Zápisnica
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 16.02.2012

Prítomní:

viď prezenčná listina

K bodu č. 1:
9-te zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov a hostí, ospravedlnil neúčasť poslancov: Drexlerová, Svrčková.
K bodu č. 2:
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Vavrín Randa, Daniel Bandura
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Ján Kandrik, Vladimír Macášek, Igor Behúň
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 2 návrh na zloţenie návrhovej komisie
II. schvaľuje
návrhovú komisiu v zloţení: Ján Kandrik, Vladimír Macášek, Igor Behúň.
(11/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 2 program rokovania 9-teho zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa
16.02.2012
II. schvaľuje
program 9-teho zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 16.02.2012
(12/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p. Jeţo, prednosta MsÚ.
uzn. 167/2011 zo dňa 08.12.2011 – splnené
uzn. 185/2011 zo dňa 08.12.2011 – splnené
uzn. 109/2011 zo dňa 08.09.2011 – splnené
 p. Macášek – predloţiť poslancom to, čo bolo ohľadom odpadu zistené. Zamyslieť sa nad
koncepciou, ako ďalej s odpadom, čo s poplatkami.
K bodu č. 4:
Návrh VZN č. 1/2012 o nakladaní s bytovým fondom mesta Kysucké Nové Mesto bol
poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Macášek – komisia sociálna prerokovala návrh, viackrát k tomu zasadala, dopĺňala
návrh, ktorý prešiel širokou diskusiou.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 4 návrh VZN č. 1/2012 o nakladaní s bytovým fondom mesta Kysucké
Nové Mesto
II. schvaľuje
VZN č. 1/2012 o nakladaní s bytovým fondom mesta Kysucké Nové Mesto
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5.1:
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2012 aţ 2014
a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2012 bolo poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne príspevky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 5.1 stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu
mesta na roky 2012 aţ 2014 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2012
II. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2012 aţ
2014 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2012 (14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5.2:
Návrh rozpočtu samosprávneho orgánu mesta Kysucké Nové Mesto, škôl a školských
zariadení na rok 2012 bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Randa - procedurálny návrh – body 5.2 – 5.5 prerokovať a hlasovať o nich am blok.
 p. Kandrik – celý bod 5, teda všetky návrhy rozpočtov prediskutovať a schváliť am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje
diskusiu a hlasovanie za body 5.2 – 5.8 am blok.
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Randa – komisia finančná sa zaoberala návrhmi rozpočtov na svojom zasadnutí dňa
19.01.20012. Po rozprave a vysvetlení vznesených pripomienok sa komisia uzniesla na
tom, ţe odporúča návrh rozpočtu schváliť.
Komisia finančná mala poţiadavku, aby na zastupiteľstve bola podaná informácia o výške
zostatkov z minulých rokov, oprava mestskej športovej haly – aj na mestskej rade sa
o tom hovorilo.
 p. Urban – poloţka MKŠS – bol mi doručený mail, ktorý som posunul primátorovi,
pisateľ ma upozorňuje na manko v dome kultúry
rok 2011 a 2012 – porovnával som poloţky, je tam navýšenie mzdových prostriedkov
o 5.461,00 € + plán prijať nového pracovníka (šofér, správca budov). Je tam teraz 13
pracovníkov.
kino Kysuca – v rozpočte figuruje aj na roky 2013, 2014 – štúdia kina
 p. Čierňava, riaditeľ MKŠS – navýšenie rozpočtu je o cca 60.000,00 € - podrobne
rozpracované v dôvodovej správe kaţdá jedna poloţka. Zníţil sa nám príjem za kultúrne
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akcie, odchod nájomníkov a prenájom priestorov pre kancelárie mesta, zvýšili sa náklady
na upratovanie.
šofér - máme vozidlo, ktoré je vyuţívané nonstop. Vodiča nevyhnutne potrebujeme, teraz
je viacero akcií, ľudia pracujú nepretrţite, musíme dodrţiavať aj zákonník práce. Ja som
riaditeľ a zároveň robím aj vodiča aj správcu budov. Toto by prešlo na novoprijatého
pracovníka. Pre porovnanie uvediem celkovú sumu rozpočtov:
rok 2007 513.000,00 €
rok 2012 508.000,00 €
 p. Hartel, primátor mesta – kino zatiaľ stále máme v majetku, v rozpočte s ním musíme
počítať. Vyuţívať ho aj na kultúrnu činnosť DK, urobiť ho univerzálnejším.
 p. Randa – teraz beţí výzva na digitalizáciu kín
 p. Čierňava – o výzve na digitalizáciu kín viem, musíme však mať zrekonštruovaný
zvuk, sedačky, potom môţeme predloţiť projekt.
 p. Chládek – komisia kultúry prehodnotila návrh rozpočtu a odporúča ho schváliť.
 p. Kandrik – predloţiť prehľad nákladov pre jednotlivé kluby, priamo na spotrebu, aké
majú dotácie od mesta.
 p. Kuba - šofér a správca budov v DK, to uţ dávno malo byť, nie aby riaditeľ robil aj
šoféra.
 p. Poláček – keď sa pre dom kultúry kupovalo auto, uţ vtedy som hovoril, ţe je treba aj
šoféra s oprávnením (preprava osôb)
 p. Urban - problém kultúry a športu bude stále, šofér bude pre športový klub. Efektívne
vynakladať prostriedky, povedať aj priemerné platy zamestnancov.
- digitalizácia kina – rádovo väčšia suma, stúpnu náklady – finančná samovraţda.
 p. Hartel, primátor mesta - šofér nemôţe byť zamestnanec športového klubu, máme
mestské kultúrno-športové stredisko. Je to v poriadku.
 p. Poláček – bývanie, občianska vybavenosť – čo s domom sluţieb? V rozpočte je
vyčlenených 7.000,00 €, je to smiešna suma. Ako to ideme urobiť? Okná tam idú
vypadnúť.
 p. Hartel, primátor mesta – tých 7.000,00 € je iba najnutnejšia oprava. Zateplenie, strecha,
to je rádovo vyššia suma. V rozdelení prebytku z minulých rokov treba s tým počítať. Nie
je to na celú opravu.
 p. Kandrik – bolo vysvetlené prečo je tých 7.000,00 €, je to iba nutná rezerva – akútny
stav. Oprava je okolo 20.000,00 €. Ak sa o dom sluţieb nevieme postarať, treba ho
predať.
 p. Golis – str. 32 – príjmy a výdavky – 295.330,00 € - toto je súčasťou výdavkov mesta
a bude sa to musieť ešte schvaľovať v zastupiteľstve?
 p. Novotná, odd. finančné – sú to výdavky, ktoré sa budú ešte schvaľovať. Predpokladaný
zostatok z minulých rokov je 150.000,00 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 5.2 návrh rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2012
II. schvaľuje
návrh rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2012
A. BEŽNÉ PRÍJMY:
z toho - samosprávny orgán Mesto Kysucké Nové Mesto
- školstvo

8 521 215 €
8 416 658 €
104 557 €

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

8 148 544 €
4 044 141 €
4 104 403 €
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C. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

1 485 841 €
1 744 986 €

D. FINANCNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ
FINANCNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

266 704 €
84 900 €

2. Rozpočet ZŠ Nábreţná na rok 2012
Beţné príjmy
Beţné výdavky

10 506 €
787 605 €

3. Rozpočet ZŠ Clementisova na rok 2012
Beţné príjmy
Beţné výdavky

18 555 €
869 994 €

4. Rozpočet ZŠ Dolinský potok na rok 2012
Beţné príjmy
Beţné výdavky

4 000 €
444 709 €

5. Rozpočet MŠ Komenského na rok 2012
Beţné príjmy
Beţné výdavky

7 210 €
217 577 €

6. Rozpočet MŠ Litovelská na rok 2012
Beţné príjmy
Beţné výdavky

7 496 €
214 489 €

7. Rozpočet MŠ 9. mája na rok 2012
Beţné príjmy
Beţné výdavky

10 390 €
266 040 €

8. Rozpočet ZÚŠ na rok 2012
Beţné príjmy
Beţné výdavky

45 500 €
768 579 €

9. Rozpočet CVC na rok 2012
Beţné príjmy
Beţné výdavky

900 €
535 410 €

10. Rozpočet Údrţba mesta na rok 2012
Beţné príjmy
Finančné operácie príjmové
Beţné výdavky

755 743 €
41 500 €
797 243 €

11. Rozpočet MKŠS na rok 2012
Beţné príjmy
Beţné výdavky

622 912 €
622 912 €
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 5.3 návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Údrţba mesta Kysucké
Nové Mesto na rok 2012
II. schvaľuje
návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Údrţba mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 5.4 návrh rozpočtu príspevkovej Mestské kultúrno-športové stredisko
Kysucké Nové Mesto na rok 2012
II. schvaľuje
návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké
Nové Mesto na rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 5.5 návrh programového rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na roky
2012 – 2014
II. schvaľuje
návrh programového rozpočtu mesta kysucké Nové Mesto na rok 2012
III. berie na vedomie
návrh programového rozpočtu mesta kysucké Nové Mesto na rok 2013 - 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 5.6 návrh rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2013 – 2014
II. berie na vedomie
Rozpočet mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2013 – 2014
Rozpočet ZŠ Nábreţná na roky 2013 – 2014
Rozpočet ZŠ Clementisova na roky 2013 – 2014
Rozpočet ZŠ Dolinský potok na roky 2013 – 2014
Rozpočet MŠ Komenského na roky 2013 – 2014
Rozpočet MŠ Litovelská na roky 2013 – 2014
Rozpočet MŠ 9. mája na roky 2013 – 2014
Rozpočet ZUŠ na roky 2013 – 2014
Rozpočet CVČ na roky 2013 – 2014
Rozpočet Údrţba mesta na roky 2013 – 2014
Rozpočet MKŠS na roky 2013 – 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 5.7 návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Údrţba mesta Kysucké
Nové Mesto na roky 2013 – 2014
II. berie na vedomie
návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Údrţba mesta Kysucké Nové Mesto na roky
2013-2014.
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Mestské zastupiteľstvo v kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 5.8 návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové
stredisko Kysucké Nové Mesto na roky 2013 – 2014.
II. berie na vedomie
návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké
Nové Mesto na roky 2013 – 2014
(11/0/3/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Macášek – mám taký dojem, ako keby sme nedostávali celkové informácie. Máme
informácie, ţe v dome kultúry sa niečo deje. Potom nevieme dobre rozhodnúť – ľudia sa
ma pýtajú, čo sa deje v dome kultúry, dostávam maily.
 p. Hartel, primátor mesta – neviem čo je tu na spochybnenie, pracovníčka je toho času na
PN, osobné vzťahy by sa nemali pretriasať na zastupiteľstve.
K bodu č. 6:
Správa hlavného kontrolóra o vybavovaní sťaţností za rok 2011 bola poslancom zaslaná
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 6 správu o vybavovaní sťaţností za rok 2011
II. berie na vedomie
správu o vybavovaní sťaţností za rok 2011.
(11/0/0/5 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6.1:
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2011 bola poslancom doručená
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Randa – k správe ako takej nemám pripomienky. Uvádza sa tam, ţe jedna kontrola bola
začatá v roku 2011 a bude dokončená v roku 2012 – o akú kontrolu ide?
 p. Chládková, hlavná kontrolórka - kontrola CVČ sv. Jakuba
 p. Behúň – beţné výdavky ZŠ – uţ boli niektoré nedostatky zistené kontrolou odstránené?
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – áno, o opatreniach je záznam zaloţený v spise
kontroly
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 6.1 správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2011
II. berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2011
(15/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7:
Návrhy na uznesenie spolu s dôvodovou správou boli poslancom zaslané v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – za klub SMER podávam procedurálny návrh – za body 7.1 – 7.4 diskutovať
a hlasovať am blok.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje
body programu 7.1 – 7.4 prediskutovať a hlasovať za ne jedným hlasovaním.
(15/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 7.1.1 ţiadosť Jaroslava Šidlu, trvalý pobyt Dubie č. 24 Kysucké Nové
Mesto o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
II. zamieta
ţiadosť Jaroslava Šidlu, trvalý pobyt Dubie č. 24 Kysucké Nové Mesto o jednorazovú
dávku v hmotnej núdzi nakoľko ţiadateľ nespĺňa podmienku uznesenia MsZ č. 5/2005,
bod E/89 zo dňa 12.7.2005.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 7.1.2 ţiadosť Evy Baláţovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
II. zamieta
ţiadosť Evy Baláţovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o jednorazovú dávku v hmotnej
núdzi, nakoľko nespĺňa podmienku uznesenia MsZ č. 5/2005, bod E/89 zo dňa 12.7.2005.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 7.12.3 ţiadosť Štefana Tabaka, trvalý pobyt Dubská cesta 522 Kysucké
Nové Mesto o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
II. zamieta
ţiadosť Štefana Tabaka, trvalý pobyt Dubská cesta 522 Kysucké Nové Mesto
o jednorazovú dávku, nakoľko ţiadateľ nespĺňa podmienku v zmysle zákona 599/2003
o pomoci v hmotnej núdzi.
Mestské zastupiteľstvo v kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 7.2.2 ţiadosť Márie Dankovičovej, trvalý pobyt Komenského 1140/15,
024 01 Kysucké Nové Mesto, prechodne Murgašova 613/7-10 Kysucké Nové Mesto
o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu 613/7-10 pre celú svoju rodinu a to:
Mária Dankovičová – ţiadateľka, Štefan Dankovič - manţel, Štefan Dankovič - syn,
Mária Dankovičová – dcéra
II. schvaľuje
ţiadosť Márie Dankovičovej, trvalý pobyt Komenského 1140/15, 024 01 Kysucké Nové
Mesto, prechodne Murgašova 613/7-10 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému
pobytu do nájomného bytu 613/7-10 pre celú svoju rodinu a to: Mária Dankovičová ţiadateľka, Štefan Dankovič - manţel, Štefan Dankovič - syn, Mária Dankovičová – dcéra
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 7.2.3 ţiadosť Michala Pytla, prechodne Cesta do Rudiny 2939/7A-11
Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu 2939/7A-11 pre
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celú svoju rodinu a to: Michal Pytel – ţiadateľ, Mária Pytlová – manţelka, Patrik Pytel
– syn, Nela Pytlová - dcéra
II. schvaľuje
ţiadosť Michala Pytla prechodne Cesta do Rudiny 2939/7A-11 Kysucké Nové Mesto o
prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu 2939/7A-11 pre celú svoju rodinu a to:
Michal Pytel - ţiadateľ, Mária Pytlová - manţelka, Patrik Pytel - syn, Nela Pytlová –
dcéra.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 7.2.4 ţiadosť Zuzany Bučkovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto,
prechodne Dubská cesta 1376/5-25 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu
do nájomného bytu na Dubskej ceste 1376/5-25 Kysucké Nové Mesto, ktorého je
nájomníčkou a to: Zuzana Bučková - ţiadateľka, Ernest Daniel – druh, Ernest Daniel –
syn, Alena Bučková – dcéra
II. schvaľuje
ţiadosť Zuzany Bučkovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne Dubská cesta
1376/5-25 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu na
Dubskej ceste 1376/5-25 Kysucké Nové Mesto, ktorého je nájomníčkou a to: Zuzana
Bučková - ţiadateľka, Ernest Daniel – druh, Ernest Daniel – syn, Alena Bučková – dcéra
Mestské zastupiteľstvo v kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 7.2.5 ţiadosť Ingrid Baláţovej s manţ. Róbertom, trvalý pobyt
Murgašova 613/5-18 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného
bytu č 48 na ul. Clementisovej č. 1048 Kysucké nové Mesto a to: Ingrid Baláţová –
ţiadateľka, Róbert Baláţ – manţel, Róbert Baláţ – syn, Ingrid Baláţová – dcéra, Barbora
Baláţová – dcéra
II. schvaľuje
ţiadosť Ingrid Baláţovej s manţ. Róbertom, trvalý pobyt Murgašova 613/5-18 Kysucké
Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu č 48 na ul. Clementisovej
č. 1048 Kysucké nové Mesto a to: Ingrid Baláţová - ţiadateľka, Róbert Baláţ – manţel,
Róbert Baláţ – syn, Ingrid Baláţová – dcéra, Barbora Baláţová – dcéra.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 7.2.6 ţiadosť Štefánie Minárikovej, trvalý pobyt Belanského 230/60
Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul.
Murgašova 613/5-34 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje
ţiadosť Štefánie Minárikovej, trvalý pobyt Belanského 230/60 Kysucké Nové Mesto
o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Murgašova 613/5-34 Kysucké
Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 7.2.7 ţiadosť Daniely Facunovej Zaťkovej, trvalý pobyt Murgašova
994/10-5 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul.
Murgašovej 613/5-38 Kysucké Nové Mesto, ktorého je nájomníčkou a to: Daniela
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Facunová Zaťková - ţiadateľka, Miroslav Facuna – manţel, Dominika Facunová – dcéra,
Marika Zaťková – dcéra
II. schvaľuje
ţiadosť Daniely Facunovej Zaťkovej, trvalý pobyt Murgašova 994/10-5 Kysucké Nové
Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Murgašovej 613/5-38
Kysucké Nové Mesto, ktorého je nájomníčkou a to: Daniela Facunová Zaťková ţiadateľka, Miroslav Facuna – manţel, Dominika Facunová – dcéra, Marika Zaťková –
dcéra.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 7.2.8 ţiadosť Gabriely Mazúrovej, trvalý pobyt Revolučná 1344/10
Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul.
Murgašovej 613/5-29 Kysucké Nové Mesto, ktorého je nájomníčkou a to: Gabriela
Mazúrová – ţiadateľka, Ján Mazúr – manţel, Barbora Mazúrová – dcéra
II. schvaľuje
ţiadosť Gabriely Mazúrovej, trvalý pobyt Revolučná 1344/10 Kysucké Nové Mesto
o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Murgašovej 613/5-29 Kysucké
Nové Mesto, ktorého je nájomníčkou a to: Gabriela Mazúrová – ţiadateľka, Ján Mazúr –
manţel, Barbora Mazúrová – dcéra
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 7.2.9 ţiadosť Anny Ţeriavovej, trvalý pobyt Matice slovenskej 790/11-2
Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul.
Murgašovu 613/5-11 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje
ţiadosť p. Anny Ţeriavovej, trvalý pobyt Matice slovenskej 790/11-2 Kysucké Nové Mesto
o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Murgašovu 613/5-11 Kysucké
Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 7.2.10 ţiadosť Ivety Polepšekovej, trvalý pobyt M. Nešporu 1205/10
Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Štúrovu
2591/69-9 Kysucké Nové Mesto, ktorého je nájomníčkou a to: Iveta Polepšeková –
ţiadateľka, Mário Polepšek – syn, Simona Polepšeková – dcéra
II. schvaľuje
ţiadosť Ivety Polepšekovej, trvalý pobyt M. Nešporu 1205/10 Kysucké Nové Mesto
o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Štúrovu 2591/69-9 Kysucké
Nové Mesto, ktorého je nájomníčkou a to: Iveta Polepšeková – ţiadateľka, Mário
Polepšek – syn, Simona Polepšeková – dcéra.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 7.2.11 ţiadosť Emílie Litvíkovej, trvalý pobyt Prievidza, prechodne
Dubská cesta 1376/7-3 o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská
cesta 1376/7-3, ktorého je nájomníčkou s manţ. a to: Emília Litvíková – ţiadateľka, Laura
Litvíková – dcéra, Andrej Litvík – syn
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II. schvaľuje
ţiadosť Emílie Litvíkovej, trvalý pobyt Prievidza, prechodne Dubská cesta 1376/7-3
o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/7-3, ktorého
je nájomníčkou s manţ. a to: Emília Litvíková – ţiadateľka, Laura Litvíková – dcéra,
Andrej Litvík – syn.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 7.2.12 ţiadosť Miroslava Strkáča, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto,
prechodne Dubská cesta 1376/5-27 o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu
na ul. Dubská cesta 1376/5-27, ktorého je nájomníkom.
II. schvaľuje
ţiadosť Miroslava Strkáča, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne Dubská cesta
1376/5-27 o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská cesta
1376/5-27, ktorého je nájomníkom.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 7.2.13 ţiadosť Jany Michulkovej, trvalý pobyt, 9. mája 1176/65
Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt do nájomného
bytu 2591/65-20 pre svojho priateľa p. Jána Jurištu, trvale bytom Ochodnica 548
II. schvaľuje
ţiadosť Jany Michulkovej, trvalý pobyt 9. mája 1176/65 Kysucké Nové Mesto o súhlas
k prihláseniu na prechodný pobyt pre svojho priateľa p. Jána Jurištu, trvale bytom
Ochodnica 548 do nájomného bytu 2591/65-20 na ul. Štúrovu v Kysuckom Novom Meste
počas platnej nájomnej zmluvy ţiadateľky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 7.3.1 ţiadosť Ladislava Lobodasa, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto
o nájomný byt v KNM
II. schvaľuje
pridelenie nájomného bytu – garsónky č. 39 v bytovom dome 1376/5 na ul. Dubská cesta
Kysucké Nové Mesto na dobu určitú do 31.12.2012 p. Ladislavovi Lobodasovi, trvalý
pobyt Kysucké Nové Mesto v zmysle Smernice o prideľovaní nájomných bytov vo
vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto.
III. schvaľuje
náhradníkov v prípade neprevzatia nájomných bytov a to:
Frátriková Simona Kysucké Nové Mesto
Škoríková Dana, Kysucké Nové Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 7.3.2 ţiadosť Vladimíra Baníka, trvalý pobyt 9. mája 1181 Kysucké
Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v KNM
II. schvaľuje
pridelenie nájomného 1-izbového bytu č. 8 v bytovom dome 2939/7A na ul. Cesta do
Rudiny Kysucké Nové Mesto na dobu určitú do 31.12.2012 p. Vladimírovi Baníkovi trvale
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bytom 9. mája 1181 Kysucké Nové Mesto v zmysle Smernice o prideľovaní nájomných
bytov vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 7.3.3 ţiadosť Michaely Urbaníkovej, trvale bytom Sládkovičova
1223/71-6 Kysucké Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje
pridelenie nájomného 1-izbového bytu č. 46 v bytovom dome 613/5 na ul. Murgašovej
Kysucké Nové Mesto na dobu určitú do 31.12.2012 Michaele Urbaníkovej trvale bytom
Sládkovičova 1223/71- Kysucké Nové Mesto v zmysle Smernice o prideľovaní nájomných
bytov vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 7.3.4 ţiadosť Karola Vavru, trvale bytom Kollárova 834 Kysucké Nové
Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje
pridelenie nájomného 1-izbového bytu č. 18 v bytovom dome 613/5 na ul. Murgašovej
Kysucké Nové Mesto na dobu určitú do 31.12.2012 Karolovi Vavrovi, trvale bytom
Kollárova 834 Kysucké Nové Mesto v zmysle Smernice o prideľovaní nájomných bytov vo
vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto
III. schvaľuje
náhradníkov, v prípade neprevzatia navrhovanými ţiadateľmi na 1-izbové byty:
Mária Urbanová, Kukučínova 664 Kysucké Nové Mesto
Juraj Šuraba, ČSA 1306/7 Kysucké Nové Mesto
Adam Halúska, 1. mája 271, Kysucké Nové Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 7.3.5 ţiadosť Ľuboša Pytla, trvalý pobyt Lipová 821/9, Kysucké Nové
Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste.
II. schvaľuje
pridelenie nájomného 2-izbového bytu č. 23 v bytovom dome 2591/65 na ul. Štúrovej
Kysucké Nové Mesto na dobu určitú do 31.12.2012 Ľubošovi Pytlovi, trvalý pobyt Lipová
821/9 Kysucké Nové Mesto v zmysle Smernice o prideľovaní nájomných bytov vo
vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 7.3.6 ţiadosť Júliusa Sucháňa, trvalý pobyt Revolučná 1171, Kysucké
Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje
pridelenie nájomného 3-izového bytu č. 2 v bytovom dome 2591/69 na ul. Štúrovej
Kysucké Nové Mesto na dobu určitú do 31.12.2012 Júliusovi Sucháňovi, trvalý pobyt
Revolučná 1171 Kysucké Nové Mesto v zmysle Smernice o prideľovaní nájomných bytov
vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto
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III. schvaľuje
náhradníka pre 2-izbový, prípadne 3-izbový byt: Anna Urbanová, Revolučná 1171
Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 7.3.7 ţiadosť Petronely Hrankayovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto
o nájomný byt v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje
pridelenie nájomného bytu – garsónky č. 9 v bytovom dome 1376/5 na ul. Dubská cesta
Kysucké Nové Mesto na dobu určitú do 31.12.2012 Petronele Hrankayovej, trvalý pobyt
Kysucké Nové Mesto v zmysle Smernice o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve
mesta Kysucké Nové Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu 7.4 ţiadosť Antónie Dadajovej, trvalý pobyt Murgašova č. 612/7
Kysucké Nové Mesto o splátkový kalendár na nedoplatky, ktoré jej vznikli na nájomnom
a sluţbách spojených s bývaním v nájomnom byte v Kysuckom Novom Meste.
II. schvaľuje
ţiadosť Antónie Dadajovej, trvale bytom Murgašova 612/7 Kysucké Nové Mesto
o splátkový kalendár na sumu istinu - 1127,66 € za nájom bytu a sluţby spojené s bývaním
a to v mesačných splátkach po 70,00 €.
(14/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7.5:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Chládek – komisia kultúry a športu sa uvedenou ţiadosťou zaoberala na svojom
zasadnutí. Názor komisie je taký, aby tam bolo aj nejaké mládeţnícke druţstvo, to tam
však nie je, preto komisia neodporučila.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom
I. prerokovalo
v bode programu 7.5 ţiadosť o začlenenie biliardového klubu OLDBOYS Kysucké Nové
Mesto medzi športové kluby MKŠS.
II. zamieta
ţiadosť biliardového klubu OLDBOYS Kysucké Nové Mesto o začlenenie medzi športové
kluby MKŠS.
(9/1/6/1 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 8:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Kandrik – táto moţnosť info kancelárie je lákavá, ale iba by to robila pomimo. Som za
to, aby info kancelária bola v dome kultúry na úrovni.
 p. Suchánek – som za to, aby sa to podporilo, u nás táto sluţba absentuje. Prenajímateľ by
musel deklarovať koľko percent činnosti by zaberala info kancelária.
12

 p. Behúň – podporujem alternatívu A – urobiť zmluvu na dobu určitú
 p. Ondreášová – súhlasím s pánom Kandrikom. Pani Svrčková nástojila s tým, ţe mesto
priestory potrebuje, teraz ich ideme znova prenajímať.
 p. Hartel, primátor mesta – info kanceláriu nemôţeme automaticky zriadiť v dome
kultúry, nie je tam vhodný priestor, boli by nutné stavebné úpravy + zamestnanec na
výkon činnosti. Priestor mesto potrebuje tak ako kaţdý iný priestor. Zásadne nám to
nepomôţe poriešiť všetky nevyhovujúce priestory.
 p. Poláček – keď sa diskutovalo o tom, ţe sa obvodný úrad ruší, ţe sa priestor nebude
prenajímať. Stačí urobiť stánok v dome kultúry, tie letáky aj tak budeme dávať my.
 p. Kandrik – info kancelária – my sa rozhodneme ako ju vybudujeme, na akej úrovni.
Bola pripomienka, ţe priestory v dome kultúry sú nedôstojné.
 p. Ondreášová – zdá sa mi to účelové, zmluvu otcovi nechcela Svrčková predĺţiť, ţe
úrad priestor potrebuje.
 p Hartel, primátor mesta – otec mal zmluvu na dobu určitú. Priestor sa buď prenajme
verejnou súťaţou alebo priamemu záujemcovi – dôvod osobitného zreteľa.
 p. Chládek – pýtal som sa na mestskej rade, ţe prečo nie je takáto kancelária v dome
kultúry – ţe sme neboli úspešní v projekte.
 p. Poláček – vadí mi, ţe sme hovorili záujemcom, ţe sa priestor nebude prenajímať.
 p. Hartel, primátor mesta – ak sa dôvod osobitného zreteľa neuzná, všetci záujemcovia sa
môţu prihlásiť do verejnej súťaţe.
 p. Suchánek – vôbec neviem o tom, kto má o tento priestor záujem. Info kancelária
absentuje, malo by to byť prioritou.
 p. Slivka – škoda, ţe ideme takou formou, ţe ak nám neprejde grant, tak to neurobíme.
Info kanceláriu treba urobiť.
 p. Urban – mal som zriadenie turistickej kancelárie ako svoju prioritu. Info kancelária je
taká sluţba, ţe je tam odborník, ktorý pomôţe vyhľadať ubytovanie, aktivity v okolí.
Grant preto neprešiel, lebo zriadenie turistickej kancelárie by malo byť v historickej
budove, dom kultúry nie je historická budova. Ak to servisne dokáţe p. Šošková
zabezpečiť, podporujem.
 p. Macášek – ťaţko sa mi teraz rozhoduje, aké stanovisko zaujať. Jedná sa o majetok
mesta, nech kontrolórka povie, či je všetko v poriadku.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Nemôţem svojim
osobným stanoviskom ovplyvňovať rozhodovanie zastupiteľstva.
 p. Randa – súhlasím s pánom Urbanom, ţe toto v meste chýba. Mesto by info
kanceláriu neuţivilo. Na dolných Kysuciach takéto zariadenie absentuje. Vidím tu
určitý nesúlad so zákonom o majetku obcí, preto sa zdrţím hlasovania.
 p. Hartel, primátor mesta – ja nevidím ţiaden nesúlad
 p. Golis – bude mesto nejako finančne prispievať – okrem letákov?
 p. Hartel, primátor mesta – nie
 p. Očko – prečo spájame osobitný zreteľ – dať verejnú súťaţ s podmienkou, ţe tam
bude info kancelária. Ak sa p. Šoškovej nebude dariť, dá nám výpoveď a bude po info
kancelárii.
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 p. Hartel, primátor mesta – ak niekto vyhrá súťaţ, ţe tam chce predávať ponoţky,
zaviaţeme ho, aby tam mal info kanceláriu? Ak jej to nepôjde, mesto nič nestráca, lebo do
toho nič nedáva.
 p. Poláček – teraz to dáme p. Šoškovej
 p. Suchánek – vidíte tam nesúlad so zákonom pani kontrolórka?
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – osobitný zreteľ musí fungovať po celú dobu prenájmu.
Všetko je to otázka nájomnej zmluvy. Osobitný zreteľ musí byť známy, zdôvodnený.
 p. Slivka – mala tu byť p. Šošková.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo
v bode programu č. 8 ţiadosť Eriky Šoškovej, trvale bytom: ul. Lipová 996/3, Kysucké
Nové Mesto, o prenájom nebytových priestorov v budove č. s. 94 (budova Mestského
úradu) na Námestí slobody v Kysuckom Novom Meste, ktorá je zapísaná na LV č. 1880
vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysuckého Nové Mesta.
II. schvaľuje
podľa ust. §-u 9a/ ods. 9/ písm. c/ zák. č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 138/91 Zb. o majetku obcí, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské
zastupiteľstvo rozhodne 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov, prenájom nebytových
priestorov v budove č. s. 94 (budova Mestského úradu) na Námestí slobody v Kysuckom
Novom Meste, ktorá je zapísaná na LV č. 1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysuckého
Nové Mesta.
Jedná sa o nasledovné miestnosti, ktoré sa nachádzajú na prízemí budovy č. s. 94, ktoré
majú samostatný vchod z Námestia slobody:
 Miestnosť č. 1 o výmere 17 m2
 Miestnosť č. 2 o výmere 11 m2
 Miestnosť č. 3 o výmere 4 m2
 Sociálne zariadenie o výmere 2 m2
za cenu nájmu za podlahovú plochu 50,00 €/m2/rok + sluţby spojené s uţívaním
nebytových priestorov:
 Vodné a stočné, teplo, ktoré sa bude hradiť paušálnou čiastkou v sume 600,00 € ročne.
 Na odber elektrickej energie sa prihlási nájomca priamo u dodávateľa, pretoţe
objekty majú samostatný merač elektrickej energie.
 Odvoz odpadu zaplatí nájomca v zmysle platného VZN.
pre nájomcu:
 Erika Šošková, trvale bytom: ul. Lipová 996/3, Kysucké Nové Mesto,
 za účelom vyuţívania predmetu prenájmu:
- na zriadenie Kysuckej agentúry, ktorá bude zabezpečovať činnosť informačného
centra mesta, ktoré v našom meste absentuje, a bude sprostredkovávať návštevníkom
mesta informácie o kysuckom regióne, o jeho pamiatkach a pamätihodnostiach, taktieţ
o dianí v našom meste i jeho okolí, čím agentúra prispeje k zviditeľneniu mesta
kysuckého regiónu, bude zabezpečovať predaj máp, pohľadníc, suvenírov a ďalšieho
propagačného materiálu o našom meste, a tieţ prehľad pracovného trhu.
 na dobu neurčitú od 01. 03. 2012 s výpovednou lehotou 3 mesiace.
(12/1/3/0 – 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 č. 8.1 ţiadosť Ivany Baláţovej, trvalý pobyt Horný Vadičov č. 59
prenájom nebytových priestorov v Dome sluţieb na Vajanského ul. č. 221 v Kysuckom
Novom Meste
II. schvaľuje
ţiadosť Ivany Baláţovej, trvalý pobyt Horný Vadičov č. 59, 023 45 Horný Vadičov
o pridelenie nebytových priestorov v objekte Domu sluţieb na ul. Vajanského č. 221
v Kysuckom Novom Meste o výmere cca 30,02 m2 (prevádzková miestnosť) za cenu 38,05
€/m2/rok bez sluţieb vrátane inflácie /uzn. MsZ č. 1/2004 zo dňa 27.1.2004/ na dobu
neurčitú za účelom zriadenia prevádzky: predajňa textilu.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 9:
Prehľad neúčasti na zasadnutiach komisií obdrţali poslanci v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Macášek – chýba mi v tom aktuálnosť. Pani Macášková sa vzdala členstva v komisii.
Treba komisie otvoriť. Tí, čo nechcú pracovať, nahradiť ich.
 p. Poláček – pravdou je, ţe niektoré komisie sa schádzajú častejšie ako 1 x za mesiac.
Pamätáte sa aké tu boli kriky pri zriaďovaní komisií? Materiály do komisie – návrhy
rozpočtov boli na webe, ale členovia komisie ho nemali.
 p. Hartel, primátor mesta – je neekonomické takýto veľký elaborát dávať všetkým členom
komisie, predsedovia komisií ho predsa mali.
 p. Suchánek – bol som iniciátorom tohto, pani Macášková aj pán Bíleš sa vzdali
členstva v komisii. Ţiadam kooptovať ďalších 2 členov.
 p. Hartel, primátor mesta – je to potrebné, aby sa komisia rozširovala?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. berie na vedomie
vzdanie sa členstva v komisii ochrany ţivotného prostredia:
 RNDr. Drahomíra Macášková
 Ing. Jaroslav Bíleš
II. schvaľuje
počet členov komisie ochrany ţivotného prostredia – 6 členov.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Macášek – materiál odloţiť, pripraviť prerozdelenie všetkých komisií.
1. Jednota – parkovisko.
Primátor podal informáciu o stave, rokovaniach s Jednotou. Bolo im odoslané uznesenie
prijaté na zastupiteľstve. Čakáme na ich vyjadrenie.
2. Centrálna mestská zóna
Ukončené je verejné obstarávanie, je to na kontrole na VÚC.
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3. ZŠ Dolinský potok
Pokúšame sa získať finančné prostriedky z ekofondu na zateplenie budov. Prejavili sme
záujem, podali sme ţiadosť. Ţiadateľov je rádovo viac ako je moţné uspokojiť.
K bodu č. 9:
 p. Suchánek – obrátil sa na mňa Ing. Galvánek z Dubia 116 so ţiadosťou o navýšenie
odpadovej nádoby alebo výmenu za 240 l nádobu. Bude platiť dvojnásobok poplatku.
 p. Macášek – keď skončí, znova budeme hlasovať o ukončení?
 p. Moravčíková, referát ŢP – ako budeme vyberať poplatok? Zákon nedovoľuje 2
poplatky.
 p. Jeţo, prednosta MsÚ – nech sa pán Galvánek priamo spojí s firmou T+ T.
 p. Hartel, primátor mesta – toto dorieši exekutíva
K bodu č. 10:
 p. Ondreášová:
 ţiadam odpoveď od pána Brodňana, prečo kvalita prenosu zo zastupiteľstva bola
minule taká slabá?
 Údrţba mesta – je teraz kalamita. Asi pred 2 týţdňami bol tieţ sneh, začali ste robiť aţ
ráno. Treba sneh odváţať – mesto nemá na to finančné prostriedky aby sa takéto veci
robili? Občania si platia dane, nemôţu sa dostať autom z parkoviska.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
Sneh sa odváţal iba z tých lokalít, kde to bolo nevyhnutné, kde to blokuje výjazdy a vjazdy
zásobovania, odvoz odpadu, sanitné vozidlá. Nemáme na to financie, aby sme sneh odváţali
z celého mesta.
 p. Ondreášová – vzdajme sa teda mesačnej odmeny, vy sa vzdajte mesačného platu
a budú financie.
Odpovedal p. Brodňan, firma Antech:
O probléme sme nevedeli, v druhej prestávke bol potom odstránený. Prácu skvalitňujeme
podľa moţností.
 p. Poláček – povedal som novinárke, aby zverejnila v čistom našu odmenu – je to 88
€. Akú máme techniku na zimnú údrţbu? Treba zabezpečiť katepilar.
 p. Hartel, primátor mesta – treba dať návrh do rozpočtu
 p. Urban – vysielanie – neuvaţujete aj cez interne?
 p. Brodňan, Antech – uţ sme to sprevádzkovali, výsledok je rovnaký, lebo ak sa problém
vyskytol na začiatku, v tejto miestnosti, prenos je rovnaký.
 p. Golis:
 podať správu ohľadom vysporiadania pozemkov MŠ Litovelská a ZŠ Suľkov
 orez stromov na ul. Litovelskej
 petícia – hokejbalové ihrisko
 teplá voda – športová hala (podmienky nezodpovedajú rekonštrukcii)
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 pozemky MŠ Litovelská - zatiaľ sme sa tým nezapodievali, toto je nová vec
 pozemky ZŠ Suľkov – pracujeme na tom, robíme aj na Údrţbe mesta a ceste v Oškerde
 orez stromov – keď to bude aktuálne
 hokejbalové ihrisko – otázka investícií, podľa toho ako ich rozdelíme
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Odpovedal p. Čierňava, riaditeľ MKŠS:
 TÚV športová hala – od 01.01.2012 sme prechádzali na nový typ vykurovania, nebol
vyhovujúci bojler, prebiehalo nastavovanie. Voda bola teplá 42oC, dal som ju opäť
prestaviť na 38oC. Nemám v ţiadnom zápise, ţe je problém s vodou.
 p. Chládek:
 petícia hokejbalu – ţiadali medzi Kollárovou a Lipovou – nie je to vhodné miesto,
bude na inom mieste.
 p. Randa:
 vrátiť novinový stánok na Kamence – Jednota. Zo strany PNS nebol záujem, predajňa
Jednoty predáva priamo vo svojich priestoroch.
 chýba dopravné značenie smerom od Poviny – začiatok mesta Kysucké Nové Mesto,
aj v Radoli. Bolo zistené, ţe smerom od Poviny chýbala tabuľa, včera bol problém
odstránený, uţ tam je.
 zimná údrţba – pred dvoma týţdňami počas nedele neprešiel odhŕňač ani raz.
V pondelok ráno to ešte nebolo odhrnuté. Dohodol som s riaditeľkou, poodhŕňali.
Niekedy moţno stačí zdvihnúť telefón.
 p. Poláček:
 nový rozhlas – problémy na Dolinskom potoku – uţ je zaplatený?
 kedy bude na Kamencoch?
 preliezky, hojdačky – priamo nebezpečné pre deti, tak sú umiestnené.
 nový grafikón ţelezníc – uţ dopredu pripomienkovať, aby tu rýchliky zastavovali.
 Ul. Lipová – lipy im robia problémy, odstraňovanie listov z ríms domov – vyčistiť to
cez údrţbu mesta.
 ideme robiť info kanceláriu – dôleţitejšie sú peniaze na traktor – katepilar
 riaditeľka Údrţby mesta – niekedy treba traktory poslať aj zvrchu mesta odhŕňať,
potom v dolnom meste.
Odpovedala p. Jureková, odd. investičné:
 rekonštrukcia mestského rozhlasu prebehla, aparatúra je osadená, nie je však kvôli počasiu
doladená. Zaplatená je iba sčasti.
 podľa poţiadaviek sa budú ešte 3 rozdeľovať.
 na základe vašej poţiadavky to bude opravené.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 rýchliky – vedenie mesta nedokáţe zariadiť, aby tu rýchliky zastavovali. Samozrejme,
budeme pripomienkovať. Treba však aj občanom povedať, ţe nie všetko mesto zvládne.
 Ul. Lipová – ak je to chránený strom, cez Údrţbu mesta budeme robiť čistenie
 katepilár – snaţil som sa pri info kancelárii to vysvetliť, aby sme s tým nemali náklady
 p. Mičian:
 grafikón ţelezníc – občan, ktorý ţiadal si zistil, ţe mesto ţiadosť neposlalo. V Ţiline
alebo v Čadci rýchlik dlho čaká, môţe zastaviť aj v Kysuckom Novom Meste.
 občan Nesluše zachytil správu, ţe máme problém s vodou a teplom – ak bude potreba,
môţe ubytovať 40 ľudí.
 dolný kostol – chodník neslúţi pre deti, ale si tam odstavujú vodiči autá. Mestská
polícia vraj nemôţe pokutovať, keď tam nie je značka.
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 programový rozpočet – dávam návrh, aby sme veci týkajúce sa programového
rozpočtu dostávali mailom. Poslanec, ktorý písomne poţiada, tak mu poslať písomne.
Programový rozpočet berieme iba na vedomie.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje,
ţe programový rozpočet (návrh alebo vyhodnotenie) na príslušný rok a ďalšie roky, bude
poslancom posielaný mailom. Poslanec, ktorý písomne poţiada o tento materiál, bude mu
vytlačený a dodaný.
(12/0/1/3 – uznesenie bolo schválené)
 p. Bandura:
 poďakovanie zamestnancom mesta za chodník a zateplenie domu na Ceste do Rudiny
 poďakovanie pre Mestskú políciu - dávajú pozor pri prechodoch pre chodcov pri dome
kultúry, Ul. Litovelskej
 prepojovacia ulica Lipová a Clementisova – vodiči idú v protismere, chodia do zákazu
 rýchliky – treba podať petíciu, tak mi bolo na stanici povedané. Rýchlik zastane tam,
kde potrebujeme.
 odhŕňanie snehu – pred domom si odhrnieme, ale keď ide odhŕňač po ceste, znova
nám to nahrnie.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 autá v protismere – MsP
 rýchlik – nie je problém petícia
 odhŕňanie – traktor nemôţe stále zdvíhať radlicu, inak sa to nedá
 Ul. Kollárova – Lipová – ak tam stoja autá, traktor tade neprejde
 p. Macášek:
 cintorín – ako ďalej?
 rozširovanie ČOV – pri stavebných prácach dohodnúť, aby zrekonštruovali aj cestu
 VZN o prideľovaní bytov – máme cca 100 nevybavených ţiadostí o byty – kde by sa
dali stavať byty?
 Údrţba mesta – je nejaký systém organizácie práce ohľadom odhŕňania alebo kosenia?
 mrazy – mohlo sa urobiť klzisko pre občanov
 pošta Kamence – čo robí mesto pre to, aby sa vrátila?
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 cintorín – pasportizácia cintorínov – cca 10 rokov máme poriešených
 ČOV – beriem pripomienku
 byty – mali sme schválené územie na výstavbu, ale MsZ to zastavilo. Rezerva je povyše
gymnázia, druhá moţnosť – pozemky súkromných vlastníkov – problém vodný kanál.
 organizácia prác na ÚM – podľa potreby
 pošta Kamence – je to záleţitosť zrejme uzavretá. Ale ak je záujem, môţe sa dať znova
petícia.
 p. Slivka – lístky, čo distribuovala pošta do schránok – občania ich spätne neodovzdali.
Pošta to vidí tak, ţe sa to nevráti.
 p. Macášek – zvykli sme si na to, ţe keď povedia, ţe sa to nedá, tak sa toho vzdáme a sme
spokojní.
 p. Randa:
 vysvetliť v akom štádiu je výberové konanie na centrálnu mestskú zónu
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 upozorniť na situáciu zvýšenia cestovného a zhoršenia kvality cestovania –
nezastavujú rýchliky, osobný vlak premáva s menším počtom vozňov – osloviť
ţeleznice.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 centrálna mestská zóna – bola uţ podaná informácia – výberové konanie bolo ukončené,
toho času je to na kontrole na VÚC
 ţeleznice – urobíme
 p. Behúň:
 pred panelákom asi 1 rok je odparkované auto, má evidenčné číslo, ale vidno, ţe je to
vrak. Nedá sa vyzvať cez úrady majiteľ vozidla?
 pošta, vlaky – v rámci volieb urobiť nejaké petičné miesto
 p. Golis – takto by sa robila kontrola kto bol voliť
 p. Ondreášová – chválim náčelníka polície, ţe má uniformu, pristane mu.
 p. Poláček – MsP – vyriešené problémy – ďakujem.

K bodu č. 11:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu primátor mesta 9-te zasadnutie mestského
zastupiteľstva ukončil.

Ing. Vavrín Randa
I. overovateľ

Mgr. Daniel Bandura
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Jeţo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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