p. Randa:
 Galaprogram ASANKA – chcem súbor vyzdvihnúť, trénerky by si zaslúţili nejakú
mimoriadnu odmenu.
 22.03.2012 – svetový deň vody – regionálny úrad verejného zdravotníctva robil
rozbory vody. Dal som urobiť rozbor vody zo studienky z Hornej Skotne. Robili však
iba 2 rozbory, tie dopadli veľmi dobre. Je však potrebné urobiť ešte ďalších 20
rozborov, cena je cca 150,00 €. To by mohlo dať urobiť mesto aspoň 1 krát za dva
roky.
 podnet od občanov z ulice Jesenského – premiestniť hojdačky, priestor by mala viac
monitorovať mestská polícia
 priestor pri vodojeme pri lipke – veľký neporiadok, vyčistenie priestoru, vybudovať
preliezky – vyzvať aj vodárne, aby sa starali o svoj majetok, cesta je tieţ
v katastrofálnom stave.
 v deviatom mesiaci 2011 sme dávali poţiadavky na investičné akcie – nezabudnúť na
ne - oprava chodníka na Sládkovičovej, vyasfaltovanie plochy kde sa robí súťaţ vo
varení gulášu.
 p. Hartel, primátor mesta – dovolím si do tohto vstúpiť – poslanecké kluby nech predloţia
svoje návrhy na akcie, ktoré by sa mali robiť z prebytku rozpočtu. Zostavíme potom
celkový návrh a predloţíme do zastupiteľstva.
 p. Urban:
 problém psíčkárov – upozornenie od mestskej polície nestačí
 otázka mestského architekta – je to viac ako pálčivá vec
 p. Golis:
 podať správu o regenerácii pešej zóny – ako to ide – uverejňovať na webe, kde sú
určité obmedzenia
 písomná ţiadosť občanov – vytvorenie parkovacích miest
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 dobudovanie chodníka Ul. Murgašova – z tej strany od obvodného úradu
 kriţovatka ulíc Litovelská a Lipová, Kollárova a Litovelská – na chodníku stávajú
autá, bránia výhľadu na cestu.
 vysoké prerástle stromy – monitorovať to cez oddelenie ţivotného prostredia. Aj ľudia
keď sadia dreviny by si mali uvedomiť, ţe po čase vyrastú. Mesto by malo v tejto
oblasti samo iniciatívne konať. Pre ľudí je neprijateľné, aby si podávali ţiadosti
o výrub alebo orez a platili za to poplatky. Mesto by to malo samo robiť.
p. Hartel, primátor mesta - posudzovanie výrezu a orezu je vecou odbornou. Sú aj iné
odozvy, ţe poškodzujeme orezom, veľa vyrezávame.
p. Macášek:
 Ul. Matice slovenskej - chcú zrezať l krivý strom
 overovanie podpisov – aspoň jeden deň v týţdni predĺţený do 17.00 hod. Keď prídu
občania z práce uţ nie je nikde moţnosť si overiť.
 cintorín – akým spôsobom je poriešený
 výročie Asaniek – sú dobré, ale aj atléti sú dobrí, aj iní športovci - kaţdý prezentuje
tých svojich. Komisia kultúry urobiť prehľad, koľko akých klubov, oddielov máme,
aké dosahujú výsledky.
p. Ochodničan:
 prijímanie oddielov (predloţil písomný materiál - viď príloha č. 2)
 projekt športového strediska – vizualizácia
 kriţovatky ulíc Litovelská a Lipová
 MŠ Litovelská – zabezpečiť alarmom
 vlaková doprava – Ţelezničná spoločnosť Slovensko, a.s. – treba konať, uţ sa robia
nové grafikony
 koľajisko Kamence – prechod
 Kysucké kultúrne leto – mám určité návrhy
p. Hartel, primátor mesta – české rýchliky budú zastavovať, slovenské – aby sme s tým
nerátali, je to v rozpore s ich koncepciou – takú máme odpoveď.
p. Drexlerová – revitalizácia pešej zóny – ľudia boli nedočkaví, teraz keď sa práce
rozbehli, treba aj poďakovať mestu – pánovi Hartelovi, pani Svrčkovej i ostatným
zamestnancom.
p. Hartel, primátor mesta – dobre padne, keď človek počuje aj uznanie.
p. Svrčková, zástupkyňa primátora – je to pre nás záväzok, budeme musieť dávať pozor
na kvalitu prevedených prác, pretoţe bola vysúťaţená podozrivo nízka cena.
p. Slivka – pozvanie na Majstrovstvá Slovenska v cestnom behu dňa 22.04.2012. Občanov
i vodičov poprosiť o toleranciu
p. Poláček:
 bol nutný pútač na Kamencoch na pozemku mesta – bráni výhľadu na ľavú stranu
 riaditeľka ÚM – lavičky na cintorín,
 rozkopy po poruchách vody – dať potom do pôvodného stavu, usledovať to
 pešia zóna – revitalizácia – detské ihrisko nie pod oknami – malo byť medzi Billou
a gymnáziom. Plánuje sa tam aj s mestským rozhlasom?
 Ul. Štúrova – po 30 metroch za sebou sú tam 3 rozhlasy – premiestniť ich niekde inde
 Ul. Hviezdoslavova – parkovanie z oboch strán – nedá sa prejsť cez ulicu
 odbočka ku rampám – zlé parkovanie, zlý výhľad na cestu
p. Hartel, primátor mesta – mestský rozhas nie je súčasťou projektu, projekt musí byť
dodrţaný.
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 p. Ondreášová:
 Ul. 9. mája, Sládkovičova – vyčistenie potoka
 Ul. M. Nešporu – ako je umiestnené zrkadlo – dá sa tam urobiť prechod pre chodcov?
 Revitalizácia pešej zóny – kedy sa bude robiť na Kamencoch?
 p. Hartel, primátor mesta – nie je to naša cesta, dopravný inšpektorát s tým musí súhlasiť.
Poţaduje však nasvietenie prechodu – to je zo zákona. Musíme rozhodnúť o prioritách.
Na práce pri revitalizácii pešej zóny máme stanovený harmonogram prác, investičné
oddelenie povie konkrétne.
 p. Ševčík, tenisový klub – podal informáciu o priebehu prác na prenajatom pozemku, ich
výhľady do budúcnosti.
 p. Hartel, primátor mesta – od začiatku som podporoval túto myšlienku, zdala sa mi
dobrá. V moţnostiach mesta nie je vybudovať takúto halu.
 p. Drexlerová - okolie nie je ešte v poriadku, začne sa však uţ s výučbou atletiky vonku.
 p. Maráček, miestny podnikateľ – vystúpil v mene miestnych ţivnostníkov s poţiadavkou
zrušiť predajné miesto pred bielym domom. Poukázal za kultúru predaja. V prípade
nesplnenia ich poţiadavky podajú petíciu, budú štrajkovať.
 p. Kublová, odd. MH – povolenia na ambulantný predaj sú vydávané v zmysle VZN,
ktoré schválilo zastupiteľstvo. Zmluvy sú zverejňované na webe, prebytky môţe predávať
aj bez pokladne.
 p. Hartel, primátor mesta treba rozlišovať trţnicu a ambulantný predaj. Môţeme zrušiť
miesta pre ambulantný predaj, potom sa tam nemôţe predávať. Ak však splní predajca
podmienky, nemôţeme im zakázať predaj. V meste máme iba 2 miesta na ambulantný
predaj.
 p. Poláček – VZN je z roku 1999, treba urobiť úpravu. Prídu, predávajú a nemajú ţiadnu
pokladňu.
 p. Hartel, primátor mesta – toto úpravou VZN nevyriešime. VZN musí byť v súlade so
zákonom. Prebytky môţe predávať bez pokladne.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora - dnes ráno sme sa pánovi Maráčkovi venovali. Návrh
bol – pôvodný utorkový predaj na námestí. Otázne je, či ten utorok toto všetko pokryje,
denný predaj ovocia a zeleniny.
 p. Kandrik – vo VZN treba presne stanoviť kultúru predaja
 p. Ondreášová – koľko m2 majú trhovníci prenajatých? Musia mať v zmluve stanovený aj
počet m2. Nechcem aby si ľudia mysleli, ţe im chceme zrušiť miesto, kde si lacno kúpia.
 p. Hartel, primátor mesta – je to pre nás nový problém, doteraz si nikto na tento predaj
nesťaţoval. Ľudia to skôr vítali.
 p. Slivka – akým spôsobom je regulovaný predaj z áut. Poliaci vlani pred Billou predávali.
 p. Drexlerová – fakt je, ţe predaj nerobí aţ taký dojem pre prichádzajúcich do mesta.
Z druhej strany je to, ţe niektorí sa zhrozili, ţe by sa tento predaj mal zrušiť.
 p. Suchánek - nie kaţdý má moţnosť výjazdu do Poľska. Naši podnikatelia tieţ všetko
dováţajú z Poľska a potom predávajú tu. Toto nie je trţnica, iba trhové miesto.
 p. Hartel, primátor mesta – trţnicu bohuţiaľ nemáme, tá sa odpredala. Myslím, ţe l deň
v týţdni takéhoto predaja na námestí nepokryje denný predaj.
 p. Golis - zákon stanovuje podmienky pre tých aj tých. Ambulantný predaj môţe mesto
obmedziť, napr. na 2 dni v týţdni. Občiansku uvedomelosť treba zvyšovať, ale tí, čo voči
mestu majú povinnosť, tých treba aj kontrolovať.
 p Jeţo, prednosta MsÚ – VZN je staré, ale iný zákon zatiaľ nie je. Môţeme akurát
v niečom obmedziť, pojmy budú stále rovnaké.
 p. Hartel, primátor mesta – exekutíva pripraví návrh, nikomu nemôţeme prisľúbiť, ţe
druhého obmedzíme iba tak ako to chce niekto druhý.
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 p. Očko – tenisový klub – sú to dobrí meneţéri. Takto by sa malo pristupovať ku všetkým
aby aj iní povedali o svojich aktivitách. Pred celým mestom sa prezentovali.
 p. Hartel, primátor mesta – zastupiteľstvo je verejné, kaţdý kto sa chce odprezentovať
nejakým mimoriadnym výsledkom slúţiacim verejnosti, je vítaný.
 p. Poláček – koľko % má mesto v urbariáte? Kôrovec všetko zničil. Financie od ţelezníc –
uţ ich máme?
 p. Novotná, odd. finančné – sú na účte, účelovo viazané.
K bodu č. 11:
 p. Randa – v akom stave je budovanie parkoviska na Kamencoch?
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta – je to pripravené. Jednota zdôvodnila svoje omeškanie
problémom s výberom dodávateľa. Poţiadali nás, aby sme vybrali dodávateľa.
 p. Očko:
 informačná kancelária – kedy bude fungovať, je uţ nájomná zmluva? Takéto
pracovisko by sa hodilo do našej mestskej kniţnice.
 Neslušská cesta – začal sa budovať chodník, za čo som vďačný – aká bude jeho dĺţka?
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 informačná kancelária – ţiadateľka vykonávala vnútorné úpravy, propagačných
materiálov zatiaľ veľa nemáme. Čo im dáme, to odprezentujú. Vstúpime do spolupráce
s Čadcou, spoločná propagácia. Nemyslím si, ţe budeme mať toľko informačného
materiálu, aby sme budovali informačné pracovisko v kniţnici.
 chodník na Neslušskej ceste – ďalší úsek predstavuje náročnejšie technologické riešenie,
čomu zodpovedajú aj náklady na realizáciu. Zastupiteľstvo rozhodne o prioritách.
 p. Suchánek:
 dopravné značenie na Neslušskej ceste – tabuľa označujúca Kysucké Nové Mesto –
posunúť
 rekonštrukcia mestského rozhlasu – počuteľnosť je tam podstatne horšia
Odpovedal p. Ježo, prednosta MsÚ:
 poţiadavka bola posunúť tabuľu o cca 50 metrov, to bolo urobené
 rozhlas – rozdiel je medzi starými a novými reproduktormi, počuteľnosť je rozdielna.
Postupne sa zamieňajú staré reproduktory za nové.

Ing. Jana Svrčková
I. overovateľ

PhDr. Pavel Urban, PhD.
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Jeţo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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