Zápisnica
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 12.06.2013
Prítomní:

viď prezenčná listina

K bodu č. 1:
16. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Hartel, primátor mesta. Privítal
prítomných poslancov a hostí, ospravedlnil neúčasť poslanca p. Poláčka.
Oboznámil prítomných s programom rokovania.
Program rokovania:
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3.
Kontrola plnenia uznesení
4.
Návrh VZN č. 5/2013 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom na ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta KNM
5.
Návrh VZN č. 6/2013 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školských klubov detí ako súčastí základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta KNM
6.
Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky mesta KNM za
rok 2012
7.
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Kysucké Nové Mesto
za rok 2012
8.
Záverečný účet mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2012
9.
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie Údrţba mesta KNM za rok
2012
10. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS KNM za rok 2012
11. Vyhodnotenie programového rozpočtu
11.1.
Vyhodnotenie PR mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2012
11.2.
Vyhodnotenie PR príspevkovej organizácie ÚM za rok 2012
11.3.
Vyhodnotenie PR príspevkovej organizácie MKŠS za rok 2012
12. Návrh na úpravy rozpočtu na rok 2013
12.1.
Návrh na I. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2013
12.2.
Návrh na I. úpravu MŠ 9. mája Kys. Nové Mesto na rok 2013
12.3.
Návrh na I. úpravu rozpočtu MŠ Komenského Kys. Nové Mesto na rok 2013
12.4.
Návrh na I. úpravu rozpočtu MŠ Litovelská Kys. Nové Mesto na rok 2013
12.5.
Návrh na I. úpravu rozpočtu ZŠ Nábreţná Kys. Nové Mesto na rok 2013
12.6.
Návrh na I. úpravu rozpočtu ZŠ Clementisova Kys. Nové Mesto na rok 2013
12.7.
Návrh na I. úpravu rozpočtu ZŠ Dolinský potok Kys. Nové Mesto na rok 2013
12.8.
Návrh na I. úpravu rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto na rok 2013
12.9.
Návrh na I. úpravu rozpočtu CVČ Kysucké Nové Mesto na rok 2013
12.10. Návrh na II. úpravu rozpočtu pr. org. Údrţba mesta KNM na rok 2013
12.11. Návrh na I. úpravu rozpočtu pr. org. MKŠS Kys. Nové Mesto na rok 2013
13. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta KNM
14. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly
15. Plán kontrol hlavného kontrolóra na II. polrok 2013
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16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.

Protokol o výsledku kontroly dodrţiavania všeobecne záväzných právnych predpisov
pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom spracovaný NKÚ
SR.
Správa o prehľade technického stavu miestnych komunikácií v KNM
Súťaţ o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku (kvetinová výzdoba) – zmena
súťaţných podmienok
Nakladanie s majetkom mesta
19.1. Dušan Košťan a Ľudmila Košťanová – predaj pozemku pod garáţou
19.2. Ing. Pavol Beniač a manţelka Anna - predaj pozemku pod garáţou
19.3. Návrh na prevod správy majetku
19.4. Návrh zmluvy o výpoţičke pozemku (mestský park)
19.5. Zámena pozemkov s INA KYSUCE, a.s. na výstavbu chodníka Dubská cesta
a odstavných plôch pre autobusy
Návrhy komisií
20.1.
Ţiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
20.2.
Ţiadosti o trvalý a prechodný pobyt
20.3.
Ţiadosti o nájomný byt
Návrhy ocenení občanov mesta
Rôzne
Interpelácie
Záver

 p. Ondreášová – predloţila písomný návrh na doplnenie programu o bod – Úprava platov
zamestnancov MsP (viď príloha č. 1)
 p. Suchánek – bude sa jednať o navýšenie fin. prostriedkov, zaradiť tento bod pred úpravy
rozpočtov.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 1 poslanecký návrh na doplnenie programu rokovania
mestského zastupiteľstva dňa 12.06.2013 o bod Úprava platov zamestnancov MsP (viď
príloha č. 1)
II. schvaľuje doplnenie programu rokovania mestského zastupiteľstva o bod č. 21. Úprava
platov zamestnancov MsP.
(15/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Macášek – na základe uznesenia Rady školy ZUŠ Kysucké Nové Mesto navrhujem
stiahnuť z rokovania bod č. 14.
 p. Hartel, primátor mesta – tieţ som dostal toto uznesenie rady školy. Neakceptoval som
ho, pretoţe § 18f zákona o obecnom zriadení hovorí, ţe hlavný kontrolór „predkladá
správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbliţšom
zasadnutí“.
 p. Očko – keď zákon takto hovorí, uţ teda ani nemáme o čom hlasovať.
 p. Golis – kontrolórka predloţila správu, zastupiteľstvo sa rozhodlo, ţe to nebude
prerokovávať.
 p. Macášek – predloţenou správou je porušený § 15 ods. 1, 2, 3 zákona o obecnom
zriadení, toto bolo verejne vedome porušené. Predloţiť a prerokovať správu, to je len malá
časť zo zákona. Samotná kontrola bola v rozpore so zákonom.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – uţ v minulosti boli kontrolou zistené pochybenia. Na
vykonanie kontroly boli ku kontrolórovi priradení ďalší pracovníci. Komisiu nezriaďovalo
zastupiteľstvo, toto bola kontrola hlavného kontrolóra. Výsledkom kontroly sú váţne
pochybenia ZUŠ.
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 p. Macášek – v zmysle zákona kontrolu schvaľuje zastupiteľstvo.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej
činnosti. Ak sa kontrolór dozvie o pochybeniach, musí konať. V správe sú uvedené
objektívne zistenia.
 p. Macášek – ak dokáţe primátor zvolať zastupiteľstvo pri parkovaní, mohol zvolať aj
v tomto prípade.
 p. Golis – treba rešpektovať zákon. Hlavný kontrolór by to mal tieţ vedieť. Hovorím
iba na margo procesných krokov.
 p. Očko – nechápem, čo hovoríš p. Golis. Čo povedala kontrolórka, povedala v súlade so
zákonom. Podporujem kontrolórku. Nevidím dôvod odkladať tento bod z dôvodu
nezákonnosti kontroly.
 p. Suchánek – preštudoval som si správu. Je tam mnoţstvo porušení. Nech p. Mušková
podá svoj výklad.
 p. Mušková, právnik mesta – hlavná kontrolórka si vykonala svoju povinnosť predloţiť
správu. Nedošlo tým k ţiadnemu porušeniu zákona. Zastupiteľstvo berie správu iba na
vedomie, treba ju prejednať.
 p. Ondreášová – súhlasím s hlavnou kontrolórkou. Mám z tohto pocit, ako keby sme
chceli spochybniť jej prácu.
 p. Ţák, zamestnanec ZUŠ – poţiadal som o vykonanie kontroly v ZUŠ. Ţiadam, aby
správa bola prerokovaná.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode č. 1 poslanecký návrh na vypustenie bodu č. 14 z rokovania mestského
zastupiteľstva dňa 12.06.2013
II. schvaľuje vypustenie bodu č. 14 z rokovania mestského zastupiteľstva dňa 12.06.2013
(4/7/6/0 – uznesenie nebolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 1 Program rokovania mestského zastupiteľstva dňa
12.06.2013
II. schvaľuje Program rokovania mestského zastupiteľstva dňa 12.06.2013
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3.
Kontrola plnenia uznesení
4.
Návrh VZN č. 5/2013 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom na ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta KNM
5.
Návrh VZN č. 6/2013 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť školských klubov detí ako súčastí základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta KNM
6.
Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky mesta KNM za
rok 2012
7.
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Kysucké Nové
Mesto za rok 2012
8.
Záverečný účet mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2012
9.
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie Údrţba mesta KNM za rok
2012
10. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS KNM za rok 2012
11. Vyhodnotenie programového rozpočtu
11.1 Vyhodnotenie PR mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2012
11.2 Vyhodnotenie PR príspevkovej organizácie ÚM za rok 2012
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11.3 Vyhodnotenie PR príspevkovej organizácie MKŠS za rok 2012
12. Návrh na úpravy rozpočtu na rok 2013
12.1 Návrh na I. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2013
12.2 Návrh na I. úpravu MŠ 9. mája Kys. Nové Mesto na rok 2013
12.3 Návrh na I. úpravu rozpočtu MŠ Komenského Kys. Nové Mesto na rok 2013
12.4 Návrh na I. úpravu rozpočtu MŠ Litovelská Kys. Nové Mesto na rok 2013
12.5 Návrh na I. úpravu rozpočtu ZŠ Nábreţná Kys. Nové Mesto na rok 2013
12.6 Návrh na I. úpravu rozpočtu ZŠ Clementisova Kys. Nové Mesto na rok 2013
12.7 Návrh na I. úpravu rozpočtu ZŠ Dolinský potok Kys. Nové Mesto na rok 2013
12.8 Návrh na I. úpravu rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto na rok 2013
12.9 Návrh na I. úpravu rozpočtu CVČ Kysucké Nové Mesto na rok 2013
12.10
Návrh na II. úpravu rozpočtu pr. org. Údrţba mesta Kys. Nové Mesto
na rok 2013
12.11
Návrh na I. úpravu rozpočtu príspevkovej org. MKŠS Kys. Nové Mesto
na rok 2013
13. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta KNM
14. Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly
15. Plán kontrol hlavného kontrolóra na II. polrok 2013
16. Protokol o výsledku kontroly dodrţiavania všeobecne záväzných právnych predpisov
pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom spracovaný NKÚ
SR.
17. Správa o prehľade technického stavu miestnych komunikácií v KNM
18. Súťaţ o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku (kvetinová výzdoba) – zmena
súťaţných podmienok
19. Nakladanie s majetkom mesta
19.1 Dušan Košťan a Ľudmila Košťanová – predaj pozemku pod garáţou
19.2 Ing. Pavol Beniač a manţelka Anna - predaj pozemku pod garáţou
19.3 Návrh na prevod správy majetku
19.4 Návrh zmluvy o výpoţičke pozemku (mestský park)
19.5 Zámena pozemkov s INA KYSUCE, a.s. na výstavbu chodníka Dubská cesta
a odstavných plôch pre autobusy
20. Návrhy komisií
20.1 Ţiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
20.2 Ţiadosti o trvalý a prechodný pobyt
20.3 Ţiadosti o nájomný byt
21. Úprava platov zamestnancov MsP
22. Návrhy ocenení občanov mesta
23. Rôzne
24. Interpelácie
25. Záver
(13/1/1/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 2:
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Štefan Kuba, Vladimír Ochodničan, Andrea
Ondreášová
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh na zloţenie návrhovej komisie
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II. schvaľuje návrhovú komisiu v zloţení: Štefan Kuba, Vladimír Ochodničan, Andrea
Ondreášová
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Daniel Bandura, Igor Behúň.
K bodu č. 3:
Kontrola plnenia uznesení.
 p. Jeţo, prednosta MsÚ – nie sú termíny na splnenie, máme úlohy priebeţne plnené.
 p. Mičian – chodník pre chodcov na ul. Športová, petícia občanov z ulice Jesenského –
vybudovanie parkoviska – nemáme doteraz správu ako to dopadlo.
 p. Jeţo, prednosta MsÚ – chodník pre chodcov dopravný inšpektorát zamietol, petícia
občanov z ulice Jesenského – je to zakomponované v pláne, budú sa budovať spevnené
plochy.
K bodu č. 4:
Návrh VZN č. 5/2013 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
so štúdiom na ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto bol poslancom
doručený v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – na študentov nad 25 rokov nedostávame ţiadne financie.
Máme tu ţiadosť od konkrétneho študenta, odporúčam doplniť čl. 2 o bod č. 4:
Zriaďovateľ základnej umeleckej školy mesto Kysucké Nové Mesto zníţi príspevok o 50
% podľa čl. 2, ods. 2 tohto nariadenia, ak plnoletý ţiak nad 25 rokov je drţiteľom
preukazu ZŤP a zároveň predmetná výučba preukázateľne slúţi ako liečebná terapia
postihnutému.
Diskusia:
 p. Bandura – v tomto prípade odpustiť mu celý poplatok.
 p. Hartel, primátor mesta – je to na nás, ale ak je osoba sociálne odkázaná, môţe sa jej
odpustiť celý poplatok.
 p. Urban – aký je počet ľudí nad 25rokov? Ak je to väčšia skupina, v globále to bude aj
väčšia suma.
 p. Hartel, primátor mesta – nemáme túto informáciu. Toto je návrh na základe konkrétnej
ţiadosti.
 p. Golis – VZN predloţili zo ZUŠ. Takýchto návrhov môţe prísť viac. Treba zváţiť
všeobecnú formuláciu k bodu 3.
 p. Hartel, primátor mesta – predloţený návrh je všeobecná forma.
 p. Suchánek – stotoţňujem sa s návrhom primátora. Dávam procedurálny návrh
ukončiť diskusiu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – ukončenie diskusie k bodu č. 4.
(15/0/2/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Randa – neodporúčam takto všeobecne. Dajme tam slovíčko „môţe“. Dať iba 50 %.
Rozhodne potom o tom zriaďovateľ.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 návrh na doplnenie bodu č. 3 v Čl. 2 VZN č. 5/2013
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje doplnenie bodu č. 3 v Čl. 2 VZN č. 5/2013 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Kysucké Nové Mesto, ktorý znie: „Zriaďovateľ základnej umeleckej školy Mesto
Kysucké Nové Mesto odpustí príspevok podľa tohto čl., ak plnoletý ţiak alebo zákonný
zástupca neplnoletého ţiaka o to písomne poţiada a predloţí doklad o tom, ţe je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi“.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 návrh VZN č. 5/2013 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje VZN č. 5/2013 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom na ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto
(16/1/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5:
Návrh VZN č. 6/2013 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školských klubov detí ako súčastí základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Kysucké Nové Mesto bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Randa – keď sa na minulom zastupiteľstve schvaľovalo VZN, nepodporil som to, lebo
tam bolo 100 % navýšenie. Teraz prednesený návrh podporujem.
 p. Bandura – navrhujem poplatok zníţiť všetkým, bude potom poplatok 7,00 € pre
všetkých.
 p. Suchánek – riaditelia urobili analýzu, nemáme o čom diskutovať.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 návrh VZN č. 6/2013 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školských klubov detí ako súčastí základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje VZN č. 6/2013 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školských klubov detí ako súčastí základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Kysucké Nové Mesto
(15/1/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6:
Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky – Mesto Kysucké Nové
Mesto za rok 2012 bola poslancom doručená v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Randa – procedurálny návrh – body 6 – 11 sa všetky týkajú záverečného účtu.
Odporúčam spojiť do jednej diskusie a jedného hlasovania.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – spojiť body č. 6 – 11 do jednej diskusie a jedného
hlasovania.
(14/1/1/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Suchánek – správa nezávislého audítora vysoko hodnotí prácu mestského úradu
 p. Randa – toto všetko bolo prerokované na finančnej komisii. Podporujem návrh schváliť
záverečný účet bez výhrad, schváliť pouţitie prebytku do rezervného fondu.
 p. Golis – stále sa opakuje tá istá chyba – napr. na str. 2 príjmy – príjmy nie sú správne
zadané, potom to skresľuje pohľad na rozpočet (tabuľka 14).
Str. 30 – kapitálové výdavky z rozpočtu – suma v príjmoch a výdavkoch je rozdielna –
z čoho bol rozdiel uhradený?
 p. Hartel, primátor mesta – prosím aj pre budúcnosť prísť s takými poţiadavkami skôr.
Tento materiál bol komisii finančnej k dispozícii uţ pred troma týţdňami.
 p. Novotná, vedúca odd. finančného – ide o refundácie. My dopredu z vlastných zdrojov
musíme zaplatiť, aţ následne dostaneme refundáciu, niekedy sa to prelína v rokoch.
 p. Randa – refundácia funguje tak, ţe zmluvne je dohodnuté financovanie. Keby sme
nemali vlastné prostriedky, nemohli by sme uhrádzať. Toto dokáţeme z finančných
operácii zatiahnuť.
 p. Macášek - p. Randa logicky vysvetlil to o čom rozprávame. CVČ a ZUŠ obidvom
školám bolo stiahnutých 337 000,00 €, kde budú tieto financie pouţité?
 p. Novotná, vedúca odd. finančného – nikomu sme finančné prostriedky nezobrali.
Pretoţe zariadenia financie nevyčerpali, boli povinní ich vrátiť na účet mesta. Tieto
financie však nie sú v prebytku. Budú pouţité na kapitálové výdavky.
 p. Macášek – fin. prostriedky za rok 2012 – cca 40 % ide na školy. Tieto dve školy ušetrili
337 000,00 €. Pouţiť ich ako kapitálové výdavky pre školy. Dá sa povedať, ţe tieto
financie sa môţu pouţiť na rekonštrukciu chodníkov?
 p. Suchánek – správa nezávislého audítora je jednoznačná, my teraz ideme toto
spochybňovať? Dávam procedurálny návrh – dať hlasovať za ukončenie diskusie
k týmto bodom.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – ukončenie diskusie k bodom č. 6 – 11.
(15/1/1/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 Správu nezávislého audítora o audite individuálnej
účtovnej závierky mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2012
II. berie na vedomie Správu nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky
mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2012.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu
Záverečného účtu mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2012
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II. berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu Záverečného účtu mesta
Kysucké Nové Mesto za rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 Záverečný účet mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2012
 plnenie rozpočtu ZŠ Nábreţná Kysucké Nové Mesto za rok 2012,
 plnenie rozpočtu ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto za rok 2012,
 plnenie rozpočtu ZŠ Dolinský potok Kysucké Nové Mesto za rok 201,2
 plnenie rozpočtu MŠ Komenského Kysucké Nové Mesto za rok 2012,
 plnenie rozpočtu MŠ Litovelská Kysucké Nové Mesto za rok 2012,
 plnenie rozpočtu MŠ 9.mája Kysucké Nové Mesto za rok 2012,
 plnenie rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto za rok 2012,
 plnenie rozpočtu CVČ Kysucké Nové Mesto za rok 2012,
II. schvaľuje Záverečný účet mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2012 bez výhrad
 plnenie rozpočtu ZŠ Nábreţná Kysucké Nové Mesto za rok 2012,
 plnenie rozpočtu ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto za rok 2012,
 plnenie rozpočtu ZŠ Dolinský potok Kysucké Nové Mesto za rok 2012,
 plnenie rozpočtu MŠ Komenského Kysucké Nové Mesto za rok 2012,
 plnenie rozpočtu MŠ Litovelská Kysucké Nové Mesto za rok 2012,
 plnenie rozpočtu MŠ 9.mája Kysucké Nové Mesto za rok 2012,
 plnenie rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto za rok 2012,
 plnenie rozpočtu CVČ Kysucké Nové Mesto za rok 2012,
III. schvaľuje pouţitie prebytku rozpočtu mesta za rok 2012 na tvorbu rezervného fondu vo
výške 11 491,17 € .
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej
organizácie Údrţba mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2012.
II. schvaľuje Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie Údrţba mesta Kysucké
Nové Mesto za rok 2012.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej
organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto za rok 2012
II. schvaľuje Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrnošportové stredisko Kysucké Nové Mesto za rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11 Vyhodnotenie programového rozpočtu mesta Kysucké
Nové Mesto za rok 2012
II. schvaľuje Vyhodnotenie programového rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2012.
(18/0/0/0 – uznesenia boli schválené)
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K bodu č. 12.1:
Návrh na I. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto bol poslancom doručený v písomnej
forme.
 p. Hartel, primátor mesta – odporúčam body č. 12.1 – 12.11 prerokovať am blok, všetko
sa týka úpravy rozpočtov.
Diskusia:
 p. Golis – ide tu o návrh na rozdelenie peňazí. Objavilo sa nám tu nejakých 300 tisíc,
ktoré by mali byť pouţité na kapitálové výdavky.
 rekonštrukcia bytového hospodárstva – ide o rekonštrukciu zemných kanálov v ktorej
časti sa ide robiť?
 p. Chládek, Kysuca, s.r.o. – nie je to celá trasa centrálneho vykurovania. Ide iba
o najakútnejšiu časť v meste.
 p. Golis – teda teraz dáme peniaze a potom sa dozvieme
 p. Chládek, Kysuca, s.r.o. – zatiaľ sa rozhoduje iba o objeme finančných prostriedkov.
 p. Golis – predloţil predsedajúcemu dva písomné návrhy:
 z finančných prostriedkov vrátených rozp. a prísp. org. mesta pouţiť na úpravu ulice
Kollárova, Murgašova, M. slovenskej sumu asi 70 000 €. Presný návrh bude po
vykonaní a navrhnutí rozpočtu na stavebné akcie. (príloha č. 2)
 z finančných prostriedkov vrátených .... pouţiť 15 000 € na opravu ulice Litovelská
(Clementisova), konkrétne napojenie Litovelskej a Clementisovej ulice, (príloha č. 3)
z kapitálových výdavkov zdroj 46, klasif. 717 002 379 presunúť na opravu ulice
Kollárova sumu asi 15 000 €.
 p. Hartel, primátor mesta – v materiáli bod č. 17 máte analýzu investičného oddelenia na
rekonštrukciu ulíc. Finančné prostriedky na opravy sú na výtlky, výmole, malé úpravy. To
čo je v návrhu to sú investičné akcie kapitálové.
 p. Novotná, vedúca odd. finančného – tie vrátené financie sú na kapitálové výdavky. Nie
je moţné pretransformovať opravu na kapitálový výdavok. Nech investičné oddelenie
posúdi, či ide o opravu a údrţbu alebo o kapitálový výdaj.
 p. Golis – ulica Litovelská a tie cesty tam sú zlé. Podal som návrh aj na opravu ulice
Murgašovej. Urobiť rekonštrukciu aj na stojiská pre kontajnery.
 p. Slivka – keď je oprava cca 25 m v šírke cesty 5 m, čo je to – údrţba alebo
kapitálový výdavok.
 p. Macášek – o tom ako budú pouţité financie na kapitálové výdaje o tom rozhodujú
poslanci. Podľa bodu 17 nie je moţné určiť, ktoré ulice sú vhodné na opravu a ktoré
nie.
 p. Suchánek – cca 8 rokov sme s p. Anteckým presadzovali zámer nevenovať sa iba
výtlkom. Sadnime si spolu k prerozdeleniu kapitálových výdavkov.
 p. Kandrik – bod č. 17 som si predstavoval trochu inak spracovaný. Treba inventúru
všetkých ulíc v meste. Rozdeliť podľa toho, či je ulica v poriadku, či potrebuje opraviť
alebo je v katastrofálnom stave.
 p. Hartel, primátor mesta – aby sme sa nejako posunuli, môţe sa odsúhlasiť teraz objem
finančných prostriedkov. Z beţných výdavkov sa robia opravy, kapitálové výdaje sú tie
cesty, ktoré sme predloţili v materiáli č. 17.
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 p. Macášek – točíme sa okolo fin. prostriedkov na kapitálové výdaje. Mal som takú
predstavu, ţe v materiáli bude uvedené, za koľko čo bolo vysúťaţené, koľko financií na
kapitálové výdaje ostáva aj z celkového balíka – zostatok z roku 2012. My potom
rozhodneme.
 p. Novotná, vedúca odd. finančného – str. 9 Záverečný účet – tu je vysvetlenie na
jednotlivé akcie. Na str. 10 je vysvetlenie regenerácia centrálnej zóny mesta – bola
vysúťaţená niţšia suma, avšak nedošlo k úprave rozpočtu. Tie akcie, ktoré neboli
dokončené, tie prechádzajú do tohto roka, tie sú v návrhu na I. úpravu rozpočtu na rok
2013.
 p. Macášek – to čo je predloţené je predpoklad úspory?
 p. Kandrik - dňa 19.4.2012 sme prijali uznesenie 90/2012, kde sme rozhodli
o rozdelení prebytku z minulého roka. Teraz by sme nemali o tom pochybovať.
 p. Golis – predloţený návrh je na pouţitie tých ušetrených financií, teda z tých
337 000 €. Toto bol môj návrh. Treba to urobiť dosť rýchlo.
 p. Hartel, primátor mesta – do zasadnutia zastupiteľstva v 9/2013 pripravíme.
 p. Mičian – MKŠS, bod č. 12.11 – beţné výdavky – presuny – dať túto sumu na
občerstvenie pre ţiakov na 2. majstrovské futbalové zápasy.
 p. Hartel, primátor mesta – to čo nevyuţilo MKŠS bolo vrátené na účet mesta. Museli sme
poníţiť rozpočet o 600 000 €.
 p. Čierňava, riaditeľ MKŠS – ak by sme chceli pokryť všetky náklady na športové kluby,
toľko financií ani nemáme naplánované. Ţiadnemu klubu nebudeme vyplácať stravné.
Tých 415 €, ktoré sú ušetrené za nepremietanie v kine, tie plánujeme pouţiť na vyplatenie
odmeny pri dovŕšení 50-tky, čo podľa KZ zamestnancovi prináleţí.
 p. Mičian – keďţe to nejde z tejto poloţky, vzdávam sa 1 poslaneckého platu a pripravím
za to občerstvenie sám za túto sumu. ŢSK vydal výzvu – spolupráca SR a ČR, kde VÚC
hradí 60 %, mohol by sa vybudovať amfiteáter na Kamencoch alebo obnova trávnika za
umelý trávnik.
 p. Macášek – neposkytovanie stravy – prečo sa na tých deťoch tak šetrí?
 p. Hartel, primátor mesta – oproti schválenému rozpočtu máme o 600 000 € menej.
Musíme ich niekde zobrať. Šetrí sa na všetkých poloţkách.
 p. Randa – komisia finančná toto všetko prerokovala a odporučila schváliť tak, ako je
predloţené. 80 % akcií uţ bolo v minulom roku schválených. Podporujem amfiteáter na
Kamencoch. V minulosti sme ţiadali zrkadlo na kriţovatku ulíc 9. mája a Sládkovičova,
bolo mi teraz povedané, ţe vraj tam bude. Mám návrh – parkovanie a prejazd vozidiel
v areáli polikliniky.
 p. Hartel, primátor mesta – návrh predloţiť v rôznom.
 p. Očko – materiál č. 12.1, str. 7 – digitálna dátová sieť – pamätám si, ţe bolo
prezentované, ţe bez náhrad si môţe spoločnosť urobiť rozvody, ţe nám bude
kompenzovať.
 p. Hartel, primátor mesta – predchádzame do budúcna búraniu ciest a chodníkov, preto
dávame teraz chráničku, aby sa tam potenciálne dal dať kábel. My budujeme chráničku,
ktorá je našim majetkom, oni budujú siete.
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 p. Očko – financie na projektové dokumentácie – aby boli dokumentácie k nahliadnutiu.
Je to veľa v tomto čase dávať takú sumu na PD.
 p. Hartel, primátor mesta – my si nevymýšľame, ide iba o také zámery, ktorých realizáciu
sme si schválili.
 p. Očko – rekonštrukcia Námestia slobody – suma 4 000 €
 p. Hartel, primátor mesta – v rámci revitalizácie sme poriešili ulice, neriešili sme
námestie. Toto je štúdia, zámer.
 p. Očko – rekonštrukcia domu sluţieb
 p. Chládek, Kysuca s.r.o. – vonkajší múr budovy je z drevotriesky, je nevyhovujúci, okná
sú hliníkové. Sú tu neustále sťaţnosti nájomníkov.
 p. Očko – vyhotovenie PD na pôvodný pavilón gymnázia na pracovisko MsÚ
 p. Hartel, primátor mesta – o tento pavilón VÚC nemá záujem. Aby sa zabránilo jeho
devastácii, uvaţovali sme s alternatívou vytvorenia kancelárií I. kontaktu v tom prístavku.
Bolo by to prepojené s pešou zónou.
 p. Očko – s tým nesúhlasím, I. kontakt má byť tam, kde je centrum úradu. Cesta pri
budove obvodného úradu k podjazdu – nie je tam zníţený prechod, obrubník chodníka je
v plnej výške.
 p. Hartel, primátor mesta – kancelárie I. kontaktu budú plnohodnotné
 p. Očko – ak sa rieši koncepcia sídla MsÚ, mali by sme o tom vedieť. Nesúhlasil by som,
aby sa tam pomaly riešilo, prečo sa uberáme týmto smerom?
 p. Hartel, primátor mesta – toto riešenie je riešením z núdze cnosť, aby sa zabránilo
devastácii tej hlavnej budovy.
 p. Jureková, vedúca odd. investičného – prechody a zníţené obrubníky projektant riešil
tak, ako to dovoľuje zákon.
 p. Ondreášová – v MŠ 9. mája majú pokazený mlynček na mäso, nemajú tam vymenené
všetky okná – je to tam zahrnuté?
 p. Novotná, vedúca odd. finančného – výdavky školstva tu nie sú zahrnuté. Na školy sú
určité financie, nie však v takej výške aby pokryli všetky nároky.
 p. Randa – o tomto probléme sme rokovali aj v komisii finančnej
 p. Očko – komunikovať s dopravným inšpektorátom, odstrániť nedostatky
v prechodoch pre chodcov.
 p. Hartel, primátor mesta – návrhy p. Golisa a p. Kandrika sa tohto materiálu netýkajú.
Zadefinujeme určité úrovne, podľa ktorých sa budú ulice riešiť.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.1 návrh na I. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto na rok 2013
II. schvaľuje návrh na I. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2013.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.1.1 prevod finančných prostriedkov z ostatných
fondov mesta – prebytok z roku 2011 vo výške 651 647 € na kapitálové výdavky mesta na
rok 2013.
11

II. schvaľuje prevod finančných prostriedkov z ostatných fondov mesta – prebytok z roku
2011 vo výške 651 647 € na kapitálové výdavky mesta na rok 2013 (viď I. úprava rozpočtu
mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2013).
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.1.2 prevod finančných prostriedkov z ostatných
fondov mesta – prebytok z roku 2010 vo výške 54 555 € na kapitálové výdavky mesta na
rok 2013
II. schvaľuje prevod finančných prostriedkov z ostatných fondov mesta – prebytok z roku
2010 vo výške 54 555 € na kapitálové výdavky mesta na rok 2013 (viď I. úprava rozpočtu
mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2013).
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.1.3 prevod finančných prostriedkov z ostaných fondov
mesta – minulé roky vo výške 6 288 € na beţné výdavky mesta.
II. schvaľuje prevod finančných prostriedkov z ostaných fondov mesta – minulé roky vo výške
6 288 € na beţné výdavky mesta (viď I. úprava rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na
rok 2013).
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.1.4 prevod finančných prostriedkov z účtu cestnej
dane mesta Kysucké Nové Mesto vo výške 24 300 € na beţné výdavky mesta
II. schvaľuje prevod finančných prostriedkov z účtu cestnej dane mesta Kysucké Nové Mesto
vo výške 24 300 € na beţné výdavky mesta (viď I. úprava rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto na rok 2013).
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.1.5 prevod finančných prostriedkov z fondu rozvoja
bývania mesta Kysucké Nové Mesto vo výške 71 650 € na beţné výdavky mesta
II. schvaľuje prevod finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania mesta Kysucké Nové
Mesto vo výške 71 650 € na beţné výdavky mesta (viď I. úprava rozpočtu mesta Kysucké
Nové Mesto na rok 2013).
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.2 návrh I. úpravy rozpočtu na rok 2013 Materskej
školy 9. mája, Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Materskej školy 9. mája, Kysucké Nové Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.3 návrh na I. úpravu rozpočtu MŠ Komenského ulica
č. 1162, Kysucké Nové Mesto na rok 2013
II. schvaľuje I. úpravu rozpočtu MŠ Komenského ulica č. 1162, Kysucké Nové Mesto na rok
2013
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.4 návrh na I. úpravu rozpočtu MŠ Litovelská ulica č.
605, Kysucké Nové Mesto na rok 2013
II. schvaľuje I. úpravu rozpočtu MŠ Litovelská ulica č. 605 Kysucké Nové Mesto na rok
2013.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.5 návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Základnej
školy Nábreţná č. 845 v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Základnej školy Nábreţná č. 845 v Kysuckom
Novom Meste.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.6 návrh I. úpravy rozpočtu na rok 2013 Základnej
školy Clementisova č. 616 v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Základnej školy Clementisova č. 616
v Kysuckom Novom Meste
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.7 návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Základnej
školy Dolinský potok č. 1114 v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Základnej školy Dolinský potok č. 1114
v Kysuckom Novom Meste
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.8 návrh na I. úpravu rozpočtu Základnej umeleckej
školy v Kysuckom Novom Meste na rok 2013
II. schvaľuje I. úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy v Kysuckom Novom Meste na rok
2013
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.9 návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Centra
voľného času v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Centra voľného času v Kysuckom Novom Meste
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.10 návrh na II. úpravu rozpočtu príspevkovej
organizácie Údrţba mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2013
II. schvaľuje II. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Údrţba mesta Kysucké Nové
Mesto na rok 2013
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.11 návrh na I. úpravu rozpočtu príspevkovej
organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto na rok 2013
II. schvaľuje I. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové
stredisko Kysucké Nové Mesto na rok 2013
(14/0/3/1 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 13:
Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Macášek – v bode III, Ďalšie poţadované predpoklady – spôsobilosť na právne úkony
v plnom rozsahu – čo sa pod tým rozumie?
 p. Jeţo, prednosta MsÚ – či ţiadateľ nemá obmedzenú spôsobilosť alebo nie je zbavený
spôsobilosti na právne úkony
 p. Golis – ako treba potvrdiť manaţérske schopnosti? Toto je voľba, tam sú kritéria
stanovené zákonom. Toto nie je dobrá formulácia. Do volebnej komisie ţiadam navrhnúť
namiesto seba iného poslanca.
 p. Ondreášová – navrhujem poslanca p. Očku.
 p. Ochodničan – navrhujem poslanca p. Urbana.
 p. Očko – je to dosť priskoro vymenovávať volebnú komisiu. Skôr ju treba premenovať na
komisiu prípravnú, ktorá preskúma, odkontroluje ponuky. Hlavný kontrolór mesta by mal
byť 100 % zamestnancom mesta, nemal by figurovať v ţiadnych iných orgánoch, napr.
nie v iných obciach, iné aktivity by nemal vykonávať.
 p. Mušková, právnik mesta – volebná komisia musí byť určená. Prihlášky sa budú
odovzdávať na mesto Kysucké Nové Mesto – sekretariát. Volebná komisia si musí
preštudovať zákon, preto je navrhnutá v predstihu.
 p. Urban – podľa akého algoritmu sa stanovila volebná komisia?
 p. Hartel, primátor mesta – náhodným výberom. Zrušme teda túto časť a volebná komisia
sa odsúhlasí pred voľnou. Bolo to len čisto pre uľahčenie práce.
 p. Randa – v tej komisii úplne stačí, keď tam bude prednosta a právnička a navrhnúť aj
nejakého poslanca.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13 návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta
Kysucké Nové Mesto.
II. vyhlasuje: Podľa §-u 18a/ ods. 2/ zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra mesta Kysuckého Nového Mesta na deň
12. 09. 2013.
III. schvaľuje:
a) Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra podľa čl. 14/ ods. 1/ Rokovacieho
poriadku pre Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste: v tajných voľbách
b) Kritéria pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto:
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Kvalifikačné predpoklady :
 minimálne úplné stredné vzdelanie
Ďalšie poţadované predpoklady :
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 bezúhonnosť, ktorá sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
Iné kritériá a poţiadavky:
 manaţérske schopnosti,
 analytické, koncepčné a strategické myslenie,
 znalosť zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti
samosprávy,
 schopnosť zvládať pracovné zaťaţenie, spoľahlivosť,
 znalosť práce s výpočtovou technikou,
 znalosť svetového jazyka vítaná,
 vodičský preukaz skupiny B.
Predpokladaný nástup na výkon funkcie od 01. 10. 2013
Poţadované doklady :
1. prihláška do výberového konania,
2. profesijný štruktúrovaný ţivotopis s prehľadom o doterajšej praxi a popisom
pracovných činností,
3. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
4. overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
5. kópie relevantných dokladov a potvrdení potvrdzujúcich poţadované kritériá a
poţiadavky,
6. písomný súhlas uchádzača k pouţitiu osobných údajov pre potreby výberového
konania,
7. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony.
Význam predpokladov, kritérií a poţiadaviek pri rozhodovaní o víťazovi výberového
konania :
 splnenie kritérií a poţiadaviek,
 prax v odbore preukázaná priebehom zamestnaní
Prihlášku do výberového konania spolu s poţadovanými dokladmi je potrebné doručiť
osobne alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Námestie slobody č. 94, 024 01 Kysucké
Nové Mesto, v termíne najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 14:
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2012 bola poslancom doručená
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – keď chceme niekoho odsúdiť, poukáţeme na jeho nedostatky. Mali by sme
hlavne my zákony dodrţiavať. V zákone je predsa určené, kto určuje kontroly hlavnému
kontrolórovi. V správe sa poukazuje napr. na vyplatenie odstupného, nepodpísané príkazy
na sluţobné cesty – keby bola dôsledne fungovala predbeţná finančná kontrola, nebolo by
k tomuto došlo. Správa je dosť zameraná na jednu stranu, chýbajú mi tam niektoré
vysvetlenia.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – nikto nechce nikoho odsúdiť. Kontrolu
s hospodárením môţe vykonať napr. aj vedúca finančného oddelenia. Kontrolór keď
vykoná kontrolu, musí o tom podať správu.
Výpovede a vyplatenie odstupného – nejde o rušenie časti ZUŠ. Celá kontrola bola
zameraná na hospodárenie v ZUŠ.
 p. Hartel, primátor mesta – kontrolórka dala moţnosť riaditeľke sa vyjadriť ku kontrole.
Riaditeľka obecne neakceptovala výsledok kontroly. K jednotlivým bodom sa nevyjadrila.
 p. Mičian – zasadala Rada školy pri ZUŠ, ktorá sa uzniesla, aby sme tento bod zrušili
z programu. Som sklamaný, ţe predseda rady školy nepredniesol to, čo sa rada uzniesla.
Rada školy poţadovala vyjadrenie pedagogickej rady ako sa stavia k zotrvaniu riaditeľky
vo funkcii. My nehlasujeme o tom, či riaditeľku odvoláme. Hlavná kontrolórka odviedla
kus poctivej práce. Treba jej len poďakovať za takúto správu. To, čo je tu napísané, práve
riaditeľka by mala byť vinná. Ak riaditeľka neovláda riadiace metódy, ţe jej dcéra je
riaditeľkou súkromnej ZUŠ, ţe ţiaci boli preradení aj keď nepodali ţiadosti, vyplatenie
odstupného – ide o svojvoľné rozdeľovanie financií. Prečo sa riaditeľka takto zníţila, toto
je dôvod na jej odvolanie.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – prečo sa to stalo neviem. Toto je uţ opakovaná
kontrola. Je to taká istá správa ako v kaţdom kontrolovanom subjekte.
 p. Hartel, primátor mesta – rada školy sa odvolávala na stanovisko pedagogickej rady
školy. Z 26 pedagógov bolo 25 za odvolanie riaditeľky.
 p. Macášek – pani riaditeľka mi je osoba blízka. Celé prázdniny venovala výstavbe
a sťahovaniu školy, má svoje zásluhy. Táto správa je robená protizákonne. Aj pracovníci
MsÚ urobia chyby, robila kontrolórka kontroly, vyvodilo sa riešenie? Celé toto by som
zhrnul do troch okruhov – závaţné problémy – niektoré boli doslova protizákonné.
Problémy, ktoré vznikli pretoţe absentovalo usmernenie nadriadeného orgánu a problémy
spôsobené prevádzkovými pracovníkmi. Cca 90 % vidím v nedôslednosti šetrenia, pretoţe
citované zákony sú iba sčasti. Na rade školy pedagógovia uviedli, ţe sa nemali moţnosť
vyjadriť. Priebeh kontroly malo schváliť zastupiteľstvo, bol porušený zákon. Kontrola
prebiehala od 10/2012 do 5/2013 a riaditeľka ani jedenkrát nebola vyzvaná, aby sa
vyjadrila k priebehu, iba prevádzkoví pracovníci. Po odovzdaní správy mala riaditeľka 5
dní na vyjadrenie sa. Rada školy skonštatovala, ţe má výhrady k niektorým bodom
správy, preto vzišlo takéto uznesenie. Dovolím si verejne tvrdiť, ţe správa je povrchná,
nedôsledná, protizákonná, tendenčná.
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 p. Chládková, hlavná kontrolórka – ja si zasa dovolím verejne vyhlásiť, ţe správa je
vypracovaná zodpovedne, opiera sa o fakty, je vykonaná v súlade so zákonom. Kontrolná
skupina vychádzala z dokladov, šetrenie bolo maximálne dôsledné. Riaditeľka bola
s kontrolou oboznámená, hneď na začiatku ona sama povedala, aby sme sa obracali na
jednotlivých zamestnancov, ktorí sú za to zodpovední. Správa bola riaditeľke odovzdaná
v utorok, v deň odovzdania správy sa v priestoroch ZUŠ konala akcia súkromnej ZUŠ
Budatín.
 p. Suchánek – bol tu konkrétny podnet na vykonanie kontroly. My berieme správu na
vedomie. Najväčší rébus je teraz pre primátora aké zaujme stanovisko. Ak neveríme
hlavnej kontrolórke, dajme to prešetriť orgánom činným v trestnom konaní. Je tu
porušených toľko zákonov. Právo na kontrolu bolo, bol podaný podnet.
 p. Mušková, právnik mesta – odstupné bolo vyplatené v rozpore so zákonom, bolo to
neoprávnené, nešlo o organizačnú zmenu.
 p. Urban – som členom rady školy pri ZUŠ. Mal som najväčšie výhrady. Stotoţňujem sa
so správou, zobrať ju na vedomie. Teraz som sa prvýkrát zúčastnil zasadnutia rady školy,
pretoţe mi prvýkrát bola písomne poslaná pozvánka. Myslím si, ţe toto je pandorina
skrinka. Schvaľujem plán činnosti hlavnej kontrolórky, keď príde podnet, má konať
a nemyslím si, ţe by sa k tomu malo zvolávať zastupiteľstvo. Treba toto prijať ako fakt,
boli tam veľké pochybenia. Buďme viac objektívni ako emotívni.
 p. Ondreášová – toto sú nedostatky, nad ktorými nemoţno privierať oči. Ide tu o hrubé
porušenia. Hlavná kontrolórka mala podklady, neverím, ţe by napísala to, čo nie je
pravda. Verím, ţe veci, ktoré boli zistené, ţe nezostanú nepovšimnuté, ţe primátor zaujme
stanovisko.
 p. Očko – ďakujem kontrolnej skupine, ktorá mala ťaţkú úlohu. Správa je opretá
o zákony, právne predpisy. Vystúpenie pána Macáška povaţujem za povinné, ďalšie
vystúpenia beriem ako osobné názory. Aj riaditeľka urobila kus práce. Keď robíme,
urobíme aj chyby. Ale po prečítaní tejto správy môţe byť riaditeľka rada, ţe výsledok je
takýto. Buď správu prijmeme, alebo odporučíme konať. Keby sme skontrolovali obdobie
od 1.1.2011 do 31.12.2011 to by bol sakra dôvod. Nepripúšťam obvinenia na kontrolnú
skupinu. Riaditeľka tu mala byť prítomná, povedať, ţe sa vzdáva funkcie. V správe som
sa však nedozvedel to B, čo bude nasledovať. Či dôjde k odvolaniu a tým sa to končí? Sú
tam nejaké sumy.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14 správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku
následnej finančnej kontroly č. 6/2012
II. berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku následnej finančnej
kontroly č. 6/2012.
(14/1/2/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 15:
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto na II.
polrok 2013 bol poslancom doručený v písomnej forme.
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Diskusia:
 p. Očko – navrhujem doplniť o bod č. 6 – kontroly vykonať aj na základe podnetov,
sťaţností.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15 návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta Kysucké Nové Mesto na II. polrok 2013
II. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto na II.
polrok 2013:
1. Kontrola povinného zverejňovania zmlúv rozpočtových a príspevkových organizácií
mesta v l. polroku 2013
2. Kontrola zostavenia účtovnej závierky v príspevkových organizáciách mesta
3. kontrola účtu 211 – pokladnica za rok 2012 a s tým súvisiacich dokladov v rozpočtovej
organizácií – MŠ 9. mája Kysucké Nové Mesto
4. Kontrola uzatvárania zmlúv rozpočtovou organizáciou Centrum voľného času
Kysucké Nové Mesto za rok 2012
5. Kontroly na základe uznesení mestského zastupiteľstva
6. Kontroly vykonať z vlastného podnetu na základe poznatkov zistených z činnosti
hlavného kontrolóra.
III. poveruje Ing. Evu Chládkovú, hlavnú kontrolórku mesta Kysucké Nové Mesto, vykonať
kontroly schválené v časti II. tohto uznesenia.
(15/0/2/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16:
Protokol o výsledku kontroly dodrţiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri
hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom spracovaný NKÚ SR bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Ondreášová – str. 3 – čo nebolo splnené?
 p. Hartel, primátor mesta – očakávali sme prijatie zákona, ktorý nebol doteraz prijatý.
 p. Behúň – body 1.1 a 2.2 vypovedajú všetko. Som vďačný, ţe mesto drţíte nad vodou,
silne v rukách.
 p. Ondreášová – str. 25 – odporúčania
 p. Hartel, primátor mesta – sú to viac menej administratívne záleţitosti, zosúladiť
smernice a VZN a novelami zákonov. Prepracované veci budú predloţené zastupiteľstvu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16 Protokol o výsledku kontroly dodrţiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní
s majetkom vrátane kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je
sídlom okresu mesto Kysucké Nové Mesto, spracovaný NKÚ SR
II. berie na vedomie:
a) Protokol o výsledku kontroly dodrţiavania všeobecne záväzných právnych predpisov
pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vrátane kontroly
plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu mesto
Kysucké Nové Mesto, spracovaný NKÚ SR
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b) prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených počas kontroly.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17:
Správa o technickom stave miestnych komunikácií v Kysuckom Novom Meste bola
poslancom doručená v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Hartel, primátor mesta – na základe uţ predloţených návrhov v predchádzajúcich
bodoch navrhujem správu prepracovať, potom stanovíme priority.
 p. Macášek – máme správu z VÚC, nech slúţi ako podklad na vypracovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17 Správu o technickom stave miestnych komunikácií
v Kysuckom Novom Meste
II. konštatuje, ţe obsah správy je nedostatočný
III. ukladá investičnému oddeleniu MsÚ v spolupráci so stavebnou komisiou vypracovať novú
správu.
T: do budúceho zastupiteľstva
Z: v texte
(11/1/2/ 2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 18:
Zmena súťaţných podmienok Súťaţe o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku (kvetinová
výzdoba) bola poslancom doručená v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Suchánek – teraz sú 2 kategórie – pre fyzické osoby a pre štátne a verejné inštitúcie.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18 zmenu súťaţných podmienok Súťaţe o najkrajšiu
výzdobu priľahlého pozemku (kvetinová výzdoba)
II. schvaľuje zmenu súťaţných podmienok Súťaţe o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku
(kvetinová výzdoba)
(13/0/0/3 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 19.1:
Košťan Dušan a manţelka Ľudmila - návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Randa – boli ţiadosti v bode 19.1 a 19.2 podané pred 31.12.2012?
 p. Novotná, vedúca odd. finančného – áno
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode č. 19.1 ţiadosť Dušana Košťana a manţelky Ľudmily Košťanovej,
obidvaja trvale bytom Matice slovenskej 988/B 22, Kysucké Nové Mesto o odkúpenie
pozemku - parcely č. C KN 1626/63 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú.
Kysucké Nové Mesto pod garáţou č. súp. 2080.
19

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 1626/63
zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je
zapísaná na LV 1880, pod garáţou č. súp. 2080 pre osobný automobil do bezpodielového
spoluvlastníctva manţelov kupujúcim: Dušan Košťan a manţelka Ľudmila, obidvaja trvale
bytom ul. Matice slovenskej 988/B 22, 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 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.
(13/0/0/3 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 19.2:
Beniač Pavol a manţelka Anna – návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19.2 ţiadosť Ing. Pavla Beniača a Anny Beniačovej,
obidvaja trvale bytom Clementisova 1017/10, Kysucké Nové Mesto o odkúpenie pozemku
- parcely č. C KN 1626/54 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Kysucké
Nové Mesto pod garáţou č. súp. 2071.
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 1626/54
zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je
zapísaná na LV 1880, pod garáţou č. súp. 2071 pre osobný automobil do bezpodielového
spoluvlastníctva manţelov kupujúcim: Ing. Pavol Beniač a Anna Beniačová, obidvaja
trvale bytom ul. Clementisova 1017/10, 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 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.
(13/0/0/3 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 19.3:
Návrh prevodu správy majetku k 25.06.2013 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. 19.3 návrh prevodu správy majetku k 25.06.2013 na:
 Základnú školu Nábreţná 845/17, Kysucké Nové Mesto,
 Údrţba mesta Cesta do Rudiny 637/10 Kysucké Nové Mesto,
 Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871/3, Kysucké Nové Mesto,
 zverenie k zabezpečeniu obstarania činnosti v zmysle mandátnej zmluvy k 25.06.2013
KYSUCA s.r.o. Matice Slovenskej 620/3 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje prevod správy majetku k 25.06.2013 na:
 Základnú školu Nábreţná 845/17, Kysucké Nové Mesto,
 Údrţba mesta Cesta do Rudiny 637/10 Kysucké Nové Mesto,
 Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871/3, Kysucké Nové Mesto,
 zverenie k zabezpečeniu obstarania činnosti v zmysle mandátnej zmluvy k 25.06.2013
KYSUCA s.r.o. Matice Slovenskej 620/3 Kysucké Nové Mesto
(13/0/0/3 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 19.4:
Návrh Zmluvy o výpoţičke bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Macášek – uţ je známe, ţe park potrebuje revitalizáciu. Kto to bude financovať?
 p. Hartel, primátor mesta – my nemôţeme investovať do cudzieho majetku.
 p. Macášek – dohodnúť s cirkvou, aby nám to predali.
 p. Hartel, primátor mesta – mali sme to na liste vlastníctva, vznikol návrh pouţiť časť na
komerčné účely, cirkev sa s nami súdila, súd rozhodol v ich prospech.
 p. Randa – ak by bola nejaká výzva získať finančné prostriedky, aby to mohla čerpať aj
cirkev, podporiť spoluúčasť, dohodnúť sa s cirkvou.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19.4 návrh zmluvy o výpoţičke nehnuteľnosti – pozemku
– parcely č. C KN 285/1 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva
č. 1008 vo vlastníctve Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje zmluvu o výpoţičke uzavretú medzi poţičiavateľom: Rímskokatolícka cirkev,
Farnosť sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto a vypoţičiavateľom: Mesto Kysucké Nové
Mesto, ktorej predmetom je nehnuteľnosť – pozemok – parcela č. C KN 285/1 ostatné
plochy 9152 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1008
vo vlastníctve Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto za
účelom jej vyuţívania na verejnoprospešné účely, na dobu neurčitú a za podmienok
uvedených v zmluve o výpoţičke.
(13/0/1/2 – uznesenie bolo schválené)

21

K bodu č. 19.5:
Návrh na zámenu pozemkov s INA KYSUCE a.s. na výstavbu odstavných plôch pre autobusy
a chodníka Ul. Dubská cesta bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Suchánek – bude tam dosť veľký zásah do zelene, musí to prejsť komisiou ţivotného
prostredia.
 p. Golis – privítal by som k tomu nejakú situačku. Parkovisko pod cintorínom – umiestniť
tam značku zákaz zastavenia a státia s výnimkou návštevy cintorína.
 p. Hartel, primátor mesta – prekonzultujeme moţnosti s dopravným inšpektorátom
 p. Behúň – pri INE je kritická situácia, ţiadam podporiť tento návrh.
 p. Kandrik – treba brať ohľad na to, ţe pri výstavbe chodníka budú zvýšené náklady –
nech to INA porieši.
 p. Hartel, primátor mesta – INA sa tomu nebráni.
 p. Macášek – cca v roku 2004 boli vybudované parkoviská, dobudovali sa nové, no je to
stále málo. Návrh má svoje opodstatnenie, no čo bude o pol roka? Treba uvaţovať napr.
nad kyvadlovou dopravou do INA, prekonzultovať to s nimi.
 p. Hartel, primátor mesta – rokovali sme s INA i SAD. INA dotuje zamestnaneckú
dopravu, aby ju vyuţívali viac ako súkromnú prepravu. Zámena pozemkov je len prvý
krok, moţno bude potrebné aj mimoriadne zastupiteľstvo.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19.5 zámer zámeny časti pozemkov s INA KYSUCE a.s.
na výstavbu odstavných plôch pre autobusy a chodníka Ul. Dubská cesta
II. schvaľuje zámer zámeny časti pozemkov nasledovne:
Parcela č. C KN 4937/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 700 m2, ktorá je
zapísaná na liste vlastníctva č. 1880 vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, za časti
parciel č. C KN 2380/1 zastavané plochy a nádvoria a C KN 2380/2 zastavané plochy
a nádvoria, o výmere cca 700 m2, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 7148 vo
vlastníctve INA Kysuce, a. s. Kysucké Nové Mesto, za účelom výstavby odstavných plôch
pre autobusy a chodníka Ul. Dubská cesta. Presná výmera dotknutých parciel bude
špecifikovaná v geometrickom pláne.
Zámeny pozemkov sa budú realizovať v rovnakej výmere cca 700 m2 bez prípadného
finančného vyrovnania.
Zámena pozemkov sa realizuje z dôvodu verejného záujmu za účelom vybudovania
odstavného pruhu pre autobusy a vybudovania chodníka pre chodcov.
(15/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 20.1:
 p. Randa – procedurálny návrh - body č. 20.1 – 20.3 sú materiály, ktoré prerokovala
komisia aj mestská rada, odporúčam diskutovať a schváliť am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – body č. 20.1 – 20.3 prerokovať am blok.
(15/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
Neboli ţiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20.1 ţiadosť Danky Škoríkovej, trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.
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II. zamieta ţiadosť Danky Škoríkovej, 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. 20.2.1 ţiadosť Márie Šmehylovej, Komenského 1140/50
Kysucké Nové Mesto o prihlásenie na trvalý pobyt do nájomného bytu, ktorého je
nájomníčkou a to na ul. Clementisova 1048 byt č. 52 Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje ţiadosť Márie Šmehylovej Komenského 1140/50 Kysucké Nové Mesto
o prihlásenie na trvalý pobyt do nájomného bytu, ktorého je nájomníčkou a to na adresu:
Clementisova ul. č. 1048, byt č. 52 Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20.2.2 ţiadosť Jána Šmehyla, Komenského 1140/50 KNM
o prihlásenie na trvalý pobyt do nájomného bytu, ktorého je nájomníkom spoločne
s matkou Máriou Šmehylovou a to na ul. Clementisova 1048/52 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje ţiadosť Jána Šmehyla, Komenského 1140/50 KNM o prihlásenie na trvalý pobyt
do nájomného bytu, ktorého je nájomníkom spoločne s matkou Máriou Šmehylovou a to
na adresu: Clementisova ul. č. 1048/52 Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20.2.3 ţiadosť Kataríny Martinčekovej, trvalý pobyt
Budatínska Lehota KNM o prihlásenie na trvalý pobyt do nájomného bytu, ktorého je
nájomníčkou a to na ul. Murgašovej 613/5-43 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje ţiadosť Kataríny Martinčekovej trvalý pobyt Budatínska Lehota KNM
o prihlásenie na trvalý pobyt do nájomného bytu, ktorého je nájomníčkou a to na adresu:
Murgašova ul. č. 613/5-43 Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20.2.4 ţiadosť Agnesy Hricovej, Dubská cesta 1376/5-34
Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt svojho syna Milana
Hrica, trvale bytom ul. M. Nešporu 1205 Kysucké Nové Mesto do nájomného bytu na ul.
Dubská cesta 1376/5-34 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje ţiadosť Agnesy Hricovej, Dubská cesta 1376/5-34, Kysucké Nové Mesto
o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt svojho syna Milana Hrica, trvale bytom ul. M.
Nešporu 1205 Kysucké Nové Mesto do nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-34
Kysucké Nové Mesto a to počas platnej nájomnej zmluvy ţiadateľky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20.2.5 ţiadosť Aladára Strkáča, Komenského 922/42-1
Kysucké Nové Mesto o prihlásenie na prechodný pobyt svojho syna Miroslava Strkáča do
nájomného bytu na Komenského ul. 922/42-1 v Kysuckom Novom Meste.
II. zamieta ţiadosť Aladára Strkáča Komenského 922/42-1 Kysucké Nové Mesto
o prihlásenie na prechodný pobyt svojho syna Miroslava Strkáča do nájomného bytu na
adresu: Komenského 922/42-1 Kysucké Nové Mesto.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode č. 20.3 ţiadosť Ľubora Šimeka, trvalý pobyt Komenského 1140/58
Kysucké Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje pridelenie garsónky č. 27 v bytovom dome 1376/5 ul. Dubská cesta v Kysuckom
Novom Meste na dobu určitú v zmysle VZN č. 1/2012 o nakladaní s bytovým fondom
mesta Kysucké Nové Mesto p. Ľuborovi Šimekovi, trvalý pobyt Komenského 1140/58
Kysucké Nové Mesto
III. schvaľuje náhradníkov na garsónky v KNM a to:
 Evu Baláţovú, bytom Dubská cesta 1376/5-16 Kysucké Nové Mesto,
 Pavol Palárec, bytom Kysucké Nové Mesto. (15/0/0/1 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 21:
Ide o bod, ktorý bol doplnený na základe predloţenej ţiadosti poslankyne Ondreášovej.
Diskusia:
 p. Hartel, primátor mesta – pri úpravách rozpočtu sme dôvodili, prečo poniţujeme
financie. Máme v rozpočte menej o 600 tisíc €. Nie je preto priestor, aby sme plošne
zvýšili platy o 50,00 €.
 p. Ondreášová – prečítala svoj návrh, fotokópiu ktorého odovzdala všetkým poslancom.
Tých 50,00 € nie je taká hrozná suma. Niektoré manţelky policajtov zarábajú viac.
 p. Kandrik – skutočnosť je taká, ţe polícia nás stojí cca 10 mil. korún. Je to zásah do
rozpočtu, mali by sme vedieť, koľko zarábajú, koľko ich je, moţno to riešiť príplatkami.
Treba pripraviť určitý prehľad, potom zváţime. Treba hľadať riešenie.
 p. Behúň – vyčísliť, o akú čiastku by sa za rok jednalo.
 p. Randa – treba urobiť prepočet, moţno zvýšiť aj viac ako 50,00 €, ak si to zaslúţi. Treba
však povedať, odkiaľ vziať. Som proti celoplošnému zvyšovaniu. Dennodenne sa
stretávam so sťaţnosťami na políciu.
 p. Očko – treba zistiť platy, porovnať s iným mestami. Nemalo by to byť plošne.
Nestotoţňujem sa s cestou, ţe rozpočet a peniaze. Mám informáciu, ţe niektorí občania
vykonávajú sluţby za 1 200 - 1 300 €, príde 2 x do týţdňa, nezaslúţene.
 p. Hartel, primátor mesta – chcel by som vedieť, ţe kto konkrétne takto funguje. Ţe niekto
nezaslúţene berie takto financie. Vyzývam ťa pán poslanec, aby si povedal konkrétne.
Neviem o takom človeku, čo by tu prišiel 2 x do týţdňa pozrieť.
 p. Kandrik – pripraviť čo bolo vyplatené na dohody, zoznam, čo za to robí.
 p. Hartel, primátor mesta – mestskí policajti sú zamestnancami vo verejnej sluţbe, sú
zaradení do tabuľky. Ak sa aj prijme uznesenie o plošnom zvýšení, tie peniaze
nevytlačím. Treba povedať z ktorej poloţky odobrať a presunúť na tento účel.
 p. Kandrik – odročiť to a počkať na analýzu.
 p. Hartel, primátor mesta – mestská polícia má v rámci svojich výkonov moţnosť cez
mimoriadnu odmenu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode č. 21 poslanecký návrh na zvýšenie platu príslušníkom Mestskej
polície v Kysuckom Novom Meste v sume 50,00 €
II. schvaľuje zvýšenie platu príslušníkom Mestskej polície v Kysuckom Novom Meste v sume
50,00 €
(3/2/9/2 – uznesenie nebolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 21 poslanecký návrh na vypracovanie prehľadu čo bolo
vyplatené na dohody, čo za to robí
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II. ukladá vypracovať prehľad čo bolo vyplatené na dohody, čo sa za to robí.
T: do budúceho zastupiteľstva
Z: prednosta MsÚ
(15/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 22:
Návrhy ocenení predloţila p. Svrčková, zástupkyňa primátora. Na ocenenie Cena mesta sú
navrhnutí:
 prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhDr. – návrh predloţený občanmi,
 doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. – návrh predloţený občanmi,
 Ing. Ivan Červenec – návrh predloţený Slovenským zväzom záhradkárov pri príleţitosti
70. výročia narodenia.
Na ocenenie Čestné občianstvo mesta bol navrhnutý in memoriam p. učiteľ Viliam Galvánek
– návrh predloţený Spolkom sv. Vojtecha v KNM, pri príleţitosti 100. výročia narodenia
a 25. výročia úmrtia.
Diskusia:
 p. Očko – myslím si, ţe by sme sa mali uberať tým smerom, oceňovať ľudí, ktorí pre
mesto niečo urobili. Navrhujem pána Dušana Tarčáka, ktorý sa zaslúţil o rozvoj futbalu
a kultúrnej ustanovizne v meste.
 p. Hartel, primátor mesta – nemám s tým problém, škoda, ţe návrh neprišiel skôr. Chcem,
aby sa diskutovalo o všetkých návrhoch.
 p. Kuba – pán Tarčák si to zaslúţi.
 p. Randa – financie máme rozpočtované?
 p. Novotná, vedúca odd. finančného – nestavala by som to do tejto polohy. Buď si to
ocenenie zaslúţi alebo nie.
 p. Kandrik – za pána Tarčáka som všetkými desiatimi
 p. Ondreášová – aké bude ocenenie, čo dostanú?
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – 100,00 € a pamätná medaila.
 p. Ondreášová – tu sa peniaze nájdu.
 p. Kuba – aby sme to nedramatizovali, v mojej réţii bude pán Tarčák.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 22 návrhy na ocenenie Cena mesta Kysucké Nové Mesto
a Čestné občianstvo mesta Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje spoločné hlasovanie za schválenie ocenených.
(11/3/0/2 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 22 návrhy na ocenenie Cena mesta Kysucké Nové Mesto
a Čestné občianstvo mesta Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje ocenených nasledovne:
a) Cena mesta Kysucké Nové Mesto: prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhDr.,
doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.,
Ing. Ivan Červenec
p. Dušan Tarčák
b) Čestné občianstvo mesta Kysucké Nové Mesto: Viliam Galvánek, in memoriam.
(13/0/1/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 23:
V tomto bode neboli predloţené ţiadne návrhy.
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K bodu č. 24:
 p. Suchánek – 2 príjazdové cesty k nákupnému stredisku na ul. Clementisovej – boli tam
v minulosti dopravné značky, treba ich tam znova osadiť.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 prekonzultujeme s dopravným inšpektorátom.
 p. Chládek – v bývalej ZVL sa vraj chystá nová spaľovňa.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 je tu poţiadavka istej firmy, ktorá by spracovávala umelé hmoty tepelným procesom. Túto
poţiadavku sme vrátili, ţiadame posúdenie EJA.
 p. Randa:
- stavanie mája na Kamencoch,
- Kysucké kultúrne leto – urobiť nejaké vystúpenie aj na Kamencoch,
- zábrany ku kontajnerom a stojiská – vybudovať,
- areál polikliniky – prejazd cez polikliniku, treba sa dohodnúť s p. Chovancom alebo
odkúpiť časť pozemku
 p. Kandrik – reaguje na dotaz p. Chládeka – nie je to beţná spaľovňa, je to nová
technológia, trením sa likvidujú plasty.
 p. Behúň:
- rozbité zrkadlo za horným kostolom, dať tam radšej vyleštený kov,
- parkovacie miesta sú vyznačené čiarami, tak sa má parkovať podľa toho.
 p. Mičian:
- 9. alebo 16.11. 2013 budú voľby do VÚC,
- výzvy VÚC – mesto zatiaľ nedávalo ţiaden projekt.
 p. Golis:
- programový rozpočet – remitenda Zvestí je takmer 30 %,
- ul. Kollárova – auto T+T sa tam otáča po zeleni, dať tam zábrany,
- ul. Kollárova - ţelezné obrubníky sú poškodené a zdevastované, hrozí úraz.
Odpovedal p. Jeţo, prednosta MsÚ:
- vozidlá T+T – nedá sa tam dať nejaká pevná zábrana, na zem vyznačiť zákaz státia
- obrubníky – cez údrţbu mesta sa to urobí.
 p. Očko:
- dopravné značenie v meste – prechody pre chodcov – zlé značenie,
- diaľnica Dubná skala – KNM – kedy sa začne, ktoré úseky budú prvé?
- Dubská cesta – veľmi frekventovaná, dať tam aspoň spomaľovač
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
- diaľnica – nemám ţiadne záväzné informácie. Vyuţívame kaţdú moţnosť upozorniť
na dôleţitosť diaľnice a privádzača.
- spomaľovač – neporiešilo by to zaťaţenosť cesty, ešte by bol väčší hluk
 p. Ondreášová:
- keď sa bude kosiť, pokosiť najskôr detské ihriská, je veľký výskyt kliešťov, ktoré sa v
tráve drţia,
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- značenie na ulici Belanského – vysvetliť občanom tie miesta, kde sú kríţiky,
- kto bude moderovať Jakubovské hody?
- náčelník MsP – nosenie uniformy – ak sa za ňu hanbí, nemá tam čo robiť.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
- parkovacie miesta na ul. Belanského sú na dĺţku 1 auta. Ak by boli autá zaparkované
za sebou, to stredné by nemohlo vyjsť, preto sú tam tie miesta s kríţikom, ktoré slúţia
ako nájazd alebo výjazd z parkovacieho miesta.
- moderátora Jakubovských hodov zabezpečuje riaditeľ MKŠS
 p. Macášek:
- potreba mlynčeka pre MŠ 9. mája – urýchlene riešiť,
- kosenie v meste – ÚM zakúpiť ešte 1 alebo 2 kosiace stroje,
- parkovanie na ul. Belanského – bolo prezentované, ako to bude výhodné. To
zakreslenie je scestné.
- zaťaţenosť cesty k INE - treba vysporiadať pozemky pod panelovou cestou,
nevyhneme sa tomu. Uţ teraz sa tým zaoberať.
- rozhodnutie vlády – príde do KNM opäť okresný úrad, zatiaľ iba odbor civilnej
ochrany a ţivotného prostredia.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
- kosiace stroje – ÚM musí zváţiť ich potrebu, financie,
- parkovanie na ul. Belanského – navštívili ma podnikatelia, navrhujú obrátiť dopravu.
Budeme sa snaţiť vyjsť v ústrety. Výber z automatov – do roka sa nám investícia
vráti. Zo strany obyvateľov sú pozitívne ohlasy.
- pozemky pod panelovou cestou – mala by to byť cesta 3. triedy – patrí VÚC, môţeme
urgovať VÚC.
- okresný úrad – viac by ľudí potešilo, keby namiesto odboru CO bol ţivnostenský
odbor
 p. Randa:
- vodorovné dopravné značenie urobiť aj v poliklinike, vyznačiť, kde sa nesmie
parkovať, vyhradiť miesta pre sanitné vozidlá.

K bodu č. 25:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedajúci poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Mgr. Daniel Bandura
I. overovateľ

Ing. Igor Behúň
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Jeţo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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