Zápisnica
zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 14.03.2013
Prítomní:

viď prezenčná listina

K bodu č. 1:
14. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Hartel, primátor mesta. Privítal
prítomných poslancov a hostí, ospravedlnil neúčasť poslancov: p. Suchánek, p. Očko.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Daniel Bandura, Igor Behúň, Janka
Drexlerová.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh na zloţenie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zloţení: Daniel Bandura, Igor Behúň, Janka Drexlerová.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil: Ľubomír Golis, Marcel Chládek.
Program rokovania:
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3.
Kontrola plnenia uznesení
4.
Návrh VZN č. 1/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom
území mesta Kysucké Nové Mesto
5.
Návrh VZN č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2012 o určení výšky dotácie
na osobné a prevádzkové náklady na ţiaka a dieťa škôl a školských zariadení.
6.
Návrh VZN č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o výške mesačného
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov
v materských školách na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové
Mesto
7.
Návrh VZN č. 4/2013, ktorým sa mení d dopĺňa VZN č. 6/2011 o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí ako súčastí
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto
7a Prerokovanie platu primátora mesta
8.
Ţiadosti o dotácie
8.1. ZO Slovenského zväzu chovateľov Kysucké Nové Mesto
8.2. Centrum sociálnych sluţieb Fantázia, Belanského 12, Kysucké Nové Mesto
8.3. o. z. Chrabromil, Belanského 12, Kysucké Nové Mesto
8.4. Kysucká agentúra, Námestie slobody 94, Kysucké Nové Mesto
8.5. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych sluţieb, Štúrova 1210/61, Kys. Nové
Mesto
8.6. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Komenského
2740, Kysucké Nové Mesto
8.7. Vydavateľstvo Spolok slovenských spisovateľov, s.r.o., Laurinská 2, Bratislava
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9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

8.8. Mariášový klub, Lipová 816, Kysucké Nové Mesto
8.9. SLOVTRIAL TEAM, Clementisova 1017, Kysucké Nové Mesto
Nakladanie s majetkom mesta
9.1. Jozef Kmec a manţelka Lýdia – pozemok pod garáţ
9.2. Július Šimák – pozemok pod garáţ
9.3. Miroslav Piják – pozemok pod garáţ
9.4. Michal Hanuliak a Ţaneta – pozemok pod garáţ
9.5. Pavel Kollár – pozemok pod garáţ
9.6. Milan Tabaček – pozemok – záhradka
9.7. Helena Holiačová – pozemok – záhradka
9.8. Marta Zbranková a manţel Jozef – pozemok – záhradka
9.9. vlastníci bytového domu Revolučná 2821 – odkúpenie priľahlých pozemkov
9.10. zámena nehnuteľností – Mesto Kysucké Nové Mesto – Ţilinský samosprávny kraj
Ţilina
Návrhy komisií
10.1.
Ţiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
10.2.
Ţiadosti o trvalý a prechodný pobyt
10.3.
Ţiadosti o nájomný byt
10.4.
Ţiadosti o pozastavenie exekúcie a splátkový kalendár
10.5.
Ţiadosť o finančnú výpomoc
Návrh na I. úpravu rozpočtu Údrţba mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2013
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012
Správa o vybavovaní sťaţností za rok 2012
Rôzne
Interpelácie
Záver

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 program rokovania 14. zasadnutia mestského
zastupiteľstva dňa 14.03.2013
II. schvaľuje program rokovania 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 14.03.2013
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p. Jeţo, prednosta MsÚ. Nie sú úlohy s termínom na
plnenie.
 p. Mičian:
 ako pokračuje osadenie značky pre cyklistov a chodcov na chodníku pri štadióne?
 kde ostala petícia z ulice Jesenského na parkovisko pred rodinným domom?
Odpovedal p. Jeţo, prednosta MsÚ:
 osadenie dopravnej značky – nemáme ešte vyjadrenie dopravného inšpektorátu
 občania z ulice Jesenského nie sú proti vybudovaniu parkoviska, na jar môţeme začať
robiť
K bodu č. 4:
Návrh VZN č. 1/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území
mesta Kysucké Nové Mesto spolu s dôvodovou správou a vyhodnotením pripomienok bol
poslancom doručený v písomnej forme. Uskutočnilo sa aj stretnutie poslancov
k prediskutovaniu podávaných návrhov VZN.
2

Diskusia:
 p. Poláček – prečo sa o tom bavíme, keď stojany sú uţ zakúpené. Bol som za systém
rampy. Teraz bude mestská polícia kontrolovať ulicu Belanského a inde budú chýbať. Bol
som zásadne proti stojanom, bol som za rampu, čo by bolo prehľadnejšie.
 p. Hartel, primátor mesta – na zastupiteľstve bol nákup parkovacích automatov schválený.
 p. Golis – zúčastnil som sa predbeţného rokovania k VZN. Nie som proti tomu, aby tam
automaty boli. Nevidím zmysel toho, ako je VZN navrhnuté. VZN zlegalizujeme to, čo je
doteraz zakázané – parkovanie na obidvoch stranách. Po cca 2-3 týţdňoch to nabehne do
toho istého systému ako je to teraz. VZN v takej podobe ako je navrhnuté nepodporím.
 p. Hartel, primátor mesta – parkovanie navrhoval odborník, správa je v materiáli
priloţená.
 p. Behúň – prepojiť ulicu Belanského s ulicou Komenského, ako to na predbeţnom
stretnutí navrhoval pán Kandrik. Urobiť toto prepojenie a vybudovať nejaké menšie
parkovisko napr. pri dolnej budove gymnázia. Výber peňazí za parkovanie nech ide do
mestského rozpočtu.
 p. Hartel, primátor mesta – toto je vec otvorená. Nič nebráni, aby sme VZN schválili
a ďalej pokračovali s výstavbou parkoviska – je to otvorená vec do budúcna. Poslanec
Mičian zasa navrhol nechať tam plochu na výjazd na ulicu Komenského.
 p. Mičian – cesta prepojenia okolo CVČ nebude najvhodnejšie riešenie
 p. Macášek – táto téma je citlivá a ja sa necítim odborníkom na dopravu. Ulica
Belanského vytvára kolorit nášho mesta, zvykli sme si na ňu takú aká je. Pravda je taká,
ţe áut pribúda, situácia je tam neúnosná. Uţ viac volebných období bola snaha vyriešiť
túto situáciu. Treba sa k tomu postaviť čelom. Všetci určite nebudú spokojní, treba to
vyskúšať, potom prehodnotiť. Predkladaný návrh má svoje racio, treba to spustiť
a vyskúšať. Vec filozofie je či platiť od začiatku parkovania alebo aţ po určitom čase.
Dopravný generel by mal navrhnúť riešenie dopravnej situácie. Navrhujem uloţiť mestu
vypracovať dopravný generel v meste. Treba mať pochopenie aj s podnikateľmi na ulici
Belanského. Obrátkovosť vozidiel môţe byť však aj vyššia.
 p. Poláček – koľko automatov tam bude? Najskôr sa malo toto prejednať a potom
kupovať stojany.
 p. Randa – podporujem myšlienku dopravného generelu. Prijať ukladacie uznesenie.
 p. Hartel, primátor mesta - nebude to lacná záleţitosť. Vieme predsa, kde nás päta tlačí.
Ak prijmeme takého uznesenie, tak to treba viazať na privádzč a diaľnicu D3, na celkové
riešenie.
 p. Macášek – nie je potrebné čakať na privádzač, je to otázka nájdenia spôsobu
riešenia, neodďaľovať to. Predloţil písomný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 4 poslanecký návrh na vypracovanie dopravného generelu
na území mesta Kysucké Nové Mesto
II. ukladá zabezpečiť vypracovanie dopravného generelu na území mesta Kysucké Nové
Mesto.
T: do 31.12.2014
Z: prednosta MsÚ
(15/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Grešák, podnikateľ z ulice Belanského – situácia by sa mala riešiť kompromisom voči
nám podnikateľom. My zamestnávame ľudí, nám sa to odzrkadlí v obratoch, potom
budeme musieť to riešiť cez zamestnanosť. Tento návrh nerieši celkovú situáciu,
nezabráni prejazdu áut, rýchlej nočnej jazde ulicou. Telesne postihnutí, starí a tí. čo sa im
ťaţko pohybuje, budú mať problém si vyzdvihnúť lieky, lebo budú musieť najskôr ísť
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k automatu po lístok. Prečo ste na grémium neprizvali podnikateľov? Bola petícia pred pol
rokom, nikto nevedel, ţe o tom rokujete. Jedná sa o nás bez nás. Nemôţe byť spoplatnená
iba jedna ulica o ostatné bez poplatku. Prvá polhodina by mala byť bezplatne.
 p. Čičala, podnikateľ z ulice Belanského – parkovať na oboch stranách ulice
 p. Hartel, primátor mesta - hovoríte, ţe projekt je nekoncepčný – ide nám hlavne o to, aby
sme autá z ulice Belanského dostali von, prejazd ulicou je moţný. Rýchla jazda - toto nie
je záleţitosť parkovacích automatov. Postihnutí občania – toto VZN rieši, majú
parkovanie zdarma. Viem, ţe je to zmena oproti predchádzajúcemu stavu a zdá sa vám to
nevýhodné, nejdeme však s nijakým pilotným projektom, poplatky nie sú vysoké.
 p. Macášek - zámerne som povedal, ţe sa necítim odborníkom v doprave. Zdá sa mi
málo 3 automaty, odborník to však tak naprojektoval. Prejazdu nezabránime. Toto sa
minulo účinku. Nie je účelom mesta na tomto zarobiť.
 p. Ondreášová - súhlasím s občanmi. Bolo by dobré tento návrh prehodnotiť, môţe sa
urobiť mimoriadne zastupiteľstvo, aby nikto nebol ukrátený ani nahnevaný.
 p. Hartel, primátor mesta – tie pripomienky čo tu boli prednesené ste mali priloţené
k materiálu.
 p. Ondreášová – keby sme sa dohodli na inom riešení, mohli by sme dať tie automaty
niekde inde?
 p. Hartel, primátor mesta – ide nám o skľudnenie ulice Belanského.
 p. Ondreášová – môţeme hlasovať za odročenie?
 p. Hartel, primátor mesta – najskôr sa hlasuje za písomný návrh.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 návrh VZN č. 1/2013 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje VZN č. 1/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom
území mesta Kysucké Nové Mesto.
(8/2/6/0 – uznesenie nebolo schválené)
 p. Hartel, primátor mesta – budeme musieť sa mimoriadnym zastupiteľstvom k tomuto
vrátiť. Som veľmi sklamaný týmto hlasovaním, uţ ste odhlasovali nákup automatov aj
súhlasili pokračovať v zámere spoplatnenia parkovania na ulici Belanského.
 p. Macášek – chyba sa stala v komunikácii. Treba vytvoriť priestor, aby sme sa mohli
stretnúť s občanmi.
K bodu č. 5:
Návrh VZN č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2012 o určení výšky dotácie na
osobné a prevádzkové náklady na ţiaka a dieťa škôl a školských zariadení na rok 2013 spolu
s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – podrobne vysvetlil postup financovania CVČ, ozrejmil ako
bolo financované doteraz a čo platí pre tento rok, aké sú zmeny.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 návrh VZN č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
13/2012 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na ţiaka a dieťa škôl
a školských zariadení na rok 2013
II. schvaľuje VZN č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2012 o určení výšky dotácie
na osobné a prevádzkové náklady na ţiaka a dieťa škôl a školských zariadení na rok 2013.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 6:
Návrh VZN č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o výške mesačného príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách na
jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto 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 návrh VZN č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
5/2011 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú
úhradu výdavkov v materských školách na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje VZN č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o výške mesačného
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov v materských
školách na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto.
(15/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7:
Návrh VZN č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o výške mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí ako súčastí základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto 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 návrh VZN č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
6/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských
klubov detí ako súčastí základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové
Mesto
II. schvaľuje VZN č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí ako súčastí
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto
(14/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7a:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Urban – uţ druhé zastupiteľstvo mi prekáţajú niektoré komentáre k materiálom.
V tomto odôvodnení je uvedené, ţe plat primátora sa nemení, ponecháva sa na tej úrovni
ako bol. Stále je tam tá pohyblivá zloţka, tak ako ju môţeme zvýšiť, tak ju môţeme aj
zníţiť. Pre porovnanie – primátor v Starej Ľubovni má pohyblivú zloţku iba 28%, aj
v iných porovnateľných mestách je to na tejto úrovni. Primátor Ţiliny má plat 3 508 €.
Myslím si, ţe to môţeme prehodnotiť. Prekáţa mi, ţe tam nie je uvedené, ţe môţeme
pohyblivú čiastku aj zníţiť.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7a plat primátora Mesta Kysucké Nové Mesto v zmysle
zák. č. 154/2011 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov podľa §-u 4/ ods. 4/
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II. schvaľuje Ing. Jánovi Hartelovi, primátorovi mesta Kysucké Nové Mesto, podľa zák. č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov, mesačný plat vo výške 3.063,00 € mesačne
s účinnosťou od 01. 01. 2013.
(12/0/4/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 8.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – procedurálny návrh – spojiť diskusiu a hlasovanie za body č. 8.1 – 8.9 am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – spojiť diskusiu a hlasovanie za body 8.1 – 8.9 am blok.
(13/1/2/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Mičian – Slovenský pohár v mariáši – je cca 300 aţ 350 účastníkov. 2.100,00 € ide iba
na ceny. Aby klub získal body, musí sa zúčastňovať turnajov, s čím sú spojené výdavky
s cestami. Mestská rada odporučila 500,00 € dotáciu. Aby bol nejaký kompromis,
navrhujem dotáciu pre Mariášový klub vo výške 700,00 €.
Mestská rada neodporučila dotáciu na vydanie knihy Podrazolezci, odporúčam toto
prehodnotiť a prispieť sumou 300,00 €.
 p. Golis – všetky ţiadosti boli doručené v termíne, je to všetko v súlade so zákonom?
 p. Jeţo, prednosta MsÚ – všetci ţiadatelia podali ţiadosti v termíne. Ešte sú 2 ţiadosti od
fyzických osôb, tie však nespĺňajú podmienky.
 p. Urban – pri schvaľovaní VZN som sa pýtal, ţe keby človek, ktorý tu býva, chcel vydať
knihu, či môţe ţiadať aj ţiadateľ mimo mesta ak robí sluţbu pre občana mesta. Bolo mi
povedané, ţe áno. V roku 2009 som ţiadal dotáciu ako právnická osoba, vtedy mi bolo
odsúhlasené asi 500,00 €. Nakoľko som ale ţivnosť ukončil, nemohol som dotáciu
vyčerpať.
 p. Ondreášová – podporujem dotáciu na knihu, je to kolega, spisovateľ. Navrhujem sumu
600,00 €.
 p. Kandrik – chápem to tak, ţe tieto dotácie sú tak ako je schválené v rozpočte?
 p. Hartel, primátor mesta – v rozpočte je schválených 6.000,00 €. Vzhľadom na
ekonomickú situáciu sme zvaţovali, či vôbec budeme dotácie poskytovať. Zhodli sme sa
na sume 4.000,00 € na dotácie.
 p. Macášek – prečo nebola táto ţiadosť podporená? Podporovanie umelcov, spisovateľov
je zanedbávané. V návrhu 8.4 je odporučené presun financií na propagáciu a reklamu, tak
presuňme aj financie na knihu na Zvesti a tlač knihy realizujme cez tlač Zvestí.
 p. Novotná, odd. finančné – ţiadateľ tejto dotácie je Vydavateľstvo so sídlom
v Bratislave, nie v meste Kysucké Nové Mesto. Presun financií na tlač Zvestí sa nedá,
mesto nesmie investovať do cudzieho majetku.
 p. Macášek – finančné prostriedky na kruhový objazd v Radoli – to tieţ bolo do
cudzieho majetku. Prečo by publikácia nemohla byť majetkom mesta.
 p. Novotná, odd. finančné – v rozpočte nám chýba cca pol milióna. Musíme hľadať
moţnosti na zníţenie výdavkov.
 p. Macášek – nie je moţné presunúť do propagácie?
 p. Hartel, primátor mesta – ak je kniha beţná beletria, ťaţko povedať, ţe je to kniha
o meste. Nehovorí o histórii mesta, je to iba o tom, ţe v úvode knihy sa napíše
poďakovanie mestu.
 p. Kandrik – malo to byť objasnené v zdôvodnení, ţe je to cudzia organizácia
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 návrh na úpravu výšky dotácie pre Mariášový klub
Kysucké Nové Mesto na sumu 700,00 €.
II. schvaľuje úpravu sumy dotácie pre Mariášový klub Kys. Nové Mesto na sumu 700,00 €.
(10/2/4/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 návrh na dotáciu v sume 300,00 € pre projekt
Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., Laurinská 2, 814 99 Bratislava.
II. schvaľuje dotáciu v sume 300,00 € pre projekt Vydavateľstva Spolku slovenských
spisovateľov, s.r.o., Laurinská 2, 814 99 Bratislava.
(5/3/5/4 – uznesenie nebolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 návrh na dotáciu v sume 600,00 € pre projekt
Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., Laurinská 2, 814 99 Bratislava.
II. schvaľuje dotáciu v sume 600,00 € pre projekt Vydavateľstva Spolku slovenských
spisovateľov, s.r.o., Laurinská 2, 814 99 Bratislava.
(6/3/5/3 – uznesenie nebolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.1 ţiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt Základnej
organizácie Slovenského zväzu chovateľov Kysucké Nové Mesto, Novomeského 1241, 024
01 Kysucké Nové Mesto pod názvom „Okresná výstava zvierat KNM 2013“,
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Základnej organizácie Slovenského zväzu
chovateľov Kysucké Nové Mesto, Novomeského 1241, 024 01 Kysucké Nové Mesto pre
projekt „Okresná výstava zvierat KNM 2013“ v hodnote 400,00 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.2 ţiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt Centra
sociálnych sluţieb Fantázia, Belanského 12, 024 01 Kysucké Nové Mesto pod názvom
„Tvoríme s fantáziou“,
II. schvaľuje poskytnutie dotácie na projekt Centra sociálnych sluţieb Fantázia, Belanského
12, 024 01 Kys. Nové Mesto pod názvom – „Tvoríme s fantáziou“ v hodnote 300,00 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.3 ţiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Občianskeho zdruţenia Chrabromil, Belanského 12, 024 01 Kysucké Nové Mesto pod
názvom „Šťastie je robiť šťastnými druhých“,
II. schvaľuje poskytnutie dotácie na projekt Občianskeho zdruţenia Chrabromil, Belanského
12, 024 01 Kysucké Nové Mesto pod názvom – „Šťastie je robiť šťastnými druhých“
v hodnote 300,00 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.4 ţiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt Kysuckej
agentúry, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto pod názvom „Informačné
centrum mesta“,
II. zamieta ţiadosť o poskytnutie dotácie na projekt Kysuckej agentúry, Námestie slobody
94, 024 01 Kysucké Nové Mesto pod názvom – „Informačné centrum mesta“
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III. schvaľuje presun finančných prostriedkov v sume 600,00 € z poloţky dotácie na poloţku
propagácia a reklama.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.5 ţiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt Zariadenia
pre seniorov a domov sociálnych sluţieb Kysucké Nové Mesto, Ľ. Štúra 1210/61, 024 04
Kysucké Nové Mesto pod názvom „Kysucké športové hry seniorov 2013“,
II. schvaľuje poskytnutie dotácie na projekt Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych
sluţieb, Ľ. Štúra 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto pod názvom – „Kysucké športové
hry seniorov 2013“ v hodnote 400,00 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.6 ţiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt Centra
pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Komenského 2740, 024 01
Kysucké Nové Mesto pod názvom „Burza stredných škôl a integrované kariérne
poradenstvo“,
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Centra pedagogicko – psychologického
poradenstva a prevencie, Komenského 2740, 024 01 Kysucké Nové Mesto pod názvom
„Burza stredných škôl a integrované kariérne poradenstvo“ v hodnote 400,00 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.7 ţiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., Laurinská 2, 814 99 Bratislava pod
názvom „Vydanie umeleckej publikácie - Podrazolezci“,
II. zamieta projekt Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o., Laurinská 2, 814
99 Bratislava na poskytnutie dotácie pre projekt – „Vydanie umeleckej publikácie Podrazolezci“
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.8 ţiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Mariášového klubu Kysucké Nové Mesto, Lipová 816, 024 01 Kysucké Nové Mesto pod
názvom „Slovenský pohár v mariáši“,
II. schvaľuje poskytnutie dotácie na projekt Mariášového klubu Kysucké Nové Mesto, Lipová
816, 024 01 Kysucké Nové Mesto pod názvom „Slovenský pohár v mariáši“ v hodnote
700,00 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.9 ţiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
SLOVTRIAL TEAM, Clementisova 1017, 024 01 Kysucké Nové Mesto pod názvom „30
rokov trialu a cyklotrialu na Kysuciach; Majstrovstvá Slovenska v triale a cyklotriale,
prevádzka trial parku“,
II. schvaľuje poskytnutie dotácie na projekt SLOVTRIAL TEAM, Clementisova 1017, 024 01
Kysucké Nové Mesto pod názvom – „30 rokov trialu a cyklotrialu na Kysuciach;
Majstrovstvá Slovenska v triale a cyklotriale, prevádzka trial parku“ v hodnote 1.000 €.
(15/0/1/1 – uznesenia boli schválené)
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K bodu č. 9:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – procedurálny návrh – spojiť diskusiu a hlasovanie za body č. 9.1 – 9.10 am
blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – spojiť diskusiu a hlasovanie za body 9.1 – 9.10 am blok.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.1 ţiadosť p. RNDr. Jozefa Kmeca a manţelky Lýdie
Kmecovej, obidvaja trvale bytom 1. mája 279, Kysucké Nové Mesto, o odkúpenie pozemku
- parcely č. C KN 1626/27 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Kysucké
Nové Mesto pod garáţou č. súp. 2044.
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 1626/27
zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je
zapísaná na LV 1880, pod garáţou č. súp. 2044 pre osobný automobil do bezpodielového
spoluvlastníctva manţelov kupujúcim: RNDr. Jozef Kmec a manţelka Lýdia Kmecová,
obidvaja trvale bytom 1. mája 279, 024 01 Kysucké Nové Mesto, za cenu 3,31 €, 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) ods. 1/ aţ 7/ citovaného zákona.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode program u č. 9.2 ţiadosť p. Ing. Júliusa Šimáka, trvale bytom: Ul.
Sládkovičova 1232/33-35, Kysucké Nové Mesto, o odkúpenie pozemku - parcely č. C KN
1626/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto pod
garáţou č. súp. 2034.
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 1626/17
zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je
zapísaná na LV 1880, pod garáţou č. súp. 2034 pre osobný automobil do výlučného
vlastníctva ţiadateľa - kupujúcemu Ing. Júliusovi Šimákovi, trvale bytom: Ul.
Sládkovičova 1232/33-35, 024 01 Kysucké Nové Mesto, za cenu 3,31 €, 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.
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Prevod nehnuteľností sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov,
pretoţe v konkrétnom prípade sa nepouţijú ust. § 9a) ods. 1/ aţ 7/ citovaného zákona.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.3 ţiadosť p. Miroslava Pijáka, trvale bytom Dlhomíra
Poľského 604/6-18 Kysucké Nové Mesto o odkúpenie pozemku - parcely č. C KN 1627/13
zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto pod garáţou č.
súp.1681 na LV 9459.
Parcela č. KN C 1627/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Kysucké
Nové Mesto zapísaná na LV č. 1880 v majetku mesta je prebytočný nehnuteľný majetok
mesta Kysucké Nové Mesto
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 1627/13
zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je
zapísaná na LV 1880, pod garáţou č. súp. 1681 pre osobný automobil do výlučného
vlastníctva kupujúceho p. Miroslava Pijáka, trvale bytom Dlhomíra Poľského 604/6-18
Kysucké Nové Mesto za cenu podľa znaleckého posudku, ktorý si dá na vlastné náklady
vypracovať ţiadateľ 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.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.4 ţiadosť p. Michala Hanuliaka trvale bytom Terchová,
Podubenec 48/13 a manţelky Ţanety Hanuliakovej, trvale bytom Clementisova 1358/9,
024 01 Kysucké Nové Mesto, o odkúpenie pozemku – parcely č. C KN 1626/50 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto pod garáţou č. súp.2067.
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 1626/50
zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je
zapísaná na LV 1880, pod garáţou č. súp. 2067 pre osobný automobil do bezpodielového
spoluvlastníctva manţelov - kupujúcim Michalovi Hanuliakovi, trvale bytom Terchová,
Podubenec 48/13 a manţelke Ţanete Hanuliakovej, trvale bytom Clementisova 1358/9,
024 01 Kysucké Nové Mesto, za cenu 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.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.5 ţiadosť p. Mgr. Pavla Kollára, trvale bytom A.
Bernoláka 2614/11, Čadca o odkúpenie pozemku - parcely č. C KN 1891/86 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto pod garáţou č. súp.1496 na
LV 9451.
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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 1891/86
zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je
zapísaná na LV 1880, pod garáţou č. súp. 1496 pre osobný automobil do výlučného
vlastníctva kupujúceho p. Mgr. Pavla Kollára, trvale bytom A. Bernoláka 2614/11, Čadca
za cenu podľa znaleckého posudku, ktorý si dá na vlastné náklady vypracovať ţiadateľ
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.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.6 ţiadosť p. Milana Tabačka, trvale bytom ul. 9.mája
1184/18, Kysucké Nové Mesto o odkúpenie pozemku – parcely č. E K N 6124 ostatné
plochy o výmere 485 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto za účelom zriadenia záhradky.
II. zamieta odpredaj pozemku, parcely č. KN E 6124 ostatné plochy o výmere 485 m2, ktorá
parcela je zapísaná na LV mesta KNM č. 7513 ako parcela registra „E“ na mape
určeného operátu o výmere 485 m2, ţiadateľovi p. Milanovi Tabačkovi, trvale bytom ul.
9. mája 1184/18, Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode 9.7 ţiadosť p. Heleny Holiačovej, trvale bytom Sládkovičova č.997
Kysucké Nové Mesto o odkúpenie pozemku - parcely č. C KN 1287/18 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 261 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto za účelom zriadenia záhradky.
II. zamieta odpredaj pozemku, parcely č. KN C 1287/18 o výmere 261 m2, ktorá parcela je
zapísaná na LV mesta KNM č. 1880 ţiadateľke p. Helene Holiačovej, trvale bytom
Sládkovičova č. 997 Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.8 ţiadosť p. Marty Zbrankovej a manţela Jozefa
Zbraneka, obidvaja trvale bytom Lipová č. 823/16, Kysucké Nové Mesto o odkúpenie
časti pozemku - parcely č. C KN 226/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 270 m2 v k.
ú. Kysucké Nové Mesto za účelom zriadenia záhradky.
Parcela č. KN C 226/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 040 m2 v k. ú. Kysucké
Nové Mesto zapísaná na LV č. 1880 v majetku mesta nie je prebytočný nehnuteľný
majetok mesta Kysucké Nové Mesto
II. zamieta odpredaj časti pozemku, parcely č. KN C 226/4 o výmere 270 m2, ktorá parcela je
zapísaná na liste vlastníctva mesta KNM č. 1880 ţiadateľom p. Marte Zbrankovej
a manţelovi Jozefovi Zbranekovi, obidvaja trvale bytom Lipová č. 823/16, Kysucké Nové
Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.9 ţiadosti:
 p. Milana Záhradníka a manţelky Miroslavy
 p. Jozefa Lutišana a manţelky Stanislavy
 p. Jána Ondruška
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 p. Marcela Kopáska
o odkúpenie priľahlých pozemkov - parciel č. C KN 1047/177, 1047/176,
1047/175,1047/174 v k. ú. Kysucké Nové Mesto za účelom zriadenia terás pre prízemné
byty bytového domu č. s. 2821 a pre byty č. 1,10,19,20, ktoré byty si odkúpili a sú ich
vlastníkmi.
II. zamieta odpredaj pozemkov, parciel č. C KN 1047/177 o výmere 62 m2, C KN 1047/176
o výmere 38 m2, C KN 1047/175 o výmere 75 m2 , C KN 1047/174 o výmere 77 m2 všetky
vedené ako zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ţiadateľom: p.
Milan Záhradník a manţelka Miroslava, p. Jozef Lutišan a manţelka Stanislava, p. Ján
Ondrušek, p. Marcel Kopásek.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.10 návrh zámeny nehnuteľností z dôvodov hodných
osobitného zreteľa medzi Mestom KNM a Ţilinským samosprávnym krajom Ţilina tak, ako
je uvedená v bode II/ tohto návrhu na uznesenie.
II. schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Mesta Kysucké Nové Mesto na základe čl. 4/ ods.
4/ písm. a/ Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Kysucké Nové Mesto a §u 7a/ ods. 2/ písm. c/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a spôsob
prevodu prebytočného majetku Mesta Kysucké Nové Mesto z dôvodu hodného osobitného
zreteľa vo verejnom záujme na základe §-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 za účelom zámeny tohto
majetku vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké
Nové Mesto, IČO: 00314099:
- pozemok parc. KN – C č. 4145/73 zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2,
- pozemok parc. KN – C č. 4145/74 ostatné plochy o výmere 888 m2,
- pozemok parc. KN – C č. 646/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 574 m2,
- pozemok parc. KN – C č. 1576/26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 574 m2,
- pozemok parc. KN - C č. 1576/30 zastavané. plochy a nádvoria. o výmere 532 m2,
zapísané na liste vlastníctva č. 1880 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, obec Kysucké Nové
Mesto, okres Kysucké Nové Mesto, za nehnuteľnosti vo vlastníctve Ţilinského
samosprávneho kraja, ul. Komenského 48, 011 09 Ţilina, IČO: 378 08 427,
a)
- pozemku parc. KN – C č. 141/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1136 m2,
- pozemok parc. KN – C č. 141/71 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2867 m2,
- pozemok parc. KN – C č. 141/72 zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2,
- pozemok parc. KN – C č. 141/73 zastavané plochy a nádvoria o výmere 259 m2,
- pozemok parc. KN – C č. 141/74 zastavané plochy a nádvoria o výmere 362 m2,
zapísaných na liste vlastníctva č. 1566 v k .ú. Kysucké Nové Mesto, obec Kysucké
Nové Mesto, okres Kysucké Nové Mesto,
b)
- spoluvlastníckeho podielu 12834/17596,
na pozemku parc. KN-C č. 2234/113 zastavané plochy a nádvoria o výmere 614 m2,
(zapísaného na liste vlastníctva č. 1921 v k. ú.. Kysucké Nové Mesto pre vlastníka
Ţilinský samosprávny kraj v 1/1 v správe Stredná odborná škola strojnícka, Športová
1326, Kysucké Nové Mesto), ktorý predstavuje výmeru 447,83 m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Zámena nehnuteľností vo vlastníctve Ţilinského samosprávneho kraja a Mesta
Kysucké Nové Mesto sa realizuje za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov
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k nehnuteľnostiam uţívaných správcami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského
samosprávneho kraja a Mesta Kysucké Nové Mesto.
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
III. schvaľuje
výpoţičku nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto nasledovne:
 stavba (škola) s. č. 2243 ktorá je postavená na pozemku parc. KN-C č. 1105/7
zastavané plochy a nádvoria o výmere 828 m2
 stavba (energoblok) postavená na parc. KN-C č. 1105/9 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 773 m2,
ktoré nehnuteľností sú zapísané na liste vlastníctva č. 1880 v k. ú. Kysucké Nové Mesto vo
vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto na dobu určitú 10 rokov s účinnosťou od 01. 04.
2013. Jedná sa o dočasne prebytočný majetok. Podmienky výpoţičky sa upravia v zmluve
o výpoţičke.
(16/0/1/0 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 10.1
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – procedurálny návrh – diskutovať a hlasovať za body
10.1 – 10.5 am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje diskusiu a hlasovanie za body 10.1 – 10.5 am blok tak, ako boli predloţené
návrhy na uznesenia.
(15/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10.1 ţiadosť p. Anny Kormanovej, trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.
II. zamieta ţiadosť p. Anny Kormanovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o jednorazovú
dávku v hmotnej núdzi, nakoľko nespĺňa podmienku uznesenia MsZ č. 5/2005 zo dňa
12.7.2005, bod E/89.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10.2.1 ţiadosť p. Ivety Mikurdovej Kysucké Nové Mesto
o prihlásenie na trvalý pobyt do nájomného bytu, ktorého je nájomníčkou a to na ul. Cesta
do Rudiny 2939/7A-20 Kysucké Nové Mesto pre seba a svoje deti: Jozef Jakubík
a Dominika Jakubíková
II. schvaľuje ţiadosť p. Ivety Mikurdovej Kysucké Nové Mesto o prihlásenie na trvalý pobyt
do nájomného bytu, ktorého je nájomníčkou a to na ul. Cesta do Rudiny 2939/7A-20
Kysucké Nové Mesto pre seba Ivetu Mikurdovú a svoje deti: Jozef Jakubík a Dominika
Jakubíková
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10.2.2 ţiadosť p. Marcely Petrákovej prechodne bytom
Clementisova 1048/49 KNM o prihlásenie na trvalý pobyt do nájomného bytu, ktorého je
nájomníčkou s manţelom Jozefom Petrákom a to na ul. Clementisova 1048/49 Kysucké
Nové Mesto pre seba, manţela a ich deti: Jozefa a Luciu
II. schvaľuje ţiadosť p. Marcely Petrákovej s rodinou prechodne bytom Clementisova
1048/49 KNM o prihlásenie na trvalý pobyt do nájomného bytu na ul. Clementisova
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1048/49 Kysucké Nové Mesto, ktorého je nájomníčkou s manţelom Jozefom Petrákom
a to: Marcela Petráková, Jozef Petrák, Jozef Petrák - syn, Lucia Petráková – dcéra.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10.2.3 ţiadosť p. Miroslavy Škoríkovej, trvalý pobyt
KNM, prechodne bytom Cesta do Rudiny 2939/7A-8 KNM o prihlásenie na trvalý pobyt
do nájomného bytu, ktorého je nájomníčkou a to na ul. Cesta do Rudiny 2939/7A-8
Kysucké Nové Mesto pre seba a svoje deti: Nikola Škoríková, Nikolas Škorík.
II. schvaľuje ţiadosť p. Miroslavy Škoríkovej trvalý pobyt KNM o prihlásenie na trvalý pobyt
do nájomného bytu na ul. Cesta do Rudiny 2939/7A-8 Kysucké Nové Mesto, ktorého je
nájomníčkou a to: Miroslava Škoríková – ţiadateľka, Nikolas Škorík – syn, Nikola
Škoríková – dcéra.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10.2.4 ţiadosť p. Silvie Hohošovej, Kysucké Nové Mesto
o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt svojho priateľa p. Gregora Baláţa, trvale
bytom ul. 1. mája 53 Kysucké Nové Mesto do nájomného bytu na ul. Murgašova 613/7-4
Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje ţiadosť p. Silvie Hohošovej, Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na
prechodný pobyt svojho priateľa p. Gregora Baláţa, trvale bytom ul. 1. mája 53 Kysucké
Nové Mesto do nájomného bytu na ul. Murgašovej 613/7-4 Kysucké Nové Mesto a to
počas platnej nájomnej zmluvy ţiadateľky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10.2.5 ţiadosť p. Mariána Štefanku prechodne bytom
2939/7A-7 Kysucké Nové Mesto o prihlásenie na prechodný pobyt svoju priateľku p. Eriku
Hanuliakovú s deťmi Samuela Mariána Štefanku, Františka Michalca, Tomáša Michalca,
Matúša Michalca.
II. schvaľuje ţiadosť p. Mariána Štefanku prechodne bytom 2939/7A-7 Kysucké Nové Mesto
o prihlásenie na prechodný pobyt na adresu: Cesta do Rudiny 2939/7A-7 Kysucké Nové
Mesto svoju priateľku p. Eriku Hanuliakovú s deťmi Samuela Mariána Štefanku,
Františka Michalca, Tomáša Michalca, Matúša Michalca, počas platnej nájomnej zmluvy
ţiadateľa.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 10.3 ţiadosť p. Miroslava Kopasa s manţ. Renátou trvalý
pobyt Murgašova 1106/1 Kysucké Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom
Novom Meste,
II. schvaľuje pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 2 v bytovom dome 2939/7A ul. Cesta
do Rudiny v Kysuckom Novom Meste na dobu určitú v zmysle VZN č. 1/2012 o nakladaní
s bytovým fondom mesta Kysucké Nové Mesto r. Miroslava Kopasa s manţ. Renátou,
trvalý pobyt Murgašova 1106/1 Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10.4 ţiadosť p. Michala Frátrika., trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto o pozastavenie exekúcie o vypratanie z bytu č. 6 bytového domu 922/42 ul.
Komenského Kysucké Nové Mesto a o splátkový kalendár.
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II. zamieta ţiadosť p. Michala Frátrika, trvalý pobyt Kysucké nové Mesto o pozastavenie
exekúcie vo veci vypratania bytu č. 6 v bytovom dome 922/42 ul. Komenského Kysucké
Nové Mesto.
III. zamieta ţiadosť p. Michala Frátrika, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o splátkový
kalendár za neuhradené nájomné a sluţby spojené s bývaním.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10.5 ţiadosť p. Ing. Stanislava Kuchára, bytom Matice
slovenskej č. 790, Kysucké Nové Mesto, o finančnú výpomoc pre novovzniknutý oddiel
Judo v Kysuckom Novom Meste na zakúpenie tatami – ţinenky pre dţudo.
II. zamieta ţiadosť p. Ing. Stanislava Kuchára, bytom Matice slovenskej č. 790, Kysucké
Nové Mesto, o finančnú výpomoc pre novovzniknutý oddiel Judo v Kysuckom Novom
Meste na zakúpenie tatami – ţinenky pre dţudo. (17/0/0/0 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 11:
Návrh na I. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Údrţba mesta Kysucké Nové Mesto na
rok 2013 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. 11 návrh na I. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie
Údrţba mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2013
II. schvaľuje I. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Údrţba mesta Kysucké Nové Mesto
na rok 2013
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 12:
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012 spolu s dôvodovou
správou bola poslancom doručená v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Behúň – bod č. 2, 4 – keď sú zistené nedostatky, aké sú nápravné opatrenia - je niečo
také?
 p. Hartel, primátor mesta – pani kontrolórka dá písomnú odpoveď.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12 správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta za rok 2012
II. berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 13:
Správa o vybavovaní sťaţností za rok 2012 spolu s dôvodovou správou bola poslancom
doručená v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Ondreášová – bod f) – o čo ide?
 p. Jeţo, prednosta MsÚ – išlo o sťaţnosti voči neposkytnutiu informácii – informácia bola
ţiadateľovi poskytnutá, ale mu bola doručená o 1 deň neskôr, sťaţnosť voči konaniu
stavebného úradu – účastníci stavebného konania. Pri šetrení sa nezistilo pochybenie
zamestnancov MsÚ.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13 správu o vybavovaní sťaţností za rok 2012
II. berie na vedomie správu o vybavovaní sťaţností za rok 2012.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 14:
V tomto bode informoval predsedajúci poslancov o nasledovnom:
1. Ing. Milan Dočár vlastní prenosnú garáţ, ktorú mal doteraz umiestnenú na prenajatom
pozemku, kde mu vlastník vypovedal nájomnú zmluvu. Našiel si voľný pozemok pri
garáţach za bielym domom. Komisia výstavby súhlasila s umiestnením garáţe na uvedený
pozemok, p. Dočár si tam garáţ predbeţne osadil. Mesto však nemôţe toto akceptovať.
Ak je pozemok voľný a vhodný na umiestnenie garáţe, musí byť vyhlásené výberové
konanie, do ktorého sa pán Dočár môţe prihlásiť. Do tej doby navrhujem odsúhlasiť mu
prenájom pozemku na pol roka a súčasne vyhlásiť verejnú súťaţ.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.1 ţiadosť o prenájom časti parcely C KN 143/1 za
účelom umiestnenia prenosnej prefabrikovanej garáţe na dobu určitú 6 mesiacov.
II. schvaľuje prenájom časti parcely C KN 143/1 zastavené plochy a nádvoria o výmere 24
m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto pre prenajímateľa: Ing. Milana Dočára, Murgašova
612/14 Kysucké Nové Mesto za účelom umiestnenia prenosnej prefabrikovanej garáţe na
dobu určitú 6 mesiacov za cenu 5,00 €/m2 a rok.
III. ukladá prednostovi MsÚ vykonať výberové konanie na prenájom dotknutej parcely za
účelom umiestnenia prenosnej garáţe, počas nájomnej doby Ing. Milana Dočára.
(7/1/7/2 – uznesenie nebolo schválené)
2. Ing. Jaroslav Bíleš - vzdanie sa členstva v komisii ţivotného prostredia.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.2 vzdanie sa členstva v komisii ochrany ţivotného
prostredia Ing. Jaroslava Bíleša
II. berie na vedomie vzdanie sa členstva v komisii ochrany ţivotného prostredia Ing.
Jaroslava Bíleša
III. schvaľuje p. Evu Neveďalovú za členku komisie ochrany ţivotného prostredia od
01.04.2013.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
3. Prísediaci na Okresnom súde v Ţiline. OS v Ţiline nás poţiadal, aby sme schválili
prísediaceho. S poţiadavkou som oboznámil dôchodcov v Klube 75, nikto neprejavil
záujem. Naša hlavná kontrolórka nakoniec prejavila záujem o túto funkciu.
Diskusia:
 p. Ochodničan – aby p. kontrolórka nesedela viac na súde ako na úrade.
 p. Macášek – je to platená funkcia?
 p. Jeţo, prednosta MsÚ – ide skôr o čestnú funkciu, preplácajú iba cestovné a diéty.
 p. Golis – to je voľné na celé obdobie? Môţe sa stať, ţe ak by trávila neúmerne veľa času
na sedeniach súdu, ţe ju môţeme zameniť za inú osobu?
 p. Jeţo, prednosta MsÚ – ona sama sa môţe vzdať, zastupiteľstvo ju môţe odvolať.
 p. Hartel, primátor mesta – ak by došlo k stretu záujmu, dá sa to riešiť.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.3 prísediaceho Okresného súdu Ţilina na obdobie
2012 – 2016
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II. volí Ing. Evu Chládkovú, bytom M. Nešporu 1205 Kysucké Nové Mesto za prísediaceho
Okresného súdu Ţilina na obdobie 2012 – 2016. (13/1/1/2 – uznesenie bolo schválené)
4. Sťaţnosť obyvateľov ulice Komenského na mäsovýrobu Marlex.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.4 sťaţnosť obyvateľov ulice Komenského
II. ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť súčinnosť orgánov mesta na zniţovaní nepriaznivých
vplyvov prevádzky mäsovýroby na ulici Komenského na ţivotné prostredie obyvateľov
v okolí prevádzky.
T: priebeţne
Z. v texte
(15/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
5. Povinnosť poslancov podať majetkové priznanie do konca mesiaca marec 2013.
6. Podať návrhy na udelenie ocenenia mesta
7. Ţiadosť zdruţenia vlastníkov z ulice Belanského o odkúpenie pozemkov – zdruţenie
nemá právnu subjektivitu, nemôţeme na nich nič prevádzať.
8. Informácia o podaní petície proti zrušeniu vlakových spojov – expresné vlaky podľa
nového grafikonu budú mať opäť zastávku aj v Kysuckom Novom Meste.
K bodu č. 15:
 p. Golis:
 ul. Lipová – značka zákaz státia pri prevádzke – ako to pokračuje?
 záznam z rokovania zastupiteľstva na web stránke mesta – posledný je uverejnený zo
6/2012. Bude sa pokračovať v ich uverejňovaní?
 zverejňovať na web stránke mesta program a materiál, ktorý my poslanci dostávame
k prerokovaniu,
 zverejnený rozpočet – treba aj všetky zmeny rozpočtu zverejniť,
 ul. Clementisova a Litovelská – sú tam vybudované parkovné miesta. Je tam tabuľa
zákaz vjazdu. Treba premiestniť tabuľu na koniec vybudovaných parkovacích miest.
 ÚM aktivačné práce – vytvoriť skupiny, zadeliť časti mesta, o ktoré by sa starali, bude
lepšia kontrola,
 orezávanie stromov – byť trocha razantnejší. Urobiť „omladzovací rez“.
 detské ihrisko pri Bille – MP nech kontroluje po 22.00 hod. – je tam veľký krik,
venovať tomuto väčšiu pozornosť.
 psíčkári nám pripravili „úţasný“ pohľad po zimnom období
Odpovedal p. Jeţo, prednosta MsÚ:
 ul. Lipová – bola aj petícia obyvateľov proti zákazu vjazdu
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 zverejňovanie záznamu z rokovania MsZ na webovej stránke – Antechnet prechádza na
nový server, záznamy budú priebeţne umiestnené
 aj úpravy rozpočtu sa zverejnia na web stránke
 ul. Clementisova a Litovelská – zariadime, prosím predloţiť fotodokumentáciu
 ÚM aktivačné práce – pracovníci sa stále menia, nie je ich dostatočné mnoţstvo. Sú
priraďovaní k činnostiam, ktoré ÚM vykonáva. Nie je moţné s tou kapacitou aktivačných
pracovníkov vytvoriť skupiny.
 orez stromov – musíme rešpektovať ţivotné prostredie

17

 detské ihrisko pri Bille – toto MP rieši, boli uloţené aj blokové pokuty, treba volať 159 ak
sa tam niečo deje. Ak niekto zavolá na č. 159 a polícia tam nepríde, treba dať vedieť
primátorovi, prešetrím to.
 p. Kandrik:
 kanalizácia ulica Hurbanova - teraz je to ešte ako tak zamrznuté, keď to rozmrzne,
nebude sa tade dať prejsť. Prerokovať so SeVaKom kedy to ukončia a skolaudujú. Dať
do stavu, aby sa tam dalo prejsť.
 ÚM – rozhlasy na Neslušskej ceste nefungujú
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 ulica Hurbanova – to najhoršie poriešime s Údrţbou mesta, písomne odpovieme.
 rozhlasy – cez Údrţbu mesta
 p. Bandura:
 výtlky v meste – ţiadali sme o financie, kedy sa to bude robiť?
 čo s našim parkom – vyvolať jednanie s cirkvou, biskupským úradom, či by sa toho
nevzdali
 detské ihrisko pri Bille – to isté platí aj pre ihrisko na ulici Clementisovej – deti sa
zhlukujú, robia neporiadok.
 prieskum transparentnosti miest – Kysucké Nové Mesto je na 49. mieste. Vie mesto
o tom niečo?
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 výtlky – budeme zisťovať moţnosti. Kaţdoročne robíme po zime údrţbu.
 park – cirkev sa s mestom o park súdila, aby ho dostala do majetku
 detské ihriská – je to všeobecný problém, treba apelovať na rodičov
 transparentnosť – všetko zverejňujeme – zmluvy, faktúry, objednávky.
 p. Macášek:
 výtlky – štát uvoľnil 16 mil., z toho ide 8 mil. pre VÚC a samosprávy.
 finančné prostriedky dávame aj do majetku, ktorý nám nepatrí
 problém komunikácií – celé mesto. Urobiť prehľad aktuálneho stavu komunikácií,
zadefinovať tie najhoršie úseky.
 ul. Hurbanova – súkromné pozemky – bolo rokovanie s vlastníkmi?
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 výtlky – obrátime sa na VÚC alebo ZMOS
 prehľad komunikácií – pripravíme
 ul. Hurbanova – uţ viackrát sme rokovali, susedia prejavili iniciatívu prehovoriť s tými
problémovými majiteľmi. Cesta zatiaľ oficiálne nie je.
 p. Urban:
 rozhlas na ulici Clementisovej – nefunkčný
 chodník ul. Komenského – v akom stave je jeho reklamácia?
 psíčkári – problém pretrváva – vybudovať verejné venčovisko. Jedna lokalita je na
priestranstve za ul. Sládkovičovou, teba to tam oplotiť
 dochádzka členov komisií – ţiadam posunúť začiatok komisie na 15.30 aţ 16.00 hod.,
inak sa nedokáţem z práce dopraviť.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 mestský rozhlas – úloha pre údrţbu mesta, písomne odpovieme, čo sa dá s tým robiť
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 chodník Komenského – po zimnom období zhodnotíme stav, urobí sa revízia, podajú sa
reklamácie
 verejné venčovisko – nie je to jednoduché, nemáme svoj pozemok, aby sme mohli robiť
oplotenie
 komisie – je to na dohode predsedníčky a členov komisie
 p. Poláček:
 prečítal list od dopisovateľa do Zvestí ohľadom detského ihriska pri Bille.
 športová hala – narušená statika, čudujem sa, ţe riaditeľ vôbec povolí vstup do objektu
 aké máme teraz projekty z EÚ?
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 detské ihrisko pri Bille - to ţe tam po 22.00 hod. je veľa detí, to by malo v prvom rade
zaujímať ich rodičov. Myslím si osobne, ţe to malé oplotenie alebo prevádzkový poriadok
tých starších vôbec neodradí.
 športová hala – spracováva sa projekt. Musíme dbať na bezpečnosť, sme si vedomí toho,
ţe to v tomto stave nemôţe pretrvávať.
 projekty z EÚ – čo sme sa mohli zapojiť sme sa zapojili, teraz prebieha centrálna mestská
zóna. Menšie projekty máme aj cez SPP – zateplenie ZŠ Suľkov, rozpracované je
zateplenie polikliniky, beţí cezhraničná spolupráca – rekonštrukcia prostredia za tribúnou
na štadióne.
 p. Macášek – problém s eurofondami je ten, ţe nie sú predkladané výzvy. Mali by byť
nové oblasti. Teraz je určité vákuum.
 p. Behúň:
 vyčísliť, koľko stojí písomný materiál pre poslancov za rok – papier, tonery, donáška
materiálov a pod. Potom predloţím ďalší návrh.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 pokúsime sa to vyhodnotiť
 p. Ondreášová:
 hody – kto bude robiť moderátora?
 pochvala MP – ústretovosť k občanom
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 hody – zatiaľ neviem odpovedať kto bude moderátorom
 p. Randa:
 občania ulice Benkovej – parkovisko, majú tam vstup do záhrad. Je tam vyhradené 1
parkovacie miesto, ale to je vţdy obsadené. Dať tam značku, aby mali zabezpečený vstup.
Pri výkupe pozemkov im bolo prisľúbené, ţe sa im tam vzadu vybuduje prístupová
komunikácia.
 jarné upratovanie – nábreţie pri Kysuci na ul. Clementisovej – buduje sa tam smetisko,
veľké mnoţstvo bantasiek, treba celé vyčistiť.
 akcia zabíjačka na Kamencoch – pekná akcia to bola
 poliklinika, cintorín – osadenie lavičiek
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 ul. Benkova – iba príleţitostná cesta
 jarné upratovanie – zorganizujeme aj tento rok
 lavičky – zhodnotíme lokality
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 p. Drexlerová:
 ul. Komenského – osadiť tam retardery – sú tam školské zariadenia – ZŠ, MŠ, CVČ
 ul. Komenského – uvoľnený kanál za mäsiarstvom – firma, ktorá robila komunikáciu
odmietla opraviť, ţe ešte nie je ulica skolaudovaná.
 pri činţiaku 951 na ul. Nábreţná – zlomená smutná vŕba
 ulička z ul. Belanského na 1. mája ako je predajňa HYZA - je tam povolený prejazd
nákladných áut?
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 retardery – zváţime
 uvoľnený poklop na kanáli – budeme reklamovať, dáme to do opatrení
 vŕba – posunieme na oddelenie ţivotného prostredia
 ulička z ul. Belanského na ul. 1. mája – treba tam osadiť nejaké stĺpiky alebo kvetináče,
aby sa zabránilo prejazdu áut.
K bodu č. 16:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu primátor poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Ing. Ľubomír Golis
I. overovateľ

PaedDr. Marcel Chládek
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Jeţo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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