Zápisnica
zo 17. slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Kysuckom Novom Meste zo dňa 27.7.2013
Prítomní:

viď prezenčná listina

K bodu č. 1:
Program rokovania:
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3.
Zámena časti pozemkov vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto s časťami
pozemkov vo vlastníctve INA KYSUCE, a.s. Kysucké Nové Mesto.
4.
Finančná odmena oceneným Cenou mesta Kysucké Nové Mesto.
5.
Záver
6.
Slávnostné odovzdanie ocenení
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode č. 1 program 17. zasadnutia (slávnostného) mestského zastupiteľstva
dňa 27.07.2013
I. schvaľuje Program rokovania 17. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 27.07.2013
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3.
Zámena časti pozemkov vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto s časťami
pozemkov vo vlastníctve INA KYSUCE, a.s. Kysucké Nové Mesto.
4.
Finančná odmena oceneným Cenou mesta Kysucké Nové Mesto.
5.
Záver
6.
Slávnostné odovzdanie ocenení
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 2:
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Ján Kandrik, Marcel Chládek, Miloslav
Suchánek.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh na zloženie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ján Kandrik, Marcel Chládek, Miloslav Suchánek.
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Vavrín Randa, Štefan Kuba.
K bodu č. 3:
Zámena časti pozemkov vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto s časťami pozemkov vo
vlastníctve INA KYSUCE, a.s. na výstavbu odstavných plôch pre autobusy a chodníka Ul.
Dubská cesta.
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
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Diskusia:
 p. Kandrik – keď sa pozemky zamenia, budeme tam mať potom svah, tie práce urobia
oni?
 p. Hartel, primátor mesta – dohodnuté je, že akékoľvek vyvolané náklady znášajú oni.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 zámenu časti pozemkov vo vlastníctve mesta Kysucké
Nové Mesto s časťami pozemkov vo vlastníctve INA KYSUCE, a.s. na výstavbu odstavných
plôch pre autobusy a chodníka Ul. Dubská cesta.
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
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:
- novovytvorená parcela č. C KN 4937/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 540 m2
podľa geometrického plánu č. 83/13 zo dňa 24. 06. 2013 overeným Správou katastra
KNM pod č. 181/13 dňa 27. 06. 2013, (časť pozemku - parcela č. C KN 4937/1
zastavané plochy a nádvoria zapísaná na liste vlastníctva č. 1880 v k. ú. Kysucké
Nové Mesto)
za nehnuteľnosť vo vlastníctve INA KYSUCE, a. s., ul. Dr. G. Schaefflera 1, Kysucké Nové
Mesto, IČO: 36386553:
- novovytvorená parcela č. C KN 2380/38 zastavané plochy a nádvoria o výmere 540
m2 podľa geometrického plánu č. 83/13 zo dňa 24. 06. 2013 overeným Správou
katastra KNM pod č. 181/13 dňa 27. 06. 2013, (časť pozemkov – parcela č. C KN
2380/1 a parcela č. C KN 2380/2, zapísané na liste vlastníctva č. 7148 v k. ú.
Kysucké Nové Mesto).
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Zámena nehnuteľností vo vlastníctve INA KYSUCE, a. s., ul. Dr. G. Schaefflera 1, Kysucké
Nové Mesto, IČO: 36386553 a Mesta Kysucké Nové Mesto sa realizuje vo verejnom
záujme za účelom výstavby odstavných plôch pre autobusy a chodníka ul. Dubská cesta
v Kysuckom Novom Meste.
Zámena pozemkov sa realizuje bez finančného vyrovnania.
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 4:
Finančná odmena oceneným Cenou mesta Kysucké Nové Mesto.
Na 16. zasadnutí MsZ dňa 12.06.2013 bolo schválené ocenenie Cena mesta Kysucké Nové
Mesto pre Prof. Ing. Felicitu Chromjakovú, PhD., doc. RNDr. Vladimíra Falťana, PhD.,
Dušana Tarčáka a Ing. Ivana Červenca. Pri udelení ocenenia je možnosť poskytnúť aj
finančnú odmenu, výšku ktorej je potrebné odsúhlasiť v mestskom zastupiteľstve.
Navrhovaná výška je 100,00 € pre každého oceneného Cenou mesta Kysucké Nové Mesto.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 návrh výšky finančnej odmeny oceneným Cenou mesta
Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje v zmysle Článku 26, § 29 („Cena mesta“) ods. 3, finančnú odmenu oceneným
„Cenou mesta“ vo výške 100,00 € pre každého oceneného:
pp. Felicita Chromjaková,
Vladimír Falťan,
Dušan Tarčák
Ivan Červenec.
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)

 p. Poláček – navrhol upraviť zásady odmeňovania poslancov MsZ, nakoľko keď je
poslanec PN, kráti sa mu odmena.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – do septembrového zasadnutia zastupiteľstva
pripravíme zmenu.
 p. Hartel, primátor mesta – bolo by vhodné schváliť komisiu, ktorá by definovala závažné
problémy, pre ktoré bude neúčasť ospravedlnená, za čo bude odmena krátená.
Po pracovnej časti slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva nasledovalo slávnostné
odovzdanie ocenení.

Ing. Vavrín Randa
I. overovateľ

Štefan Kuba
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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