Zápisnica
z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 13.09.2012

Prítomní:

viď prezenčná listina

K bodu č. 1:
Dvanáste zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Hartel, primátor
mesta. Privítal prítomných poslancov a hostí, ospravedlnil neúčasť poslancov: p. Chládek a p.
Hollá.
K bodu č. 2:
Za overovateľov predsedajúci určil: Ing. Ľubomír Golis, Dušan Mičian
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Štefan Kuba, Ing. Vladimír Macášek, PhDr.
Pavel Urban, PhD.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh na zloţenie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zloţení: Štefan Kuba, Ing. Vladimír Macášek, PhDr. Pavel
Urban, PhD.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Hartel, primátor mesta – poslanec p. Mičian predloţil písomný návrh na úpravu
programu – vsunúť bod programu č. 10, v ktorom by prednosta vysvetlil, čo je diskusia,
interpelácie, rôzne. Číslovanie ostatných bodov sa posunie. Ďalší bod programu je bod č.
7.5 – materiál poslanci obdrţali pred zasadnutím zastupiteľstva.
 p. Poláček – materiál bod č. 7.5 bol prerokovaný v komisii výstavby a územného rozvoja.
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh VZN č. 8/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto
5. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2012
5.1 II. úprava samosprávneho orgánu mesta Kysucké Nové Mesto
5.2 II. úprava Základnej školy Nábreţná 845 Kysucké Nové Mesto
5.3 II. úprava Základnej školy Clementisova 616 Kysucké Nové Mesto
5.4 II. úprava Základnej školy Dolinský potok 1114 Kysucké Nové Mesto
5.5 I. úprava príspevkovej organizácie Údrţba mesta Kysucké Nové Mesto
6. Nakladanie s majetkom mesta
6.1
Ing. Miloslav Vojtech – pozemok pod garáţou
6.2 Antónia Taranová - pozemok pod garáţou
6.3 Alojz Holúbek a manţelka Sidónia – pozemok pod garáţou
6.4 František Štefík a manţelka Antónia – pozemok pod garáţou
6.5 Ing. Milan Dočár – pozemok na výstavbu garáţe
6.6 Mgr. Michal Pajonk – odpredaj pozemku
6.7 Ladislav Červeník a manţelka Agnesa – odpredaj pozemkov
6.8 Odpredaj nákladného automobilu AVIA
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Návrhy komisií
7.1 Ţiadosti o trvalý a prechodný pobyt
7.2 Ţiadosti o nájomné byty
7.3 Ţiadosti o splátkový kalendár, pozastavenie exekúcie
7.4 Ţiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
7.5 Sťaţnosť – ulica Vajanského
8. Analýza vydaných dopravných značiek s vyhradeným státím
9. Správa hl. kontrolórky o vykonaných kontrolách
10. Vysvetlenie pojmov – rôzne, diskusia, interpelácie
11. Rôzne
12. Interpelácie
13. Záver
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 program rokovania 12. zasadnutia mestského
zastupiteľstva dňa 13.09.2012
II. schvaľuje program rokovania 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 13.09.2012
doplnený o body 7.5 a nový bod 10.
(15/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
7.

K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p. Jeţo, prednosta MsÚ.
uzn. č. 77/2012 zo dňa 14.06.2012 – splnené
uzn. č. 101/2012 zo dňa 14.06.2012 – 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.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 4:
Návrh VZN č. 8/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto bol
poslancom zaslaný v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – Slovenský zväz záhradkárov podal pripomienku k čl. 4, ods. 7
– ţiadajú uhrádzať v plnej výške, nie iba 80 %. Názor predkladateľov je ten, ţe by malo
ostať len tých 80 %.
Diskusia:
 p. Urban – čl. 2 – chýba mi určitá špecifikácia, doplniť o inštitúcie, ktoré nie sú na území
mesta, ale môţu získať tento garant.
 p. Hartel, primátor mesta – domnievam sa, ţe dotácie sú na podporu určitej činnosti
určenej vo VZN. Dotácie sú určené pre PO a FO na území mesta. Pre dosiahnutie cieľa
projektu si môţu dať vykonať práce aj mimo mesta, ktoré sú preukázateľnými nákladmi.
Napríklad to vytlačenie sú materiálové náklady, ktoré sú preukázateľné.
 Jeţo, prednosta MsÚ – článok 2 je citovaný presne zo zákona.
 p. Novotná, odd. finančné – naše príspevkové a rozpočtové organizácie nesmú dostať
dotáciu podľa tohto VZN.
 p. Ochodničan – bude teda iba jeden termín na predkladanie ţiadostí.
str. 2, čl. 2, bod 2 – vieme uţ dopredu či bude ţivelná pohroma?
str. 4, čl. 5, bod 1, 6, 7 – musia byť právnické osoby?
 p. Randa – čl. 2, bod 2 – je to odcitované zo zákona o rozpočtových pravidlách.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 návrh VZN č. 8/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje VZN č. 8/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5.1:
Návrh na II. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2012 bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Randa – procedurálny návrh – body č. 5.1 – 5.5 prediskutovať a hlasovať jedným
hlasovaním.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh na diskusiu a hlasovanie am blok za body č. 5.1 – 5.5.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Randa – návrhy na úpravu rozpočtu boli prerokované v komisii finančnej, komisia
odporúča ich schváliť. V návrhu mesta sú niektoré poloţky, ktoré sú vo vyššej sume, to
sme poţadovali vysvetliť, v predloţenom materiálu sú vysvetlené.
 p. Behúň – str. 4, bod 04 51 cestná doprava – revitalizácia námestia slobody – ideme
niečo robiť na námestí?
 p. Hartel, primátor mesta – revitalizácia mesta sa robí, nezahŕňa námestie, ktoré uţ trocha
chátra. Moja predstava bola, ţe by sa na námestí mohla objaviť nejaká fontánka, zmeniť
zeleň – dať vypracovať odborný návrh architektovi.
 p. Golis – v návrhu je dosť schválených akcií. Mesto by malo organizovať práce tak, aby
sa naplánované akcie stihli urobiť v tomto roku.
 p. Hartel, primátor mesta – snaţíme sa o to, ak sa niečo z objektívnych dôvodov nepodarí,
finančné prostriedky idú do rezervného fondu.
 p. Macášek – občania, ktorí sa pozerajú na priamy prenos nevedia o probléme, ktorý práve
riešime. Zverejniť dôvodovú správu. V úprave rozpočtu je výdavky navýšiť na
1,240.000€. Z toho je 140.000 € beţné výdavky a 1.100.000 € kapitálové výdavky.
Vysvetliť občanom, kde tie peniaze idú.
 p. Hartel, primátor mesta – podrobne to rozoberať nebudem, to by sme tu boli do rána.
Niektoré výdavky majú charakter beţných, niektoré kapitálových. V princípe – kapitálové
výdavky – tie akcie, ktoré sme si schválili. Nie sú to výdavky na zvyšovanie platov,
všetky idú do rozvoja mesta. Musí sa to premietnuť do rozpočtu, preto sú úpravy
rozpočtu.
 p. Macášek – ja tomu rozumiem. Išlo mi len o to, tabuľku kapitálové výdavky zverejniť na
webe.
 p. Hartel, primátor mesta – uznesenia aj všetky zmluvy sú na webe. Vo verejnom
obstarávaní vţdy dôjde k určitému zníţeniu ceny.
 p. Randa – návrh na úpravu je obsiahly materiál. Dôvodová správa má 8 strán,
tabuľková časť ďalších 22 strán. Kaţdý občan, ktorý má internet, si to môţe pozrieť
na webe. Kľudne to môţe byť zverejnené aj vo Zvestiach.
 p. Golis – ľudia, ktorí sedia pre telkou nevedia o čom rozprávame. Uţ som tú moţnosť
navrhol - dať všetky návrhy do zastupiteľstva na web.
 p. Hartel, primátor mesta – navrhuješ teda aby sa vám nedávalo v písomnej forme ale bolo
to na webe?
 p. Golis – nie, ale aby to bolo aj na webe.
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 p. Poláček – tie súťaţe – koľko ich prebehlo, o koľko sa zníţila cena?
 p. Hartel, primátor mesta – to vám teraz presne nepoviem, musíme to načítať
 p. Jeţo prednosta MsÚ – napr. na spevnené plochy sa suma 60.000 € vysúťaţila na 48.000
€.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5.1 návrh na II. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto na rok 2012
II. schvaľuje II. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2012.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5.2 návrh na II. úpravu rozpočtu Základnej školy
Nábreţná v Kysuckom Novom Meste na rok 2012
II. schvaľuje II. úpravu rozpočtu Základnej školy Nábreţná v Kysuckom Novom Meste na
rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5.3 návrh na II. úpravu rozpočtu Základnej školy
Clementisova v Kysuckom Novom Meste na rok 2012
II. schvaľuje II. úpravu rozpočtu Základnej školy Clementisova v Kysuckom Novom Meste na
rok 2012.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5.4 návrh na II. úpravu rozpočtu Základnej školy
Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste na rok 2012
II. schvaľuje II. úpravu rozpočtu Základnej školy Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste
na rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5.5 návrh na I. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie
Údrţba mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2012
II. schvaľuje I. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Údrţba mesta Kysucké Nové Mesto
na rok 2012
(15/0/1/0 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 6.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Macášek – body č 6.1 – 6.4 sú odpredaje pozemkov pod garáţe – diskutovať a schváliť
am blok.
 p. Suchánek – vylúčiť z toho bod 6.2 – tento bod ţiadam odročiť, aby som sa mohol
porozprávať so ţiadateľkou.
 p. Hartel, primátor mesta – odročiť ţiadosť je aj poţiadavka samotnej ţiadateľky?
 p. Novotná, odd. finančné – je to oprávnené, aby sme to odročili? V dôvodovej správe je
predsa uvedené, ţe ţiadateľka nie je prvonadobudateľka a ţiadateľka o to neţiadala.
 p. Macášek – beriem späť svoj návrh na hlasovanie am blok, nech sa to prejde po
jednotlivých bodoch.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6.1 ţiadosť Ing. Miloslava Vojtěcha, trvale bytom
Vajanského 1129/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, o odkúpenie pozemku – parcely č. C
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KN 1626/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto pod
garáţou č. súp. 2018.
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 1626/1
zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je
zapísaná na LV 1880, pod garáţou č. súp. 2018 pre osobný automobil do výlučného
vlastníctva kupujúcemu: Ing. Miloslav Vojtěch, trvale bytom Vajanského 1129/1, 024 01
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. Jedná sa o prebytočný nehnuteľný
majetok mesta Kysucké Nové Mesto.
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)
K bodu č. 6.2:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – stavebné povolenie bolo písané len na manţela
 p,. Hartel, primátor mesta – sú len 2 moţnosti – uplatňovať pôvodné uznesenie – iba
prvonadobudatelia za zľavnenú sumu, ostatní podľa znaleckého posudku alebo všetci
podľa znaleckého posudku.
 p. Suchánek – ţiadateľka nedoloţila doklady, ktoré preukazujú prvonadobudateľa, dávam
návrh na odročenie.
 p. Randa – odročiť, nech sa to vyjasní
 p. Macášek – čudujem sa, ţe toto prišlo na zastupiteľstvo. Nikto si to nevšimol? Ak
takýchto materiálov bude ešte 10, budeme tu do rána. Stiahnuť z rokovania.
 p. Hartel, primátor mesta – materiál je pripravený dobre.
 p. Poláček – toto by nemalo ísť do komisie výstavby. Nech to ide na právne oddelenie
alebo nech príde právnička na komisiu. Stiahnuť z rokovania.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6.2 ţiadosť Antónie Taranovej, trvale bytom
Clementisova 1025/18, , 024 01 Kysucké Nové Mesto, o odkúpenie pozemku - parcely č. C
KN 1897/73 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto pod
garáţou č. súp.1450.
II. odročuje ţiadosť Antónie Taranovej, trvale bytom Clementisova 1025/18, 024 01 Kysucké
Nové Mesto, o odkúpenie pozemku - parcely č. C KN 1897/73 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 22 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto pod garáţou č. súp.1450.
(13/0/2/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6.3:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Bandura – je technicky moţné tú dôvodovú správu ukázať na obrazovku?
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 p. Drexler – na ďalšie zastupiteľstvo je to moţné, teraz nie, iba môţe snímať kamera.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6.3 ţiadosť Alojza Holúbka a manţelky Sidónie
Holúbkovej, obidvaja trvale bytom Matice slovenskej 958/4, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
o odkúpenie pozemku - parcely č. C KN 1910/43 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18
m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto pod garáţou č. súp.1739.
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 1910/43
zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je
zapísaná na LV 1880, pod garáţou č. súp. 1739 pre osobný automobil do bezpodielového
spoluvlastníctva manţelov kupujúcim: Alojz Holúbek a manţelka Sidónia Holúbková,
obidvaja trvale bytom Matice slovenskej 958/4, 024 01 Kysucké Nové Mesto, za cenu
minimálne podľa znaleckého posudku, ktorý si dajú na vlastné náklady vypracovať
ţiadatelia s tým, ţe znalca určí mesto.
Jedná sa o prebytočný nehnuteľný majetok mesta Kysucké Nové Mesto
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov,
pretoţe v konkrétnom prípade sa nepouţijú ust. § 9a) ods. 1/ aţ 7/ citovaného zákona.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6.4:
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. 6.4 ţiadosť Františka Štefíka a manţelky Antónie
Štefíkovej, rod. Majčinovej, obidvaja trvale bytom Hurbanova 2742/2, 024 01 Kysucké
Nové Mesto, o odkúpenie pozemku - parcely č. C KN 1626/81 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto pod garáţou č. súp.2098.
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 1626/81
zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je
zapísaná na LV 1880, pod garáţou č. súp. 2098 pre osobný automobil do bezpodielového
spoluvlastníctva manţelov pre kupujúcich: František Štefík a manţelka Antónia Štefíková,
rod. Majčinová, obidvaja trvale bytom Hurbanova 2742/2, 024 01 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
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Občianskeho zákonníka. Jedná sa o prebytočný nehnuteľný majetok mesta Kysucké Nové
Mesto.
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)
K bodu č. 6.5:
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. 6.5 ţiadosť p. Ing. Milana Dočára bytom Murgašova č.
612/14, Kysucké Nové Mesto, o odkúpenie pozemku - parcely č. C KN 143/1 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 24 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto za účelom výstavby
prefabrikovanej garáţe pre osobný automobil.
II. zamieta odpredaj pozemku – parcely č. C KN 143/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere
24 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná na LV 1880 za účelom výstavby
prefabrikovanej garáţe pre osobný automobil pre kupujúceho: Ing. Milan Dočár, bytom
Murgašova č. 612/14, Kysucké Nové Mesto.
(13/0/3/ - uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 6.6:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Macášek – cena je totoţná alebo zhodná s cenou, za ktorú sa predávalo pánovi
Slávikovi?
 p. Novotná, odd. finančné – znalecký posudok ešte nie je vyhotovený, dopredu nevieme
aká bude cena.
 p. Randa – komisia súhlasí za cenu podľa znaleckého posudku. V dôvodovej správe je
za cenu minimálne podľa znaleckého posudku. Mali by sme to odpredať tak, ako aj
pánovi Slávikovi.
 p. Novotná, odd. finančné – zákon ukladá za cenu minimálne ako znalecký posudok.
 p. Kandrik – sú 2 moţností – buď odpredať za cenu podľa znaleckého posudku alebo
môţe byť aj viac ako je cena uvedená v znaleckom posudku. Potom by sme ţiadosť
museli opätovne prerokovávať a určiť cenu.
 p. Macášek – navrhujem tak schváliť ako je to pripravené
 p. Hartel, primátor mesta – musíme vedieť, či to chceme predať za cenu podľa znaleckého
posudku alebo nie, či chceme o cene ešte rozhodovať.
 p. Golis – 2 pozemky sú susediace, za cenu podľa znaleckého posudku, ale nie menej
ako pánovi Slávikovi.
 p. Poláček – pozemok pána Slávika mal väčšiu hodnotu ako tento pozemok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
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I. prerokovalo v bode programu č. 6.6 ţiadosť Mgr. Michala Pajonka, trvale bytom U Buty
2948, Čadca, o odkúpenie pozemku – parcely č. C KN 3/2 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 53 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1880
vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto.
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 3/2 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 53 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná na LV 1880 vo
vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto, do výlučného vlastníctva kupujúcemu: Mgr.
Michala Pajonka, trvale bytom U Buty 2948, Čadca, za cenu minimálne podľa znaleckého
posudku, ktorý si dá na vlastné náklady vypracovať ţiadateľ s tým, ţe znalca určí mesto.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: dotknutý pozemok tvorí prístup k pozemku vo vlastníctve
ţiadateľa.
Jedná sa o prebytočný nehnuteľný majetok mesta Kysucké Nové Mesto
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(14/0/2/0 - uznesenie bolo schválené)
 p. Macášek – na ďalšom zastupiteľstve predloţiť informáciu za akú cenu bol pozemok
odpredaný, porovnať s pánom Slávikom.
 p. Hartel, primátor mesta – všetky zmluvy sú zverejňované na webe.
K bodu č. 6.7:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Kandrik – GP bol spracovaný tak, ţe zasahoval do polovice pozemku suseda. Bolo by
treba urobiť komplexný GP. Boli sme na tvare miesta pozrieť. Čo sme hlasovali za
odročenie ţiadosti p. Taranovej, tak tá nie je prvonadobudateľka, je to tak, ako to bolo
napísané v dôvodovej správe.
 p. Randa – čo povedal na vysvetlenie pán Kandrik, tak nesťahovať z rokovania.
 p. Novotná, odd. finančné – materiál pripravovalo oddelenie právne, bolo pripravené
správne. Pani Taranová neoslovila pána Suchánka so ţiadosťou o stiahnutie materiálu
z rokovania. Mrzí ma, ţe hneď sa útočí na exekutívu, ţe pripravujeme materiály
nesprávne, čo nie je pravda.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6.7 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 KN E 6162 a KN E 6163 (LV č. 7513 mesta KNM), ktorý je totoţný
s novovytvorenou parcelou KN C 4144/5 o výmere 56 m2,
 časť z pozemku C KN 4145/4, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1880 a ktorá je
totoţná s novovytvorenou parcelou C KN 4145/104 o výmere 66 m2,
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ktoré parcely sú špecifikované v geometrickom pláne č. 208/02, ktorý geometrický plán
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. schvaľuje podľa §-u 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 pozemkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa) odpredaj parciel:
 časť z pozemku KN E 6162 a KN E 6163 (LV č. 7513 mesta KNM), ktorý je totoţný
s novovytvorenou parcelou KN C 4144/5 o výmere 56 m2
 časť z pozemku C KN 4145/4, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1880, a ktorá je
totoţná s novovytvorenou parcelou C KN 4145/104 o výmere 66 m2,
podľa geometrického plánu č. 208/02,ktorý 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, do
bezpodielového spoluvlastníctva manţelov v prospech kupujúcich: Ladislav Červeník
a manţ. Agnesa, Novomeského 1242 Kysucké Nové Mesto, za cenu minimálne podľa
znaleckého posudku, ktorý si dajú na vlastné náklady vypracovať kupujúci s tým, ţe znalca
určí mesto.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: predmetné pozemky sú prístupné len z pozemkov vo
vlastníctve uţívateľov.
Jedná sa o prebytočný nehnuteľný majetok mesta Kysucké Nové Mesto
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(13/0/0/3 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. ruší uznesenie č. 163/2012 zo dňa 13.09.2012, ktorým odročuje ţiadosť Antónie
Taranovej, trvale bytom Clementisova 1025/18, 024 01 Kysucké Nové Mesto, o odkúpenie
pozemku - parcely č. C KN 1897/73 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v k. ú.
Kysucké Nové Mesto pod garáţou č. súp.1450. (11/0/2/3 – uznesenie bolo schválené)
 p. Macášek – vôbec som nenadobudol presvedčenie ako mám hlasovať. Treba to
vysvetliť.
 p. Novotná, odd. finančné – návrh na uznesenie pripravovalo právne oddelenie, ktoré
malo potrebné doklady predloţené ţiadateľkou. Dalo takéto odporúčanie, konštatuje, ţe
ţiadateľka nie je prvonadobudateľka.
 p. Poláček – dávam návrh, aby takéto veci nešli do komisie výstavby.
 p. Kandrik – prvými staviteľmi boli pani Taranová narodená v roku 1926.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6.2 ţiadosť Antónie Taranovej, trvale bytom
Clementisova 1025/18, 024 01 Kysucké Nové Mesto, o odkúpenie pozemku - parcely č. C
KN 1897/73 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto pod
garáţou č. súp.1450.
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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 1897/73
zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je
zapísaná na LV 1880, pod garáţou č. súp. 1450 pre osobný automobil do výlučného
vlastníctva kupujúcej: Antónia Taranová, trvale bytom Clementisova 1025/18, 024 01
Kysucké Nové Mesto, za cenu minimálne podľa znaleckého posudku, ktorý si dá na vlastné
náklady vypracovať ţiadateľka s tým, ţe znalca určí mesto.
Jedná sa o prebytočný nehnuteľný majetok mesta Kysucké Nové Mesto
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov,
pretoţe v konkrétnom prípade sa nepouţijú ust. § 9a) ods. 1/ aţ 7/ citovaného zákona.
(13/0/0/3 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6.8:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Randa – bolo to prerokované aj na komisii finančnej, komisia odporúča odpredaj podľa
bodu A.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6.8 opätovne odpredaj hnuteľného majetku nákladného
automobilu zn. AVIA A65K, výrobca DAEWOO AVIA ČR, výrobné číslo podvozku:
TNAA1KOOOVA003688/1997, EČV: KM-986AB, 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.
II. schvaľuje podľa ust. §-u 9a/ods. 1/písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení priamy predaj hnuteľného majetku: nákladný automobil zn. AVIA A65K,
výrobca DAEWOO AVIA ČR, výrobné číslo podvozku: TNAA1KOOOVA003688/1997,
EČV: KM-986AB, sklápač trojstranný, najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty
majetku stanovenej znaleckým posudkom č. 12/2012 /4.701,22 € cena podľa znaleckého
posudku + ceny znaleckého posudku 106,00 € spolu zaokrúhlene: 4.808,00 €/ do
výlučného vlastníctva kupujúcemu: Obec Nesluša.
Jedná sa prebytočný a neupotrebiteľný hnuteľný majetok mesta Kysucké Nové Mesto
v správe ÚDRŢBA MESTA Kysucké Nové Mesto.
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
(15/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7.1.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – body 7.1.1 – 7.1.10 sú všetko ţiadosti o trvalý pobyt.
Odporúčam ich prediskutovať a schváliť am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje prediskutovať a hlasovať am blok za návrhy č. 7.1.1 – 7.1.10.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
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Diskusia:
 p. Golis – treba občanom objasniť, ţe ţiadosťou o trvalý pobyt sa automaticky nestávajú
nájomcovia.
 p. Hartel, primátor mesta – občania majú trvalý pobyt, ale nezakladá to právo na náhradné
bývanie.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.1.1 ţiadosť Ľudovíta Kačeríka, trvalý pobyt M.
Nešporu 1186/3 KNM, o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt do nájomného bytu 1376/515 na ul. Dubská cesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje ţiadosť Ľudovíta Kačeríka, trvalý pobyt M. Nešporu 1186/3 Kysucké Nové
Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu č. 15 v bytovom dome 1376/5
na ul. Dubská cesta Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.1.2 ţiadosť Oľgy Kubalovej, trvale bytom KNM,
prechodne Dubská cesta 1376/5-11 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu
do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-11 Kysucké Nové Mesto,
II. schvaľuje ţiadosť Oľgy Kubalovej, trvalý pobyt KNM, prechodne Dubská cesta 1376/5-11
Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu č. 11 v bytovom
dome 1376/5 na ul. Dubská cesta Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. Prerokovalo v bode programu č. 7.1.3 ţiadosť Karolíny Štrkáčovej, trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto, o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu č. 44 v bytovom dome
1376/5 ul. Dubská cesta Kysucké Nové Mesto pre seba a Elizabetu Strkáčovú
II. schvaľuje ţiadosť Karolíny Štrkáčovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o prihlásenie
k trvalému pobytu do nájomného bytu č. 44 v bytovom dome 1376/5 na ul. Dubská cesta
Kysucké Nové Mesto a to: Karolinu Štrkáčovú a Elizabetu Strkáčovú.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.1.4 ţiadosť Jozefa Štrkáča, trvalý pobyt Kysucké Nové
Mesto, o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu č. 44 v bytovom dome 1376/5
ul. Dubská cesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje ţiadosť Jozefa Štrkáča, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o prihlásenie
k trvalému pobytu do nájomného bytu č. 44 v bytovom dome 1376/5 na ul. Dubská cesta
Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.1.5 ţiadosť Martina Štrkáča, trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto, o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu č. 44 v bytovom dome
1376/5 ul. Dubská cesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje ţiadosť Martina Štrkáča, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o prihlásenie
k trvalému pobytu do nájomného bytu č. 44 v bytovom dome 1376/5 na ul. Dubská cesta
Kysucké Nové Mesto.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.1.6 ţiadosť Mária Štrkáča, trvalý pobyt Kysucké Nové
Mesto, o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu č. 44 v bytovom dome 1376/5
ul. Dubská cesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje ţiadosť Mária Štrkáča, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o prihlásenie
k trvalému pobytu do nájomného bytu č. 44 v bytovom dome 1376/5 na ul. Dubská cesta
Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.1.7 ţiadosť Jána Baláţa, trvalý pobyt Kysucké Nové
Mesto, o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu č. 16 v bytovom dome 1376/5
ul. Dubská cesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje ţiadosť Jána Baláţa, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k trvalému
pobytu do nájomného bytu č. 16 v bytovom dome 1376/5 na ul. Dubská cesta Kysucké
Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.1.8 ţiadosť Mariany Kubištovej, trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto, o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu č. 31 v bytovom dome
613/5 ul. Murgašova Kysucké Nové Mesto pre seba a svoju dcéru Vanessu
II. schvaľuje ţiadosť Mariany Kubištovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o prihlásenie
k trvalému pobytu do nájomného bytu č. 31 v bytovom dome 613/5 na ul. Murgašovej
Kysucké Nové Mesto a to pre: Mariannu Kubištovú a Vanessu Kubištovú.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.1.9 ţiadosť Blaţeja Škoríka, trvalý pobyt M. Nešporu
1186/3 Kysucké Nové Mesto, o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu č. 21
v bytovom dome 613/5 ul. Murgašova Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje ţiadosť Blaţeja Škoríka, trvalý pobyt M. Nešporu 1186/3 Kysucké Nové Mesto
o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu č. 21 v bytovom dome 613/5 na ul.
Murgašovej Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.1.10 ţiadosť Gabriely Štrkáčovej, trvalý pobyt
Nábreţná 900 Kysucké Nové Mesto, o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu č.
18 v bytovom dome 613/5 ul. Murgašova Kysucké Nové Mesto pre seba a svoju dcéru
Gabrielu Štrkáčovú a vnuka Samuela Štrkáča
II. schvaľuje ţiadosť Gabriely Štrkáčovej, trvalý pobyt Nábreţná 900 Kysucké Nové Mesto
o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu č. 18 v bytovom dome 613/5 na ul.
Murgašovej Kysucké Nové Mesto a to pre: Gabrielu Štrkáčovú – ţiadateľka, Gabrielu
Štrkáčovú – dcéra a Samuel Štrkáč - vnuk.
(16/0/1/0 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 7.1.11:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Mičian – komisia neodporučila, zatiaľ nech sa zdrţiava u otca.
 p. Golis – právo mať trvalý pobyt neznamená sa ku niekomu nasťahovať a tam bývať.
Trvalý pobyt je len forma evidenčného záznamu.
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 p. Kandrik – uţ sme o tom debatovali aké výhody plynú z pridelenia trvalého pobytu.
Dôvod sa bývanie je nájomná zmluva.
 p. Drexlerová – v byte otca koľko ľudí býva?
 p. Kublová, odd. bytové – býva tam Aladár Strkáč, jeho dcéra s dieťaťom, syn Ján a teraz
syn Roman, celkom 5 osôb.
 p. Hartel, primátor mesta – ak nebude problémový, za 3 mesiace môţe dostať trvalý pobyt
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.1.11 ţiadosť Miroslava Strkáča, trvalý pobyt Dubská
cesta 1376/5-27 Kysucké Nové Mesto, o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu
č. 27 v bytovom dome 1376/5 ul. Dubská cesta a to pre svojho brata Romana Strkáča
II. zamieta ţiadosť p. Miroslava Strkáča, trvalý pobyt Dubská cesta 1376/5-27 Kysucké
Nové Mesto o prihlásenie k trvalému pobytu do nájomného bytu č. 27 v bytovom dome
1376/5 na ul. Dubská cesta Kysucké Nové Mesto a to pre svojho brata Romana Strkáča.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7.l.12:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – body č. 7.1.12 – 7.1.15 sa týkajú prechodných pobytov,
navrhujem diskutovať a schváliť am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje spoločnú diskusiu a hlasovanie za body č. 7.1.12 – 7.1.15.
(15/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.1.12 ţiadosť Dajany Bučkovej, Murgašova 613/5-20
Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k prechodnému pobytu do nájomného bytu na ul.
Murgašova 613/5-20 Kysucké Nové Mesto pre svojho priateľa Pavla Vantolu, trvale
bytom Ochodnica
II. schvaľuje ţiadosť Dajany Bučkovej, Murgašova 613/5-20 Kysucké Nové Mesto
o prihlásenie k prechodnému pobytu do nájomného bytu č. 20 v bytovom dome 613/5 na
ul. Murgašova Kysucké Nové Mesto svojho priateľa Pavla Vantolu, trvale bytom
Ochodnica počas platnosti nájomnej zmluvy p. Dajany Bučkovej.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.1.13 ţiadosť Ignáca Kameništiaka s man. Ivetou, trvalý
pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne Komenského 922/42-7 Kysucké Nové Mesto
o prihlásenie k prechodnému pobytu do nájomného bytu 922/42-7 ul. Komenského
Kysucké Nové Mesto priateľku ich syna Petru Danišovú a deti Rebeku Danišovú a Lenku
Danišovú
II. schvaľuje ţiadosť Ignáca Kameništiaka s man. Ivetou, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto
o prihlásenie k prechodnému pobytu do nájomného bytu č. 7 v bytovom dome 922/42 na
ul. Komenského Kysucké Nové Mesto synovu priateľku a to: Petru Danišovú a deti
Rebeku Danišovú a Lenku Danišovú po dobu platnosti nájomnej zmluvy Ignáca
Kameništiaka a man. Ivety.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.1.14 ţiadosť Viery Paprčiakovej, trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto, prechodne Dubská cesta 1376/5-7 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie
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k prechodnému pobytu do nájomného bytu na Dubskej ceste 1376/5-7 Kysucké Nové
Mesto svojho priateľa Ervína Macúša
II. schvaľuje ţiadosť Viery Paprčiakovej trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne
Dubská cesta 1376/5-7 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie k prechodnému pobytu do
nájomného bytu č. 7 v bytovom dome 1376/5 na ul. Dubská cesta Kysucké Nové Mesto
svojho priateľa Ervína Macúša po dobu platnosti nájomnej zmluvy Viery Paprčiakovej.
 p. Mičian – syn p. Baliarovej je agresívny, polícia nemá právo ho z bytu vypratať. Keď
tam nebude mať trvalý pobyt, môţu tak urobiť.
 p. Golis – právo trvalého pobytu nezakladá právo bývať v byte. Musíme mu zrušiť
nájomnú zmluvu. Ţiadatelia o trvalý pobyt si myslia, ţe im trvalým pobytom vzniká
nárok bývať v spoločnej domácnosti.
 p. Hartel, primátor mesta – keď im schválime trvalý pobyt, môţu tam bývať, ale nemajú
nájomný vzťah. Týmto akceptujeme, ţe tam môţu bývať.
 p. Mičian – ţiadatelia o trvalý pobyt ak tam bývajú, porušujú nájomnú zmluvu a ďalej sa
im nepredĺţi.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.1.15 ţiadosť Anny Baliarovej, trvalý pobyt Nábreţná
900 byt 62 Kysucké Nové Mesto o zrušenie trvalého pobytu z nájomného bytu pre svojho
syna Vladimíra Baliara
II. schvaľuje ţiadosť Anny Baliarovej, trvalý pobyt Nábreţná 900 byt 62 Kysucké Nové
Mesto o zrušenie trvalého pobytu pre svojho syna z nájomného bytu č. 62 v bytovom dome
900 ul. Nábreţná a to Vladimírovi Baliarovi v zmysle zákona 253/1998 Z. z. o hlásení
pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR § 7 ods. 1 písm. f) – menovaný nemá
k budove a jej časti ţiadne uţívacie právo.
(15/0/0/2 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 7.2.1
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – body 7.2.1 7.2.4 sa týkajú pridelenia bytov. Kaţdou ţiadosťou
sa zaoberala sociálna komisia, ktorá odporučila tak, ako je uvedené v návrhoch.
Odporúčam tieto body prediskutovať a schvaľovať am blok.
Diskusia:
 p. Mičian – komisia sa s tým seriózne zaoberala, odporúčam schváliť tak ako je uvedené
v návrhoch. Pán Šidlo vracia 1-izbový byt, odporúčam prideliť ho náhradníkovi p.
Puškovej.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje spoločnú diskusiu a hlasovanie za body č. 7.2.1 – 7.2.4
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.2.1 ţiadosť Milana Ertela s priateľkou Ľubicou
Jarošovou trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom
Novom Meste
II. schvaľuje pridelenie garsónky č. 35 v bytovom dome 1376/5 na ul. Dubská cesta
v Kysuckom Novom Meste na dobu určitú do 30.06.2013 Milanovi Ertelovi a Ľubici
Jarošovej Kysucké Nové Mesto v zmysle VZN č. 1/2012 o nakladaní s bytovým fondom
mesta Kysucké Nové Mesto.
14

III. schvaľuje náhradníka na garsónky: Jozefa Jakubíka a Katarínu Piatnicovú KNM,
prechodne Cesta do Rudiny 2939/7A Kysucké Nové Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.2.2 ţiadosť Kataríny Martinčekovej trvalý pobyt
Budatínska Lehota 241 Kysucké Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom
Novom Meste
II. schvaľuje pridelenie 1-izbového nájomného bytu č. 43 v bytovom dome 613/5 na ul.
Murgašovej v Kysuckom Novom Meste na dobu určitú do 30.06.2013 Kataríne
Martinčekovej, trvalý pobyt Budínska Lehota 241 Kysucké Nové Mesto v zmysle VZN č.
1/2012 o nakladaní s bytovým fondom mesta Kysucké Nové Mesto.
III. schvaľuje náhradníkov na 1-izbové nájomné byty a to:
 Zdenku Puškovú Nábreţná 900/44 Kysucké Nové Mesto
 Martinu Grešákovú, Sládkovičova 1223/71-21 Kysucké Nové Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.2.3 ţiadosť Anny Jarinovej trvalý pobyt Nábreţná
951/2 Kysucké Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje pridelenie 1-izbového nájomného bytu č. 3 v bytovom dome 613/5 na ul.
Murgašovej v Kysuckom Novom Meste na dobu určitú do 30.06.2013 p. Anne Jarinovej,
trvalý pobyt Nábreţná 951/2 Kysucké Nové Mesto v zmysle VZN č. 1/2012 o nakladaní
s bytovým fondom mesta Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.2.4 ţiadosť Jarmily Kotulovej trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 54 v bytovom dome 1048/39 na ul.
Clementisovej v Kysuckom Novom Meste na dobu určitú do 30.06.2013 p. Jarmile
Kotulovej trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto v zmysle VZN č. 1/2012 o nakladaní
s bytovým fondom mesta Kysucké Nové Mesto
III. schvaľuje náhradníkov na 2-izbové byty:
 Rudolf Bielik s priateľkou Zdenkou Taračkovou Dl. Poľského 1054/55 KNM
 Juraj Tichý s priateľkou Alexandrou Pánčiovou 9. mája 1176 KNM
(15/0/0/2 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 7.2.5:
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. 7.2.5 ţiadosť Anny Baliarovej, trvalý pobyt Nábreţná
900 byt 62 Kysucké Nové Mesto, o uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú
s moţnosťou odkúpenia bytu č. 62 v dome 900 na ul. Nábreţnej v KNM
II. schvaľuje ţiadosť Anny Baliarovej, trvalý pobyt Nábreţná 900 byt č. 62 Kysucké Nové
Mesto o uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt č. 62 v bytovom dome 900 ul. Nábreţná
v KNM na dobu neurčitú s moţnosťou odkúpenia tohto bytu v zmysle zákona č. 182/1993
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
(15/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 7.3.1:
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. 7.3.1 ţiadosť Martiny Šedovej trvalý pobyt Komenského
1140 Kysucké Nové Mesto o splátkový kalendár na dlţnú sumu 532,23 €,
II. schvaľuje ţiadosť Martiny Šedovej, trvalý pobyt Komenského 1140 Kysucké Nové Mesto
o uzatvorenie dohody o splátkach a uznaní dlhu na dlţnú sumu 532,23 € v mesačných
splátkach po 100,00 €.
(15/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7.3.2:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Mičian – komisia odporučila, ţe ak dá do dnes 50 % z dlţnej sumy, môţe byť exekučné
konanie pozastavené. Ak toto nespraví, vypratať ich z bytu.
 p. Hartel – nie je také jednoduché pozastaviť exekučné konanie.
 p. Chládek, Kysuca, s.r.o. – neodporúčame pozastaviť exekúciu. Neplatí ani za rok 2012.
Exekučné konanie by sa potom spustilo znova.
 p. Kandrik- zamietnuť ţiadosť, pán riaditeľ potvrdil, ţe exekučné konanie by sa potom
muselo spustiť odznova.
 p. Macášek – MsZ nemôţe prerušiť exekučné konanie.
 p. Randa – nie je moţné pozastaviť exekúciu, uznesenie by bolo v rozpore so zákonom.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.3.2 ţiadosť Slávky Drndovej, trvalý pobyt Murgašova
613/7-1 Kysucké Nové Mesto o pozastavenie exekúcie o vypratanie z bytu č. 1 bytového
domu 613/7 ul. Murgašova Kysucké Nové Mesto
II. zamieta ţiadosť Slávky Drndovej, trvalý pobyt Murgašova 613/7-1 Kysucké Nové Mesto
o pozastavenie exekúcie o vypratanie z bytu č. 1 bytového domu 613/7 ul. Murgašova
Kysucké Nové Mesto.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7.3.3:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Očko – rodina ma navštívila, predloţili mi určité materiály. Keď nemali prácu, vznikla
im dlţoba. Teraz postupne splácajú dlh. Uţ splatili nejakých 2.750 €. Dávame sa tu do
podoby, ţe keď niekto nezaplatil, nech ide von. Chcem poţiadať poslancov, proces
exekúcie sa nebude zastavovať, nejedná sa o klasické pozastavenie, ale o akési
pochopenie situácie. Keď nebudú plniť nami stanovené podmienky, potom by konanie
exekútora pokračovalo.
 p. Randa – ja tieţ mám sociálne cítenie, ale dlh musí zaplatiť. V prípade, ţe je
uznesenie v rozpore so zákonom, je povinný primátor vyuţiť právo veta a pozastaviť
ho.
 p. Kandrik – z materiálu je zrejmé, ţe od roku 2007 sú problémy s platením. Ak
povieme, ţe budeme vystupovať sociálne, kto bude za nich platiť? Keď povieme A,
musíme povedať aj B. Za bývanie sa musí platiť.
 p. Očko – rozlíšil by som skupiny ľudí, ktorí neplatia
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 p. Chládek, Kysuca, s.r.o. – všetci čo dlhujú platí pravidlo, ţe keď niekto príde o prácu,
sme schopní dohodnúť sa na splátkach. Vţdy je postup, ţe sú 3 výzvy, potom to ide
právnikovi. Konáme právnou cestou. Kysuca si to nevymyslela, nemajú obnovenú
nájomnú zmluvu, naďalej si bývajú. Uţ sa to dostalo do toho posledného stupňa. Z dlhu
zaplatili iba nejakú časť. Takýto je právny vzťah.
 p. Hartel, primátor mesta – v materiáli je popísaný celý priebeh konania. Rodina celú vec
začala riešiť aţ pod hrozbou vypratania z bytu.
 p. Očko – táto rodina sa snaţí dlh splácať.
 p. Hartel, primátor mesta – tvoj prístup p. Očko je dosť osobitý. Prišiel si v polovici
rokovania, v ţiadnom prípade si nehlasoval, na tomto si osobne zainteresovaný, tak sa
snaţíš.
 p. Mičian – tento bod nebol v komisii sociálnej prerokovaný, pretoţe ţiadosť prišla aţ
pred konaním rady. Nech teda pán Okapal prezentuje, čo navrhuje aby sa mu exekúcia
pozastavila.
 p. Chládek, Kysuca s.r.o. – keď urobil dlh napr. 200,00 €, musí zaplatiť celú sumu. Keď
sa začne cez exekučné konanie, ten dlh rapídne narastá. Je tu nejakých 10 rozhodnutí, my
ich teraz len tak šmahom ruky zmietneme. Bývajú v byte protiprávne.
 p. Kandrik – ak sa to dá odročiť, zatiaľ pripraviť podrobný materiál koľko dlhujú,
koľko splatili, ako platia.
 p. Okapal – doteraz sme p. Rišianovi splatili 790,00 €, podľa neho máme uţ istinu
splatenú. Som si vedomý, ţe máme dlh, chceme ho splatiť.
 p. Kandrik – odporúčam toto odročiť, urobiť genézu dlhu, splátok. On by si to mal
uzavrieť.
 p. Mičian – nájomné aj je napr. 100 €, za 12 mesiacov je to suma 1200 €, za 5 rokov
koľko je to? 6000 €. Ak máte nedoplatky, nemôţe byť obnovená nájomná zmluva. Musíte
si vy navrhnúť, koľko môţete splácať. Treba dokázať splácať aj nájomné aj exekúciu.
 p. Kuba – p. Okapala dočasne zamestnám, aby mal príjem a mohol splácať dlh.
 p. Hartel, primátor mesta – na budúce zastupiteľstvo sa predloţí analýza splácania dlhu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.3.3 ţiadosť Ivety Okapalovej, trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto o pozastavenie exekúcie o vypratanie z bytu č. 12 bytového domu 1376/5 ul.
Dubská cesta Kysucké Nové Mesto
II. odročuje ţiadosť Ivety Okapalovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o pozastavenie
exekúcie o vypratanie z bytu č. 12 bytového domu 1376/5 ul. Dubská cesta Kysucké Nové
Mesto.
(16/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7.4:
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. 7.4 ţiadosť Márie Bílešovej, trvalý pobyt Clementisova
1031/25 Kysucké Nové Mesto o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
II. zamieta ţiadosť Márie Bílešovej, trvalý pobyt Clementisova 1031/25 Kysucké Nové Mesto
o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.
(14/0/1/2 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 7.5:
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. 7.5 sťaţnosť obyvateľov bytového domu 1129/1 na ulici
Vajanského proti zrušeniu pôvodného detského ihriska a jeho vyuţívanie na parkovanie
a opätovné osadenie dopravnej značky „zákaz vjazdu“ s výnimkou obsluhy
a spoluvlastníkov bytového domu č. 1129 na ulici Vajanského.
II. zamieta sťaţnosť o obyvateľov bytového domu 1129/1 na ulici Vajanského proti zrušeniu
pôvodného detského ihriska a jeho vyuţívanie na parkovanie a opätovné osadenie
dopravnej značky „zákaz vjazdu“ s výnimkou obsluhy a spoluvlastníkov bytového domu č.
1129 na ulici Vajanského.
(14/0/1/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 8:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Bandura – na ulici ČSA pri pohostinstve Ceniga sú 2 značky, nie je tam vozíček, ľudia
hovoria, ţe ţiadny postihnutý tam nebýva.
 p. Mičian – boli vykonané kontroly. Budú vykonávané kontroly aj na ich odstraňovanie.
 p. Jeţo, prednosta MsÚ – áno, budú vykonávané.
 p. Randa – bolo vydaných nejakých 71 značiek. Bolo to fyzicky kontrolované? Len
v našom obvode ich je cca 50.
 p. Švaňa, MsP – všetky značky boli fyzicky skontrolované viackrát. Tie, ktoré na
vyzvanie neboli odstránené, tie v spolupráci s Údrţbou mesta boli odstránené.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 materiál „Analýza vydaných dopravných značiek
s vyhradeným státím. “
II. berie na vedomie materiál „Analýza vydaných dopravných značiek s vyhradeným
státím.“
(15/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 9:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Randa – mesto nemá interný predpis, ktorý by upravoval postup vedenia správnych
poplatkov. Prijať uznesenie, aby mesto prijalo interný predpis.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – k rovnakému záveru dospel aj pán prednosta, keď sme
konzultovali výsledok kontroly.
 p. Jeţo, prednosta MsÚ – vydáme vnútorný predpis
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku následnej
finančnej kontroly č. 3/2012 a č. 4/2012.
II. berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku následnej finančnej
kontroly č. 3/2012 a č. 4/2012.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 10:
Ide o nový bod programu – návrh poslanca Mičiana, aby prednosta vysvetlil čo sa
prerokováva v bode rôzne, interpelácie a diskusia.
 p. Jeţo, prednosta MsÚ vysvetlil pojmy:
 rôzne – upravuje čl. 25 Rokovacieho poriadku
 interpelácie – upravuje čl. 38 Rokovacieho poriadku
 diskusia – nie je upravená v Rokovacom poriadku, ide vlastne o rozpravu, výmenu
názorov, rozhovor.
 p. Mičian – v bode rôzne sa teda môţe dávať aj hlasovať?
 p. Suchánek – v Rokovacom poriadku nie je doba na diskusný príspevok.
 p. Hartel, primátor mesta – je to upravené v čl. 27.
 p. Poláček – to čo sa dá do programu o tom sa môţe rozprávať.
 p. Hartel, primátor mesta – v zmysle Rokovacieho poriadku sa predkladá návrh programu
na schválenie. Keď je program schválený, uţ potom sa nepridávajú body, zasadnutie sa
riadi podľa tohto programu.
 p. Golis – bolo povedané, ţe v bode rôzne sa prerokovávajú menej dôleţité veci, ktoré
nemajú dopad na rozpočet mesta. Poviem príklad – keď je oprava chodníka schválená
v rozpočte, môţeme odsúhlasiť, ale nie navýšenie rozpočtu.
 Macášek – ťaţko je rozlíšiť interpeláciu a rôzne. Je na tom, kto vedie zastupiteľstvo
toto ustriehnuť.
 p. Poláček – toto malo byť vysvetlené ešte pred programom.
K bodu č. 11:
V tomto bode informoval primátor o nasledovnom:
1. Anonymné oznámenie voči riaditeľke Údrţby mesta Kysucké Nové Mesto. Ide o anonym
plný zášti, neprajnosti voči riaditeľke. Podľa pisateľa je neschopná riadiť organizáciu.
Pisateľ sa vyhráţa, ţe ak neurobím určité personálne zmeny, pozve média, bulvár.
2. Rokovanie s VÚC – zámena majetku.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora mesta – podala informáciu ohľadom rokovania
o zámene pozemkov. Komisia na to určená sa zišla 2 krát. Predloţili sme návrh
zámeny, kde bola aj budova gymnázia. Na druhom stretnutí nám VÚC predloţil svoj
návrh. VÚC nemá záujem o budovy gymnázia. Chcú gymnázium presťahovať do
učilišťa na ulici Športovej. Návrhy boli korigované. VÚC plánuje aj predaj budovy
polikliniky. Tendencia odpredaja polikliniky je nezvratná. O odkúpenie prejavili
záujem aj lekári, ktorí tohto času vykonávajú v poliklinike zdravotnú starostlivosť.
Bolo pre nás podstatné, aby mesto získalo tú časť pozemku, ktorá je pre nás prioritná,
čo sa nám podarilo.
3. Petície z ulice Jesenského – jedna za výstavbu parkovacích miest, druhá proti výstavbe
parkovacích mieste.
 p. Hartel, primátor mesta – odporúčam výstavbu parkovacích miest pozastaviť, nech
sa všetci občania vyjadria. Mala by byť aspoň 50 % väčšina.
 p. Mičian – nie je tu pán Chládek. Ten mi hovoril, ţe oslovil ľudí z ulice Jesenského
a 70 % ľudí je podpísaných aby výstava parkoviska prebehla.
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 p. Poláček – komisia výstavby uznala, ţe parkovanie tam môţe byť. Mám obe petície
– niektoré mená sú na obidvoch petíciách. Väčšinou tí, ktorí podpisovali proti nemajú
autá.
 p. Hartel, primátor mesta – navrhujem vyjasniť vzťahy. Za čo bude väčšina, tak sa
urobí.
 petícia Belanského – spoplatnenie určite odľahčí ulicu. Ten kto potrebuje, ten tam
pôjde.
 p. Kandrik – pozemky ku poliklinike – nezabudnúť pozemok ku pošte.
 p,. Svrčková – toto bola prvá téma, bude to riešené vecným bremenom.
 p. Kandrik – ulicu Belanského urobiť tak ako sa plánuje. Ulica Jesenského – pozemok
je mestský, nepatrí ani jednému činţiaku – urobiť parkovisko.
 p. Macášek – dostal som takú informáciu, ţe ja s Mičianom predávame
polikliniku. Pri odpredaji boli uprednostnení lekári, ktorí tam pracujú, aby bolo
zachované poskytovanie lekárskej zdravotníckej sluţby. Keď sa predá, po dobu 5tich rokov sa musí zo 60 % poskytovať lekárska sluţba.
 p. Randa – vo volebnom programe som mal rozšírenie parkovacích miest. Občania
sa musia najskôr dohodnúť, či to chcú alebo nie.
 p. Mičian – bol som tieţ súčasťou procesu zámeny pozemkov. Ide o závaţné veci.
Presťahovanie gymnázia, to môţe trvať aj 5 rokov. VÚC nedal termín, kedy bude
zámenu vykonávať. Povedal iba toľko, ţe nemá záujem o budovy gymnázia.
Gymnázium sa nejde likvidovať. Odpredaj polikliniky – VÚC nemá financie na
udrţiavanie chodu polikliniky. Odporúčacia cena na odpredaj je cca 1 mil. €.
 p. Hartel, primátor mesta – petície – urobí sa prieskum, prikloníme sa k názoru
väčšiny.
 p. Poláček – dávam protinávrh – hlasovať za vybudovanie parkoviska.
 p. Suchánek – komisia ŢP je proti vybudovaniu parkoviska v celej dĺţke, navrhujeme
vybudovať iba v časti pozemku.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode č. 11 petície obyvateľov obytných blokov 1170 a 1180 z ulice
Jesenského za vybudovanie a proti vybudovaniu spevnenej plochy na parkovanie na ulici
Jesenského
II. schvaľuje vybudovanie spevnenej plochy na parkovanie na ulici Jesenského.
(7/2/7/1 – uznesenie nebolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode č. 11 petície obyvateľov obytných blokov 1170 a 1180 z ulice
Jesenského za vybudovanie a proti vybudovaniu spevnenej plochy na parkovanie na ulici
Jesenského
II. schvaľuje zistiť skutočný záujem obyvateľov obytných blokov 1170 a 1180 z ulice
Jesenského za vybudovanie alebo proti vybudovaniu spevnenej plochy na parkovanie na
ulici Jesenského. Ďalej postupovať podľa výsledku prieskumu.
(11/0/4/2 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode č. 11 moţnosť spoplatnenia parkovania na ulici Belanského
II. schvaľuje pokračovať v zámere spoplatnenia parkovania na ulici Belanského.
(10/0/3/4 – uznesenie bolo schválené)
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 p. Hartel, primátor mesta – nový grafikon vlakov. Posledný spoj z Čadce do KNM chcú
zrušiť.
 p. Jeţo, prednosta MsÚ - bola poslaná poţiadavka do Košíc. Autobus z Čadce ide iba do
Krásna nad Kysucou.
 p. Hartel, primátor mesta - ak by bol zrušený vlakový spoj, aby autobus pokračoval aţ do
Kysuckého Nového Mesta.
 p. Poláček – nejedná sa iba o tento vlak. Ide aj o spoj ranný o 03.45 hod. do Třinca –
tieţ má byť zrušený.
 p. Poláček :
- cesta pred činţiakom na ulici Štúrovej – zničená, opraviť
- parkovisko pri nových činţiakoch – ako s ním budeme nakladať? Či to dorobíme my
alebo to dorobí on. Do budúceho zastupiteľstva dať správu.
- ulica Benkova – chodník – uţ sa okolo toho niečo robí?
- chodníček okolo horného kostola – je to veľmi nebezpečný vstup na cestu
- veci okolo daňového úradu, energobloku – treba robiť zásahy.
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
- cesta – keď zanalyzujeme všetky akcie, potom sa rozhodneme, či pôjdeme do tejto
akcie. Ak by bola finančná rezerva, nemali by sme sa hrnúť za kaţdú cenu ich minúť,
nevieme, čo bude na budúci rok. Som skôr za to, aby sme o tom rozhodli na
nasledujúci rok. Havarijný stav riešime, som za to, aby sme vyriešili parkovanie pri
DSS a na ul. ČSA. Riešime veci aj nad plán, keď sa ukázali ako potrebné.
- chodník na Benkovej je dorobený, lampy sa nebudú prekladať.
- chodník okolo horného kostola – tie schody by mali zrušiť
- zásahy polície – je to otázka spolupráce so štátnou políciou.
 p. Randa:
- poţiadať poslancov VÚC, aby apelovali aby sa spoj z Čadce do Krásna predĺţil aţ do
Kysuckého Nového Mesta.
- poďakovanie za umiestnenie lavičiek na ulici Sládkovičovej a pri lipke + umiestnenie
odpadových košov pri autobusových zastávkach.
- poďakovanie investičnému oddeleniu – vyasfaltovanie plochy za domčekmi
 p. Macášek – podľa ďakovania je to tak, ţe sa robí iba v obvode, kde je pán Randa. Aj
ja som bol iniciátorom pri tom, aby sa urobila cesta na ul. Štúrovej. Mám dojem, ţe tie
financie, ktoré sa ušetria súťaţami, ţe o nich rozhoduje niekto iný.
 p. Hartel, primátor mesta – to je zlý dojem
 p. Novotná, odd. finančné – stále mám taký pocit, ţe čo robíme, stále niekto spochybňuje
či je to správne, či nešafárime. Súčasťou záverečného účtu bol aj prebytok, ktorého
rozdelenie poslanci schválili do investičných akcií. Dnes sme schválili úpravu rozpočtu,
do ktorého boli premietnuté tieto akcie. Finančné prostriedky, ktoré sa ušetria vďaka
súťaţiam, prechádzajú do rezervného fondu o pouţití ktorého rozhodne MsZ.
 p. Suchánek – informoval o rokovaní komisie ţivotného prostredia - viď zápis zo
zasadnutia komisie zo dňa 23.08.2012.
 p. Poláček hodnotiť iba činţiaky, nie inštitúcie, ako je domov dôchodcov.
 p. Hartel, primátor mesta- myslím si, ţe tá odmena je iba symbolická.
 p. Golis – dobre som počul, ţe je to tretí a posledný ročník? V podmienkach je
uvedené ţe pri obytných domoch – dom dôchodcov nie je obytný dom.
 p. Suchánek – nie je to posledný ročník. Keď sa uţ prihlásili aj z domova, nebolo by
dobré vstupovať do rozbehnutej súťaţe. Je to posledné, tretie kolo kodnotenia.
 p. Kandrik – nie je problém urobiť 2 kategórie – obytné domy, inštitúcie.
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 p. Urban – ulica Clementisova – zmena organizácie dopravy, dopravná značka zákaz
státia + osadenie retardera pri ZŠ Clementisova, zníţiť rýchlosť na 20 km/hod.,
kontrolovať dodrţiavanie zákazu
 p. Hartel, primátor mesta – prejednáme s dopravným inšpektorátom.
 p. Jeţo, prednosta MsÚ – prišlo uţ aj stanovisko DI, sú tam menšie zmeny.
 p. Randa – uţ v minulosti sme mali úlohu spracovať dopravný generel. Treba o tom
uvaţovať pri zostavovaní rozpočtu.
 p. Golis – chcem podporiť pána Urbana na osadenie značky. Ak sa nechá vypracovať
štúdia o statickej doprave, prídeme na to, čo všetci vieme. Je nutné vyhodiť nejakých
15.000 €?
 p. Behúň – vyzerá to tak, ţe akoby poslanec pracoval iba keď je zastupiteľstvo
a diskutuje. Ale my robíme počas celého funkčného obdobia. Nie je to iba dávať úlohy
primátorovi. Podarilo sa nám zrealizovať:
- vyznačenie parkovacích boxov
- parkovanie oproti pizérii
- umiestnenie kvetináčov na zamedzenie vjazdu vozidiel
- nové parkovacie miesta
- parkovanie pri DSS a pošte 4
 p. Ondreášová:
- dokončenie chodníka – prepojka na ulici Benkova (okolo gymnázia) – bude
dokončený?
- presťahovanie MsR na ulici Sládkovičovej.
- chodník na ulici Benkovej – nemá ţiaden účel, lebo po chodníku nikto nechodí, všetci
chodia po ceste. Kto to navrhol takto?
- kto kontroluje byty po odovzdávaní?
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
- prepojka – je to betónová plocha, vyasfaltujeme ju
- rozhlas – ak je absolútne nevhodne umiestnený, bude sa to riešiť
- chodník – je to podľa projektu a podľa noriem, všade vo svete sa to tak robí. Takáto je
teraz norma. Chodníky musia mať bezbariérový prístup.
- kontrola bytov - kontrolu bytov pri ich odovzdávaní robí správca bytov – Kysuca
s.r.o.
 p. Randa – mestský rozhlas – tieţ som to hovoril, vyregulovali sme to, zatiaľ nie je
moţné premiestniť mestský rozhlas, nie je tam prívod el. energie.
 p. Golis:
- dolné mesto – trubkové ohradníky okolo trávnikov sú poškodené, hrozí úraz
- hotel B – zanedbané, zaviazať ÚM minimálne 2 – 3 krát do týţdňa zlikvidovať tam
vytvorený odpad
- petícia Belanského – moţno skôr urobiť nejaký manuál, koľko by platili tí, ktorí tam
bývajú, ktorí majú prevádzky – moţno by nevznikli ţiadne problémy
 p. Macášek – odporúčam osloviť vlastníkov hotela, aby si to tam udrţiavali, alebo na
ich náklady čistiť priestor.
 p. Očko – v nedeľu večer som sa dozvedel, ţe v pondelok sa na VÚC predáva poliklinika
KNM. Ţe neurobili poslanci a primátor ten krok, ţe nezvolal mimoriadne zastupiteľstvo.
22

Pokiaľ sa to vyvíja tým smerom ako povedala pani zástupkyňa, je to dobré, Drţím im
palce. Mínus dávam primátorovi, ţe nezvolal mimoriadne zastupiteľstvo.
 p. Hartel, primátor mesta - o predaji majetku VÚC nerozhoduje zastupiteľstvo mesta ale
rozhoduje VÚC. My sme sa snaţili vyrokovať najvýhodnejšie podmienky, čo sa nám aj
podarilo.
 p. Mičian:
- výberové konania – hvezdáreň - p. Mesiar bol potvrdený, p. Bugrová – potvrdená, aj
p. Martinčeková – potvrdená vo funkcii.
- kritika – 6.9.2012 bolo rokovanie ohľadom Váţskej vodnej cesty – prečo sme neboli
pozvaní, moţno by to bolo ľahšie vyjadriť.
- pochvala – projekt cezhraničná spolupráca
- parkovisko Jednota – ako ďalej
- vyznačovanie parkovacích boxov – upovedomiť skôr.
- vyasfaltovanie betónovej plochy za domčekmi – zrno je veľké, sú tam diery, mohlo sa
to urobiť odbornejšie
- prečo zamestnávame dôchodcov – školníka, kuriča ZŠ Dolinský potok
- vyzvať Kysucu s.r.o., aby sa zástupca zúčastňoval zasadnutí komisie sociálnej
Odpovedal p. Smieško, odd. ţivotného prostredia:
- Váţka vodná cesta – je to spletitý problém. Podnikáme kroky o ktorých budete
informovaní. Je to na dlhú debatu. To rokovanie nebolo verejné stretnutie. Bolo to na
pozvanie.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
- parkovisko Jednota - uţ majú nájomnú zmluvu, robili výberové konanie, zámer môţu
realizovať.
- školník dôchodca – aj keď je dôchodca, nikto nemá právo ho prepustiť ak nepoţiada
o odchod alebo nepoţiada o dôchodok.
- komisia sociálna – zástupca Kysuce, s.r.o. – poviem
 p. Očko – keď sa jedná o takú váţnu vec ako je Váţka vodná cesta, je to verejná vec.
Odpovedal p. Smieško, odd. ţivotného prostredia:
- bolo to pozvanie konkrétnej osoby VÚC. O zmene ÚP je verejnosť informovaná. Toto
stretnutie bolo úplne mimo územné plánovanie.
 p. Hartel, primátor mesta - my sme iniciovali rokovania ohľadom Váţskej vodnej cesty,
VÚC vyjadril podporu nášmu stanovisku. Koncepcia VÚC nie je zadefinovaná územím,
trasou, čím mesto je obmedzované na neznámy počet rokov. V tomto duchu pretrvávajú
rokovania. Ţiadame o vymedzenie trasy s najmenším dopadom na záujmy mesta.
 p. Kandrik – cesta – odbočka Neslušskej cesty , ako sú p. Čičala – poriešiť pred zimou
- hotel – keď sa hotel kupoval, bol som poslancom. Za 14 mil. sme ho kúpili. Najskôr
ho prevádzkovalo mesto – všetky zmluvy boli urobené za p. Dubravaya.
 p. Hartel, primátor mesta – aj keď sme si tu urobili prednášku čo je rôzne a čo
interpelácia, zasa sme to pomiešali.
K bodu č. 12:
 občan mesta:
- podjazd, sú tam 2 chodníky. Jednu stranu nechať pre cyklistov, na druhej nech sa
chodí pešo.
- ulica Lipová – jednosmerka – chodia autá aj v protismere.
- vyhadzovanie odpadu do kontajnerov z cudzích áut – robil som fotky, mestská polícia
neprišla
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 p. Slivka – chcem podporiť túto myšlienku. Všetci cyklisti vyuţívajú chodník, nie
cestu.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
- jedna strana chodníka pre cyklistov – odkonzultujeme s DI
- odpady – nemáme mnoţstevný zber, občania platia rovnako. V konečnom dôsledku
ale za odpad platíme my.
Odpovedal p. Švaňa, MsP:
- ak ste urobili fotku, nahlásili na mestskú políciu, príslušník neprišiel – tak pochybil.
Preverím to.
 p. Poláček – je to skutočne tak, v meste vyhadzujú odpad cudzí ľudia
 p. Macášek – vyzývam občanov, aby takéto veci nahlasovali
 p. Hartel, primátor mesta – potrebujeme dôkazný materiál
 p. Slivka:
- zriadenie prechodu od MsÚ na ul. ČSA
- parkovisko za Perlou – vyriešiť tento rok
 p. Randa:
- čo robí Jednota s parkoviskom – uţ sa to ťahá 2 roky
- ţiadal som rozbor vody z horského prameňa – bol urobený, aké sú výsledky?
Odpovedal p. Kultán, odd. výstavby:
O rozbor vody sme poţiadali, bol nám daný prísľub, 2 x sme urgovali, opäť prisľúbili.
 p. Urban:
- chodníky v rámci revitalizácie (nafotené poškodenia v jednotlivých častiach mesta)
Môţe sa uplatniť reklamácia?
- robia sa dezinfekcie kontajnerov?
- MsR – je moţné vyladiť ho – niekde ho je veľmi počuť, niekde zasa vôbec –
prehodnotiť jeho rozmiestnenie.
- prevencia správania mládeţe – zgrupujú sa pri daňovom úrade
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta
- chodníky - toto ešte nie je prebratá práca, je minimálne 2 ročná záruka
- dezinfekcia – v zmluve je stanovené ako často majú vykonávať
- MsR – nie je to úplne dokončené, podľa pripomienok doplníme
- správanie mládeţe – daňový úrad by si mal opraviť oplotenie, nie je to náš majetok,
nemôţeme to robiť. Tým by sa zamedzilo schádzaniu sa tam mládeţe. Aktuálne treba
volať políciu, podľa moţnosti ich identifikovať.
 p. Očko:
- tvorba rozpočtu – pripraviť také podklady, aby školy nemuseli 5 x prerábať rozpočet
- poinformovať o výsledku výberových konaní na škôlkách a školách
 p. Behúň:
- odparkovaný automobil so ţilinskou značkou, čo sa s tým dá robiť?
Odpovedal p. Jeţo, prednosta MsÚ
Zistil som majiteľa, má trvalý pobyt v Ţiline. Pokiaľ má auto značku, môţe parkovať. Pokiaľ
by to bol vrak, mohol by sa odstrániť.
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 p. Golis:
- oprava chodníka Murgašova – ten druhý chodník sa nerobí. Kedy sa začne realizovať
stavba?
- parkovacie miesta – kedy sa plánuje v časti ulíc Matice slovenskej, Kollárova,
Litovelská?
- podchod + kriţovatka Lipová, Murgašova – zlý prechod na druhú stranu, obmedziť
rýchlosť
Odpovedala p. Jureková, odd. investičné
- chodníky – pripravený je rozpočet, bude výberové konanie
- parkoviská – vysúťaţený je dodávateľ, termín je do 11/2012
 p. Ondreášová:
- chodníky – urobiť kompletnú kontrolu, firmy robia nekvalitne
- detské ihriská – dať zákaz vstupu so psíkom
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta
- detské ihriská – ak by sme tam značky aj dali, hneď budú zdevastované. Povaţujem to
za málo účinný nástroj, môţeme to skúsiť na vybraných ihriskách.
 p. Mičian:
- chodníky – nekvalitná práca
- po chodníkoch chodia ťaţké autá
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta
- chodníky – môţe sa stať, ţe prídeme niekde do sporu, keď budeme reklamovať.
 p. Poláček:
- ľudia majú odpratávať exkrementy
- nekvalitne robia, aj autá chodia po chodníkoch a ničia ich
K bodu č. 13:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu p. Hartel, primátor mesta, 12-te zasadnutie
mestského zastupiteľstva ukončil.

Ing. Ľubomír Golis
I. overovateľ

Dušan Mičian
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Jeţo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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