Zápisnica
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 13.03.2014
Prítomní:

viď prezenčná listina

K bodu č. 1:
21. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Hartel, primátor mesta. Privítal
prítomných poslancov a zamestnancov mesta. Ospravedlnil neskorší príchod poslancov p.
Mičiana a p. Suchánka.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Daniel Bandura, Igor Behúň, Janka Drexlerová
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh na zloženie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Daniel Bandura, Igor Behúň, Janka Drexlerová.
(13/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Marcel Chládek, Pavel Urban
Program rokovania:
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3.
Kontrola plnenia uznesení
4.
Návrh VZN č. 1/2014 o poskytovaní podpornej sociálnej služby - stravovanie v jedálni
5.
Návrh VZN č. 2/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky a mimoriadnej jednorazovej
dávky
6.
Návrh VZN č. 3/2014 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby, odľahčovacej
služby, spôsobe určenia úhrady a platenia úhrady za domácu opatrovateľskú službu
7.
Dodatok č. 1 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku MsK Kys. Nové Mesto
8.
Štatút Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto
9.
Žiadosti o dotáciu:
9.1. Rodičovské združenie pri ZŠ Dolinský potok – Športový deň priateľstva
9.2. TRIGLAV, o.z., Lipová 873/4, KNM – Športom ku zdraviu všetkých
9.3. ZO Slovenského zväzu chovateľov KNM – Okresná výstava zvierat KNM 2014
9.4. Mariášový klub KNM – Slovenský pohár v mariáši
9.5. ZO Slovenského zväzu záhradkárov – Okresná výstava ovocia, zeleniny a medu
v KNM
s medzinárodnou účasťou poľských a českých záhradkárov
9.6. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb KNM – Seniorská rybka
9.7. Únia žien Slovenska – Žena roka
10. Návrh členov mestskej školskej rady
11. Nakladanie s majetkom mesta
11.1. Plaváreň
11.2. Ing. Timotej Červený – predaj pozemku
11.3. Mgr. Peter Chovaňák – predaj pozemku
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12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

11.4. CSS Fantázia – prenájom časti pozemku
11.5. Riešenie parkovísk pred bytovými domami U1, U2 Kamence
Návrhy komisií
12.1.
Žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
12.2.
Žiadosti o nájomný byt
12.3.
Žiadosti o trvalý a prechodný pobyt
12.4.
Žiadosť o splátkový kalendár
Prerokovanie platu primátor mesta
Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Správa o sťažnostiach za rok 2013
Rôzne
Interpelácie
Záver

 p. Hartel, primátor mesta – v bode rôzne bolo plánované predstavenie nového
väčšinového spoločníka po Kysuca, s.r.o. Vzhľadom na ich pracovné vyťaženie požiadali
o umožnenie skoršieho vystúpenia. Navrhujem preto, aby toto bolo zaradené do programu
hneď po bode č. 2. Ďalej požiadal poslanec p. Ochodničan, aby bod č. 11 Nakladanie
s majetkom mesta, bol zaradený za bod č. 3 (viď príloha č. 1)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh na úpravu programu rokovania
II. schvaľuje program rokovania mestského zastupiteľstva dňa 13,.03.2014 s úpravami.
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Predstavenie spoločnosti Kysucká energetická s.r.o., zmeny v spol. Kysuca, s.r.o.
3.
Kontrola plnenia uznesení
11. Nakladanie s majetkom mesta
11.1. Plaváreň
11.2. Ing. Timotej Červený – predaj pozemku
11.3. Mgr. Peter Chovaňák – predaj pozemku
11.4. CSS Fantázia – prenájom časti pozemku
11.5. Riešenie parkovísk pred bytovými domami U1, U2 Kamence
4.
Návrh VZN č. 1/2014 o poskytovaní podpornej sociálnej služby - stravovanie v jedálni
5.
Návrh VZN č. 2/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky a mimoriadnej jednorazovej
dávky
6.
Návrh VZN č. 3/2014 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby, odľahčovacej
služby, spôsobe určenia úhrady a platenia úhrady za domácu opatrovateľskú službu
7.
Dodatok č. 1 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku MsK Kys. Nové Mesto
8.
Štatút Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto
9.
Žiadosti o dotáciu:
9.1. Rodičovské združenie pri ZŠ Dolinský potok – Športový deň priateľstva
9.2. TRIGLAV, o.z., Lipová 873/4, KNM – Športom ku zdraviu všetkých
9.3. ZO Slovenského zväzu chovateľov KNM – Okresná výstava zvierat KNM 2014
9.4. Mariášový klub KNM – Slovenský pohár v mariáši
9.5. ZO Slovenského zväzu záhradkárov – Okresná výstava ovocia, zeleniny a medu
v KNM s medzinárodnou účasťou poľských a českých záhradkárov
9.6. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb KNM – Seniorská rybka
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10.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

9.7. Únia žien Slovenska – Žena roka
Návrh členov mestskej školskej rady
Návrhy komisií
12.1.
Žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
12.2.
Žiadosti o nájomný byt
12.3.
Žiadosti o trvalý a prechodný pobyt
12.4.
Žiadosť o splátkový kalendár
Prerokovanie platu primátor mesta
Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Správa o sťažnostiach za rok 2013
Rôzne
Interpelácie
Záver
(13/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)

Predstavenie spoločnosti Kysucká energetická s.r.o., zmeny v spol. Kysuca, s.r.o.
Viacerí spoločníci spoločnosti Kysuca, s.r.o. predali svoje podiely spoločnosti Kysucká
energetická s.r.o.. Táto spoločnosť je 5/6 vlastníkom, mesto ostáva vlastníkom v 1/6.
 Mgr. Ivan Ďuďák, Kysucká energetická – predstavil spoločnosť, ktorá pôsobí
v teplárenstve už dlhú dobu. Svoju činnosť zameriava na 3 oblasti:
 projekty energetickej efektívnosti
 výroba energie
 spracovanie a dodávka energetickej biomasy.
Diskusia:
 p. Ochodničan – cena tepla pôjde dole alebo hore? Rozvody budete meniť?
 p. Ďuďák, Kysucká energetická – tento rok určite sa cena tepla nebude meniť, rozvody
plánujeme postupne meniť.
 p. Macášek – Pre koho je toto výhodné? Osobne si myslím, že toto nebude výhodné pre
občanov. V septembri 2012 ste vznikli, potichúčky spoločníci predali svoje podiely, čo
spoločenská zmluva pripúšťa. Prečo vedenie mesta neinformovalo občanov, že k predaju
podielov dochádza? Bolo by slušné minimálne to ponúknuť spoločníkovi – mestu KNM.
 p. Ďuďák, Kysucká energetická – som presvedčený, že spolupráca bude dobrá, že budeme
dobrí partneri, bude to prospešné pre odberateľov.
 p. Hartel, primátor mesta – mesto neinformovalo preto, lebo k odpredaju došlo po
decembrovom zastupiteľstve. Mesto má podiel 1/6, preto nemohlo rozhodnutie
spoločníkov o predaji svojho podielu ovplyvniť. Informáciu o predaji predkladáme
v najbližšom možnom termíne, teda na dnešnom zastupiteľstve. Na valnom zhromaždení,
ktoré rozhodlo o odpredaji, som hlasoval proti.
 p. Macášek – keď bola snaha zaviesť parkovací systém, sedeli sme tu 3 krát. Aj keď mesto
má podiel iba 1/6, stále mám ten pocit, že ide o neinformovanosť zastupiteľstva. Osobne
si myslím, že predaj podielu spôsobí mestu starosti. Môže mesto prísť aj o svoj podiel, tak
je postavená spoločenská zmluva.
 p. Behúň – majetok bývalej s.r.o. ostáva mesta?
 p. Hartel, primátor mesta – s.r.o. spravuje mestský majetok. Ich je budova a kotol na
štiepku. Rozvody a ostatné technologické zariadenia, napr. výmenníkové stanice, to je
majetok mesta.
 p. Behúň – aká zmluva teda existuje?
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 p. Mušková, odd. právne – nájomná zmluva je do roku 2020, výpovedná doba je 24
mesiacov. V opačnom prípade automaticky sa predlžuje ďalej na 10 rokov.
K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p. Ježo, prednosta MsÚ.
uzn. č. 166/2013 – v plnení
uzn. č. 213/2013 – splnené – doplnil informáciu primátor mesta
uzn. č. 214/2013 – viď bod č. 14 – samostatný bod.
K bodu č. 11.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou obdržali poslanci v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Behúň – ako je možné, že sa podpísali 2 zmluvy na ten istý pozemok? Je možné tú istú
chybu urobiť znova?
 p. Hartel, primátor mesta – neviem ako sa to mohlo stať. V minulosti platil iný zákon,
nemusela sa nájomná zmluva prerokovať v zastupiteľstve. Je na tom primátorovi, ktorý to
podpísal ako by to vysvetlil.
 p. Behúň – keby sme to dali do prenájmu, na koľko rokov by to bolo?
 p. Hartel, primátor mesta – išlo by o koncesnú zmluvu. V nájomnom vzťahu je nutné
vysporiadavať majetok, v prípade koncesnej zmluvy je majetok stále mesta. Ide v tomto
prípade o dobu 50 rokov.
 p. Poláček – vtedy tá zmluva nepodliehala zastupiteľstvu? O aké stánky sa jednalo?
 p. Mušková, odd. právne – stánky firmy TOPAS na ul. ĆSA, Dl. Poľského
a Sládkovičovej. V roku 2002 boli podpísané 2 zmluvy.
 p. Poláček – navrhujem urobiť kontrolu, aký je zisk v tých stánkoch.
 p. Mušková, odd. právne – firma si uplatnila náhradu ušlého zisku.
 p. Poláček – p. Hošták, čo mal záujem o krytú plaváreň, prečo sa im to neodpredalo?
 p. Hartel, primátor mesta – zamietlo sa to z dôvodu, že firma žiadala od mesta predaj za 1
Sk. My sme chceli, aby to najskôr zrealizovali, potom im to predáme. Bola tu vyjadrená
pochybnosť MsZ, že keď to prevedieme, nebudeme mať na nich dosah, aby to urobili tak,
ako sme požadovali.
 p. Urban – namietal som v zastupiteľstve, aby dôvodová správa bola napísaná
v zrozumiteľnej forme. Prekvapilo ma, že zlyhal ľudský faktor na úrovni primátora, čo by
sa nemalo stať. Keď bola podpísaná duplicitná zmluva, zaráža ma, deklarujeme skutkový
stav zo súdu. Ak mu my zamietneme, máme alternatívy riešenia? Najskôr by sme mali
vyriešiť p. Hlada, potom plaváreň. Mám taký dojem, že sa mi tu niečo podsúva.
 p. Hartel, primátor mesta – otvorili sme to celé, lebo to navzájom súvisí. Za pôsobenia
predchádzajúcich primátorov boli podpísané 2 zmluvy na to isté. Druhý primátor aj keď
vedel, že je začaté súdne konanie, podpísal s firmou TOPAS zmluvu. Ja som toto všetko
iba zdedil.
 p. Urban – vy ste zodpovedný za to čo predkladáte.
 p. Kandrik – to čo tam stojí to je iba torzo plavárne, je to iba obslužná budova k plavárni,
ktorá mala byť otvorená. Každý krok, ktorý smeruje k akémukoľvek riešeniu plavárne, je
dobrý. Podmienky sú stanovené.
 p. Golis – niečo bližšie ohľadom koncesnej zmluvy – koncesný majetok – viď zákon
o majetku obce. Myslím si, že tak ako to chceme urobiť, tak to nefunguje. Má sa urobiť
najskôr súťaž návrhov a na vybratý návrh vysúťažiť záujemcu, ktorý ho zrealizuje.
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 p. Hartel, primátor mesta – majetok je po celý čas majetkom mesta. Mohli by sme vybrať
návrh, potom by sme ho ponúkli – môže sa stať, že nenájdeme záujemcu, ktorý by ho
zrealizoval.
 p. Golis – povedal som svoj názor. Mesto má určiť čo potrebuje. Pokiaľ bude platiť
koncesná zmluva, bude všetko v poriadku. Keď dôjde k skončeniu, bude treba sa
vysporiadať.
 p. Mušková, odd. právne – naozaj je to komplikovaná zmluva. Ide o obsah nie rozsah. Je
na nás, čo si do zmluvy dáme. V zmluve máme možnosť upraviť rôzne problémy.
 p. Golis – bude taký koncesionár, ktorý sa vzdá majetku a podpíše zmluvu?
 p. Hartel, primátor mesta – on bude brať úžitky po dobu využívania majetku.
 p. Kandrik – myslím si, že o tých právnických veciach je teraz zbytočné debatovať.
Stavba je rozostavená, ten kto pôjde na koncesiu, musí si vybavovať nové stavebné
povolenie na nové stavebné objekty.
 p. Očko – nesúhlasím s pripomienkou p. Kandrika. Zákonom je dané, čo má koncesná
zmluva obsahovať. Ten, kto bude investovať, nič nebude jeho.
 p. Kuba – bavíme sa o právnej podstate veci. Keď sa bude uzatvárať zmluva, budú to
poslanci, čo budú rozhodovať. Nebude to klasická plaváreň, iba nejaký biobazén.
 p. Hartel, primátor mesta – zatiaľ nevieme, čo nám ponúknu. Vyberieme ten návrh, čo sa
nám bude zdať najvýhodnejší. Netrváme na krytej plavárni, ale na tom, že súčasťou
športového areálu bude aj voda.
 p. Golis – s vybratým uchádzačom sa uzatvorí koncesná zmluva. Nemá mesto urobiť
výberové konania aj na návrh?
 p. Poláček – záujemca keby prišiel taký, aký bol čo sme mali predtým, či mu to
predáme.
 p. Kandrik – pripomienky odzneli, odporúčam prerokovať aj návrh koncesnej zmluvy
pred jej podpísaním.
 p. Macášek – môže sa prihlásiť jeden alebo viacero uchádzačov. Každý môže
predložiť iný zámer.
 p. Ondreášová – budova už stojí viac ako 20 rokov, treba nejaký statický posudok.
 p. Hartel, primátor mesta – všetko bude na náklady stavebníka
 p. Ondreášová – výberová komisia – podľa čoho sa vyberalo? Mohol by tam pracovať aj
p. Očko?
 p. Hartel, primátor mesta – navrhli sme predsedov komisií. P. Drexlerová sa vzdala s tým,
že namiesto seba odporúča p. Kandrika. Odporúčam do komisie aj Ing. Jurekovú
z investičného oddelenia.
 p. Poláček – odstupujem, doplniť iného člena.
 p. Mičian – vzdávam sa člena komisie, navrhujem namiesto seba p. Kubu.
 p. Macášek – nedočítal som sa o akú čiastku sa súdilo.
 p. Mušková, právne oddelenie – išlo o sumu cca 457 tis. € za 10 rokov ušlého zisku.
Považujeme to za neprimerané.
 p. Macášek – ak si uplatňuje nárok na pozemky plavárne, je to adekvátne?
 p. Mušková, odd. právne – nech dá na súd, ten rozhodne.
 p. Macášek – v pozemkoch je aj ten pozemok kde je pamätník vyhorenia mesta?
 p. Očko – už v roku 2006 bolo spracované využitie tohto pozemku.
 p. Hartel, primátor mesta – poznám to, povedal som to hneď v úvode. My si môžeme
navrhnúť, ale my musíme nájsť takého, čo urobí niečo také, čo budeme akceptovať a on to
bude ochotný spraviť.
 p. Macášek – existuje nejaký prepočet, že to bude do 5 mil. €? Stále sa boríme
s problémom vodného kanála.
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 p. Hartel, primátor mesta – nemal by zasahovať.
 p. Macášek – vnímam tento materiál ako veľmi dobrý, nadčasový. Získame koncepciu
využitia priestranstva.
 p. Randa – ak má záujem pracovať v komisii aj p. Golis, nech sa páči, umožňujem mu to
namiesto seba.
 p. Hartel, primátor mesta – bolo by dobré, aby v komisii bol predseda finančnej komisie.
 p. Ondreášová – čo v takom prípade, ak tá statika bude narušená?
 p. Kandrik – statika nejaví známky narušenia, ide o železobetónový skelet a strecha
nezateká.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.1 návrh Ing. Miroslava Hlada, Sládkovičova 1095,
Kysucké Nové Mesto na mimosúdne vyrovnanie prevod pozemku – p. č. C KN 1287/12 ttp
399 m2, časť pozemku č. C KN 4901/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 408 m2
podľa nájomnej zmluvy, a stavbu rozostavanej plavárne vrátane pozemku, na ktorom stojí,
a priľahlých pozemkov, ako kompenzáciu na zaplatenie ušlého zisku z titulu nájomnej
zmluvy uzavretej dňa 27. 12. 2002.
II. zamieta návrh Ing. Miroslava Hlada, Sládkovičova 1095, Kysucké Nové Mesto na
mimosúdne vyrovnanie prevod pozemku – p. č. C KN 1287/12 ttp 399 m2, časť pozemku č.
C KN 4901/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 408 m2 podľa nájomnej zmluvy,
a stavbu rozostavanej plavárne vrátane pozemku, na ktorom stojí, a priľahlých pozemkov,
ako kompenzáciu na zaplatenie ušlého zisku z titulu nájomnej zmluvy uzavretej dňa 27.
12. 2002.
III. prerokovalo v bode programu č. 11.1 návrh na vyhlásenie výberového konania na akciu
využitie rozostavaného areálu Plavárne (rozostavaný objekt a pozemky) na
športovorekreačné účely.
IV. schvaľuje výberové konanie na akciu využitie rozostavaného areálu Plavárne
(rozostavaný objekt a pozemky) na športovorekreačné účely s tým, že s vybratým
uchádzačom bude uzavretá koncesná zmluva v zmysle §-u 9c/ ods. 1/ písm. b/ zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Podmienky výberového konania sú
súčasťou tohto uznesenia, ako príloha č. 1.
V. určuje výberovej komisie na otváranie ponúk „Výberové konanie – Plaváreň“
v nasledovnom zložení: JUDr. Ing. Milan Očko, Ing. Ján Kandrik, Ing. Vavrín Randa,
PaedDr. Marcel Chládek, Štefan Kuba, Miloslav Suchánek, JUDr. Emília Mušková,
JUDr. Ľubomír Ježo, Ing. Miriam Jureková.
VI. ukladá prednostovi Mestského úradu Kysucké Nové Mesto zverejniť podmienky
výberového konania „Výberové konanie – Plaváreň“ na úradnej tabuli mesta, webovej
stránke mesta a v tlači (týždenník MY Kysucké noviny, KYSUCE, Žilinský večerník).
T: 31.03.20104
Z: v texte
(15/0/2/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 11.2:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – nie je tam iný prístup, iba z jeho dvora. Odpredať iba ½ pozemku.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.2 žiadosť Ing. Timoteja Červeného a manželky Mgr.
Dany Červenej, obidvaja trvale bytom Ochodnica č. 161, o odpredaj pozemku – p. č. C
KN 62/40 zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá
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je zapísaná na liste vlastníctva č. 1880 vo výlučnom 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) predaj časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 1880 v k. ú.
Kysucké Nové Mesto – parcely č. C KN 62/40 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca
25 m2, ktorá presná výmera bude určená v zmysle geometrického plánu, s tým, že
odpredávaná časť bude vymedzená predĺžením hraníc pozemku – p. č. C KN 64 (dĺžka
odpredávanej časti pozemku bude totožná so šírkou pozemku – p. č. C KN 64) žiadateľom:
Ing. Timotej Červený a manželka Mgr. Dana Červená, obidvaja trvale bytom: Ochodnica
č. 161, za cenu podľa znaleckého posudku, ktorý si dajú na vlastné náklady vypracovať
žiadatelia s tým, že znalca určí mesto, a tiež si dajú vypracovať na vlastné náklady
geometrický plán na odčlenenie parcely.
Jedná sa o prebytočný a neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta, ku ktorému mesto
nemá žiadny prístup, preto ho nemôže užívať.
Predaj nehnuteľnosti sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Predmet prevodu je prístupný z pozemku žiadateľov,
ktorí zabezpečujú jeho úpravu a využijú ho za účelom rozšírenia dvora k domu č. s. 1337
na ul. Pivovarská v Kysuckom Novom Meste, ktorého sú bezpodielovými spoluvlastníkmi
vo verejnom záujme v prospech nájomcov bytov a nebytových priestorov.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 11.3:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – tie pozemky čo sú za činžiakom, už sú všetky odpredané?
 p. Hartel, primátor mesta – je na vlastníkoch, aby požiadali o odpredaj.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.3 žiadosť Mgr. Petra Chovaňáka, trvale bytom
Clementisova 1033/23, Kysucké Nové Mesto, o odkúpenie 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
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) predaj pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 1880 v k. ú.
Kysucké Nové Mesto – parcely č. C KN 1287/18 trvalé trávne porasty o výmere 261 m2
žiadateľovi: Mgr. Petrovi Chovaňákovi, trvale bytom: Clementisova 1033/23, Kysucké
Nové Mesto, za cenu podľa znaleckého posudku, ktorý si dá na vlastné náklady
vypracovať žiadateľ s tým, že znalca určí mesto.
Jedná sa o prebytočný a neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta.
Predaj nehnuteľnosti sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Žiadateľ je výlučným vlastníkom priľahlých parciel č. E
KN 505 záhrada o výmere 112 m2, č. E KN 504 záhrada o výmere 254 m2 a p. č. E KN
509 záhrada o výmere 65 m2 s tým, že na týchto pozemkoch vykonáva v súčasnosti
pozemkové úpravy tak, aby spojením pozemku p. č. C KN 1287/18 a parciel č. E KN 504,
E KN 505, E KN 509 vznikla po geometrickom zameraní jedná ucelená parcela vhodná na
IBV. Prevodom dotknutej parcely vznikne po geometrickom zameraní jeden ucelený
pozemok vhodný na IBV.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 11.4:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Kandrik – to je to Centrum na ulici Belanského?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.4 žiadosť Centra sociálnych služieb Fantázia,
Belanského 12, 024 01 Kysucké Nové Mesto o prenájom časti parcely č. C KN 286/2 v k.ú.
Kysucké Nové Mesto o výmere 18 m2 za účelom umiestnenia garáže pre osobný automobil
CSS Fantázia v KNM na dobu neurčitú.
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 – časti parcely č. C KN 286/2 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 18 m2, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1880, žiadateľovi:
Centrum sociálnych služieb Fantázia, Belanského 12, 024 01 Kysucké Nové Mesto, na
dobu neurčitú za účelom umiestnenia garáže pre osobný automobil CSS Fantázia v KNM,
za cenu 9,00 €/rok.
Jedná sa o dočasne prebytočný nehnuteľný majetok mesta.
Prenájom nehnuteľnosti sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: CSS Fantázia zabezpečuje starostlivosť o zdravotne
postihnutých ľudí a jedná sa o verejný záujem. Zriaďovateľom CSS Fantázia je ŽSK.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 11.5:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Urban – ak sa rozhodneme ísť touto cestou, parkovisko bude verejné, majetok mesta?
 p. Macášek – na mape je to ktorý pozemok?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.5 návrh na riešenie parkovísk pred bytovými domami
č. s. 2822, č. s. 2823 na ul. ČSA, Kamence, Kysucké Nové Mesto a spôsob financovania
technickej infraštruktúry (ďalej len „TI“) Dostavba sídliska Kamence bytové domy č. s.
2822, č. s. 2823 na ul. ČSA, Kamence, Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje riešenie parkovísk a spôsob financovania TI tak, že Mesto Kysucké Nové Mesto
dá vypracovať znalecký posudok už na vykonané práce a dodávky TI s tým, že od firmy
UNITECH SLOVAKIA, s. r. o., Kysucké Nové Mesto, IČO: 36436259, mesto odkúpi
čiastočne ukončené dielo TI za cenu podľa znaleckého posudku pod podmienkou, že firma
UNITECH SLOVAKIA, s. r. o., resp. Tibor Očko, sprostredkuje odpredaj pozemku parcely č. C KN 1095/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere podľa geometrického
plánu v prospech Mesta Kysucké Nové Mesto za symbolické 1,00 €.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Vybudovanie nájomných bytov:
 p. Hartel, primátor mesta – už v minulosti to bolo schválené, občania z rod. domov mali
pripomienky, preto sa to zastavilo. Je na to spracovaná projektová dokumentácia, ktorá
stála cca 1 mil. korún, teraz leží v šuflíku. Projekt nie je v rozpore so stavebným zákonom,
je vo verejnom záujme, je nedostatok nájomných bytov. Bol aj iný návrh, aby sa bytový
dom nepostavil tak, ako je spracovaná projektová dokumentácia, ale na vedľajšom mieste.
Odporúčam toto odročiť a urobiť prieskum verejnosti. Sú tri možnosti – postaviť tak ako
je v PD, postaviť vedľa, nestavať vôbec. Je na rozhodnutí zastupiteľstva.
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Diskusia:
 p. Poláček – prieskum verejnej mienky – viem ako to bolo ohľadom pošty. Ten kto býva
dole, dáva súhlas. Tí, čo bývajú hore, tí to nechcú. Výstavba bola pre niečo zamietnutá.
Úplne im znemožníme riadne bývanie, budú hľadieť z oboch strán do okien susedného
činžiaka. Som zásadne proti tomu, aj oddychovej zóne.
 p. Suchánek – vizualizácia je trochu inak, je to zužovaný pozemok, je tam málo
zelene. Nie je to vhodné, lepší je variant za gymnáziom.
 p. Slivka – svoj postoj som prezentoval už dávnejšie, Kamence sú preľudnené. Nechať
tam iba zeleň, už tam nič nedávať.
 p. Macášek – toto už predebatovávame druhý krát. Chýba tu architekt mesta. Treba nájsť
architekta. Byty v KNM sú drahšie ako v Žiline. Ak prišiel návrh vybudovať bytovku,
som proti. Nie sme ako na hojdačke, že každé dva roky budeme meniť svoj názor.
Nezahusťujme priestor, nechajme voľnosť priestranstvu. Žiadostí o nájomné byty nie je až
tak veľa.
 p. Ondreášová – nesúhlasím s odročením. Tí občania, ktorí tam bývajú s tým nesúhlasia,
ani ja nesúhlasím. Som za to aby sa stavali byty, treba si rozmyslieť, kde bytovku
postavíme.
 p. Hartel, primátor mesta – toto je jediný vhodný pozemok vo vlastníctve mesta, kde je
možné postaviť bytovku. Aj z pohľadu nákladov je to najvhodnejšie.
 p. Poláček – za čo ideme trestať tých ľudí, čo tam majú záhrady alebo tých, čo tam už
bývajú?
 p. Kandrik – projektant čo to navrhol, určite riešil všetky kritéria, podľa kompletného
urbanistického návrhu, rozptylové plochy, aby sa deti mali kde hrať. Projekt stál nemálo
peňazí. Zaťaženie na Kamencoch V. bolo plánované minimálne 2 krát také ako je
v súčasnosti. Podľa ÚP mesta je ten priestor presne pre 3 takéto domy. Náklady na
premiestnenie aké by vznikli - treba to zvážiť.
 p. Ondreášová – byty treba stavať. My sme tu pre občanov, treba sa pozerať na ich
záujmy.
 p. Golis – treba stavať, treba hľadať vhodné lokality. Budú tam bývať ľudia, nie
písmenká a normy.
 p. Slivka – nadstavba bytového domu na Nábrežnej sa zastavila pre pripomienky
občanov. Jeden obytný dom nevyrieši bytovú situáciu občanov v meste.
 p. Poláček – Kamence už nie je sídlisko, je to nocľaháreň na konci mesta. Dajme
hlasovať o tom, či áno alebo nie.
 p. Urban – treba sa zamyslieť nad tým, čo do budúcna. Prijať uznesenie, vytypovať
lokality na výstavbu.
 p. Randa – finančná komisia mala návrh iba tam, kde je červený. Dal som alternatívu, tam
ako je zelený návrh.
 p. Ondreáš, predseda petičného výboru – som Žilinčan, byt som tu kupoval preto, lebo
vzduch ako tu sa v Žiline nenájde. Keď sa dostavia gymnázium, bude to dobré. Ten
priestor je vhodný pre deti, s bytovkou by to bolo zahustené.
 p. Hartel, primátor mesta – návrh som predložil v presvedčení, že konám vo verejnom
záujme. Treba rozhodnúť, ako a či sa bude stavať.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.5 zámer vybudovania nájomných bytov v lokalite
Kamence
II. schvaľuje dokončenie zámeru vybudovania nájomných bytov v lokalite Kamence v zmysle
spracovanej technickej dokumentácie
(1/17/0/1 – uznesenie nebolo schválené)
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.5 zámer vybudovania nájomných bytov v lokalite
Kamence
II. schvaľuje dokončenie zámeru vybudovania nájomných bytov v lokalite Kamence,
alternatívne riešenie, výstavba nájomného bytového domu severne od nedokončenej ZŠ
Kamence, kolmo na líniu postavených bytoviek U1, U2
(8/7/3/0 – uznesenie nebolo schválené)
K bodu č. 4:
Návrh VZN č. 1/2014 o poskytovaní podpornej sociálnej služby – stravovanie v jedálni spolu
s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 návrh VZN č. 1/2014 o poskytovaní podpornej
sociálnej služby – stravovanie v jedálni.
II. schvaľuje VZN č. 1/2014 o poskytovaní podpornej sociálnej služby – stravovanie
v jedálni.
(14/0/0/4 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5:
Návrh VZN č. 2/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky a mimoriadnej jednorazovej dávky
spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 návrh VZN č. 2/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky
a mimoriadnej jednorazovej dávky.
II. schvaľuje VZN č. 2/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky a mimoriadnej jednorazovej
dávky.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené
K bodu č. 6:
Návrh VZN č. 3/2014 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby,
spôsobe určenia úhrady a platenia úhrady za domácu opatrovateľskú službu spolu
s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Urban – koľko máme aktívnych opatrovateliek? V § 1, ods.6 je uvedené, že OS sa
poskytuje spravidla v domácnosti opatrovaného – ako si vysvetliť to spravidla? Ako sa
vykonáva kontrola? Opatrovateľ chodí k tomu istému opatrovanému? Prosím vysvetliť §
4, ods. 3, § 5 ods. 3. Zabezpečujeme aj tie najťažšie stavy?
 p. Ondreášová – sú opatrovateľky kontrolované? Dostalo sa mi, že niektoré
opatrovateľky vábili od opatrovaných prevod bytu a pod.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 návrh VZN č. 3/2014 o poskytovaní domácej
opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, spôsobe určenia úhrady a platenia úhrady za
domácu opatrovateľskú službu
II. schvaľuje VZN č. 3/2014 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby, odľahčovacej
služby, spôsobe určenia úhrady a platenia úhrady za domácu opatrovateľskú službu
(14/0/2/1 – uznesenie bolo schválené)
10

K bodu č. 7:
Dodatok č. 1 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku MsK KNM spolu s dôvodovou
správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Bandura – môžu deti použiť kultúrny poukaz?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bodu programu č. 7 návrh Dodatku č. 1 ku Knižničnému a výpožičnému
poriadku Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto zo dňa 1.1. 2006
II. schvaľuje Dodatok č. 1 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku Mestskej knižnice
Kysucké Nové Mesto zo dňa 1.1.2006
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 8:
Štatút Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto spolu s dôvodovou správou bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Urban – skorigovať vypustenie bodu č. 2, ale treba povedať, že nedisponujeme
referátom kultúry. Pokiaľ schvaľujem ako poslanec rozpočet, mal by som mať právo
rozhodovať o vedúcom knižnice. V okolitých knižniciach je nad vedúcim ešte vedúci na
úrade. V MsK zriadiť právnu subjektivitu, je to verejná inštitúcia, ktorá by mala
poskytovať plný servis. Keby mala právnu subjektivitu, mohla by sa uchádzať o finančné
zdroje, napr. vozičkár sa do knižnice vôbec nedostane. Premýšľať nad tým, aby sa dole
vybudovalo bezbariérové oddelenie, tie 2 firmy, čo sú v nájme, dať preč.
 p. Hartel, primátor mesta – urobiť právnickú osobu. Ak by bolo možné využívať zdroje
iba s podmienkou právnej subjektivity, zvážime pre a proti, v tej chvíli sa rozhodneme.
Sme otvorení tomuto riešeniu.
 p. Urban – knižnica má 5 zamestnancov. Zobrať jedného človeka so znalosťou angličtiny
na polovičný úväzok ako špičkového manažéra, plus na polovičný úväzok ako ekonóma.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 návrh Štatútu Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje Štatút Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto so zmenou, ktorú odporučila
mestská rada.
(15/2/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 9.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – navrhujem body č. 9 prerokovať am blok.
Diskusia:
 p. Golis – predložené návrhy sú v alternatíve – schvaľujeme alebo neschvaľujeme.
Žiadosť TRIGLAV – nepáči sa mi to, nie som s tým stotožnený
 p. Poláček – výhrady by som mohol mať proti určitým zväzom. Toto je funkčný
tréning, nie box.
 p. Golis - nie som proti športu, iba som povedal svoj názor.
 p. Macášek – bod č. 9.4 – kde je sídlo Mariášového klubu? V bode č. 9. 6 – disciplíny,
ktoré budú prezentovať nie sú tak finančne náročné ako žiadajú výšku financií.
 p. Hartel, primátor mesta – v návrhu na uznesenie nie je tá ich požadovaná suma, ale suma
navrhovaná.
 p. Ondreášová – Mariášový klub každý rok im dávame. Sú tam ľudia, ktorí pracujú, môžu
si to zaplatiť. Toto sú všetci čo žiadajú?
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 p. Mičian – Slovenský pohár v mariáši je akcia, na ktorú príde cca 300 účastníkov.
Každého účastníka stojí tento turnaj cca 500 €.
 p. Urban – opakujú sa stále tie isté žiadosti. Navrhujem vytvoriť určitý modul, napr. na
sociálnu oblasť, kultúru. Opakovane každý rok žiadať o dotáciu – nech si každý vytvorí
obraz.
 p. Poláček – nebol som nikdy proti dotáciám. Zaskočil ma p. Golis, toto je funkčný
tréning.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.1 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Rodičovského združenia pri Základnej škole Dolinský potok č. 1114, Kysucké Nové Mesto,
pod názvom “Športový deň priateľstva „
II. schvaľuje poskytnutie dotácie na projekt Rodičovského združenia pri Základnej škole
Dolinský potok č. 1114 Kysucké Nové Mesto, s názvom “Športový deň priateľstva„ vo
výške 550 €.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.2 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
občianskeho združenia TRIGLAV, Lipová č. 873/4, 024 01 Kysucké Nové Mesto pod
názvom “Športom ku zdraviu všetkých „
II. schvaľuje žiadosť občianskeho združenia TRIGLAV, Lipová č. 873/4, 024 01 Kysucké
Nové Mesto na poskytnutie dotácie pre projekt “Športom ku zdraviu všetkých „ vo výške
600 €.
(15/1/1/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.3 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt Základnej
organizácie Slovenského zväzu chovateľov Kysucké Nové Mesto, Novomeského 1241, 024
01 Kysucké Nové Mesto pod názvom „Okresná výstava zvierat KNM 2014“,
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Základnej organizácie Slovenského zväzu
chovateľov Kysucké Nové Mesto, Novomeského 1241, 024 01 Kysucké Nové Mesto pre
projekt “Okresná výstava zvierat KNM 2014 „ vo výške 550 €.
(16/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.4 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Mariášového klubu Kysucké Nové Mesto, Lipová 816, 024 01 Kysucké Nové Mesto pod
názvom “Slovenský pohár v mariáši „
II. schvaľuje poskytnutie dotácie na projekt Mariášového klubu, Lipová 816, 024 01,
Kysucké Nové Mesto, pod názvom “Slovenský pohár v mariáši„ vo výške 400 €.
(15/2/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9. 5 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt Základnej
organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Kysucké Nové Mesto, Jesenského 1055, 024
01 Kysucké Nové Mesto pod názvom “Okresná výstava ovocia, zeleniny a medu KNM
s medzinárodnou účasťou poľských a českých záhradkárov„
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Základnej organizácie Slovenského zväzu
záhradkárov, Kysucké Nové Mesto, Jesenského 1055, 024 01 Kysucké Nové Mesto pre
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projekt „Okresná výstava zeleniny, ovocia a medu v KNM s medzinárodnou účasťou
poľských a českých záhradkárov „ vo výške 550 € (15/0/2/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.6 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt Zariadenia
pre seniorov a domova sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto, Štúrova 1210/61, 024 04
Kysucké Nové Mesto pod názvom “Seniorská rybka „
II. schvaľuje žiadosť Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Kysucké Nové
Mesto, Ľ. Štúra 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto na poskytnutie dotácie pre projekt
“Seniorská rybka„ vo výške 450 €.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.7 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt Únie žien
Slovenska, okresný výbor Kysucké Nové Mesto pod názvom “Žena roka „
II. schvaľuje žiadosť Únie žien Slovenska, okresný výbor Kysucké Nové Mesto na poskytnutie
dotácie pre projekt “Žena roka„ vo výške 400 €.
(16/1/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Suchánek – navrhujem hlasovať verejne.
 p. Macášek – ako často táto rada zasadá, sú aj nejaké konkrétne výstupy?
 p. Svrčková – taktiež odporúčam verejné hlasovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode č. 10 návrh dvoch kandidátov - zástupcov Mesta Kysucké Nové Mesto
do mestskej školskej rady v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
II. schvaľuje verejné hlasovanie za dvoch kandidátov - zástupcov Mesta Kysucké Nové Mesto
do mestskej školskej rady v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10 návrh dvoch kandidátov - zástupcov Mesta Kysucké
Nové Mesto do mestskej školskej rady v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
II. schvaľuje kandidátov - zástupcov Mesta Kysucké Nové Mesto p. Janky Drexlerovej a
Mgr. Ladislava Vendrinského, do mestskej školskej rady v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 12.1.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – procedurálny návrh - celý bod 12 prerokovať am blok.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12 procedurálny návrh – prerokovať body č. 12.1 – 12.4
am blok.
II. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať body č. 12.1 – 12.4 am blok.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)





p. Ondreášová – čo je to 20 € na dieťa, čo si za to kúpi?
p. Poláček – bude potrebné zmeniť VZN.
p. Drexlerová – aká je situácia pri bode č. 12.4?
p. Hartel, primátor mesta – p. Štrkáčová – výkon sa pozdrží, už niečo zaplatila. Ak
doplatí, predĺži sa nájomná zmluva.

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.1.1 žiadosť p. Evy Balážovej, trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
II. schvaľuje žiadosť p. Evy Balážovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodný pobyt
Dubská cesta 1376/5-21 o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v sume 20,00 € formou
vecnej dávky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.1.2 žiadosť p. Márii Balážovej, trvalý pobyt 1. mája
č. 53, Kysucké Nové Mesto o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.
II. schvaľuje žiadosť p. Márii Balážovej, trvalý pobyt 1. mája č. 53, Kysucké Nové Mesto
o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v sume 40,00 € formou vecnej dávky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.2.1 žiadosť p. Patrika Žideka, trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje pridelenie garsónky č. 9 v bytovom dome 922/42 ul. Komenského v Kysuckom
Novom Meste na dobu určitú v zmysle VZN č. 1/2012 o nakladaní s bytovým fondom
mesta Kysucké Nové Mesto p. Patrikovi Židekovi trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.2.2 žiadosť p. Mgr. Ladislava Feilera, trvalý pobyt
Kysucké Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje pridelenie 1-izbového nájomného bytu č. 22 v bytovom dome 613/5 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. Mgr. Ladislavovi Feilerovi, trvalý pobyt
Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.3.1 žiadosť p. Martiny Zradulovej, trvalý pobyt
Clementisova 1033/23-40 Kysucké Nové Mesto, prechodný pobyt Cesta do Rudiny
2939/7A-6 Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt pre seba a svoju
rodinu ato: Martina Zradulová, maqnž. Branislav, dcéra Klaudia Kaniaková a syn
Tomáš Zradula do nájomného bytu na ul. Cesta do Rudiny 2939/7A-6 Kysucké Nové
Mesto
II. schvaľuje žiadosť p. Martiny Zradulovej, trvalý pobyt Clementisova 1033/23-40 Kysucké
Nové Mesto, prechodný pobyt Cesta do Rudiny 2939/7A-6 Kysucké Nové Mesto o súhlas
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k prihláseniu na trvalý pobyt pre: Martina Zradulová – žiadateľka, Branislav Zradula –
manžel, Klaudia Kaniaková – dcéra, Tomáš Zradula – syn, do nájomného bytu na ul.
Cesta do Rudiny 2939/7A-6 Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.3.2 žiadosť p. Petra Malíka, trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto, prechodný pobyt Murgašova 613/5-40 Kysucké Nové Mesto o súhlas
k prihláseniu na trvalý pobyt pre seba a svoje 2 deti a to: Peter Malík – žiadateľ, Jana
Malíková – dcéra, Matúš Malík – syn, do nájomného bytu na ul. Murgašova 613/5-40
Kysucké Nové Mesto, ktorého je nájomníkom
II. schvaľuje žiadosť p. Petra Malíka, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne bytom
Murgašova 613/5-40, Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt pre:
Peter Malík – žiadateľ, Jana Malíková – dcéra, Matúš Malík – syn, do nájomného bytu
na ul. Murgašova 613/5-40 Kysucké Nové Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.3.3 žiadosť p. Miroslavy Káčerovej, trvalý pobyt
Kysucké Nové Mesto, prechodný pobyt Murgašova 613/5-39 Kysucké Nové Mesto
o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt pre seba a svoje 2 deti a to: Miroslava Káčerová –
žiadateľka, Viktória Valiašková – dcéra a Michal Káčer – syn, do nájomného bytu na ul.
Murgašova 613/5-39 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje žiadosť p. Miroslavy Káčerovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, prechodne
bytom Murgašova 613/5-39, Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt
pre: Miroslava Káčerová – žiadateľka, Viktória Valiašková – dcéra a Michal Káčer – syn,
do nájomného bytu na ul. Murgašova 613/5-39 Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.4 žiadosť p. Karolíny Štrkáčovej, trvalý pobyt Dubská
cesta 1376/5-44 Kysucké Nové Mesto o splátkový kalendár na dlžnú sumu, ktorá jej
vznikla za úhradu nájomného a služieb spojených s bývaním.
II. zamieta žiadosť p. Karolíny Štrkáčovej, trvalý pobyt Dubská cesta 1376/5-44 Kysucké
Nové Mesto o súhlas k uzatvoreniu dohody o splátkový kalendár, ktorý jej vznikol za
neplnenie si povinnosti platenia za nájom bytu a služby spojené s bývaním
(16/0/1/0 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 13:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Týmto bodom rokovania poveril primátor svoju zástupkyňu.
Diskusia:
 p. Urban – toto je návrh, treba to tak brať. My môžeme pohyblivú zložku znížiť.
Navrhujem odmenu 20 %.
 p. Ondreášová – nemyslím si, že primátor odvádza prácu tak, aby mal zarábať takéto
peniaze. Okrem chodníkov, čo sa robí v každom meste, sa v našom meste nerobí nič.
Primátorovi bola ponúknutá budova okresného úradu za 1 korunu, prečo ju neodkúpil?
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – toto mesto reagovalo na každú jednu výzvu. Opäť
sme uspeli v medzinárodnej – rekonštrukcia a nadstavba domu kultúry. Pri prepočte
hodinovej mzdy primátora a odmeny poslanca majú poslanci cca 60 € na hodinu.
 p. Urban – každý máme svoj názor. Primátor je štatutár, má nárok na určitý plat. Pre
občanov je to vysoká čiastka.
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 p. Golis – to o tých 60 € si nemyslela vážne. Poslanci riešia problémy každodenne.
Občania ich zastavujú na ulici, nemôže im povedať, že sa ponáhľa a ísť preč.
 p. Poláček – som prekvapený z toho, čo si povedala. Vieš dobre, ako často sa
zdržiavam na úrade. Prečo sa vtedy nekúpil okresný úrad?
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – my sme vôbec neboli oslovení s ponukou na kúpu
okresného úradu.
 p. Poláček – pani Klimková poslala viacerým meil čo zarábajú vedúci.
 p. Macášek – požiadam bývalého predsedu OÚ, aby povedal, že toto ponúkol na
odpredaj.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13 plat primátora Mesta Kysucké Nové Mesto v zmysle
zák. č. 154/2011 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov podľa §-u 4/ ods. 4/
II. schvaľuje Ing. Jánovi Hartelovi, primátorovi mesta Kysucké Nové Mesto, podľa zák. č.
154/2011, ktorým sa novelizuje zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, s účinnosťou
od 01. 01. 2014 plat primátora Mesta Kysucké Nové Mesto vo výške 3.063,00 € mesačne
z toho:
- schvaľuje podľa § 3 ods. 1/ zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, v znení
novely zák. č. 154/2011 Z. z., s účinnosťou od 01. 01. 2014 plat primátora Mesta KNM
v sume 2.084,72 € mesačne, ktorý bol vypočítaný podľa § 4/ ods. 1/ tabuľka bod 6/
podľa počtu obyvateľov mesta KNM od 10 001 obyv. do 20 000 obyvateľov vo výške
2,53 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny
rok, ktorá činí 824,00 €,
- rozhodlo podľa § 4 ods. 2/ zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, v znení
novely zák. č. 154/2011 Z. z., s účinnosťou od 01. 01. 2014 o zvýšení tohto platu
o 46,90 %, čo predstavuje 978,28 € mesačne (13/2/3/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 14:
Správa o výsledku následných finančných kontrol spolu s dôvodovou správou bola
poslancom doručená v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Svrčková – body č. 14 – 16 predkladá hlavná kontrolórka, navrhujem ich prerokovať
am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14 procedurálny návrh – prediskutovať a hlasovať
o bodoch č. 14 – 16 am blok.
II. schvaľuje body č. 14 – 16 prediskutovať a schváliť am blok
(15/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Macášek – plážové ihrisko – všetci sme dostali list od p. Fabšíka. To, čo uviedla pani
kontrolórka korešponduje s tým, čo p. Fabšík. Zarážajúce je to, čo píše p. Fabšík – možné
pochybenie v projektovej dokumentácii plážového ihriska. Treba vykonať kontroly
vykonania kvality prác.
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 p. Hartel, primátor mesta – škoda, že p. Fabšík neposlal ten materiál v predstihu, mohli
sme zaujať stanovisko. Dáme mu písomnú odpoveď. Komisia výstavby a oddelenie
investičné vykoná kontrolu, predloží správu.
 p. Poláček – koľko mesto dostalo dotáciu?
 p. Hartel, primátor mesta – 3.000,00 €.
 p. Poláček – prečo to teraz opravuje druhá firma?
 p. Jureková, odd. investičné – rozpočet bol 14.000,00 €, dotácia 3.000,00 €. Zmluva bola
uzatvorená s najvýhodnejším uchádzačom. Práce boli zrealizované v závere roka 2012
z dôvodu čerpania dotácie aj v nepriaznivých klimatických podmienkach. V jarných
mesiacoch sa prejavilo podmáčanie terénu, ktoré bolo nutné riešiť oddrenážovaním.
Okrem týchto prác boli objednané ešte terénne úpravy.
 p. Poláček – chválime sa, že vždy vysúťažíme to najladnejšie. Potom tomu zodpovedá
aj kvalita práce. Aj lavičky v pešej zóne.
 p. Hartel, primátor mesta – taký je zákon, že vyhráva ten, kto ponúkne najnižšiu cenu.
 p. Jureková, odd. investičné – lavičky sú z tropického dreva, treba ich každoročne
udržiavať.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14 správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku
následných finančných kontrol č. 12/2013, 13/2013, 1/2014, 2/2014, 3/2014.
II. berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku následných finančných
kontrol č. 12/2013, 13/2013, 1/2014, 2/2014, 3/2014
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15 správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta za rok 2013
II. berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16 správu o vybavovaní sťažností za rok 2013
II. berie na vedomie správu o vybavovaní sťažností za rok 2013.
(16/0/0/0 – uznesenia boli schválené)
K bodu č.17, 18:.
 p. Ondreášová:
 ul. Revolučná - občania požadujú doplniť lavičky na detskom ihrisku,
 obnoviť pieskovisko na ul. Revolučnej,
 ul. Nešporova – lavičky doplniť a nejaké hojdačky
 cintorín – pomníky s urnami – vyplniť chodník terasovými kockami.
 p. Golis:
 poďakovanie za skultúrnenie prostredia pri bývalom daňovom úrade. V meste sú
lokality, ktoré priťahujú mládež, občania žiadajú nápravu.
 alkohol u mladých – údajne sa nemôže dať fúkať mladým, treba potom aj o 3.00 hod.
ráno zobudiť rodičov,
 môže mesto urobiť VZN o konzumácii alkoholu na verejných miestach?
 rekonštrukcia športovej haly,
 vybudovať verejné osvetlenie k daňovému úradu.
Dal písomný návrh na ukladacie uznesenie (viď príloha č. 2)
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17 poslanecký návrh na vykonanie kontroly
nájomných zmlúv na nehnuteľný majetok mesta
II. ukladá hlavnej kontrolórke mesta vykonať kontrolu nájomnej zmluvy na nehnuteľný
majetok mesta – pozemok pod novinovým stánkom na ul. Matice slovenskej, vo veci
využívania prenajatej nehnuteľnosti podľa predmetu zmluvy. Správu predložiť na
nasledujúce zasadnutie MsZ
T: v texte
Z: v texte
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Kandrik – športová hala – lacnejší variant riešenia.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
Čítal som správu, požiadame firmu, aby to posúdila z pohľadu týchto pripomienok
 p. Macášek:
 verejná súťaž je urobená, strešná krytina na hale už nie je funkčná. Ak sa dá nová,
môže dôjsť k zrúteniu. Preveriť požiadavky, prípadne zastaviť výberové konanie.
Existujúca športová hala vykazuje prvky nestability.
Odpovedal p. Čierňava, riaditeľ MKŠS:
Ako správcovi majetku mi záleží, aby hala bola funkčná. Strecha nemá ani náznak korózie
ako bola opravená. Nie som proti, aby sa tam statik pozrel.
 p. Kandrik:
 otázka športu - požadujem rozdelenie rozpočtových financií na jednotlivé oddiely
 p. Bandura:
 koľko sa ušetrilo na údržbe ciest? Z týchto financií presunúť na odstavné plochy pod
kontajnery na ul. Lipová, Litovelská.
 kedy sa bude niečo robiť s tzv. škvárou na ihrisku – dať tam umelú trávu,
 priestor pri daňovom úrade – preliezky vo večerných hodinách strácajú svoju
funkčnosť – monitorovať to častejšie,
 čo s mostom do Radole? Plocha vozovky je v dezolátnom stave – vyvolať rokovanie
s kompetentnými.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 výšku ušetrených financií konkretizuje Údržba mesta v rámci záverečného účtu,
 umelá tráva je cca 250 – 300 tis. €. Je pravdepodobnosť, že by sa uvoľnili finančné
prostriedky zo Slovenského futbalového zväzu – ak by sa to robilo, tak určite iba
v spolupráci.
 p. Behúň:
 detské ihrisko pri Bille – štrk sa dostáva na chodník,
 návrh technického spracovania elektronizácie mestského zastupiteľstva.
Odpovedal p. Drexler:
Existuje digitalizácia. Náš názor je taký, že v zasadacej miestnosti bude mať každý
k dispozícii počítač, kde si počas zastupiteľstva môže spracovávať materiál, ktorý mu bude
zasielaný meilovou poštou na adresu, ktorú si udá. V prvom kroku je potrebné nahlásiť, kto
požaduje zasielanie materiálov meilom.
 p. Macášek - všetky dokumenty posielať meilom, nech každý nahlási, ako chcú materiál.
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 p. Mičian:
 poliklinika – VÚC požiadal o zabezpečenie parkovacích miest pre lekárov. Dopravný
inšpektorát nedal súhlas, treba to riešiť ako celok – vybudovanie parkovísk.
Navrhujem do komisie – členov komisie výstavby, poslanci VÚC, pracovníci
oddelenia výstavby
 most Radoľa – cesta sa zhoršuje
 pošta Kamence – ako to dopadlo?
 panelový dom Cesta do Rudiny – dotácia na dlažbu na chodby,
 VZN o dotáciách – príloha č. 3 – navrhujem ju zrušiť.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 musíme vstúpiť do jednania so všetkými vlastníkmi, zoberiem si to na starosť – stretnutie
zástupcov,
 cesta do Rudiny – dom s nižším štandardom, už sme tam viac investovali,
 pošta – v tejto veci som zatiaľ nekonal,
 príloha č. 3 k VZN o dotáciách – neviem to posúdiť, ak si to spôsob účtovania vyžaduje,
treba to akceptovať, ak je to podvojné, tak zrušiť.
 p. Poláček:
 myslel som si, že záverečný účet bude už teraz, potom sa investičné akcie budú robiť
zasa v zime
 p. Klimková žiadala ospravedlnenie – bolo to účelové urobené, ona povedala, že to
neposielala, ja sa ospravedlňujem,
 parkovisko Revolučná – lavičky nie. Už viacerí boli za mnou, že lavičky nie.
 parkovisko pri DSS – je tam veľký kontajner
 situácia pri daňovom úrade – namontovať svetlo
 kamera na ihrisku pri Bille funguje? Videl som ako prišla hliadka, prídem pešo, nie
autom, všetci sa rozutekajú.
 niekto si trénuje šmyky na aute na parkovisku pri Bille,
 2 svetlá tam nesvietia, ako keby si to niekto naschvál tak urobil
Odpovedal zástupca náčelníka MsP:
 kamera na ihrisku pri Bille – kamera funguje. Možno to tak vyzerá, že nikto nič nevidí. 9
priestupkov sme riešili. MsP nie vždy môže zasiahnuť represívne.
 p. Drexlerová – žiada písomnú odpoveď
 parkovanie zlé – ul. Komenského je nebezpečná, chodia tadiaľ deti zo školy,
 ľudia z ul. Nábrežná 908, 951 ponúkajú záhradky na vybudovanie spevnených plôch,
 bytový dom 900 na ul. Nábrežná – je pekne opravený, žiadajú od mesta obnovu
chodníka (svojpomocne),
 951 – parkovisko chcú tam, kde treba vyrezať 3 stromy,
 situácia detí v MŠ – nepokryjú sa všetky žiadosti.
 p. Randa:
 počty detí aj na MŠ 9. mája prevyšujú požiadavky.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
S VÚC som riešil požiadavku gymnázia, že im tam zateká a máme to riešiť my ako vlastníci
budovy. Ale oni to užívajú bezplatne. Treba urobiť zámenu. VÚC tak bude môcť investovať
do budovy gymnázia, my presťahovať deti z bývalých jaslí do vymenenej budovy do ZŠ
Nábrežná a jasle využívať ako škôlku.
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 p. Slivka – MŠ 9. mája sa dá poriešiť ešte 1 triedou, treba však nábytok a 1 učiteľku.
 p. Macášek – písomný návrh (viď príloha č. 3)
 prechod ul. Murgašova,
 oprava kovovej lávky na Dubskej ceste,
 autobusová stanica pri INE – zaradiť vybudovanie chodníka do Dubia,
 výberové konanie v nadväznosti na zákon – všetky práce realizujú 2 firmy, potom cca
185 tis. € išlo na údržbu,
 výstavba nájomných bytov – pri odpredaji pozemkov sa malo skôr prikláňať k zámeru,
aby sme prípadne scelili pozemky – na bytovú výstavbu,
 podnikateľská činnosť vlastníci pozemkov – výstavba nájomných bytov,
 blíži sa obdobie, že my ako mesto budeme musieť kupovať pozemky.
 p. Poláček:
 prechody osvetlenie – prečo sa prechod dáva hneď za križovatkou? Treba to dať tam,
kde je osvetlenie.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 ak to situácia umožňuje, budeme tak robiť.
K bodu č. 19:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu primátor poďakoval za účasť a zasadnutie
mestského zastupiteľstva ukončil.

PaedDr. Marcel Chládek
I. overovateľ

PhDr. Pavel Urban, PhD.
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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