Zápisnica
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 14.06.2012

Prítomní:

viď prezenčná listina

K bodu č. 1:
Jedenáste zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Hartel, primátor
mesta. Privítal prítomných poslancov a hostí, ospravedlnil neúčasť poslancov: p. Kuba, Očko.
Urban.
K bodu č. 2:
Za overovateľov predsedajúci určil: Janka Drexlerová, Igor Behúň
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Ľubomír Golis, Miloslav Suchánek, Marcel
Chládek.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh na zloţenie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zloţení: Ľubomír Golis, Miloslav Suchánek, Marcel
Chládek.
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Mičian – navrhujem, aby z bodu 15.1 bol vyčiarknutý p. Pajonk na základe dôvodovej
správy, zámer odpredať majetok nebol vyvesený na tabuli mesta.
 p. Hartel, primátor mesta – p. Pajonk je tam preto, lebo sú 2 uchádzači o tú istú parcelu,
dokonca je tu ešte aj petícia od občanov náprotivných činţiakov – chcem o tom
zastupiteľstvo informovať.
 p. Suchánek – program je obsiahly, treba si uvedomiť pragmatickosť, vystupovať v súlade
s rokovacím poriadkom.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 program rokovania 11. zasadnutia mestského
zastupiteľstva dňa 14.06.2012
II. schvaľuje program rokovania 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 14.06.201.
(14/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p. Jeţo, prednosta MsÚ.
uzn. č. 197/2011 zo dňa 08.12.2011 - splnené
uzn. č. 70/2012 zo dňa 19.04.2012 – splnené
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.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 4:
Návrh VZN č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009 o státí na verejných
priestranstvách a vjazde do pešej zóny mesta Kysucké Nové Mesto bol poslancom zaslaný
v písomnej forme.
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Diskusia:
 p. Kandrik – urobiť inventúru doteraz vydaných státí.
 p. Hartel, primátor mesta – aj bez tohto uznesenia to robíme. Nové zmluvy v zmysle
predkladaného VZN budú sprísnené, budú sa uzatvárať iba s tými ţiadateľmi, ktorí majú
parkovací preukaz.
 p. Poláček – keď je miesto pre invalida, malo by tam byť číslo auta.
 p. Randa – malo by sa prijať uznesenie, revízia všetkých tabúľ. Je veľa takých, ktoré
sú neplatné, zlikvidovať fyzicky.
 p. Golis – do VZN zapracovať, ţe tabule ak neodstránia, urobí to mesto na jeho náklady.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 návrh VZN č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
2/2009 o státí na verejných priestranstvách a vjazde do pešej zóny mesta Kysucké Nové
Mesto
II. schvaľuje po zapracovaní pripomienok VZN č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
2/2009 o státí na verejných priestranstvách a vjazde do pešej zóny mesta Kysucké Nové
Mesto
III. ukladá vykonať revíziu jestvujúcich dopravných značení s vyhradeným státím.
T: do budúceho MsZ
Z: prednosta MsÚ
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené
K bodu č. 5:
Návrh VZN č. návrh VZN č. 4/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 o nájme
a uţívaní verejného priestranstva a pešej zóny na území mesta Kysucké Nové Mesto bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 návrh VZN č. 4/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
3/2009 o nájme a uţívaní verejného priestranstva a pešej zóny na území mesta Kysucké
Nové Mesto
II. schvaľuje VZN č. 4/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 o nájme a uţívaní
verejného priestranstva a pešej zóny na území mesta Kysucké Nové Mesto
(14/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6:
Návrh VZN č. 5/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových
miestach v meste Kysucké Nové Mesto bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – námestie – kde by to malo byť? Neviem si predstaviť, ţe tu prídu s nejakou
dodávkou a budú predávať. Pivovarská ulica je vhodnejšia.
 p. Hartel, primátor mesta – na trhovom mieste musí byť dostupná voda v dosahu cca 50
metrov. Tie parkovacie miesta z ulice Pivovarskej by chýbali. Niektorí naši podnikatelia
ţiadali zrušiť miesto predaja pred bielym domom. Komisie aj mestská rada sa zhodli na
zachovaní tohto trhového miesta. Ďalšia alternatíva by bola pred Jednotou na Kamencoch.
 p. Poláček – schváľme Dl. Poľského, toto nechajme ešte zatiaľ tak, budeme sledovať,
kde by sa to dalo urobiť.
 p. Hartel, primátor mesta – v zmysle VZN rozlišujeme trhové miesto a príleţitostný
predaj.
 p. Suchánek – občania z dolnej časti mesta vítajú, ţe je predaj pred bielym domom.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 návrh VZN č. 5/2012 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania sluţieb na trhových miestach v meste Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje VZN č. 5/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na
trhových miestach v meste Kysucké Nové Mesto (11/0/4/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7:
Návrh VZN č. 6/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2011 o výške mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Drexlerová – návrh bol prerokovaný v komisii školstva, ktorá ho odporúča podporiť. Aj
dôchodcovia navštevujú ZUŠ.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 návrh VZN č. 6/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
8/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom
v základnej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje VZN č. 6/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2011 o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej
škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto
(15/0/0/0 – uznesenie bolo splnené)
K bodu č. 8:
Návrh VZN č. 7/2012 o poskytovaní opatrovateľskej sluţby, spôsobe určenia úhrady a
platenia úhrady za opatrovateľskú sluţbu bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – koľko bolo predtým na úhradu?
 p. Ondreášová – chcem poďakovať mestu, ţe sa týmto zaoberalo.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 návrh VZN č. 7/2012 o poskytovaní opatrovateľskej
sluţby, spôsobe určenia úhrady a platenia úhrady za opatrovateľskú sluţbu bol
poslancom doručený v písomnej forme.
II. schvaľuje VZN č. 7/2012 o poskytovaní opatrovateľskej sluţby, spôsobe určenia úhrady a
platenia úhrady za opatrovateľskú sluţbu.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 9:
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto na II.
polrok 2012 bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Macášek – niektorí podnikatelia ohľadom verejného obstarávania majú pocit, ţe
niektorí uchádzači sú znevýhodnení. Vyberá sa na základe najniţšej ceny, ţe potom
dochádza k dodatkom k zmluvám. Navrhujem aby kontrolórka skontrolovala tento stav,
rozšíriť plán kontrolnej činnosti o túto kontrolu.
 p. Hartel, primátor mesta – vítam tento návrh, verím, ţe kontrola preukáţe
neopodstatnenosť takých to pocitov.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta
Kysucké Nové Mesto na II. polrok 2012
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II. schvaľuje zakomponovať do Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kysucké
Nové Mesto na II. polrok 2012 kontrolu verejného obstarávania a dodrţiavania
vysúťaţeného rozsahu prác a ceny a porovnať so skutočnosťou - za obdobie od roku 2010
do I. polovice roku 2012.
III. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto na II.
polrok 2012
IV. poveruje Ing. Evu Chládkovú, hlavnú kontrolórku mesta Kysucké Nové Mesto, vykonať
kontroly schválené v časti III. tohto uznesenia.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10:
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2012 bola poslancom doručená
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10 Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č.
1/2012
II. berie na vedomie správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2012
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 11.1
Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu Záverečného účtu mesta Kysucké Nové
Mesto za rok 2011 bolo poslancom doručené v písomnej forme.
 p. Randa – body 11 – 14 sa všetky týkajú záverečného účtu, vyhodnotenia rozpočtu.
Odporúčam viesť k nim rozpravu aj hlasovanie am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje diskusiu a hlasovania za body č. 11 – 14 am blok
(11/1/3/0 - uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Golis – podľa zákona o rozpočtových pravidlách je príjmom obce príjem mimo
finančných operácií. Vo vyhodnotení sú niektoré poloţky nedočerpané a iné prečerpané –
k tomuto slúţia úpravy rozpočtu. Organizácie mesta môţu čerpať rozpočet iba do takej
výšky, ako bol schválený, prečerpanie by nemalo byť. Toto je v rozpore so zákonom
o rozpočtových pravidlách.
 p. Drexlerová – komisia školstva sa týmto zaoberala, riaditelia škôl boli upozornení na
povinnosť dodrţiavať rozpočet.
 p. Hartel, primátor mesta – v globále rozpočet dodrţali, ale museli sa niekedy ihneď
rozhodnúť. Je však potrebné poţiadať mestské zastupiteľstvo o úpravu rozpočtu.
 p. Randa – chcel som to povedať, čo povedal pán Golis. Tieţ som na to upozornil na
komisii a v mestskej rade. Našla sa poloţka, ktorej čerpanie je len 16 % a iná aţ na 160 %.
Do budúcna je potrebné to riešiť rozpočtovým opatrením návrhom na úpravu rozpočtu.
Finančná komisia aj mestská rada odporúča schváliť záverečný účet bez výhrad.
Nedostatky v záverečnom účte nie sú. 10 % treba odviesť do rezervného fondu.
 p. Novotná, odd. finančné – sú poloţky, kde nie je dodrţaná výška. Posledná úprava
rozpočtu sa dáva v 11. mesiaci, ale mesto funguje aj v 12. mesiaci. Pravda je to, ţe
rozdiely by sme mali minimalizovať.
 p. Macášek – na jednej strane počúvame, ţe je tu pochybenie, na druhej strane sú
vyjadrenia od kontrolórky, audítorov, ţe je všetko v poriadku.
V návrhu čerpania finančných prostriedkov z prebytku roku 2011, poloţku 36 –to sme na
spoločnom sedení neodsúhlasili.
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 p. Hartel, primátor mesta – viem, ţe bola ohľadom toho diskusia, ale prebrali sme to. Aj
zastupiteľstvo s tým súhlasilo a odporučilo nákup ţinenky za finančné prostriedky
z prebytku. Iba sme sa nedohodli, kde bude ţinenka umiestnená. Nakoniec sme sa
dohodli, ţe to v návrhu ostane.
 p. Randa – poţiadavka na ţinenku tatami bola prerokovaná v komisii, bolo tam okolo
30 podpisov, tých čo to ţiadajú. Ide o rozvíjanie nového športu. Zamietli sme
zakúpenie ţinenky pre trénerov, ale zakúpenie pre ZŠ Suľkov bolo schválené.
 p. Chládek – niektorí poslanci sa rokovania nemohli zúčastniť. Ţinenka tatami bola
odsúhlasená pre školu. Boli za mnou zo športového klubu Mladosť Ţilina, ţe by tu
chceli robiť takýto druh športu s tým, ţe by na 1 rok túto ţinenku prepoţičali.
 p. Golis – mesto by nemalo kupovať výstroj iným organizáciám. Čerpanie podľa
návrhu zahájiť, keď sú na to financie. Som za to nákup ţinenky odsúhlasiť, návrhu sa
treba venovať – dopracovať ostatné financovanie.
 p. Suchánek - racio je to, ţe všetky tieto body sa týkajú záverečného účtu. Máme tu
stanovisko hlavnej kontrolórky, audítora. Sme vyhodnotení ako ţivé mesto. Tento
návrh bol prerokovaný aj v komisiách, venovali sme sa tomu dostatočne. Treba dať
o návrhu hlasovať.
 p. Poláček – nemohol som sa zúčastniť sedenia poslancov k návrhu čerpania finančných
prostriedkov z prebytku roku 2011. Chválime sa tým, ţe vysúťaţime nízku cenu.
Najlacnejšia robota nie je nikdy dobrá. Čo je to teda:
 rekonštrukciou strechy 9. Mája
 ZŠ Clementisova – oprava strechy,
 MŠ 9. mája – dopravné ihrisko
 architektonická štúdia – revitalizácia námestia.
 p. Hartel, primátor mesta – nie vţdy je najlacnejšia robota aj dobrá. My však musíme
rešpektovať zákon – vyhráva ponuka s najniţšou cenou. Dohliadame, aby práce boli
vykonávané kvalitne.
 p. Jureková, odd. investičné – rekonštrukcia strechy 9. mája – návrh je na druhú budovu,
ZŠ Clementisova – v zime sneh strhol lapače snehu, poškodená bola strecha, dopravné
ihrisko MŠ 9. mája – to je v areáli MŠ, revitalizácia – okolo sochy sv. Jakuba.
 p. Kandrik – v rozdelení financií je minimálne 30 % akcií nereálnych. Nie sú vysúťaţené.
Dať tam teda iba projekt. Odporúčam prelúskať tento návrh – či akcia je pripravená alebo
nie je pripravená.
 p. Hartel, primátor mesta – nie je zákon, ţe ich musíme všetky vyčerpať. Financie sa
dávajú do peňaţného fondu, nevyčerpané prostriedky sa môţu presunúť do ďalšieho roka.
 p. Poláček – budova obvodného úradu je na predaj. Pouvaţovať nad tým, či ju nekúpiť.
 p. Hartel, primátor mesta – máme dosť majetku, kde musíme vloţiť financie – poliklinika,
kino, gymnázium, dom sluţieb.
 p. Mičian – ţinenka tatami, som za to, aby to bolo na ZŠ Clementisova. Mesto aby
dalo aspoň nejakú základnú čiastku na umelé ihrisko – nebude stáť iba tých 50 000 €.
 p. Ondreášová – myslím si, ţe budova ObÚ je pekná, bolo by vhodné, aby sa tie
inštitúcie vrátili.
 p. Hartel, primátor mesta – inštitúcie sa neodsťahovali preto, ţe by nemali kde byť.
Všetky, ktoré tu boli, boli vo vlastných priestoroch, pretoţe budova, v ktorej sa
nachádzali, bola štátna. Štát rozhodol o jej predaji ešte kým tam boli. Takţe ich existencia
v meste nikdy nebola otázkou priestorov. Naviac, keď sme štátu ponúkli – mesto a obce
rovnakú sumu, za akú štát objekt predaj súkromnej firme, štát našu ponuku neriešil.
 p. Macášek – ţinenky tatami – mesto nech dá výzvu, ţe chceme prevádzkovať dţudo.
Vyberieme toho, kto dá najprijateľnejšie podmienky, nech oni medzi sebou súťaţia.
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 p. Hartel, primátor mesta – poloţku treba vypustiť?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.4 návrh čerpania finančných prostriedkov z prebytku
roku 2011
II. schvaľuje vypustiť z návrhu čerpania finančných prostriedkov ţinenku tatami v sume
3 500 €.
(10/4/2/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Hartel, primátor mesta – existuje nezávislá organizácia, ktorá sleduje hospodárenie
miest a obcí, tzv. finančnú kondíciu. Kysucké Nové Mesto je najlepšie hospodáriace
mesto v rámci Slovenska.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje ukončenie diskusie k bodom č. 11 – 14. (14/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.1 stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu
Záverečného účtu mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2011
II. berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu Záverečného účtu mesta
Kysucké Nové Mesto za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.2 správu nezávislého audítora o audíte individuálnej
účtovnej závierky mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2011
II. berie na vedomie správu nezávislého audítora o audíte individuálnej účtovnej závierky
mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.3 Záverečný účet mesta Kysucké Nové Mesto za rok
2011
 plnenie rozpočtu ZŠ Nábreţná Kysucké Nové Mesto za rok 2011
 plnenie rozpočtu ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto za rok 2011
 plnenie rozpočtu ZŠ Dolinský potok Kysucké Nové Mesto za rok 2011
 plnenie rozpočtu MŠ Komenského Kysucké Nové Mesto za rok 2011
 plnenie rozpočtu MŠ Litovelská Kysucké Nové Mesto za rok 2011
 plnenie rozpočtu MŠ 9. mája Kysucké Nové Mesto za rok 2011
 plnenie rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto za rok 2011
 plnenie rozpočtu CVČ Kysucké Nové Mesto za rok 2011
II. schvaľuje Záverečný účet mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2011 bez výhrad,
 plnenie rozpočtu ZŠ Nábreţná Kysucké Nové Mesto za rok 2011
 plnenie rozpočtu ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto za rok 2011
 plnenie rozpočtu ZŠ Dolinský potok Kysucké Nové Mesto za rok 2011
 plnenie rozpočtu MŠ Komenského Kysucké Nové Mesto za rok 2011
 plnenie rozpočtu MŠ Litovelská Kysucké Nové Mesto za rok 2011
 plnenie rozpočtu MŠ 9. mája Kysucké Nové Mesto za rok 2011
 plnenie rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto za rok 2011
 plnenie rozpočtu CVČ Kysucké Nové Mesto za rok 2011

6

III. schvaľuje pouţitie prebytku rozpočtu mesta za rok 2011 na tvorbu povinného prídelu 10
% do rezervného fondu vo výške 167 539,63 € a čistý prebytok v sume 1 507 856,62 €
pouţiť na tvorbu peňaţného fondu z prebytku.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.4 prerokovalo návrh čerpania časti finančných
prostriedkov z prebytku roku 2011
II. schvaľuje návrh čerpania časti finančných prostriedkov z prebytku roku 2011 podľa
priloţenej tabuľky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Rekonštrukcia MK za Bielym domom
Rekonštrukcia chodníkov Ul. Komenského
Rekonštrukcia chodníka pri PZ KNM
Digitálna dátová optická sieť
Položenie zemných vedení verejného osvetlenia - Ul. Benkova,Sládkovičova
Predĺženie chodníka ČSA pešia zóna
Rekonštrukcia MK Dúbie
Chodník Neslušská cesta II.etapa
Rekonštrukcia MK k vodojemu /Ul. Kukučínova/
Zokruhovanie MK - Oškerda
Rekonštrukcia MK Horná skotňa
Stavebné úpravy MK 9.mája
Rekonštrukcia komunikácie B.Lehota
Rekonštrukcia vykurovania mestskej knižnice
Štúdia - rozšírenie KINA
PD - zateplenie ZŠ Dolinský potok
Chodník Dubská cesta
Zariadenia detských ihrísk,pinpongové stoly
Spevnené plochy pri obytných domoch
Stavebné úpravy BD Cesta do Rudiny - zateplenie stropu nad schodišťom
Doplnenie MR - 10 hniezd
Rekonštrukcia polikliniky- PD
Chodník Ul. Revolučná za byt.domom č.s.2270
Výhrevňa Cesta do Rudiny -napojenie na pult centr.ochrany
Odvodnenie časti mestského cintorína
Odstránenie havárie VO Ul.Hviezdoslavova
Parkovacie automaty - 5 ks
Štadión - Rekonštrukcia soc. zariadení pod tribúnou
Štadión - rekonštrukcia priestorov pre tanečnú sálu
Štadión - Atletická dráha spolufinancovanie

550 000

Štadión - ihrisko s umelou trávou / spolufinancovanie/
PD - rekonštrukcia strechy ,sanácia konštrukcií - športová hala
DK - rekonštrukcia podlahy javiska,opony,zatemnenie hl.sály

ZŠ Clementisova uzatvorenie pergoly
ZŠ Nábrežná - prepäťová ochrana,záložný zdroj IT, rekonštrukcia
35 soc.zariadení
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5 000
15 000
5 400
6 000
10 000
3 000
15 000
35 000
20 000
24 000
15 000
40 000
24 000
24 000
1 000
8 130
36 000
20 000
60 000
1 300
9 200
8 000
2 000
2 400
1 500
6 000
30 000
17 000
15 000
50 000
50 000
10 000
30 000
12 000
12 000

36 ZŠ Dolinský potok - zateplenie hl. budovy
37 ZŠ Dolinský potok -Vyregulovanie rozvodov ÚK
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5

103 000

MŠ 9.mája Rekonštrukcia strechy
MŠ 9.mája- Rekonštrukcia soc. zariadení
MŠ 9. mája dopravné ihrisko -spolufin.

9 000

MŠ Komenského - rekonštrukcia strechy
MŠ Litovelská - napojenie na pult centrálnej ochrany
MŠ Litovelská Rekonštrukcia soc. zariadení
ZUŠ - Stavebné úpravy budovy A
ZUŠ - Stavebné úpravy budovy B
Stavebné úpravy MsÚ
24 triedna ZŠ Kamence - zabezpečenie objektu a priestory pre MP
Stavebné úpravy BD Cesta do Rudiny - zateplenie betónových častí priečelia
Architekt.štúdia - revitalizácia Námestia slobody
Rekonštrukcia chodníka Ul. Murgašova
Stavebné úpravy ihriska Ul.Sládkovičova
Príspevok na opravu národnej kultúrnej pamiatky - Farský kostol
Príspevok na ochranu kultúrnej pamiatky - Mariánsky kostol
Revitalizácia studničky Horná Skotňa
ZŠ Clementisova - oprava strechy
ZŠ Dolinský potok - oprava strechy

60 000
7 800
7 000
8 000
6 000
7 000
2 500
10 000
2 000
6 600
24 000
70 000
5 000
1 500
30 000
10 000
10 000
10 000
2 000
5 000
2 500
909.830

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej
organizácie Údrţba mesta KNM za rok 2011.
II. schvaľuje Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie Údrţba mesta KNM
za rok 2011.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13 vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej
organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto za rok 2011
II. schvaľuje vyhodnotenie rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové
stredisko Kysucké Nové Mesto za rok 2011
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14 vyhodnotenie programového rozpočtu mesta Kysucké
Nové Mesto za rok 2011
II. schvaľuje vyhodnotenie programového rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2011
(15/0/1/0 - uznesenia boli schválené)
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K bodu č. 15.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – stretávajú sa tu záujmy viacerých ţiadateľov. Ţiadosť pána
Slávika sme prerokovávali na minulom zastupiteľstve. Pribudla ţiadosť pána Pajonka.
V tejto súvislosti nám bola doručená petícia občanov z činţiaku oproti, ktorí ţiadajú
priestor ponechať ako verejný priestor.
Diskusia:
 p. Kandrik – tvrdil som, ţe tu nie je splnená podmienka nepotrebnosti majetku – je tu
moţnosť zriadenia parkovacích miest. Zásobovanie bude umoţnené. Ak im to odpredáme,
prídeme o 8 parkovacích miest v kritickej časti.
 p. Ochodničan – keď je dlhodobý prenájom, môţe tam mesto stavať uţ zajtra
parkovacie miesta?
 p. Mušková, odd. právne – po uplynutí nájmu
 p. Poláček – dívam sa na tie parkovacie miesta. Urobíme parkovanie pre majiteľov
budov. Všetko tam je oplotené, tak si oplotia aj oni.
 p. Mičian – nájomná zmluva hovorí o osobitnom zreteli. Dnes máme rozhodnúť, či je
osobitný zreteľ pre pána Slávika. Všetci majitelia domov majú svoje objekty
zahradené, len tu chceme ponechať priestor. Chcem upozorniť pána Kandrika, ţe bol
vypracovaný situačný plán ním potvrdený. Môţe teraz tento pán povedať, aby tam
boli parkovacie miesta?
 p. Kandrik – tento problém sa ťahá od roku 2000. Bolo odsúhlasené, ţe v centre mesta
sa nebude predávať ani m2. Mal to prenajaté počas výstavby.
 p. Mičian – od 11.7.2000 sú parcely nájomnou zmluvou v nájme na 27 rokov.
Uznesením 68/2012 bola ţiadosť pána Slávika odročená, ţe nebol zrejmý zámer
odpredať.
 p. Behúň – parcela 3/2 je v majetku mesta alebo bola v prenájme?
 p. Kandrik – za všetky verejné priestranstvá všetci platia? Ţe si to ohradili a vyuţívajú
to, za to sa nájom neplatí.
 p. Poláček – komisia výstavby sa bola pozrieť na tvar miesta. Všetci, čo boli prítomní
súhlasili s odpredajom pánovi Slávikovi.
 p. Macášek – ak bol pán Pajonk vyzvaný, mal uzatvoriť zmluvu. Pán Slávik – je to trápna
kauza. Je materiál na zastupiteľstvo pripravený, znova sa tam niečo nájde, vráti sa
materiál, odročí. Čo ja viem, majú váţny záujem. Nemám problém nepodporiť tento
záujem.
 p. Randa – aj komisia finančná sa týmto zaoberala. Som za ukončenie tohto problému.
Na komisii sme dostali novú informáciu, ţe má záujem odkúpiť aj pán Pajonk.
 p. Ondreášová – čakať 25 rokov na to, aby sme tam vybudovali parkovacie miesta, to
je dlhá doba. Nevieme, čo dovtedy bude .
 p. Pajonk, ţiadateľ o odpredaj – uţ skoro 12 rokov máje záujem o odkúpenie pozemku.
Pán Slávik keď postavil objekt, zahatal prístup, nemôţeme sa tam dostať, iba zozadu.
V prvej nájomnej zmluve bolo 39 m2, v druhej zmluve uţ boli iné metre. Ak to schválite
zarovno budovy, dôjde k skrášleniu mesta. Keď budeme opravovať strechu, nedostaneme
sa tam. Na minulých komisiách bolo odporučené, ţe odpredať zarovno.
 p. Mičian – 4 m rozpätie je málo k vášmu objektu?
 p. Golis – bez ohľadu na obsah debaty – treba zamerať pozornosť na schválený program
rokovania.
 p. Poláček – bol som v komisii aj predtým, nikto nevedel o tejto zmluve, ţe je do roku
2027. Máte tam priestor, prejdete aj s nákladným vozidlom.
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 p. Hartel, primátor mesta – treba určiť cenu, či to bude minimálne za znalecký posudok,
alebo sa určí.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.1 ţiadosť Zděnka Slávika a Stanislava Slávika,
Bottova 1120, Kysucké Nové Mesto o odkúpenie pozemkov:
- parcely č. C KN 3/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m2
- parcely č. C KN 4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 126 m2 v k. ú. Kysucké Nové
Mesto, ktoré sú zapísané na LV 1880 vo vlastníctve mesta, do podielového
spoluvlastníctva kaţdému v podiele ½ -vica.
II. schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písmeno e/ Zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí (predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa) odpredaj pozemkov:
- parcely č. C KN 3/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m2
- parcely č. C KN 4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 126 m2 v k. ú. Kysucké Nové
Mesto, ktoré sú zapísane na LV 8432 vo vlastníctve mesta za cenu podľa znaleckého
posudku v prospech kupujúcich: Zdeněk Slávik a Stanislav Slávik, Bottova 1120,
Kysucké Nové Mesto do podielového spoluvlastníctva kaţdému v podiele ½-vica.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: dotknuté pozemky tvoria prístup k nehnuteľnostiam vo
vlastníctve ţiadateľa. Prevod nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých
poslancov.
Znalca určí mesto, znalecký posudok uhradí nadobúdateľ.
(15/1/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 15.2:
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. 15.2 ţiadosť p. Zuzany Bálkovej bytom Nábreţná
907/21, Kysucké Nové Mesto, o odkúpenie pozemku – parcely č. C KN 143/27 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto pod garáţou č. súp. 1835
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 vyuţitím
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou) odpredaj pozemku – parcely č. C KN 143/27
zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je
zapísaná na LV 1880, pod garáţou č. súp. 1835 pre osobný automobil pre kupujúcu:
Zuzana Bálková Nábreţná 907/21, 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
uţívateľom pod jestvujúce garáţe, ktorý bol pôvodným uţívateľom rozhodnutím MsNV
daný do osobného uţívania podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov,
pretoţe v konkrétnom prípade sa nepouţijú ust. § 9a) od. 1/ aţ 7/ citovaného zákona.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 15.3:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – komisia výstavby odporučila odpredať tak isto, ako bolo odpredané predtým
 p. Hartel, primátor mesta – podľa súčasne platného zákona je cena minimálne cena podľa
znaleckého posudku.
 p. Kandrik – nie je priloţený GP. Podľa tohto sa to nedá posúdiť. Všetky pozemky sú
tam poposúvané – odročiť to.
 p. Hartel, primátor mesta – ak sú pochybnosti, tak to treba odročiť.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.3 ţiadosť Ladislava Červeníka a manţ. Agnesy,
Novomeského 1242 Kysucké Nové Mesto o odkúpenie pozemkov v k. ú. Kysucké Nové
Mesto do BSM, parciel:
- časť z pozemku E KN 6162, E KN 6163 (LV č. 7513 mesta KNM), ktorá je totoţná
s novovytvorenou parcelou C KN 4144/5 o výmere 56 m2,
- časť z pozemku C KN 4145/4 (LV č. 1880 mesta KNM), ktorá je totoţná
s novovytvorenou parcelou C KN 4145/104 o výmere 66 m2,
ktoré parcely sú špecifikované v GP č. 208/02, ktorý GP bol vypracovaný Geokanceláriou
geodetické a kartografické práce Dom kultúry 62, Kys. Nové Mesto, vyhotovil Ing.
Chládek, a ktorý bol úradne overený Správou katastra Kys. Nové Mesto 16. 10. 2002 pod
č. 374/2002.
II. odročuje ţiadosť Ladislava Červeníka a manţ. Agnesy, Novomeského 1242 Kysucké Nové
Mesto o odkúpenie pozemkov v k. ú. Kysucké Nové Mesto do BSM, parciel:
- časť z pozemku E KN 6162, E KN 6163 (LV č. 7513 mesta KNM), ktorá je totoţná
s novovytvorenou parcelou C KN 4144/5 o výmere 56 m2,
- časť z pozemku C KN 4145/4 (LV č. 1880 mesta KNM), ktorá je totoţná
s novovytvorenou parcelou C KN 4145/104 o výmere 66 m2.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 15.4:
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. 15.4 návrh na odpredaj hnuteľnej veci formou obchodnej
verejnej súťaţe podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
II. schvaľuje odpredaj hnuteľného majetku nákladného automobilu zn. AVIA A65K, výrobca
DAEWOO AVIA ČR, výrobné číslo podvozku: TNAA1KOOOVA003688/1997, EČV: KM986AB, sklápač trojstranný, ktorý je v zmysle znaleckého posudku č. 12/2012 zo dňa 04.
05. 2012 ohodnotený v sume 4.701,22 €, ktorá predstavuje všeobecnú hodnotu vozidla,
podľa zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a/ ods. 1/ písm. a/ obchodná verejná súťaţ
s tým, ţe podmienky obchodnej verejnej súťaţe sú uvedené v prílohe.
Jedná sa prebytočný a neupotrebiteľný hnuteľný majetok mesta Kysucké Nové Mesto
v správe ÚDRŢBA MESTA Kysucké Nové Mesto. (16/0/0/0 - uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 15.5:
Návrh na prevod správy majetku bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode č. 15.5 návrh na prevod správy majetku k 29.06.2012 na: ZŠ
Nábreţná 845/14 Kysucké Nové Mesto, ZŠ Dolinský potok 1114/28 Kysucké Nové Mesto,
Údrţba mesta Cesta do Rudiny Kysucké Nové Mesto, MKŠS Litoveslká 871/3 Kysucké
Nové Mesto, MŠ Komenského 1162/38 Kysucké Nové Mesto, MŠ 9. Mája 1292/11
Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje návrh prevodu správy majetku k 29.06.2012 na ZŠ Nábreţná 845/14 Kysucké
Nové Mesto, ZŠ Dolinský potok 1114/28 Kysucké Nové Mesto, Údrţba mesta Cesta do
Rudiny Kysucké Nové Mesto, MKŠS Litoveslká 871/3 Kysucké Nové Mesto, MŠ
Komenského 1162/38 Kysucké Nové Mesto, MŠ 9. Mája 1292/11 Kysucké Nové Mesto.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 15.6:
Návrh prevodu spoluvlastníckych podielov prislúchajúcich jednotlivým bytom v dome č. s.
2822 na ulici Revolučná v Kysuckom Novom Meste vlastníkom bytov bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – odporúčam body 15.6 a 15.7 spojiť. Ide o tú istú vec.
 p. Randa – ako sme došli k tej cene? Ešte nebol vtedy platný zákon čo teraz. Dať výzvu aj
týmto vlastníkom bytov, ako to bolo pri garáţach.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje jedno hlasovanie za body 15.6 a 15.7.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.6 Návrh prevodu spoluvlastníckych podielov
prislúchajúcich jednotlivým bytom v dome č. s. 2822 na ulici Revolučná v Kysuckom
Novom Meste vlastníkom bytov
II. schvaľuje podľa § 9a/ ods. 8/ písm. b/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
a podľa príslušných ustanovení nájomnej zmluvy zo dňa 15. 11. 2006, odpredaj
spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú. Kysucké Nové Mesto:
- parcela č. C KN 1095/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 384 m2 (pozemok
zastavaný bytovým domom č. s. 2822),
- parcela č. C KN 1095/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 248 m2 (priľahlý
pozemok k bytovému domu č. s. 2822), ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely č.
C KN 1095/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3608 m2 ako diel č. 1 o výmere
248 m2 podľa geometrického plánu vyhotoveného GEOSERVIS – MIHALDA, Andreja
Kmeťa 11, Ţilina, číslo 30604974-7/2012 zo dňa 01. 03. 2012, úradne overený pod č.
70/12 dňa 19. 03. 2012,
vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto do vlastníctva jednotlivým vlastníkom bytov č.
1 aţ 31 v bytovom dome č. s. 2822 na ul. Revolučná v Kysuckom Novom Meste, prípadne
ich právnym nástupcom, za cenu 4,98 €/m2 nasledovne:
Byt
č.

Vchod

Vlastníci bytu

Veľkosť spoluvlastníckeho
podielu

1
2
3
4

1
1
1
1

ADMI s. r. o. Kysucké Nové Mesto
Ing. Jozef Ciprich a manţ. Mgr. Zuzana Ciprichová
InvestRea, s. r. o., Kysucké Nové Mesto
Jozef Cáder a manţ. Jana Cáderová

838/20454
771/20454
586/20454
784/20454
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5
6
7
8

1
1
1
1

9

1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

28
29
30
31

3
3
3
3

Dušan Kubička a manţ. Simona Kubičková
Martin Tomčala a manţ. Slavomíra Tomčalová
Tomáš Kavecký
Patrik Široký
v podiele ½- vica
-------------------------------------------------------------Jana Beţovská
v podiele ½- vica
Ing. Pavol Podmanický a manţ. Ing. Bc. Lenka
Podmanická
Michal Macho a manţ. Kristína Machová
Mgr. Andrea Cibulová
Pavol Gablík a manţ. Jarmila Gablíková
Marián Skácel
Petra Sládeková
Pavol Poláček a manţ. Miroslava Poláčková
Mgr. Petra Matejková
Ing. Marián Mičunda a manţ. Erika Mičundová
Martin Duch
Milan Švaňa
Ing. Marián Kubla
Vladimír Špiriak
Ing. Andrea Sabová
Katarína Padyšáková
Milan Kováč a Jana Kováčová
Anton Lilan
Igor Haluza a manţ. Katarína Haluzová
Ing. Ľubomír Havel a manţ. Agnieska Malgorzata
Havelová
Martin Játi
Michal Pukalík
Ing. František Blaha
Roman Zvarík
v podiele ¾-tiny
-------------------------------------------------------------Edita Kubalová Zavríková
v podiele ¼-tina

587/20454
773/20454
583/20454
770/20454
583/20454
838/20454
778/20454
586/20454
772/20454
587/20454
774/20454
586/20454
774/20454
585/20454
419/20454
568/20454
778/20454
396/20454
562/20454
778/20454
396/20454
562/20454
777/20454
396/20454
562/20454
783/20454
922/20454

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.7 Prevod spoluvlastníckych podielov prislúchajúcich
pozemkov k jednotlivým bytom v dome č. s. 2823 na ul. Revolučná v Kysuckom Novom
Meste vlastníkom bytov
II. schvaľuje podľa § 9a/ ods. 8/ písm. b/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
a podľa príslušných ustanovení nájomnej zmluvy zo dňa 15. 11. 2006, odpredaj
spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú. Kysucké Nové Mesto:
- parcela č. C KN 1095/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 600 m2 (pozemok
zastavaný bytovým domom č. s. 2823),
- parcela č. C KN 1095/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 332 m2 (priľahlý
pozemok k bytovému domu č. s. 2823), ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely č.
C KN 1095/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3791 m2 ako diel č. 3 o výmere
272 m2 a z pôvodnej parcely č. C KN 4899/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere
692 m2 ako diel č. 4 o výmere 60 m2 podľa geometrického plánu vyhotoveného
GEOSERVIS – MIHALDA, Andreja Kmeťa 11, Ţilina, číslo 30604974-7/2012 zo dňa
01. 03. 2012, úradne overený pod č. 70/12 dňa 19. 03. 2012,
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vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto do vlastníctva jednotlivým vlastníkom bytov
v bytovom dome č. s. 2823 na ul. Revolučná v Kysuckom Novom Meste, prípadne ich
právnym nástupcom, za cenu 4,98 €/m2 nasledovne:
Byt Vchod
Vlastníci bytu
Spoluvlastnícky
č.
podiel
Štefánia
Galvánková,
rod.
Slučiaková
1
1
835/20079
Peter
Parišek
a
manţ.
Katarína
Parišková
2
1
768/20079
Mária Ďuranová
3
1
583/20079
Ján Madigár a manţ. Jana Madigárová
4
1
775/20079
Zuzana Ondrušková
5
1
583/20079
Alexandra Macejíková
6
1
774/20079
Stanislav Kubík
7
1
583/20079
UNITECH SLOVAKIA, s. r. o. Kysucké Nové Mesto
8
1
723/20079
UNITECH SLOVAKIA, s. r. o. Kysucké Nové Mesto
9
1
531/20079
UNITECH
SLOVAKIA,
s.
r.
o.
Kysucké
Nové
Mesto
10 2
835/20079
Peter Čelko a manţ. Miroslava Čelková
11 2
768/20079
Ing. Miroslav Maruš a manţ. Marta Marušová
12 2
583/20079
Ing. Peter Vasiľák a manţ. MUDr. Ingrid Vasiľáková
13 2
768/20079
František Chupáč a manţ. Viera Chupáčová
14 2
589/20079
UNITECH SLOVAKIA, s. r. o. Kysucké Nové Mesto
15 2
768/20079
Zuzana Romanová
16 2
583/20079
UNITECH SLOVAKIA, s. r. o. Kysucké Nové Mesto
17 2
723/20079
UNITECH
SLOVAKIA,
s.
r.
o.
Kysucké
Nové
Mesto
18 2
531/20079
Mária Szjaková
19 3
421/20079
Katarína Gáborová
20 3
565/20079
Ing. Stanislav Hozák
21 3
775/20079
Slavomíra Kočmarská
22 3
398/20079
Dávid Tabak
23 3
576/20079
Michal Šerík a manţ. Magdaléna Šeríková
24 3
774/20079
UNITECH SLOVAKIA, s. r. o. Kysucké Nové Mesto
25 3
398/20079
Štefan
Nemec
a
manţ.
Katarína
Nemcová
26 3
564/20079
Mgr. Martina Biela
27 3
774/20079
Peter Dubovský
28 3
398/20079
Vladimír Korman a manţ. Denisa Kormanová
29 3
576/20079
UNITECH SLOVAKIA, s. r. o. Kysucké Nové Mesto
30 3
730/20079
Peter Diosegi
31 3
827/20079
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. ukladá vyzvať vlastníkov bytov, ktorí nemajú odkúpený príslušný podiel na zastavanom
pozemku pod bytovým domom, v ktorom majú odkúpený byt do osobného vlastníctva, aby
si podali ţiadosti na odkúpenie pozemku do konca roka 2012.
T: do nasledujúceho zastupiteľstva
Z: prednosta MsÚ
K bodu č. 15.8:
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. 15.8 ţiadosť Ing. Ivety Račkovej, bytom Kukučínova
2732/103A, Kysucké Nové Mesto o odkúpenie pozemku:
- parcely č. C KN 4869/3 ostatné plochy o výmere 115 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto,
ktorý vznikol oddelením z pozemku – parcela č. E KN 6085 zapísaný na liste
vlastníctva č. 7513, vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, v zmysle predloţeného
GP č. 11/2008, ktorý bol vypracovaný Ing. Antonom Radolským – GEODETICKÉ
PRÁCE, Ochodnica č. 185 a overený Správou Katastra v Kysuckom Novom Meste pod
č. 101/2008.
II. schvaľuje podľa §9a/ ods. 8/ písmeno e/ Zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí (predaj pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa) odpredaj pozemku:
- parcely č. C KN 4869/3 ostatné plochy o výmere 115 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto,
ktorý vznikol oddelením z pozemku – parcela č. E KN 6085 zapísaný na liste
vlastníctva č. 7513, vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, v zmysle predloţeného
GP č. 11/2008, ktorý bol vypracovaný Ing. Antonom Radolským – GEODETICKÉ
PRÁCE, Ochodnica č. 185 a overený Správou Katastra v Kysuckom Novom Meste pod
č. 101/2008 za cenu podľa znaleckého posudku, ktorý si dá na vlastné náklady
vypracovať ţiadateľka s tým, ţe znalca určí mesto, v prospech kupujúcej: Ing.
Račkovej Ivety, bytom Kukučínova 2732/103A, Kysucké Nové Mesto.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: dotknutý pozemok je jedinou prístupovou cestou
k rodinnému domu, ktorý je vo vlastníctve ţiadateľky, pričom na časti tohto pozemku je
vybudovaná stavba ČOV vo vlastníctve ţiadateľky. Jedná sa o prebytočný majetok mesta
Kysucké Nové Mesto. Prevod nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých
poslancov.
(15/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 15.9
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. 15.9 ţiadosť p. Márie Macaškovej, bytom Komenského č.
1110, Kysucké Nové Mesto o odkúpenie pozemkov:
- parcely č. C KN 1240/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 423 m2 v k. ú. Kysucké
Nové Mesto, ktorý vznikol oddelením z pozemku – parcela č. C KN 1240/1 zapísaný
na liste vlastníctva č. 1880, vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, v zmysle
predloţeného GP č. 54/2003, ktorý bol vypracovaný Miroslavom Riplom, Lipová
810/4, Kysucké Nové Mesto a overený Správou Katastra v Kysuckom Novom Meste.
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parcely č. C KN 1243/2 záhrady o výmere 6 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorý
vznikol oddelením z pozemku – parcela č. C KN 1243 zapísaný na liste vlastníctva č.
1880, vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, v zmysle predloţeného GP č.
54/2003, ktorý bol vypracovaný Miroslavom Riplom, Lipová 810/4, Kysucké Nové
Mesto a overený Správou Katastra v Kysuckom Novom Meste.
II. schvaľuje podľa §9a/ ods. 8/ písmeno e/ zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí (predaj pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa) odpredaj pozemkov:
- parcely č. C KN 1240/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 423 m2 v k. ú. Kysucké
Nové Mesto, ktorý vznikol oddelením z pozemku – parcela č. C KN 1240/1 zapísaný
na liste vlastníctva č. 1880, vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, v zmysle
predloţeného GP č. 54/2003, ktorý bol vypracovaný Miroslavom Riplom, Lipová
810/4, Kysucké Nové Mesto a overený Správou Katastra v Kysuckom Novom Meste,
- parcely č. C KN 1243/2 záhrady o výmere 6 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorý
vznikol oddelením z pozemku – parcela č. C KN 1243 zapísaný na liste vlastníctva č.
1880, vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, v zmysle predloţeného GP č.
54/2003, ktorý bol vypracovaný Miroslavom Riplom, Lipová 810/4, Kysucké Nové
Mesto a overený Správou Katastra v Kysuckom Novom Meste,
- za cenu podľa znaleckého posudku, ktorý si dá na vlastné náklady vypracovať
-

ţiadateľka s tým, ţe znalca určí mesto, v prospech kupujúcej: Márie Macaškovej, bytom
Komenského č. 1110, Kysucké Nové Mesto.

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Pozemok tvorí záhradu, ktorá je prístupná len
z pozemku ţiadateľky, ktorá ho má oplotený a v minulosti mesto KNM odpredalo na
zarovnanie záhrad pozemky aj ďalším susedom ţiadateľky, ktorí oplotili pozemky tak, aby
tvorili zarovnaný celok v dotknutej lokalite. Jedná sa o prebytočný majetok mesta
Kysucké Nové Mesto. Prevod nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých
poslancov.
(15/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 15.10:
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. 15.10 ţiadosť Amirp, spol. s r. o., sídlo: Tatranská 298,
017 01 Povaţská Bystrica, IČO: 31605435, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vloţka č. 20798/R, o prenájom časti parcely č. C KN 143/8
zastavané plochy a nádvoria o výmere 263 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov 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, prenájom časti parcely č. C KN 143/8 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 263 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, zapísanej na liste
vlastníctva č. 1880, ktorá je špecifikovaná v kópii z katastrálnej mapy, pre nájomcu:
Amirp, spol. s r. o., sídlo: Tatranská 298, 017 01 Povaţská Bystrica, IČO: 31605435,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vloţka č. 20798/R,
na dobu neurčitú za účelom jej vyuţitia ako prístupovej cesty k nakladacej a vykladacej
rampe Nákupného strediska č. s. 1099 na ul. Dl. Poľského v Kysuckom Novom Meste.
Výška nájmu je symbolická 1,00 € ročne s tým, ţe nájomca bude participovať na
nákladoch na rekonštrukciu prístupovej cesty v sume 2.878,07 € bez DPH a cesta ostane
verejne prístupná pre iných uţívateľov
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Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:
- jediná prístupová cesta k nakladacej a vykladacej rampe, k obchodnej jednotke:
Nákupné stredisko č. 1099, zásobovací vjazd, ktorý je moţný len po parcele č. C KN
143/8,
- prístupová cesta, ktorá je predmetom nájmu, je súčasťou verejnej komunikácie, ktorá
slúţi ako prístup k iným nehnuteľnostiam v tejto lokalite (napr. garáţe a pod.).
- nájomca poskytne mestu čiastku cca 2.878,07 € na financovanie nákladov spojených
s rekonštrukciou predmetu nájmu, pričom táto spolupráca bude upravená
v samostatnej zmluve
- cesta ostane verejne prístupná pre iných uţívateľov
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.1:
Ţiadosť Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Kysucké Nové
Mesto o dotáciu z rozpočtu mesta spolu s návrhom na uznesenie a dôvodovou správou bola
poslancom doručená v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Drexlerová – materiál prešiel komisiou školstva. Odporučili sme sumu podľa ţiadosti
poníţiť. Osobne som bola nie za zrušenie ţiadosti, ale poníţenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.1 ţiadosť CPPP Kysucké Nové Mesto o poskytnutie
dotácie pre projekt „Burza stredných škôl a integrované kariérne poradenstvo“ Centra
pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Kysucké Nové Mesto v zmysle
VZN č.8/2008 v platnom znení.
II. schvaľuje pre Centrum pedagogicko - psychologické poradenstva a prevencie Kysucké
Nové Mesto poskytnutie dotácie pre projekt – „Burza stredných škôl a integrované
kariérne poradenstvo“ v hodnote 820 €.
(14/1/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.2:
Ţiadosť Mariášového klubu o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta spolu s návrhom na
uznesenie a dôvodovou správou bola poslancom doručená v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – keď sa budú robiť úpravy rozpočtu, nech sa to urobí aj v poloţkách
 p. Ochodničan – byrokratická vec – na ţiadosti chýba rok
 p. Suchánek – jedná sa o podujatie celoslovenského charakteru – odporúčam 700,00 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.2 ţiadosť Mariášového klubu Kysucké Nové Mesto
o dotáciu z rozpočtu mesta
II. neschvaľuje pridelenie dotácie z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto pre Mariášový klub
Kysucké Nové Mesto v sume 500,00 €
III. schvaľuje pridelenie dotácie z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto pre Mariášový klub
Kysucké Nové Mesto v sume 700,00 €.
(12/0/3/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.3:
Ţiadosť ZO Slovenského zväzu chovateľov Kysucké Nové Mesto o dotáciu z rozpočtu mesta
Kysucké Nové Mesto spolu s návrhom na uznesenie a dôvodovou správou bola poslancom
doručená v písomnej forme.
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Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.3 ţiadosť ZO Slovenského zväzu chovateľov Kysucké
Nové Mesto o dotáciu z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje poţiadavku Slovenského zväzu chovateľov – Základnej organizácie Kysucké
Nové Mesto o dotáciu z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na aktivity v oblasti
ţivotného prostredia v roku 2012, vo výške 400,00. €.
(15/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.4:
Ţiadosť Tenisového klubu Kysucké Nové Mesto o dotáciu z rozpočtu mesta spolu s návrhom
na uznesenie a dôvodovou správou bola poslancom doručená v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – ţiadosť bola na 900,00 €, mestská rada odporučila 300,00 €.
Odporúčam sumu 500,00 €.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.4 ţiadosť Tenisového klubu Kysucké Nové Mesto
o dotáciu z rozpočtu mesta
II. schvaľuje pridelenie dotácie z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto pre Tenisový klub
Kysucké Nové Mesto v sume 500,00 €.
(9/2/3/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.5:
Ţiadosť Rodičovského zdruţenia pri Základnej škole Suľkov Dolinský potok č.1114,
Kysucké Nové Mesto o dotáciu z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto spolu s návrhom na
uznesenie a dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – je dosť nezvyčajné, ţe keď ţiadateľ ţiadal 260,00 €, bolo mu odporúčané radou
300,00 €.
 p. Hartel, primátor mesta – bolo to na základe konzultácií. Ukázalo sa, ţe tá suma by bola
hraničná, neboli to nasilu núkané peniaze.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.5 ţiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Rodičovského zdruţenia pri Základnej škole Suľkov Dolinský potok č.1114, Kysucké
Nové Mesto pod názvom „Olympijský festival detí a mládeţe“.
II. schvaľuje pre Rodičovské zdruţenie pri Základnej škole Suľkov Dolinský potok č.1114,
Kysucké Nové Mesto poskytnutie dotácie pre projekt – „Olympijský festival detí a
mládeţe“ v hodnote 300 €.
(14/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.6:
Ţiadosť Milana Poliaka – OZ DOKAN o pridelenie dotácie z rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto spolu s návrhom na uznesenie a dôvodovou správou bola poslancom doručená
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – neviem prečo jemu neodporúčame, keď všetkým schvaľujeme.
 p. Hartel, primátor mesta – toto je prezentácia jeho umenia, nie je tam celospoločenský
charakter
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
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I. prerokovalo v bode programu č. 16.6 ţiadosť Milana Poliaka – OZ DOKAN o pridelenie
dotácie z rozpočtu mesta
II. zamieta pridelenie dotácie z rozpočtu mesta pre Milana Poliaka – OZ DOKAN.
(10/3/2/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.7:
Ţiadosť Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych sluţieb Kysucké Nové Mesto, Ľ. Štúra
1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto spolu s návrhom na uznesenie a dôvodovou správou bola poslancom zaslaná
v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta - zariadenie malo ţiadosť na zájazd, ktorú mestská rada
neodporučila. Toto je nový projekt, odporúčam sumu 750,00 €.
Diskusia:
 p. Poláček – odporúčam tú sumu, ktorú poţadujú.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.7 ţiadosť Zariadenia pre seniorov a domova
sociálnych sluţieb Kysucké Nové Mesto, Ľ. Štúra 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto na
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje Zariadeniu pre seniorov a domovu sociálnych sluţieb Kysucké Nové Mesto, Ľ.
Štúra 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto dotáciu pre projekt – „Tanec ako liek
a radosť“ v sume 750,00 €.
(13/0/2/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.8:
Ţiadosť Slovenského zväzu záhradkárov - Základnej organizácie Kysucké Nové Mesto
o dotáciu z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto spolu s návrhom na uznesenie a dôvodovou
správou bola poslancom zaslaná v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Ochodničan – kde to bude? Dopravné je čo?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.8 ţiadosť Slovenského zväzu záhradkárov - Základnej
organizácie Kysucké Nové Mesto o dotáciu z rozpočtu mesta Kysucké Nové mesto na
aktivity v oblasti osvety a rozvoja záhradkárstva a tvorby a ochrany ŢP v roku 2012.
II. schvaľuje poţiadavku Slovenského zväzu záhradkárov - Základnej organizácie Kysucké
Nové Mesto o dotáciu z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na aktivity v oblasti osvety
a rozvoja záhradkárstva a tvorby a ochrany ŢP v roku 2012 vo výške 500,00 €.
(14/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Hartel, primátor mesta – sú zlé skúsenosti s vyúčtovávaním dotácií. Odporúčam
prepracovať VZN, vytvoriť jednu spoločnú komisiu na posudzovanie ţiadostí o dotácie.
K bodu č. 16.9:
Ţiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na OZ - Naša škola – Kysuca bola poslancom doručená
v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – Došli sme k tomu, ţe na predloţený projekt nie je moţné
poskytnúť financie. Je tu moţnosť riešiť inou formou. Mohli by sme prispieť tak, ţe by
sme zdruţili finančné prostriedky vo výške 6 000,00 € a budeme mať majetkovú
spoluúčasť.
 p. Holienčik, riaditeľ školy – predstavil projekt „Moderná škola s tradičnými remeslami.“
50 % prostriedkov dáva vyzývateľ, 50 % predkladateľ. Z toho musí byť 25 % -ná
hotovosť. Prezentovať sa bude kováčstvo, spracovanie obilnín, spracovanie ľanu,
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hrnčiarstvo. Na projekt uţ prispela INA Kysuce, SSE, zamestnanci školy – cca polovica
financií uţ je zdruţená.
 p. Poláček – poznám priestory školy i okolie – odporúčam
 p. Bandura – vítam to. Kto bude odborne zastrešovať jednotlivé časti?
 p. Holienčik, riaditeľ školy – škola ako profil má kováčstvo, poľnohospodárstvo,
hrnčiarstvo majú v osnovách kováči.
 p. Mičian – celková hodnota projektu? Nebojíte sa susedov?
 p. Holienčik, riaditeľ školy – celková hodnota projektu je 68 000,00 €. Polovicu musíme
zozbierať. Objekt máme stráţený. Toto je akcia občianskeho zdruţenia, bola podmienka
začleniť aj problémové skupiny občanov.
 p. Golis – projekt to vyzerá byť dobrý. Koľko ste pýtali od VÚC? Moţno rozšíriť aj na
ţivočíšnu výrobu. Čo vykurovanie, voda – kto bude platiť náklady – aká je udrţateľnosť
projektu?
 p. Holienčik, riaditeľ školy – zriaďovateľ (VÚC) poskytne celý pozemok. Ţiadal som od
VÚC 10 000,00 €. Ešte nemali zastupiteľstvo, verím, ţe prispejú. Ţivočíšna výroba –
problém – sú tam byty. Udrţateľnosť projektu – 18 mesiacov sa bude realizovať,
udrţateľnosť minimálne 5 rokov. Vykurovanie – bude tam vyhňa + pec, budú tam
prieduchy – odpadové teplo z pece vykúri.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.9 ţiadosť OZ – Naša škola – Kysuca na zdruţenie
finančných prostriedkov
II. schvaľuje v zmysle § 11/ ods. 1/ písm. m/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení a podľa § 18/ zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov zdruţenie finančných prostriedkov v sume
6.000,00 € na dosiahnutie spoločného cieľa a účelu:
- na vybudovanie modernej školy s tradičnými remeslami, pričom cieľom projektu je
vybudovať ekologickú, nízkoenergetickú stavbu tvorivých dielní z dreva, eko panelov,
v ktorej by sa demonštrovali tradičné slovenské remeslá, ako spracovanie ľanu,
hrnčiarstvo, pečenie chleba, kováčstvo, spracovanie dreva a iné.
Prostriedky by sa zdruţili spoločne s občianskym zdruţením: Naša škola – Kysuca so
sídlom: Stredná odborná škola strojnícka Kysucké Nové Mesto, Športová 1326, 024 01
Kysucké Nové Mesto, IČO: 42214777. Podrobnosti budú zakotvené v samostatnej zmluve
o zdruţení.
(13/0/0/3 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.1.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Ondreášová – dokedy majú nájomnú zmluvu?
 p. Hartel, primátor mesta – ak platia, nájomná zmluva sa predĺţi
 p. Golis – nevymáha záväzky uţ exekútor?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.1.1 ţiadosť Márie Remišovej s manţ. trvalý pobyt M.
Nešporu, prechodne Murgašova 613/5-36 Kysucké Nové Mesto o splátkový kalendár na
dlţnú sumu 595,38 €
II. schvaľuje ţiadosť p. Márie Remišovej s manţ. o dohodu na splátkový kalendár na dlţnú
sumu 595,38 € v mesačných splátkach po 100,00 €. (14/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 17.1.2:
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. 17.1.2 ţiadosť Jozefa Petráka trvalý pobyt Clementisova
1038/27 Kysucké Nové Mesto o splátkový kalendár na dlţnú sumu 902,42 €
II. schvaľuje ţiadosť Jozefa Petráka s manţ. o dohodu na splátkový kalendár na dlţnú sumu
902,42 € v mesačných splátkach po 100,00 €. (14/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.2
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 podľa § 9a ods. 9 zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí výsledky výberového
konania na prenájom časti nebytového priestoru v Dome sluţieb na Vajanského ul. č. 221
v Kysuckom Novom Meste.
II. schvaľuje prenájom časti nebytového priestoru v Dome sluţieb na ul. Vajanského č. 221
v Kysuckom Novom Meste v prospech nájomcu Ing. Daniely Repkovskej, Bystrická 42,
010 09 Ţilina - Bytčica, IČO: 33858420, ktorá splnila podmienky výberového konania
a ponúkla najvyššiu cenu 38,05€/m2/rok bez sluţieb. Ide o priestory o výmere 8,60 m2 na
prízemí, ktoré sa budú vyuţívať na kanceláriu a nájomná zmluva sa uzatvorí na dobu
neurčitú s účinnosťou od 1.7.2012.
(14/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.2.1:
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 podľa § 9a ods. 9 zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí výsledky výberového
konania na prenájom časti nebytového priestoru v Dome sluţieb na Vajanského ul. č. 221
v Kysuckom Novom Meste.
II. schvaľuje prenájom časti nebytového priestoru v Dome sluţieb na ul. Vajanského č. 221
v Kysuckom Novom Meste v prospech nájomcu Lenky Borákovej, Záhradky 300, 023 36
Radoľa, IČO: 44776306, ktorá splnila podmienky výberového konania a ponúkla
najvyššiu cenu 38,05€/m2/rok bez sluţieb. Ide o priestory o výmere 20,26 m2 na prízemí,
ktoré sa budú vyuţívať na kozmetické sluţby – pedikúra a manikúra a predaj tovaru
spojený s touto činnosťou. Nájomná zmluva sa uzatvorí na dobu neurčitú s účinnosťou od
1.7.2012.
(14/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.3:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Suchánek – odporúčam všetky tri body prerokovať a schváliť am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.3.1 ţiadosť Jaroslavy Harvanovej trvalý pobyt Dubie
č. 55 Kysucké Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste
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II. schvaľuje pridelenie 1-izbového nájomného bytu č. 46 v bytovom dome 613/5 na ul.
Murgašovej v Kysuckom Novom Meste na dobu určitú do 31.12.2012 p. Jaroslave
Harvanovej, Dubie č. 55 Kysucké Nové Mesto v zmysle VZN č. 1/2012 o nakladaní
s bytovým fondom mesta Kysucké Nové Mesto.
III. v prípade neprevzatia bytu schvaľuje náhradníka a to: Milana Palčisku, trvale bytom
Litovelská 676/6 Kysucké Nové Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.3.2 ţiadosť p. Jozefa Mikulu trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje pridelenie garsónky č. 43 v bytovom dome 1376/5 na ul. Dubská cesta
v Kysuckom Novom Meste na dobu určitú do 31.12.2012 p. Jozefovi Mikulovi, Kysucké
Nové Mesto v zmysle VZN č. 1/2012 o nakladaní s bytovým fondom mesta Kysucké Nové
Mesto.
III. v prípade neprevzatia garsóniek na Dubskej ceste schvaľuje náhradníkov a to:
- Milana Ertela, trvale bytom Nábreţná 900/70 Kysucké Nové Mesto
- Jozefa Jakubíka, trvalý pobyt KNM, prechodne bytom Cesta do Rudiny 2939/7A
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.3.3 ţiadosť p. Štefana Franeka trvalý pobyt M.
Nešporu 1205/9 Kysucké Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom Novom
Meste
II. schvaľuje pridelenie garsónky č. 48 v bytovom dome 1376/5 na ul. Dubská cesta
v Kysuckom Novom Meste na dobu určitú do 31.12.2012 p. Štefanovi Franekovi, M.
Nešporu 1205/9 Kysucké Nové Mesto v zmysle VZN č. 1/2012 o nakladaní s bytovým
fondom mesta Kysucké Nové Mesto.
(15/0/0/1 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 17.4:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Suchánek .- navrhujem body 17.4.1 – 17.4.28 prerokovať a schváliť am blok.
 p. Randa – nie je v tomto prípade moţnosť delegovať právomoc na výkonný orgán
mesta?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.1 ţiadosť Anny Ochodničanovej trvalý pobyt
Kysucké Nové Mesto, prechodne Murgašova 994/10-42 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie
k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Murgašovej 994/10-42 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje ţiadosť p. Anny Ochodničanovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne
Murgašova 994/10-42 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do
nájomného bytu na ul. Murgašovej 994/10-42 pre: Anna Ochodničanová, Tomáš
Ochodničan, Miroslava Ochodničanová a Anna Ochodničanová.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.2 ţiadosť Ľudmily Kopásovej trvalý pobyt
Clementisova 1038/24 Kysucké Nové Mesto, prechodne Cesta do Rudiny 2939/7A-1
Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Cesta do
Rudiny 2939/7A-1 Kysucké Nové Mesto
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II. schvaľuje ţiadosť p. Ľudmily Kopásovej, trvalý pobyt Clementisova 1038/24 Kysucké
Nové Mesto, prechodne Cesta do Rudiny 2939/7A-1 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie
k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Cesta do Rudiny 2939/7A-1.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.3 ţiadosť Aleny Podpleskej s rod. trvalý pobyt
Kysucké Nové Mesto, prechodne Cesta do Rudiny 2939/7A-19 Kysucké Nové Mesto
o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Cesta do Rudiny 2939/7A-19
Kysucké Nové Mesto pre seba a svoju rodinu
II. schvaľuje ţiadosť p. Aleny Podpleskej s rod. trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne
Cesta do Rudiny 2939/7A-19 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do
nájomného bytu na ul. Cesta do Rudiny 2939/7A-19 a to: Alena Podpleská, Michaela
Podpleská, Milan Podpleský a Petra Jeţíková
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.4 ţiadosť Simony Frátrikovej, trvalý pobyt KNM,
prechodne Dubská cesta 1376/5-39 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu
do nájomného bytu 1376/5-39 na ul. Dubská cesta Kysucké Nové Mesto pre svojho
priateľa Eliaša Hrušku trvalý pobyt Kráskova 6, Ţilina a svojich rodičov p. Jozefa
Frátrika a Vilmu Frátrikovú
II. zamieta ţiadosť p. Simony Frátrikovej, trvalý pobyt KNM, prechodne Dubská cesta
1376/5-39 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu
1376/5-39 na ul. Dubská cesta Kysucké Nové Mesto priateľa Eliaša Hrušku, trvalý pobyt
Kráskova 6 Ţilina a rodičov Jozefa Frátrika a Vilmu Frátrikovú
III. schvaľuje prechodný pobyt p. Eliašovi Hruškovi, trvalý pobyt Kráskova 6 Ţilina do
nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-39 k priateľke p. Simone Frátrikovej počas
jej platnej nájomnej zmluvy.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.5 ţiadosť Jany Janoušovej, trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto, prechodne Dubská cesta 1376/5-32 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie
k prechodnému pobytu do nájomného bytu 1376/5-32 ul. Dubská cesta Kysucké Nové
Mesto pre svoju matku p. Antóniu Janoušovú, trvalý pobyt KNM.
II. schvaľuje ţiadosť p. Jany Janoušovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o prihlásenie
k prechodnému pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-32 Kysucké Nové
Mesto svoju matku p. Antóniu Janoušovú, trvale bytom Kysucké Nové Mesto počas
platnosti nájomnej zmluvy p. Jany Janošovej.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.6 ţiadosť Renáty Škoríkovej, trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto o prihlásenie k prechodnému pobytu do nájomného bytu na ul. Murgašova
613/5-17 Kysucké Nové Mesto pre svojho priateľa Vladislava Bravčeka, trvale bytom
Ţilina – Budatín
II. schvaľuje ţiadosť p. Renáty Škoríkovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o prihlásenie
k prechodnému pobytu do nájomného bytu na ul. Murgašova 613/5-17 Kysucké Nové
Mesto svojho priateľa Vladislava Bravčeka, trvale bytom Ţilina - Budatín počas platnosti
nájomnej zmluvy p. Renáty Škoríkovej.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.7 ţiadosť Renáty Petrákovej trvalý pobyt
Komenského 1310/30 Kysucké Nové Mesto, prechodne Dubská cesta 1376/5-26 Kysucké
Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská cesta
1376/5-26 Kysucké Nové Mesto,
II. schvaľuje ţiadosť p. Renáty Petrákovej, trvalý pobyt Komenského 1310./30 Kysucké Nové
Mesto, prechodne Dubská cesta 1376/5-26 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému
pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-26.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.8 ţiadosť Pavla Šimurdu trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto, prechodne Dubská cesta 1376/5-22 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie
k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-22 Kysucké Nové
Mesto
II. schvaľuje ţiadosť p. Pavla Šimurdu, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne
Dubská cesta 1376/5-22 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do
nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-22.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.9 ţiadosť Boţeny Strkáčovej trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto, prechodne Dubská cesta 1376/5-16 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie
k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-16 Kysucké Nové
Mesto
II. schvaľuje ţiadosť p. Boţeny Strkáčovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne
Dubská cesta 1376/5-16 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do
nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-16.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.10 ţiadosť Dariny Jakubíkovej trvalý pobyt
Kysucké Nové Mesto, prechodne Dubská cesta 1376/5-8 Kysucké Nové Mesto
o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-8
Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje ţiadosť p. Dariny Jakubíkovej s dcérou, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto,
prechodne Dubská cesta 1376/5-8 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu
do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-8 pre: Darina Jakubíková a Martina
Vavrová
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.11 ţiadosť Oľgy Potočárovej trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto, prechodne Dubská cesta 1376/5-20 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie
k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-20 Kysucké Nové
Mesto
II. schvaľuje ţiadosť p. Oľgy Potočárovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne
Dubská cesta 1376/5-20 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do
nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-20.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.12 ţiadosť Anny Kukučíkovej a Jozefa Šidlu trvalý
pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne Dubská cesta 1376/5-17 Kysucké Nové Mesto
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o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-17
Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje ţiadosť p. Anny Kukučíkovej a Jozefa Šidlu, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto,
prechodne Dubská cesta 1376/5-17 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu
do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-17 pre: Anna Kukučíková, Jozef Šidlo
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.13 ţiadosť Pavla Frolu trvalý pobyt Kysucké Nové
Mesto, prechodne Dubská cesta 1376/5-21 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému
pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-21 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje ţiadosť p. Pavla Frolu, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne Dubská
cesta 1376/5-21 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu
na ul. Dubská cesta 1376/5-21.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.14 ţiadosť Anny Kačerikovej trvalý pobyt
Kysucké Nové Mesto, prechodne Dubská cesta 1376/5-15 Kysucké Nové Mesto
o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-15
Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje ţiadosť p. Anny Kačerikovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne
Dubská cesta 1376/5-15 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do
nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-15.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.15 ţiadosť Simony Frátrikovej trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto, prechodne Dubská cesta 1376/5-39 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie
k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-39 Kysucké Nové
Mesto pre seba
II. schvaľuje ţiadosť p. Simony Frátrikovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne
Dubská cesta 1376/5-39 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do
nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-39 pre: Simonu Frátrikovú, Samuela
Hrušku
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.16 ţiadosť Marty Pastvovej trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto, prechodne Dubská cesta 1376/5-29 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie
k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-29 Kysucké Nové
Mesto
II. schvaľuje ţiadosť p. Marty Pastvovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne
Dubská cesta 1376/5-29 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do
nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-29.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.17 ţiadosť Viery Paprčiakovej trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto, prechodne Dubská cesta 1376/5-7 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie
k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-7 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje ţiadosť p. Viery Paprčiakovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne
Dubská cesta 1376/5-7 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do
nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-7.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.18 ţiadosť Marty Garbierovej trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto, prechodne Dubská cesta 1376/5-41 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie
k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-41 Kysucké Nové
Mesto
II. schvaľuje ţiadosť p. Marty Garbierovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne
Dubská cesta 1376/5-41 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do
nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-41.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.19 ţiadosť Barbory Holubovej trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto, prechodne Dubská cesta 1376/5-40 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie
k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-40 Kysucké Nové
Mesto
II. schvaľuje ţiadosť p. Barbory Holubovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne
Dubská cesta 1376/5-40 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do
nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-40 pre: Barboru Holubovú Lukáša Egriho
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.20 ţiadosť Agnesy Hricovej trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto, prechodne Dubská cesta 1376/5-34 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie
k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-34 Kysucké Nové
Mesto
II. schvaľuje ţiadosť p. Agnesy Hricovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne
Dubská cesta 1376/5-34 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do
nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-34.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 17.4.21 ţiadosť Stanislava Roháča s rod. trvalý pobyt
Kysucké Nové Mesto, prechodne Dubská cesta 1376/5-45 Kysucké Nové Mesto
o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-47
Kysucké Nové Mesto pre seba a svoju rodinu
II. schvaľuje ţiadosť p. Stanislava Roháča s rod. trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto,
prechodne Dubská cesta 1376/5-47 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu
do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-47 a to: Stanislav Roháč, Marcela
Roháčová, Stanislav Roháč, Lukáš Roháč, Pavol Roháč.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.22 ţiadosť Jána Ozaniaka s rod. trvalý pobyt
Nábreţná 900 Kysucké Nové Mesto, prechodne Clementisova 1048/33-47 Kysucké Nové
Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Clementisovu 1048/3347 Kysucké Nové Mesto pre seba a svoju rodinu
II. schvaľuje ţiadosť p. Jána Ozaniaka s rod. trvalý pobyt Nábreţná 900 Kysucké Nové
Mesto, prechodne Clementisova 1048/33-47 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému
pobytu do nájomného bytu na ul. Clementisovu č. 1048/33-47 a to: Ján Ozaniak,
Stanislava Ozaniaková, Patrik Ozaniak, Romana Ozaniaková.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.23 ţiadosť Renáty Krištofovej, trvale bytom KNM,
prechodne Cesta do Rudiny 2939/7A-17 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému
pobytu do nájomného bytu 2939/7A-17
II. schvaľuje ţiadosť p Renáty Krištofovej, trvalý pobyt KNM, prechodne Cesta do Rudiny
2939/7A-17 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu
2939/7A-17 na ul. Cesta do Rudiny Kysucké Nové Mesto,
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.24 ţiadosť Jozefa Krištofa trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto, prechodne Murgašova 613/7-5 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému
pobytu do nájomného bytu na Murgašovej ul. 613/7-5 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje ţiadosť p. Jozefa Krištofa, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne
Murgašova 613/7-5 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného
bytu na ul. Murgašovu 613/7-5 Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.25 ţiadosť Renáty Škoríkovej trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto, prechodne Murgašova 613/5-17 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie
k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Murgašova 613/5-17 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje ţiadosť p. Renáty Škoríkovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne
Murgašova 613/5-17 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného
bytu na ul. Murgašova 613/5-17 pre: Renátu Škoríkovú a syna Dávida Zapaľača.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.26 ţiadosť p. Gabriely Frátrikovej trvalý pobyt
Kysucké Nové Mesto, prechodne Dubská cesta 1376/5-30 Kysucké Nové Mesto
o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-30
Kysucké Nové Mesto,
II. schvaľuje ţiadosť p. Gabriely Frátrikovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne
Dubská cesta 1376/5-30 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do
nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-30 pre: Gabrielu Frátrikovú, Erika Baláţa,
Jessicu Frátrikovú, Erika – Gabriela Frátrika, Francesca Frátrika.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.27 ţiadosť Ivety Okapalovej trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto, prechodne Dubská cesta 1376/5-12 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie
k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-12 Kysucké Nové
Mesto
II. zamieta ţiadosť p. Ivety Okapalovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne
Dubská cesta 1376/5-12 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do
nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-12.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4.28 ţiadosť Jany Janoušovej trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto, prechodne Dubská cesta 1376/5-32 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie
k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-32 Kysucké Nové
Mesto
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II. schvaľuje ţiadosť p. Jany Janoušovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne
Dubská cesta 1376/5-32 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do
nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-32 pre: Janu Janoušovú a syna Janouša
Michala
(15/0/0/1 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 18:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – bolo to vlastne schválené v bode č. 11.4 – čerpanie časti
finančných prostriedkov z prebytku roku 2011
K bodu č. 19:
 p. Hartel, primátor mesta:
1. na VÚC vyšla výzva – cezhraničná spolupráca. Máme predjednané priateľstvo
s Jablunkovom, aby sme sa mohli uchádzať o takéto granty.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19 návrh na rozšírenie cezhraničnej spolupráce mesta
Kysucké Nové Mesto s českým mestom Jablunkov.
II. schvaľuje rozšírenie cezhraničnej spolupráce mesta Kysucké Nové Mesto s českým
mestom Jablunkov.
(15/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
2. Oznámenie Urbariátu, pozemkové spoločenstvo, námestie Slobody č. 184 Kysucké Nové
Mesto o podiele mesta KNM v Urbariáte a o poukázanom výnose za rok 2011 – všetci
poslanci obdrţali kópiu tohto oznámenia.
3. Informácia o hrobových miestach na cintoríne v Kysuckom Novom Meste – podľa
informácie správcu cintorína je voľných 696 miest, urnových 420 miest.
4. Komasácia pozemkov pri INE – vytvorilo sa zdruţenie na pozemkovú úpravu. Pri
výmere, čo tam máme, je potrebných 20.565,00 €.
5. Výzva od Mgr. Ivánkovej, námestie Slobody na zrušenie akcií na námestí.
 p. Drexlerová – dostala som sťaţnosť od obyvateľov námestia. Ţiadajú presunúť akciu –
prehliadku rokových kapiel, na iné vhodné miesto.
 p. Hartel, primátor mesta – s presunutím na iné miesto sú spojené náklady. Akcia by mala
byť do 22.00 hod. Pre tento raz by sme to mohli nechať na námestí.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19 návrh na presunutie akcie „Prehliadka rokových
kapiel“ z námestia Slobody na iné vhodné miesto.
II. schvaľuje presunutie akcie „Prehliadka rokových kapiel“ z námestia Slobody na iné
vhodné miesto.
(9/1/2/4 – uznesenie bolo schválené)
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – poďakovanie za účasť v súťaţi o čistotu mesta, ktorú
sme vyhrali.
K bodu č. 20:
 p. Behúň – sťahovanie neprispôsobivých občanov do Radole – čo je na tom pravda?
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 myslím si, ţe toto uţ nehrozí. Spojili sme sa starostovia, podali vyhlásenie. Investori od
zámeru odstúpili.
 p. Poláček – vyzvať občanov, aby do triedených odpadov dávali len tú komoditu, na ktorú
je nádoba určená. Potom sa netreba čudovať, ak sa budú zvyšovať poplatky za odpad.
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Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 aj keď susedia vidia, majú upozorniť. Musíme sa navzájom vychovávať.
 p. Suchánek – spracovanie projektu parkovania na komunikáciách – parkujú tu vozidlá
právnických osôb zo Ţiliny, Čadce. Dať vypracovať generel, s termínom do 30.6.2013.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 na beţnom parkovisku nemoţno niekoho z parkovania vylúčiť. Dá sa to riešiť cez
parkovacie zóny, je preto potrebné zadať projekt na vyriešenie statickej dopravy – prijať
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20 poţiadavku na vyriešenie statickej dopravy v meste
II. ukladá poţiadať príslušnú inštitúciu o vypracovanie projektu, ktorý by riešil statickú
dopravu v meste Kysucké Nové Mesto (parkovanie vozidiel na verejných priestranstvách
a parkoviskách v meste)
T: 30.6.2013
Z: prednosta MsÚ
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Ondreášová
 spojnica ulice 1. mája s ulicou Hviezdoslavovou - ku kinu – sprejazdniť spojnicu.
 vyčistenie potoka na Kamencoch
 ul. Sládkovičova – mestský rozhlas zle otočený
 robia sa chodníky – na ul. Benkovej sa tento týţdeň nič nerobilo – práce sa zastavili?
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 spojnica ulíc 1. mája a Hviezdoslavovej pri kine – je to chodník, zváţime s DI
 vyčistenie potoka na Kamencoch – pracuje sa na tom
 MsR – stále sa dolaďujú opravy
 chodník na ul. Benkovej – zistíme u dodávateľa
 p. Bandura – priepusty, kanály – vyčistiť.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta – zistíme stav
 p. Randa :
 ako mesto mieni pokračovať s budovou plavárne – zgrupujú sa tam neprispôsobiví
občania
 mestský rozhlas na ul. Sládkovičovej – nebol umiestnený tam, ako boa moja
poţiadavka, ešte je jedna poţiadavka na rozhlas – smerom od hlavnej cesty za
domčekami – nie je absolútne počuť.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 plaváreň – mestská polícia bude viac monitorovať. Vodný kanál zablokoval celú výstavbu
v tomto území.
 rozhlas – schválili sme dokúpenie rozhlasov
 p. Poláček:
 kopček na sánkovanie na Kamencoch – pod ornicou sú kusy betónov, upraviť priestor
 rozšírenie parkoviska – prečo to nebolo predloţené na zastupiteľstve, keď komisia
o tom rokovala?
 rokovanie s investorom – infraštruktúra
 gymnázium – pravá strana – je to tam katastrofálne, nikto tam nekosí trávu
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Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 kopček a kosenie trávy – sú tam naozaj kusy betónu, musíme sa s tým vysporiadať,
odviesť, buldozérom vyrovnať, bude to aj finančne náročnejšie
 parkovisko – aj keď to bolo na komisii, chýbali niektoré údaje, súčasťou stavby bytového
domu v zmysle vydaného stavebného povolenia je aj parkovisko. Rozhodne nebudeme
prispievať v tej výške, ako investor poţaduje. Nebolo to zrelé na predloţenie do
zastupiteľstva.
 p. Mičian:
 rozhlas – zníţiť počet ampliónov
 parkovisko – Jesenského 1170 a 1180 – obnovenie ţiadosti na výstavbu parkoviska
ešte z roku 2009
 výzvu do Zvestí – posledný týţdeň 8/2012 akcia vyčistenie lesíka. Zabezpečím
občerstvenie.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 je to dobrý nápad, bude to niečo také ako „sobota cti“
 p. Drexlerová:
 rekonštrukcia ulice Komenského - nemohli zásobovať Jednotu, prechádzali pomedzi 951,
zničenie cesty. Cesta je sprejazdnená, aj naďalej tú skratku pouţívajú.
 mestský rozhlas – ulica Komenského, Nábreţná – počujú iba ozveny z námestia.
 p. Bieleková, občianka mesta – ţiadosť o zachránenie pamiatkového objektu na ulici.
Belanského.
 p. Hartel, primátor mesta – došlo k narušeniu objektu, ktorý je v súkromnom vlastníctve.
Ţiadali sme majiteľov, aby bol objekt uzatvorený, aby majitelia podali podnet na políciu.
Mesto nemôţe investovať do cudzieho majetku.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora - z mesta bola maximálna snaha na ochranu objektu.
Do cudzieho majetku nemôţeme investovať. Mesto zorganizovalo stretnutie rodiny, je na
rodine, ako sa dohodne a k problému postaví. Objekt chátra, mesto uţ vynaloţilo
nadnormálne úsilie, aby objekt ochránilo. Vy nedodrţiavate VZN, nečistíte v zimnom
období chodník.
 p. Kandrik – situáciu poznám. O majetok sa treba starať. Dokonca máte povinnosť sa oň
starať.
K bodu č. 21:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu primátor mesta poďakoval všetkým za
účasť a 11. zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Janka Drexlerová
I. overovateľ

Ing. Igor Behúň
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Jeţo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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