Zápisnica
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 12.09.2013
Prítomní:

viď prezenčná listina

K bodu č. 1:
18. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Hartel, primátor mesta. Privítal
prítomných poslancov a hostí.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Eva Hollá, Ján Kandrik, Ivan Poláček.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh na zloženie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Eva Hollá, Ján Kandrik, Ivan Poláček.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Janka Drexlerová, Daniel Bandura.
Program rokovania:
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Kontrola plnenia uznesení
3.1. Voľba hlavného kontrolóra
Návrh VZN č. 7/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o zvláštnom užívaní miestnych
komunikácií a verejných priestranstiev
Zmeny a doplnenia Štatútu mesta Kysucké Nové Mesto evidovaného pod VZN 8/2013.
Zmeny a doplnenia Štatútu Denného centra Klub 75 evidovaného pod VZN č. 9/2013
Návrh VZN č. 10/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Kysucké Nové Mesto.
Zmeny a doplnenia č. 2 Organizačného poriadku mesta Kysucké Nové Mesto
Návrh na schválenie dočasnej názvoslovnej komisie
Návrh na delegovanie členov do Rady školy pri ZUŠ Kysucké Nové Mesto
Správa o dohodách na MsÚ za I. polrok 2013
11.1 Správa o stave miestnych komunikácií v Kysuckom Novom Meste
Nakladanie s majetkom mesta
12.1 Holiačová Helena – prenájom pozemku
12.2 Jastarab Vladimír – odpredaj časti pozemku
12.3 Pastva Silvester – INSTAL – odpredaj časti pozemku
12.4 PROJEKTMANAGEMENT, s.r.o. – odpredaj časti pozemku
12.5 Janíček Jaroslav a manž. Anna – odpredaj pozemku pod garáž
12.6 Krkoška Anton a manž. Melánia – odpredaj pozemku pod garáž
12.7 Ing. Škvrnda Milan a manž. Renáta – odpredaj pozemku (prístupová cesta k rod. domu)
12.8 Návrh darovacej zmluvy
Návrhy komisií
13.1. Žiadosti o nájomný byt
13.2. Žiadosti o trvalý a prechodný pobyt
13.3. Žiadosti o splátkový kalendár
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14.
15.
16.

13.4. Žiadosť o predlženie splatnosti dlžnej sumy
Rôzne
Interpelácie
Záver

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 program rokovania 18. zasadnutia mestského
zastupiteľstva dňa 12.09.2013
II. schvaľuje program rokovania 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 12.09.2013
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
3.1. Voľba hlavného kontrolóra
4.
Návrh VZN č. 7/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o zvláštnom užívaní
miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
5.
Zmeny a doplnenia Štatútu mesta Kysucké Nové Mesto evidovaného pod VZN 8/2013.
6.
Zmeny a doplnenia Štatútu Denného centra Klub 75 evidovaného pod VZN č. 9/2013
7.
Návrh VZN č. 10/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Kysucké Nové Mesto.
8.
Zmeny a doplnenia č. 2 Organizačného poriadku mesta Kysucké Nové Mesto
9.
Návrh na schválenie dočasnej názvoslovnej komisie
10. Návrh na delegovanie členov do Rady školy pri ZUŠ Kysucké Nové Mesto
11. Správa o dohodách na MsÚ za I. polrok 2013
11.1 Správa o stave miestnych komunikácií v Kysuckom Novom Meste
12. Nakladanie s majetkom mesta
12.1 Holiačová Helena – prenájom pozemku
12.2 Jastarab Vladimír – odpredaj časti pozemku
12.3 Pastva Silvester – INSTAL – odpredaj časti pozemku
12.4 PROJEKTMANAGEMENT, s.r.o. – odpredaj časti pozemku
12.5 Janíček Jaroslav a manž. Anna – odpredaj pozemku pod garáž
12.6 Krkoška Anton a manž. Melánia – odpredaj pozemku pod garáž
12.7 Ing. Škvrnda Milan a manž. Renáta – odpredaj pozemku (prístupová cesta k rod.
domu)
12.8 Návrh darovacej zmluvy
13. Návrhy komisií
13.1 Žiadosti o nájomný byt
13.2 Žiadosti o trvalý a prechodný pobyt
13.3 Žiadosti o splátkový kalendár
13.4 Žiadosti o predĺženie splatnosti dlžnej sumy
14. Rôzne
15. Interpelácie
16. Záver
(19/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
3.

K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p. Ježo, prednosta MsÚ.
uzn. č. 107/2013 – splnené – viď bod programu č. 11
uzn. č. 91/2013 – v plnení – viď bod programu č. 11.1
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 správu o plnení uznesení
II. berie na vedomie správu o plnení uznesení.
(17/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 3.1:
Voľba hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto.
 p. Hartel, primátor mesta – vymenoval som komisiu na posúdenie náležitostí a súčastí
písomných prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové
Mesto, ktorá zasadala dňa 5.9.2013. Komisia pracovala v zložení: °
JUDr. Ľubomír Ježo, prednosta MsÚ,
JUDr. Emília Mušková, právnička mesta,
Ing. Igor Behúň, poslanec MsZ.
Návrh volebnej komisie:
 p. Hartel, primátor mesta – navrhujem volebnú komisiu v zložení: Milan Slivka, Dušan
Mičian, Vladimír Ochodničan.
 p. Mičian – vzdávam sa členstva v komisii.
 p. Hartel, primátor mesta – na uvoľnené miesto navrhujem p. Kandrika.
 p. Očko – v materiáli 3.1 sa píše, že jeden kandidát vzal späť svoju prihlášku, aký bol
dôvod? Mali sme v materiáloch dostať aspoň životopisy jednotlivých kandidátov.
 p. Hartel, primátor mesta – v materiáli ste mali uvedené, že s dokumentáciou máte
možnosť oboznámiť sa na sekretariáte MsÚ. Kto mal záujem, mohol prísť.
 p. Golis – uviedol, že v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov má osobný záujem pri voľbe hlavného
kontrolóra.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3.1 návrh zloženia volebnej komisie pre voľbu hlavného
kontrolóra mesta
II. schvaľuje volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra mesta v zložení: Milana Slivka,
Ján Kandrik, Vladimír Ochodničan.
(19/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Prezentácia uchádzačov:
Ing. Ľubomír Golis – zameral sa na výklad právomoci a povinností hlavného kontrolóra.
Mgr. Ing. Eva Chládková – stručný prehľad doterajšej činnosti.
Mgr. Andrea Macejková – ospravedlnila svoju neúčasť
Ing. Lenka Mizerová – stručne prezentovala profesijný životopis
Diskusia:
 p. Očko – koľko je skutočný plat hlavného kontrolóra a odmeny mesačne?
 p. Hartel, primátor mesta – podľa zákona je to 1,96 násobok priemernej mzdy v národnom
hospodárstve za uplynulý rok + odmeny maximálne 30 %.
 p. Poláček – toto sú tie veci, že keď chceme vedieť plat, tak sa nám povie, že je to 1,96
násobok mzdy v národnom hospodárstve
 p. Hartel, primátor mesta – keď ste schvaľovali plat mne, tak ste schvaľovali presnú sumu.
 p. Randa – snažíme sa toto dostať do niečoho iného. Plat je zo zákona tak ako bolo
povedané, poslanci schvaľujú len výšku odmeny do 30 %. Odmena kontrolórke nebola
schválená na prvom zasadnutí zastupiteľstva. Bola schválená až po nejakom čase na
návrh poslanca. Nikto z mesta nemá možnosť toto ovplyvniť. Aj novému hlavnému
kontrolórovi sa bude schvaľovať odmena.
 p. Macášek – pripadám si ako nesvojprávny. Otázka bola priama, aký má plat hlavná
kontrolórka. Zákony poznáme.
 p. Očko – sme tu na to, aby sme aj občanov informovali, lebo sa ma pýtali, aký je plat
hlavnej kontrolórky.
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 p. Urban – personálne otázky sú chúlostivá vec. Hlavný kontrolór je významná funkcia.
Poslanci by mali byť oboznámení, mali sme dostať materiál, aby sme si to mohli
naštudovať. Sám som sa ponúkol, že by som chcel byť v tej komisii, čo bude kontrolovať
úplnosť prihlášok, ale nestalo sa tak.
 p. Hartel, primátor mesta – každý mal možnosť na mestskom úrade nahliadnuť do
materiálov.
 p. Očko – ohľadom voľby hlavného kontrolóra to považujem za chabú obranu.
 p. Hartel, primátor mesta - je tu aj určitá ochrana osobných údajov.
 p. Macášek – poznáme prácu hlavnej kontrolórky. Bol som z tých, kto podával námety na
ďalšie kontroly. Počas práce mala čas aj na štúdium na úkor svojho osobného voľna.
Pisateľ listu, ktorý sme dostali, vlastne obviňuje nás, že sme schvaľovali odmeny.
Poslanci zamestnancom úradu odmeny neschvaľujú. Z informácie, ktorá bola poskytnutá
z úradu v zmysle info zákona vyplýva, že kontrolórke boli vyplatené odmeny nesprávne.
 p. Hartel, primátor mesta – nikdy som si neosoboval, aby som hlavnej kontrolórke
schvaľoval odmeny, ani som jej ich nikdy neschválil. Netreba zavádzať ľudí, že ja som
schvaľoval hlavnej kontrolórke odmenu. Ja môžem schváliť odmenu bežným
zamestnancom.
 p. Suchánek – nie je tu žiadne potajme rozdávanie odmien. Poslanci majú tiež len
odmenu, nie plat.
 p. Ondreášová – odmena činí za rok skoro 5.000 €. Keby sme to takto vedeli v číslach,
tak to určite neschválime.
 p. Očko – vzniká tu rozpor vo vnímaní. Niečo povedal p. Macášek, niečo povedal
primátor. P. Macášek – že bola v príslušnom roku na VÚC schválená odmena, p.
Hartel – že odmena bola schválená a tak sa vyplácala.
 p. Mušková – odmena už raz bola schválená, nebolo treba viac schvaľovať, keď ste
nemali výhrady. Mesto postupovalo správne.
 p. Chládek – pani právnička to povedala jasne, treba sa ubrať k voľbe.
 p. Poláček – budeme schvaľovať plat, treba ho povedať presne v €. Odmeny až na
konci roka.
 p. Kandrik – predpokladám, že tých 5.000 € je celoročná odmena. Ak chceme častejšie
kontrolovať a prehodnocovať odmenu hlavného kontrolóra, tak si to dajme do
uznesenia.
 p. Urban – prijať uznesenie, stanoviť plat
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – mesto malo obrovské šťastie, že vy ste zvolili takú
kontrolórku akú ste zvolili. Za každou vykonanou kontrolou ostala výzva. Práca celého
úradu sa posunula dopredu.
 p. Očko – nepovedal by som, že ona to všetko robila, veď tu je tím pracovníkov,
vedúcich oddelení. Nesúhlasím s tým, aby hlavný kontrolór pôsobil aj v iných
orgánoch, radách, treba to schváliť.
 p. Macášek – ak tá práca bola taká 100 % ako zástupkyňa prezentovala, prečo teraz
ideme schvaľovať dodatky k VZN?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje ukončenie diskusie k bodu č. 3.1.
(19/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Tajná voľba hlavného kontrolóra:
Volebná komisia oznámila výsledok volieb (viď zápisnica z volebnej komisie). Voľby
hlavného kontrolóra sa zúčastnilo 19 poslancov, bolo odovzdaných 19 platných hlasovacích
lístkov.
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Počet hlasov získaných jednotlivými kandidátmi:
1. Ing. Ľubomír Golis
- 5 hlasov
2. Mgr. Ing. Eva Chládková
- 11 hlasov
3. Mgr. Andrea Macejková
- 1 hlas
4. Ing. Lenka Mizerová
- 2 hlasy
Plat hlavného kontrolóra:
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – pretože vo voľbách bola zvolená staronová hlavná
kontrolórka mesta, ktorá túto prácu už vykonávala, navrhujem jej odmenu vo výške 15 %.
 p. Macášek – navrhujem mesačnú odmenu po 12 mesiacoch. Z listu, ktorý máme
k dispozícii je matematickým prepočtom výsledok nesprávny. Musela potom mať za rok
2012 ešte inú odmenu.
 p. Drexlerová – stále sa odvolávame na ten dopis, čo dostali poslanci do schránok.
Bolo by od p. Klimkovej čestnejšie, keby prišla na zastupiteľstvo a povedala, čo chce.
Mám taký pocit, že ona toto ani nepísala.
 p. Očko – lietajú tu stovky eur.
 p. Ježo, prednosta MsÚ – nedostala nikdy viac ako jej bola odsúhlasená odmena.
 p. Ondreášová – odmenu by sme mali dať až na koniec roka, za vykonanú prácu, na 12
mesiacov.
 p. Poláček – odmena až po roku za prácu
 p. Urban – odmena nulová – iba tarifný plat. Až po roku práce odmenu na 12 mesiacov.
 p. Ochodničan – odmena 0 %.
 p. Suchánek – odmena sa vypláca mesačne, nie som si istý, či môžeme odmenu dať
spätne. Podporujem návrh odmeny 15 %.
 p. Očko – nech zastupiteľstvo prijme, že hlavný kontrolór nemôže byť v iných
orgánoch.
 p. Behúň – odmenu viazať na dobu určitú. Som poslancom 3 roky, nikto nemal výhrady
voči práci kontrolórky, až na poslednom zastupiteľstve kvôli správe. Navrhujem odmenu
15 %.
 p. Randa – nič nebráni tomu, aby sme výšku odmeny časom prehodnotili. Kontrolórka
už má za sebou 6 ročný výkon práce. Teraz jej chceme odmenu úplne zobrať?
Výsledky práce nie sú také, aby sme jej odmenu zobrali. Navrhujem tých 15 %.
 p. Poláček – keďže odmena sa nedá vyplatiť za spätné obdobie, navrhujem 10 %.
 p. Slivka – v národnej rade je zákon, že by sa platy hlavných kontrolórov mali znižovať.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3.1 návrh na voľbu hlavného kontrolóra mesta Kysucké
Nové mesto
II. volí v súlade s § 18a ods. 3 a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov Mgr. Ing. Evu Chládkovú za hlavného kontrolóra mesta Kysucké
Nové Mesto, na plný úväzok, pričom funkčné obdobie začína od 01.10.2013.
III. schvaľuje v zmysle § 18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov plat hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto vo výške 1.578
€ + mesačná odmena vo výške 15 % z mesačného platu bez časového obmedzenia,
pričom mestské zastupiteľstvo môže výšku odmeny kedykoľvek upresniť.
IV. berie na vedomie, že plat hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto upraví
zamestnávateľ každý nasledujúci kalendárny rok pri zmene priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok v súlade s § 18c ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(10/3/6/0 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 4:
Návrh VZN č. 7/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o zvláštnom užívaní
miestnych komunikácií a verejných priestranstiev bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 návrh VZN č. 7/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
12/2012 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.
II. schvaľuje VZN č. 7/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o zvláštnom užívaní
miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. (18/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5:
Zmeny a doplnenia Štatútu mesta Kysucké Nové Mesto schváleného uznesením MsZ č.
133/2009 dňa 6.7.2009 pod VZN č. 4/2009 bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – legislatívne zmeny boli už dávno v zákonoch, prečo sa to upravuje až teraz.
V bode 3, § 12 ods. 1 – v zákone je „zvolá ho“. K štatútu je aj Smernica, tam sú veci
špeciálne, treba teda zmeniť aj Smernicu, alebo ju zrušiť.
 p. Urban – prekáža mi tu trocha štylistika. bod 8, mandát poslanca zaniká – nie je tam
teraz to ospravedlnenie?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 Zmeny a doplnenia Štatútu mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje úpravu Štatútu mesta Kysucké Nové Mesto v § 12 ods. 1, kde namiesto „v
takomto prípade ho môže zvolať zástupca primátora...“ sa mení na: „ v takomto prípade
ho zvolá zástupca primátora...“
III. schvaľuje zmeny a doplnenia štatútu mesta Kysucké Nové Mesto evidovaného pod č. VZN
– 8/2013.
(19/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6:
Návrh zmeny a doplnenia Štatútu Denného centra Klub 75 bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Urban – realizácia z presunu iných položiek, ako mám tomu rozumieť?
 p. Hartel, primátor mesta – v rámci niektorej inej činnosti kde majú ušetrené sa urobí
presun
 p. Golis – navrhujem sumu 1.500,00 € s účinnosťou od 01.01.2014. Naši dôchodcovia
budovali mesto.
 p. Hartel, primátor mesta – balík sa schváli podľa možností aké budú. Oni sa rozhodnú, či
chcú všetko precestovať.
 p. Golis – nech sa hlasuje o mojom návrhu. Keď neprejde, tak ostane 1.000,00 €.
 p. Kandrik – ten výdavok je 40 % z ceny.
 p. Macášek – dôchodcovia chodia do družobných miest, podporujem návrh 1.500,00 €.
 p. Novotná, odd. finančné – ak dáme do VZN 1.500,00 € nebudú ich môcť inak použiť.
V konečnom dôsledku im ich vlastne zablokujeme.
 p. Čierňava, MKŠS – klub dôchodcov veľa cestuje. Ak si dajú napr. 700,00 €, budú mať
iba toľko.
 p. Hartel, primátor mesta – keď im stanovíme balík, ten nebudú môcť prekročiť.
 p. Kandrik – tých 1.500,00 € bude maximum.
6

 p. Chládek – aj školy majú družby s inými mestami. Treba vytvoriť celkovo nejaké konto
na tieto účely.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 návrh doplnenia Štatútu Denného centra Klub 75
II. schvaľuje v Čl. 9 ods. 4 s účinnosťou od 1. 1. 2014 doplniť písm. c) v tomto znení:
c) rozpočtované prostriedky sa môžu použiť na úhradu maximálne 40% cestovných,
prepravných a súvisiacich výdavkov spojených s organizovaním zájazdov, výlučne pre
občanov s trvalým pobytom v Kysuckom Novom Meste, maximálne do 1500 € ročne.
(15/0/3/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 zmeny a doplnenia Štatútu Denného centra Klub 75
II. schvaľuje zmeny a doplnenia Štatútu Denného centra Klub 75
(18/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7:
Návrh VZN č. 10/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Kysucké Nové Mesto bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Očko – VZN sa tvorilo tak, že sa nakúpilo zariadenie, dalo sa do toho státisíce eur.
Navrhoval som, že napr. prvá polhodina bude zadarmo, ale nie je to tak. Križovatka pri
dome kultúry je preplnená, vidíme ten výsledok, ako sa to tam križuje – ľudia, autá.
Podnikatelia predniesli svoje požiadavky, chcel som, aby mi ich prednosta dal. Vo
viacerých mestách, napr. v Martine mysleli na občanov aj na podnikateľov. Prvá
polhodina nebude spoplatnená. Navrhujem prvú polhodinu bez poplatku. Čo sa tam bude
diať v zime, keď je tam iba vodorovné dopravné značenie. Celá koncepcia je zlá. Treba
novú koncepciu, nové VZN.
 p. Hartel, primátor mesta – zariadenie že sme nakúpili dopredu? Všetci ostatní 18 poslanci
o tom vedia, lebo tu na zastupiteľstve sa odsúhlasil nákup automatov a nie dopredu sa
zakúpili. Vstup do polikliniky bol vždy zaplnený autami. V Martine platia od začiatku
parkovania, bol som tam, platil som. Máme prejednané s dopravným inšpektorátom a je
prísľub zmeny smeru jazdy na ul. Belanského, ako to požadovali podnikatelia. Parkovanie
v zime bude podľa parkovacej zóny. Prvá polhodina zdarma – nevidím možnosť to takto
riešiť, zariadenie parkovacích automatov to neumožňuje.
 p. Kandrik – presmerovanie dopravy má logiku, aj križovatka by sa odľahčila.
Neplatenie prvej polhodiny – to by musela byť rampa, nie parkovací automat. Prijali
sme uznesenie, že po určitom čase vyhodnotíme parkovanie. V Martine je to tak, že do
pešej zóny sa vôbec nedostanete.
 p. Behúň - po technickej stráne je možné naprogramovať automaty tak, aby suma za prvú
polhodinu bola nulová?
 p. Hartel. primátor mesta – na základe kompromisu sme došli k záveru, že tých 0,20 € za
prvú polhodinu je adekvátna suma. Nie sú tam iba podnikatelia, ale aj chodci.
 p. Chládek – podnikatelia na ul. Belanského sú teraz diskriminovaní, treba spoplatniť aj
ostatné ulice.
 p. Hartel, primátor mesta – dopracujeme sa k tomu, že mesto rozdelíme na zóny a tie budú
spoplatnené.
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 p. Očko – schvaľovali sme nákup, ale v čase, keď to bolo už objednané a dokonca aj
údajne zaplatené.
 p. Hartel, primátor mesta – až po schválení v zastupiteľstve sa parkovacie automaty
obstarávali a objednávali.
 p. Očko – hlavná kontrolórka nech vykoná kontrolu obstarávania do pešej zóny. Dávam
návrh na kontrolu techniky v pešej zóne, prehodnotiť a vytvoriť nové VZN.
 p. Macášek – treba urobiť dopravný generel. Teraz je tam druhý extrém, že je tam málo
áut. Podnikateľom klesli tržby, je to obchodná ulica. Prednosta nech urobí rozbor, koľko
financií mesto získalo. Bola by potrebná zmena výberu peňazí. Urobiť analýzu, koľko sa
vyberie za prvú polhodinu. Nepáči sa mi, keď primátor povie, že ako v iných mestách
urobili, tak aj my urobíme. Vymyslíme niečo nové, zapojiť aj spoluobčanov, niečo, čo
v iných mestách nemajú. Ako je to s dopravným generelom?
 p. Hartel, primátor mesta – generel zatiaľ nie je zadaný. Treba schváliť financie
v rozpočte.
 p. Urban – vypracovať dopravný generel. Dnes neriešiť toto VZN, urobiť kontrolu, ako to
všetko prebehlo.
 p. Hartel, primátor mesta – nemám problém, aby sa kontrola urobila.
 p. Suchánek – spracovať dopravný generel. Stále sa to posúva. Občania poukazujú, že
pred domami parkujú firemné autá. Výber z automatu – ľudia sú špekulatívni.
 p. Ondreášová – treba riešiť aj iné ulice. Skúsme nájsť riešenie, aby boli spokojní aj
podnikatelia aj občania. Schválili sme nákup, ale nie koncepciu mesta.
 p. Hartel, primátor mesta – od samého začiatku bolo jasné, že začíname ulicou
Belanského, ktorá bola najviac zaťažená dopravou.
 p. Poláček – už 4 prevádzky sú zrušené. Policajtov teraz máme iba na ulici Belanského, čo
hneď kontrolujú, či majú parkujúci zaplatený poplatok. Kedy urobíme záchytné
parkovisko pri základnej škole? Vždy som bol za rampu, parkovacie automaty sú veľmi
ďaleko od seba. Tomu značeniu, ako je parkovanie vyznačené, tomu nikto nerozumie.
Všetci si myslia, že ten krížik je vyhradené parkovanie pre prevádzku.
 p. Hartel, primátor mesta – schválený bol parkovací automat. Musíme nájsť riešenie
k spokojnosti oboch strán.
 p. Grešák, podnikateľ z ulice Belanského – snažili sme sa s pánom primátorom nájsť
nejaké riešenie. Pre podnikateľov je to likvidačné. Aspoň tá polhodina aby bola zdarma.
Mesto musí mať nejakú koncepciu.
 p. Čičala, podnikateľ z ulice Belanského – dať polhodinu parkovania zdarma aspoň do
doby, kým sa niečo vyrieši.
 p. Hartel, primátor mesta – už v troch bodoch sme dali ústupok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje ukončenie diskusie k bodu č. 7.
(8/6/4/1 – uznesenie nebolo schválené)
 p. Očko – dopravný generel už bol vypracovaný, treba ho oprášiť. Som za to, že pomáham
aj občanom aj podnikateľom.
 p. Randa – podnikatelia majú pravdu, majú pokles tržieb. Dať polhodinu parkovania
zadarmo. Prejazd cez polikliniku – terajšie dopravné značenie nerieši problém.
 p. Hartel, primátor mesta – parkovisko treba riešiť ako investičnú akciu.
 p. Mičian – bol som za automaty, lebo som si myslel, že budú mať rampu. Pri Jednote
by bola rampa, zoberiem si lístok, budem mať 20 minút na prejazd. Záchytné
parkovisko je priorita č. 1. Dať tam automat, druhý sa môže dať ku poliklinike, ostane
1 alebo 2 automaty. Podnikatelia – oplačte do konca roka to, čo sme spravili.
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 p. Hartel, primátor mesta - rampa by premávku ešte viac upchala, autá by stáli v rade pred
rampou.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – v septembri 2012 bolo schválených 5 ks automatov,
v októbri 2012 prebehlo výberové konanie, v decembri bola podpísaná zmluva s
dodávateľom. Generel sa nerobil, bol to iba projekt ulice Belanského, 1. mája
a Komenského.
 p. Macášek – nikto z nás tu nie je dopravák. Schválili sme koncepciu, snažili sme sa
riešiť situáciu. Odporúčam na 2 mesiace zrušiť poplatok za prvú polhodinu. Uvidíme,
ako sa to vyvinie.
 p. Hartel, primátor mesta – vráťme sa k návrhu, ktorý tu teraz máme. Muselo by to byť
technicky možné, aby mohla byť prvá polhodina zdarma.
 p. Jureková, odd. investičné – lístok z automatu s nulovou hodnotou na prvú polhodinu je
technicky nemožné realizovať.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 návrh VZN č. 10/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 1/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta
Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje VZN č. 10/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Kysucké Nové Mesto
(17/1/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 8:
Zmeny a doplnenia č. 2 Organizačného poriadku Mesta Kysucké Nové Mesto, schváleného
uznesením mestského zastupiteľstva č. 4/2007 dňa 27.3.2007 a doplneného dodatkom č. 1
schváleného uznesením mestského zastupiteľstva č. 67/2008 a 68/2008 boli poslancom
doručené v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – navrhujem iný postup. Treba zrušiť tento Organizačný poriadok a vydať nový.
 p. Hartel, primátor mesta – stotožňujem sa s tým predchádzajúcim, riešim to týmto
spôsobom.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 Zmeny a doplnenia č. 2 organizačného poriadku Mesta
Kysucké Nové Mesto, schváleného uznesením mestského zastupiteľstva č. 4/2007 dňa
27.3.2007 a doplneného dodatkom č. 1 schváleného uznesením mestského zastupiteľstva
č. 67/2008 a 68/2008
II. berie na vedomie Zmeny a doplnenia č. 2 organizačného poriadku Mesta Kysucké Nové
Mesto, schváleného uznesením mestského zastupiteľstva č. 4/2007 dňa 27.3.2007
a doplneného dodatkom č. 1 schváleného uznesením mestského zastupiteľstva č. 67/2008
a 68/2008
(11/0/2/4 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 9:
Návrh dočasnej názvoslovnej komisie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Behúň – prizvať do komisie aj niekoho z tých ľudí
 p. Hartel, primátor mesta – môžeme prizvať p. Jána Kormana
 p. Očko – okrem tohto problému je tam aj problém s tým, že tam nie je žiaden chodník,
problém je s cintorínom.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 návrh na zriadenie dočasnej názvoslovnej komisie za
účelom vypracovania návrhu na pomenovanie novozriadenej ulice v Kysuckom Novom Meste
v tomto zložení: Ing. Jana Svrčková, JUDr. Ľubomír Ježo, Mgr. Milan Slivka, Ing. Ján
Kandrik, Štefan Kuba a Jarmila Božeková, Ján Korman.
II. schvaľuje zriadenie dočasnej názvoslovnej komisie za účelom vypracovania návrhu na
pomenovanie novozriadenej ulice v Kysuckom Novom Meste na pomenovanie novozriadenej
ulice v Kysuckom Novom Meste v tomto zložení: Ing. Jana Svrčková, JUDr. Ľubomír Ježo,
Mgr. Milan Slivka, Ing. Ján Kandrik, Štefan Kuba a Jarmila Božeková, Ján Korman.
(13/0/1/3 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10:
Návrh na delegovanie členov do Rady školy v ZUŠ za Mesto Kysucké Nové Mesto bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Očko – delegujeme na funkčné obdobie 4 roky. Dať na hlasovanie, či tí čo boli v rade
školy súhlasia s pokračovaním.
 p. Hartel, primátor mesta – funkčné obdobie rady školy ZUŠ skončilo.
 p. Vendrinský, odd. školstva – podľa zákona je členstvo 4 roky, rade školy skončilo.
 p. Urban – pôvodne sme boli delegovaní 5, aj p. Jureková. Teraz sme tu 4.
 p. Hartel, primátor mesta – p. Jureková bola v rade školy za rodičov.
 p. Suchánek – predĺžiť na ďalšie obdobie, nemusí byť tajná voľba.
 p. Hartel, primátor mesta – mestská rada predložila takýto návrh, za ktorý by sa malo
hlasovať.
 p. Golis – tento materiál je pripravený trochu narýchlo. Problém sa týka celého systému,
prečo voľba iba pre jednu školu, keď obdobie uplynulo aj iným?
 p. Drexlerová – všade je to inak.
 p. Golis – členov do rady školy by mali navrhnúť poslanecké kluby. Prečo iba ZUŠ? Tam
kde vlani zanikla platnosť rady školy, mali by aj tam byť voľby.
 p. Hartel, primátor mesta – ZUŠ požiadala, aby sme delegovali členov do rady školy.
 p. Urban – prečo boli nominovaní ďalší 2 nominanti?
 p. Hartel, primátor mesta – toto vzišlo z mestskej rady. Je na vašom rozhodnutí, koho
zvolíte.
 p. Poláček – poďme už voliť, budeme tu do 24.00 hodiny.
 p. Očko – rozhodovať o meritu veci. Ak tí, čo pracovali v rade školy majú záujem
naďalej pracovať, nech robia, ideme ďalej. Mali by tam byť iba poslanci.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – v zastupiteľstve ŽSK je 1 alebo 2 poslanci,
ostatní sú zamestnanci úradu. Nevidím problém ak by boli aj zamestnanci.
 p. Macášek – je to účelové. V dôvodovej správe chýba paragrafové znenie. Nech tí
poslanci, ktorí tam boli, pracujú v rade aj naďalej.
 p. Očko – nech sú tí, ktorí tam boli, ak majú záujem.
 p. Chládek – na mestskej rade sa rozhodlo, že by tam mohli byť aj zamestnanci mesta.
Nie je to účelové.
 p. Hartel, primátor mesta – volebnú komisiu navrhujem v tom zložení, ako bola pri voľbe
hlavného kontrolóra, teda Mgr. Milan Slivka, p. Vladimír Ochodničan a Ing. Igor. Behúň.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10 návrh volebnej komisie pre tajnú voľbu členov Rady
školy pri ZUŠ Kysucké Nové Mesto - Mgr. Milan Slivka, p. Vladimír Ochodničan, Ing.
Igor. Behúň.
II. schvaľuje volebnú komisiu pre tajnú voľbu členov Rady školy pri ZUŠ Kysucké Nové Mesto
v zložení: Mgr. Milan Slivka, p. Vladimír Ochodničan, Ing. Igor. Behúň.
(16/0/0/3 – uznesenie bolo schválené)
Tajná voľba členov Rady školy pri ZUŠ Kysucké Nové Mesto
Zo zápisnice volebnej komisie k voľbe do Rady školy ZUŠ Kysucké Nové Mesto (viď príloha
č. 2) vyplýva, že voľby sa zúčastnilo 17 poslancov. Odovzdaných bolo 16 platných
hlasovacích lístkov, 1 hlasovací lístok bol neplatný. Jednotliví kandidáti získali nasledujúci
počet hlasov: Dušan Mičian
- 16 hlasov
Mgr. Daniel Bandura
- 14 hlasov
Ing. Vladimír Macášek
- 14 hlasov
PhDr. Pavel Urban, PhD.
- 13 hlasov
Jana Fojtíková
- 5 hlasov
Mariana Chovancová
- 2 hlasy
Za členov Rady školy pri ZUŠ Kysucké Nové Mesto boli zvolení:
1. Dušan Mičian
2. Mgr. Daniel Bandura
3. Ing. Vladimír Macášek
4. PhDr. Pavel Urban, PhD.
K bodu č. 11:
Správa o dohodách na MsÚ za I. polrok 2013 bola poslancom doručená v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Behúň – doručovanie obálok - sú tu dva druhy dohôd na doručovanie.
 p. Hartel, primátor mesta – z každého druhu dohody je iný odvod do poisťovní
 p. Urban – koordinácia Klubu 75 – čo je to?
 p. Hartel, primátor mesta – je tam správca, ktorý organizačne zabezpečuje činnosť
 p. Ochodničan – odporúčam rozšíriť dohody aj o iné masové druhy doručeniek
 p. Poláček – regenerácia centrálnej zóny 1.555,00 € - čo je to?
 p. Hartel, primátor mesta – práce vykonávané v spolupráci s ÚM
 p. Očko - v jednom prípade tu je veľmi draho zaplatený poslanecký mandát
 p. Hartel, primátor mesta – treba povedať konkrétne
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11 Správu o dohodách na Mestskom úrade v Kysuckom
Novom Meste za 1. polrok 2013
II. berie na vedomie Správu o dohodách na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste za 1.
polrok 2013.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 11.1:
Správa o stave miestnych komunikácií v Kysuckom Novom Meste bola poslancom doručená
v písomnej forme.
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Diskusia:
 p. Poláček - kto bol za stavebnú komisiu na obhliadke?
 p. Jureková, odd. investičné – správu spracovalo oddelenie investičné, predkladala sa
komisii
 p. Poláček – išlo o to, vyhodnotiť tie najhoršie ulice
 p. Jureková, odd. investičné – v závere správy je návrh priorít, komisia nemala námietky.
 p. Urban – stanovisko komisie je tu flagrantne uvedené. Nie je uvedené, ktoré ulice
konkrétne treba urobiť. Obhliadku realizovať členmi komisie.
 p. Golis – neberme toto na ľahkú váhu. Keď to zoberieme na vedomie, bude sa podľa tohto
robiť. Dajme si google mapy a uvidíme v akom stave sú naše cesty. Prepracovať to podľa
skutočného stavu – horšia je ulica Clementisova ako Pivovarská, Kysucká a Kollárova.
 p. Jureková, odd. investičné – zasa je to len subjektívny názor. Vy máte určiť priority.
 p. Macášek – netreba zatratiť prácu oddelenia investičného. Zvážiť ako budeme na správu
nadväzovať. Zobrať ju iba ako informatívny materiál.
 p. Golis – nemám v úmysle zhadzovať prácu oddelenia, nesúhlasím s vyhodnotením.
 p. Urban – stavebná komisia nech to prejde, zobrať tento materiál ako informatívny.
 p. Suchánek – každý má svoje priority. Poďme teda do terénu, každý do iného obvodu,
podľa tejto obhliadky vypracovať novú správu. Odporúčam, poďme do terénu.
 p. Poláček – v minulosti tiež boli výjazdové zastupiteľstvá, poďme do terénu.
 p. Ondreášová – robili sa nové chodníky, ktoré sú už teraz zlé, čo teraz s nimi?
 p. Hartel, primátor mesta – treba konkretizovať lokalitu, budú uplatnené reklamácie.
 p. Očko – niekedy treba prehodnotiť, či ešte opravovať alebo radšej nový povrch. Absentuje
mi tu aj vybudovanie novej cesty a nových chodníkov.
 p. Hartel, primátor mesta – povedzte si kedy chcete výjazdové zastupiteľstvo.
 p. Macášek – neprijmime tento materiál. My ako poslanci ho doplňme, potom budeme
o ňom rozhodovať.
 p. Suchánek - skúsme si povymieňať rajóny. Treba zvážiť, či sa budú robiť výtlky alebo
nové cesty.
 p. Hartel, primátor mesta – myslím si, že ulice v našom meste sú v porovnaní s okolitými
obcami na tom celkom dobre.
 p. Kuba – k oddeleniu investičnému musíme mať aj istú dôveru. Komisia stavebná nech
zoberie návrhy poslancov, urobí sa kompletný návrh. Treba však dbať aj na kvalitu
a technologický postup pri opravách výtlkov.
 p. Poláček – žiadal som pri revízii, aby tam išli aj členovia komisie, preto som žiadal aj
opravu správy.
 p. Hartel, primátor mesta – poslanci si prejdite svoje obvody do 2 týždňov, výstupný materiál
postúpime komisii stavebnej, ktorá to prejedná s oddelením investičným a priparaví sa
materiál do zastupiteľstva.
K bodu č. 12.1:
Helena Holiačová, Sládkovičova 997, KNM - prenájmu pozemku C KN 1287/18. Návrh na
uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Drexlerová – navrhujem body 12 prejednať am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje prerokovať body č. 12.1 – 12.8 am blok.
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(13/0/1/4 – uznesenie bolo schválené)

 p. Hartel, primátor mesta – body č. 12.2 a 12.3 odročiť na následné zastupiteľstvo, zistili sme
nové skutočnosti. Musíme vyjasniť majetkové podiely, vlastnícke vzťahy. V bode č. 12.4 je
odporúčaná cena podľa znaleckého posudku, ale minimálne za cenu 1 m2 ako sme odkúpili
škvarové ihrisko.
Diskusia:
 p. Poláček – ja som ich nahovoril, aby to takto riešili. Nevie sa, koho je nadstavba.
 p. Golis – k bodu č. 12.1 – boli záhradky, ktoré sme nechceli prenajať
k bodu č. 12.7 – ide o odpredaj kúska ulice Jarošovej, komu to tam vadí? Je to
vlastne mestská ulica.
 p. Očko – radi sa hrnieme do predajov, potom zistíme, že sme urobili chybu. Možno niekedy
stačí aj výmena, nech aj oni pre nás niečo urobia. Zistiť či žiadateľ nemá nejaký iný
pozemok, čo by sa nám hodil.
 p. Randa – hlasovať by sme mali o každom návrhu zvlášť, návrhy sú alternatívne.
 p. Kuba – mali by sme si vážiť tých občanov, že chcú do prenájmu alebo žiadajú
odpredaj. Nie všetci čo užívajú naše pozemky si ich chcú zlegalizovať.
 p. Hartel, primátor mesta – preto sa prechádza cez poradné orgány, aby sa zistilo, či to mesto
bude potrebovať
 p. Macášek – máme lokality, kde treba pozemky vysporiadať. Poďme hlasovať.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje ukončenie diskusie k bodom č. 12.1 – 12.8. (15/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.1 žiadosť p. Heleny Holiačovej, trvale bytom
Sládkovičova 997, Kysucké Nové Mesto, o prenájom pozemku v k. ú. Kysucké Nové Mesto parcely č. C KN 1287/18 trvalé trávne porasty o výmere 261 m2, ktorá je zapísaná na liste
vlastníctva č. 1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto na dobu neurčitú za
účelom zriadenia záhrady.
II. schvaľuje podľa ust. §-u 9a/ ods. 9/ písm. c/ zák. č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí (prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa) prenájom pozemku – parcely č. C KN 1287/18 trvalé trávne porasty o výmere 261 m2,
ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1880, žiadateľke: p. Helena Holiačová, trvale bytom
Sládkovičova 997, Kysucké Nové Mesto, na dobu neurčitú za účelom zriadenia záhrady, za
cenu podľa znaleckého posudku, ktorý si dá na vlastné náklady vypracovať žiadateľ s tým, že
znalca určí mesto. Jedná sa o dočasne prebytočný nehnuteľný majetok mesta.
Prenájom nehnuteľnosti sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Predmet prenájmu je prístupný z pozemku žiadateľky, ktorá
zabezpečila jeho úpravu a užíva ho, ako záhradu a zabezpečuje starostlivosť o tento pozemok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č . 12.4 žiadosť spoločnosti Projektmanagement, s. r. o, so
sídlom: Stará Hradská 52, 010 03 Žilina, IČO: 36018074, o odkúpenie časti pozemku
v k.ú. Kysucké Nové Mesto - parcely č. E KN 4552 orná pôda o výmere 2691 m2 v podiele
1/6-tina, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 5578 v podielovom spoluvlastníctve Mesta
Kysucké Nové Mesto pod por. č. 4 v podiele 1/6-tina (448,5 m2).
II. schvaľuje podľa ust. §-u 9a/ ods. 8/ písm. a/ zák. č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí (predaj nehnuteľného majetku, ktorým sa
realizuje právo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu § 140/ a nasl.
Občianskeho zákonníka, ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci
predkupné právo .............) odpredaj časti pozemku – parcely č. E KN 4552 orná pôda
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o výmere 2691 m2 – podiel 1/6-tina, ktorý predstavuje výmeru 448,5 m2 a ktorý je zapísaný
na liste vlastníctva č. 5578 pod por. č. 4 v k. ú. Kysucké Nové Mesto kupujúcemu:
Projektmanagement, s. r. o., so sídlom: Stará Hradská 52, 010 03 Žilina, IČO: 36018074,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro Vložka číslo: 12494/L,
za cenu podľa znaleckého posudku – (minimálne za 33,19 €/m2), ktorý si dá na vlastné
náklady vypracovať žiadateľ s tým, že znalca určí mesto.
Jedná sa o prebytočný nehnuteľný majetok mesta.
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, pretože
v konkrétnom prípade sa nepoužijú ust. § 9a) ods. 1/ až 7/ citovaného zákona.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.5 žiadosť p. Jaroslava Janíčka a manž. PaedDr. Anny
Janíčkovej, obidvaja trvale bytom Litovelská 680/21, Kysucké Nové Mesto o odkúpenie
pozemku - parcely č. C KN 1910/44 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 v k. ú.
Kysucké Nové Mesto pod garážou č. súp. 1740.
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 využitím
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou) odpredaj pozemku – parcely č. C KN 1910/44
zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je
zapísaná na LV 1880, pod garážou č. súp. 1740 pre osobný automobil do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov kupujúcim: p. Jaroslav Janíček a manž. PaedDr. Anna
Janíčková, obidvaja trvale bytom Litovelská 680/21, Kysucké Nové Mesto, za 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
užívateľom pod jestvujúce garáže, ktorý bol pôvodným užívateľom rozhodnutím MsNV
daný do osobného užívania podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
Jedná sa o prebytočný nehnuteľný majetok mesta Kysucké Nové Mesto.
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov,
pretože v konkrétnom prípade sa nepoužijú ust. § 9a) ods. 1/ až 7/ citovaného zákona.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.6 žiadosť p. Antona Krkošku a manž. Melánie
Krkoškovej, obidvaja trvale bytom Lipová 823/16, Kysucké Nové Mesto o odkúpenie
pozemku - parcely č. C KN 1910/51 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 v k. ú.
Kysucké Nové Mesto pod garážou č. súp. 1747.
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 využitím
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou) odpredaj pozemku – parcely č. C KN 1910/51
zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je
zapísaná na LV 1880, pod garážou č. súp. 1747 pre osobný automobil do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov kupujúcim: p. Anton Krkoška a manž. Melánia Krkošková,
obidvaja trvale bytom Lipová 823/16, Kysucké Nové Mesto, za 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 užívateľom pod
jestvujúce garáže, ktorý bol pôvodným užívateľom rozhodnutím MsNV daný do osobného
užívania 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,
pretože v konkrétnom prípade sa nepoužijú ust. § 9a) ods. 1/ až 7/ citovaného zákona.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.7 žiadosť Ing. Milana Škvrndu a manž. Renáty
Škvrndovej, obidvaja trvale bytom Jarošová č. 2279/8, Kysucké Nové Mesto, o odkúpenie
pozemku v k. ú. Kysucké Nové Mesto - parcely č. C KN 3653/14 záhrada o výmere 15 m2,
ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1880 vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje podľa ust. §-u 9a/ ods. 8/ písm. e/ zák. 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 3653/14 záhrada o výmere 15
m2, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1880 v k. ú. Kysucké Nové Mesto do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov - kupujúcim: Ing. Milan Škvrnda a manž.
Renáta Škvrndová, obidvaja trvale bytom Jarošová č. 2279/8, Kysucké Nové Mesto, za
cenu podľa znaleckého posudku, ktorý si dajú na vlastné náklady vypracovať žiadatelia
s tým, že znalca určí mesto.
Jedná sa o prebytočný nehnuteľný majetok mesta.
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Predmet prevodu tvorí jedinú prístupovú cestu
k rodinnému domu č. s. 2279, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 2584 pre k. ú.
Kysucké Nové Mesto, v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.8 žiadosť podielových spoluvlastníkov parciel č. C
KN 3508/273, 3494/10, 3500/9, 3500/7, 3500/12 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorí
ponúkli mestu Kysucké Nové Mesto darovanie týchto nehnuteľností do výlučného
vlastníctva Mesta Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta čl. 4/ odsek 4/ písm. a/ bod
15/, prijatie daru od podielových spoluvlastníkov nasledovne:
Parcela č. C KN 3508/273 zastavané plochy a nádvoria o výmere 347 m2
Parcela č. C KN 3494/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2, zapísané na liste
vlastníctva č. 8957 v k. ú. Kysucké Nové Mesto
Podieloví spoluvlastníci:
- por. č. 1: Oto Dubovský a manž. Ľudmila Dubovská, trvale bytom: Hurbanova
2964/36A, 024 01 Kysucké Nové Mesto, v podiele ¼-tina
- por. č. 2: Ján Korman, trvale bytom: UL. 9. mája 1176/27, 024 04 Kysucké Nové
Mesto, v podiele 6/20-tín,
- por. č. 3: Monika Dubovská, trvale bytom: Hurbanova 2964/36A, 024 01 Kysucké
Nové Mesto, v podiele ¼-tina,
- por. č. 4: Ľubomír Macejko, Lodno č. 154, v podiele 1/20-tina,
- por. č. 5: Rastislav Macejko, Lodno č. 78, v podiele 1/20-tina
- por. č. 6: Michal Vlček a Ilze Vlčeka, Dl. Poľského 603/16, Kysucké Nové Mesto,
v podiele 2/20-tiny,
Parcela č. C KN 3500/7 trvalé trávne porasty o výmere 167 m2, zapísaná na liste
vlastníctva č. 9490 v k. ú. Kysucké Nové Mesto
Podieloví spoluvlastníci:
- por. č. 1: Ján Korman, trvale bytom: UL. 9. mája 1176/27, 024 04 Kysucké Nové
Mesto, v podiele 15/20-tín,
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por. č. 2: Ľubomír Macejko, Lodno č. 154, v podiele 1/10-tina,
por. č. 3: Rastislav Macejko, Lodno č. 78, v podiele 1/10-tina
por. č. 4: Michal Vlček a Ilze Vlčeka, Dl. Poľského 603/16, Kysucké Nové Mesto,
v podiele 1/20-tina,

Parcela č. C KN 3500/9 trvalé trávne porasty o výmere 260 m2, zapísaná na liste
vlastníctva č. 9488 v k. ú. Kysucké Nové Mesto
Podieloví spoluvlastníci:
- por. č. 1: Ján Korman, trvale bytom: UL. 9. mája 1176/27, 024 04 Kysucké Nové
Mesto, v podiele 6/20-tín,
- por. č. 2: Monika Dubovská, trvale bytom: Hurbanova 2964/36A, 024 01 Kysucké
Nové Mesto, v podiele ½-vica,
- por. č. 3: Ľubomír Macejko, Lodno č. 154, v podiele 1/20-tina,
- por. č. 4: Rastislav Macejko, Lodno č. 78, v podiele 1/20-tina
- por. č. 5: Michal Vlček a Ilze Vlčeka, Dl. Poľského 603/16, Kysucké Nové Mesto,
v podiele 2/20-tiny,
Parcela č. C KN 3500/12 trvalé trávne porasty o výmere 215 m2, zapísaná na liste
vlastníctva č. 9511 v k. ú. Kysucké Nové Mesto
Podieloví spoluvlastníci:
- por. č. 1: Ján Korman, trvale bytom: UL. 9. mája 1176/27, 024 04 Kysucké Nové
Mesto, v podiele 19/20-tin
- por. č. 2: Michal Vlček a Ilze Vlčeka, Dl. Poľského 603/16, Kysucké Nové Mesto,
v podiele 1/20-tina,
za účelom vybudovania miestnej komunikácie, ktorá susedí s miestnou komunikáciou ul.
Hurbanova v Kysuckom Novom Meste. Na predmete darovania sú vybudované inžinierske
siete, ktoré sú tiež predmetom daru.
(15/0/0/1 – uznesenia boli schválené)

K bodu č. 13.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – procedurálny návrh – body č. 13 prediskutovať a schváliť am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – body č. 13.1 – 13.4 prediskutovať a schváliť am blok.
(14/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.1 žiadosť p. Radoslava Janotu, trvalý pobyt m. časť
Oškerda 67 Kysucké Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje pridelenie 1-izbového nájomného bytu č. 7 v bytovom dome 613/7 ul.
Murgašova v Kysuckom Novom Meste na dobu určitú v zmysle VZN č. 1/2012
o nakladaní s bytovým fondom mesta Kysucké Nové Mesto p. Radoslavovi Janotovi,
trvalý pobyt m. č. Oškerda č. 67 Kysucké Nové Mesto.
III. schvaľuje náhradníkov na 1-izbové nájomné byty v Kys. Novom Meste a to:
- Vladimír Baník, 9. mája 1181 Kysucké Nové Mesto,
- Jozef Jakubík s priateľkou Katarínou Piatnicovou, Cesta do Rudiny 2939/7A-20, KNM
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.2.1 žiadosť p. Aleny Červíkovej, trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt pre seba a svoje deti do nájomného
bytu, ktorého je nájomníčkou na adresu: Murgašova 613/5-14 Kysucké Nové Mesto a to:
Alena Červíková a deti: Kristína Ćervíková a Alžbeta Červíková
II. schvaľuje žiadosť p. Aleny Červíkovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o súhlas
k prihláseniu na trvalý pobyt a to pre: Alenu Červíkovú, Kristínu Červíkovú a Alžbetu
Červíkovú na adresu: Murgašova 613/5-14 Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.2.2 žiadosť p. Renáty Kopasovej, trvalý pobyt
Dunajov, prechodne Cesta do Rudiny 2939/7A-2 o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt
pre seba a svoje deti do nájomného bytu, ktorého je nájomníčkou a to: Renáta Kopasová,
Martina Kopásová, Simona Kopásová, Viktória Kopasová a Zdenko Kopas do nájomného
bytu na ul. Cesta do Rudiny 2939/7A-2 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje žiadosť p. Renáty Kopasovej, trvalý pobyt Dunajov o súhlas k prihláseniu na
trvalý pobyt a to pre: Renátu Kopasovú, Martinu Kopasovú, Simonu Kopasovú, Viktóriu
Kopasovú a Zdenka Kopasa na adresu: Cesta do Rudiny 2939/7A-2 Kysucké Nové
Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.2.3 žiadosť p. Ľudmily Kopasovej, Cesta do Rudiny
2939/7A-1 Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt pre svoju vnučku
Denisu Kopasovú, do nájomného bytu na ul. Cesta do Rudiny 2939/7A-1 Kysucké Nové
Mesto.
II. schvaľuje žiadosť p. Ľudmily Kopasovej, Cesta do Rudiny 2939/7A-1, Kysucké Nové
Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt pre svoju vnučku Denisu Kopasovú, trvalý
pobyt Dunajov, do nájomného bytu na ul. Cesta do Rudiny 2939/7A-1 Kysucké Nové
Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.3.1 žiadosť p. Kolomana Facunu z Komenského
922/42-4 v Kysuckom Novom Meste o splátkový kalendár, ktorý navrhuje mesačne
splácať.
II. zamieta žiadosť p. Kolomana Facunu z Komenského 922/42-4 Kysucké Nové Mesto
o splátkový kalendár, nakoľko je právoplatné rozhodnutie z okresného súdu o vyprataní
bytu a dňa 20.6.2013 bol už podaný návrh na exekúciu na splnenie povinnosti vypratať
predmetný byt č. 4 na Komenského ul. 922/42 v Kysuckom Novom Meste.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.3.2 žiadosť p. Jarmily Facunovej z Komenského
922/42-9 v Kysuckom Novom Meste o splátkový kalendár, ktorý navrhuje splácať vo
výške 50 €
II. zamieta žiadosť p. Jarmily Facunovej z Komenského 922/42-9 Kysucké Nové Mesto
o splátkový kalendár, nakoľko je právoplatné rozhodnutie zo súdu o vyprataní bytu a dňa
20.6.2013 bol už podaný návrh na exekúciu na splnenie povinnosti vypratať predmetný
byt č. 9 na Komenského ul. 922/42 v Kysuckom Novom Meste.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.4 žiadosť p. Slávky Drndovej z Murgašovej ul. č.
613/7-1 v Kysuckom Novom Meste o predĺženie splatnosti dlžnej sumy
II. schvaľuje žiadosť p. Slávky Drndovej z Murgašovej ul. č. 613/7-1 Kysucké Nové Mesto
o predĺženie splatnosti dlžnej sumy do 30.11.2013 a predĺženie nájomnej zmluvy na byt
do 31.12.2013 pod podmienkou, že ak p. Drndová nedodrží stanovenú lehotu na splatenie
celej dlžnej sumy, ako i poplatku za komunálny odpad, zmluva sa s ňou už nepredĺži pre
ďalšie obdobie.
(15/0/0/1 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 14:
 p. Hartel, primátor mesta – informoval prítomných o situácii ohľadom Vážskej vodnej
cesty. Snaha bola o odblokovanie územia. Developerské firmy, ktorým sme schválili
zámer, sa odvolali, riešili problém cestou súdu, ktorý rozhodol v ich neprospech. Potvrdil
vyjadrenie stavebného úradu. Cesta v tomto smere je zablokovaná pre výstavbu. Mohlo by
dôjsť k čiastočnému odblokovaniu stavebnej uzávery. V Moravsko-sliezskom kraji
nebudú riešiť rezervu pre kanál, žiadajú o jeho vypustenie. Ak by v Českej republike toto
akceptovali, aj my by sme nemali čo riešiť.
K bodu č. 15:
 p. Ondreášová:
 kto v našom meste zabezpečuje deratizáciu?
 piesok do detských ihrísk sa nevymieňa, ale sa dosýpa
 Jakubovské hody – lavičky na námestí na večerný program chýbali
Odpovedal JUDr. Ježo, prednosta MsÚ:
Deratizácia v našom meste bola vykonaná v roku 2011. Do konca 10/2013 je možná
deratizácia.
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 pieskoviská – keď pieskovisko nie je ohradené, nedá sa vylúčiť, že bude piesok
znečistený,
 lavičky na hody – aby sa na večerné vystúpenie zmestilo na námestie viac ľudí, boli
lavičky odstránené.
 p. Poláček – robievam dezinfekciu – starý piesok sa vydezinfikuje.
 p. Golis:
 oprava alebo odstránenie poškodených železných trubkových ohradníkov,
 oprava chodníka na ul. Matice slovenskej,
 dopravná situácia na ul. Lipovej,
 oprava chodníka pri lesníckej bytovke,
 oprava chodníka pri prechode ku garážam.
Odovzdal primátorovi písomný návrh na uznesenia – viď príloha č. 3
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
Pokiaľ to bude vo finančných možnostiach, budeme realizovať.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15 poslanecký návrh na opravu alebo odstránenie
trubkových ohradníkov
II. ukladá vykonať opravu železných trubkových ohradníkov, tam kde sú poškodené, alebo
ich odstránenie.
T: 31.12.2013
Z: riaditeľka Údržby mesta
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15 poslanecký návrh na opravu chodníka na ul. Matice
slovenskej, č. s. 980
II. ukladá vykonať opravu chodníka na ulici Matice slovenskej, č. s. 980.
T: 15.10.2013
Z: prednosta MsÚ
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15 poslanecký návrh na zákaz parkovania pre súkromnú
spoločnosť za účelom nakladania tovaru na ul. Lipovej
II. ukladá vykonať kontrolu a prehodnotiť dopravnú situáciu na ul. Lipovej v súvislosti
s umožnením zákazu parkovania pre súkromnú spoločnosť za účelom nakladania tovaru
pre vozidlo s hmotnosťou cca 30 ton.
T: 30.11.2013
Z: prednosta MsÚ
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15 poslanecký návrh na opravu chodníka – obrubníka
pri bývalej lesníckej bytovke na ul. Lipová.
II. ukladá vykonať opravu chodníka v tejto časti.
T: 30.11.2013
Z: prednosta MsÚ
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15 poslanecký návrh na opravu chodníka pri prechode
ku garážam, ul. Lipová.
II. ukladá vykonať opravu chodníka na ul. Lipová, pri prechode ku garážam.
T: 30.11.2013
Z: prednosta MsÚ
(15/0/0/1 – uznesenia boli schválené)
 p. Urban – poruchovosť mestského rozhlasu – aký je definitívny dátum ukončenia?
Odpovedala Ing. Jureková, odd. investičné:
MR bol skontrolovaný, pri kontrole fungoval, následne hneď bola oznámená porucha. V utorok
by mali prísť opäť kontrolovať a odstraňovať poruchy.
 p. Behúň:
 cyklotrasa – bude jej prepojenie?
 požiadavka občanov na vyznačenie prechodu pre chodcov na ul. 9. mája – prechod ku
lipke,
 2 x po sebe v stredu v stránkový deň uzatvorená matrika
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 cyklotrasa – bolo už stretnutie za účasti projektanta, má zistiť majetkové pomery na trase
cyklotrasy. Aj VÚC na obdobie rokov 2014 – 2020 toto naplánovalo vo svojom zámere,
s prepojením sa uvažuje až na Vranie.
 prechod pre chodcov – toto nie je naša cesta, patrí VÚC. Požiadavku prejednáme s VÚC.
19

 zatvorenie matriky – matrikárka je PN už skoro rok, kolegyňa z rodinných dôvodov musela
čerpať RD.
 p. Randa:
 bolo osadené zrkadlo na M. Nešporu a 9. mája,
 urobené vodorovné dopravné značenie,
 ul. Jesenského – vyspravenie chodníkov za kostolom,
 ul. Nešporu – ostali výtlky,
 vybudované stojisko pre kontajnery na ul. Sládkovičovej, namontovanie zábran pre
kontajnery,
 vykosený priestor za gymnáziom na ul. Benkovej
za toto všetko patrí vďaka vedeniu mesta.
 p. Macášek – žiada písomnú odpoveď.
 v akom stave je cintorín, kedy bude potreba vysporiadať ho,
 oprava povrchu ul. Clementisovej smerom k SEVAKu + osvetlenie,
 zastavovacia štúdia v lokalitách, kde sa stavia – Hálkova, Dubie, Hurbanova,
Odpovedala Ing. Jureková, odd. investičné:
 Na osvetlenie bolo dnes vyhodnotenie ponúk. Prišli 2 ponuky, obidve ceny boli vyššie. Buď
sa zvýši rozpočet alebo sa urobí iba polovica. Po osadení stĺpov sa bude kopať, preto sa teraz
neopravuje povrch.
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 štúdia v lokalite Podstránie – už tam bola aj komasácia robená. Bude treba dohodnúť aj siete
(voda, plyn), je to vec ich investičných plánov. Ul. Hurbanova – je urobený projekt cesty,
nebol docielený celkový dohovor, bude iba zúžená komunikácia, nie obojstranná.
 p. Drexlerová:
 ul. Komenského – osadenie retardera,
 prístupové chodníky k bytovému domu 900 na ul. Nábrežná – časť vlastní mesto,
spolupodieľať sa na ich oprave,
 chodník popred bytový dom 900 na ul. Nábrežná – vydlaždiť ho ako je na druhej strane
cesty
Odpovedal JUDr. Ježo, prednosta MsÚ:
 retarder – nie sú vyčlenené financie, je to dosť drahé
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 spolufinancovanie prístupových chodníkov – mohla by sa zakúpiť dlažba a oni si to urobia,
 chodník – je to investičná akcia, o nich rozhoduje zastupiteľstvo.
 p. Slivka:
 ul. Belanského – osadenie lavičiek,
 výsadba zelene za Billou ku pošte,
 oprava cesty ku lipke (lesy, Urbariát)
 prechod cez cestu – ZpS a DD na železničnú stanicu.
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 lavičky na ul. Belanského – sčasti sú osadené, treba konkretizovať,
 zeleň – pri plánovaní zaradíme,
 prechod cez cestu – cesta patrí VÚC
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 p. Očko:
 chodník na ul. Murgašovej – prehodnotenie vstupov,
 pešia zóna – vstúpiť do VZN, zdarma parkovanie pre vozičkárov,
 100 násobní darcovia krvi musia platiť za parkovanie pri poliklinike,
 ul. Hurbanova – bolo tam navrhnuté kolečko,
 cintorín – ubúdanie voľného miesta,
 územie za koľajami – prístupový chodník na cintorín.
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 prechod Murgašova – vychádza to z riešenia projektanta, aby neprebiehali priamo cez
križovatku,
 pešia zóna – vozičkári – veď toto už je vo VZN schválené,
 p. Poláček:
 mestský rozhlas,
 parkovisko pri DD,
 cesta okolo energobloku – treba dohliadnuť
 Kamence ku lipke – ide tam nejaká zástavba?
 ako pokračujú parkovacie plochy pri nových činžiakoch?
 nové stojisko pre konajnery je vybudované, ale ide sa k nemu po blate. Ten kúštik sa
ešte mohol vybetónovať.
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 zástavba Kamence – výhľadovo je to možné, v územnom pláne to nie je.
 parkovacie plochy – zatiaľ nepokračujú, mali by sa dohodnúť s dodávateľom stavby.
Môžeme upozorniť dodávateľa, aby dokončil podľa stavebného povolenia.
 p. Mičian:
 VÚC obnovoval minulý rok prechody pre chodcov,
 školské rady – zaviazať p. Drexlerovú predelegovať členov,
 cesta ku lipke – obnoviť povrch aj pre korčuliarov,
 pozemok medzi činžiakmi na ul. Jesenského – obnoviť tento športový areál,
vyasfaltovať. Ak by pozemok dali ako dar, urobiť im tam aspoň nejakú preliezku
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 cesta ku lipke – v období rokov 2014 – 2020 sa má viac pozornosti venovať
cyklotrasám, športoviskám,
 ul. Jesenského – preliezka áno, asfaltovanie nie.
 p. Bandura:
 chodenie sanitky s pohotovosťou po 22.00 hod. Po tejto hodine máme pohotovosť, ale
sanitka nechodí,
 preliezky za daňovým úradom – zgrupujú sa tam aj bezdomovci, mládež,
 v dolnej časti mesta či sa budú stavať garáže,
 poďakovanie z dolnej časti mesta za kosenie.
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 sanitky – nie je to v našej moci, môžeme iba na toto upozorniť,
 garáže v dolnej časti mesta – otvorená možnosť do budúcna.
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 p. Drexlerová – keď niekto odchádza skôr zo zastupiteľstva, ospravedlňuje sa?
 p. Hartel, primátor mesta – ospravedlnila sa p. Hollá a p. Kandrik.
K bodu č. 16:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedajúci poďakoval prítomným za
účasť a 18. zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Janka Drexlerová
I. overovateľ

Mgr. Daniel Bandura
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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