Zápisnica
z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 12.06.2014
Prítomní:

viď prezenčná listina

K bodu č. 1:
22. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Hartel, primátor mesta. Privítal
prítomných poslancov a zamestnancov mesta. Ospravedlnil neúčasť p. Svrčkovej.
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.
(15/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Ľubomír Golis, Eva Hollá
Program rokovania:
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3.
Kontrola plnenia uznesení
4.
Návrh VZN č. 4/2014 – Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv
nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na
účely podpory sociálneho bývania
5.
Návrh VZN č. 5/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom v ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto
6.
Návrh VZN č. 6/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2013 o určení výšky dotácie
na osobné a prevádzkové náklady žiaka a dieťa škôl a školských zariadení pre rok 2014
7.
Návrh Štatútu Denného centra Klub 75
8.
Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky mesta KNM za
rok 2013
9.
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2013
9.1.Záverečný účet mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2013
10. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM za rok
2013
11. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS KNM za rok 2013
12. Vyhodnotenie programového rozpočtu mesta KNM za rok 2013
13.
Návrh na úpravy rozpočtu na rok 2014
13.1. Návrh na I. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2014
13.2. Návrh na I. úpravu rozpočtu MŠ 9. mája KNM na rok 2014
13.3. Návrh na I. úpravu rozpočtu MŠ Komenského KNM na rok 2014
13.4. Návrh na I. úpravu rozpočtu MŠ Litovelská KNM na rok 2014
13.5. Návrh na I. úpravu rozpočtu ZŠ Nábrežná KNM na rok 2014
13.6. Návrh na I. úpravu rozpočtu ZŠ Clementisova KNM na rok 2014
13.7. Návrh na I. úpravu rozpočtu ZŠ Dolinský potok KNM na rok 2014
13.8. Návrh na I. úpravu rozpočtu ZUŠ KNM na rok 2014
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14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

13.9. Návrh na I. úpravu rozpočtu CVČ KNM na rok 2014
13.10. Návrh na I. úpravu rozpočtu pr. org. Údržba mesta KNM na rok 2014
13.11. Návrh na I. úpravu rozpočtu pr. org. MKŠS KNM na rok 2014
13.12. Prevod fin. prostriedkov z ostatných fondov mesta - prebytok z roku 2010
13.13. Prevod fin. prostriedkov z ostatných fondov mesta – prebytok z roku 2011
13.14. Prevod fin. prostriedkov z ostatných fondov mesta – minulé roky
Nakladanie s majetkom mesta
14.1. SPP – distribúcia, a.s., Bratislava – zmluva o budúcej zmluve
14.2.
Mgr. František Šerík – odkúpenie časti pozemku
14.3.
Maria Kandriková – odkúpenie časti pozemku
14.4.
Anton Súkeník – odkúpenie časti pozemku
14.5.
Použitie fin. prostriedkov z prebytku minulých rokov – návrh inv. akcií na rok
2014
14.6.
Koncesná zmluva (plaváreň)
Návrhy komisií
15.1.
Žiadosti o nájomný byt
15.2.
Žiadosti o trvalý a prechodný pobyt
15.3.
Žiadosť o splátkový kalendár
15.4.
Žiadosť o nepristúpenie k vyprataniu bytu
Žiadosť Súkromnej ZUŠ Martin
Spevnené plochy a komunikácie ul. Belanského - poliklinika
Správa hlavného kontrolóra mesta o výsledku kontroly č. 4/2014, č. 5/2014 a č. 6/2014
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2014
Rozsah výkonu funkcie primátora mesta Kysucké Nové Mesto
Volebné obvody pre voľby do orgánov samosprávy mesta Kysucké Nové Mesto pre
volebné obdobie 2014-2018
Rôzne
Záver

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 program rokovania 22. zasadnutia mestského
zastupiteľstva dňa 12.06.2014.
II. schvaľuje program rokovania 22. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 12.06.2014:
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3.
Kontrola plnenia uznesení
4.
Návrh VZN č. 4/2014 – Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv
nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na
účely podpory sociálneho bývania
5.
Návrh VZN č. 5/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom v ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto
6.
Návrh VZN č. 6/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2013 o určení výšky dotácie
na osobné a prevádzkové náklady žiaka a dieťa škôl a školských zariadení pre rok 2014
7.
Návrh Štatútu Denného centra Klub 75
8.
Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky mesta KNM za rok
2013
9.
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2013
9.1.Záverečný účet mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2013
10. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM za rok
2013
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11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS KNM za rok 2013
Vyhodnotenie programového rozpočtu mesta KNM za rok 2013
Návrh na úpravy rozpočtu na rok 2014
13.1. Návrh na I. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2014
13.2. Návrh na I. úpravu rozpočtu MŠ 9. mája KNM na rok 2014
13.3. Návrh na I. úpravu rozpočtu MŠ Komenského KNM na rok 2014
13.4. Návrh na I. úpravu rozpočtu MŠ Litovelská KNM na rok 2014
13.5. Návrh na I. úpravu rozpočtu ZŠ Nábrežná KNM na rok 2014
13.6. Návrh na I. úpravu rozpočtu ZŠ Clementisova KNM na rok 2014
13.7. Návrh na I. úpravu rozpočtu ZŠ Dolinský potok KNM na rok 2014
13.8. Návrh na I. úpravu rozpočtu ZUŠ KNM na rok 2014
13.9. Návrh na I. úpravu rozpočtu CVČ KNM na rok 2014
13.10. Návrh na I. úpravu rozpočtu pr. org. Údržba mesta KNM na rok 2014
13.11. Návrh na I. úpravu rozpočtu pr. org. MKŠS KNM na rok 2014
13.12. Prevod fin. prostriedkov z ostatných fondov mesta - prebytok z roku 2010
13.13. Prevod fin. prostriedkov z ostatných fondov mesta – prebytok z roku 2011
13.14. Prevod fin. prostriedkov z ostatných fondov mesta – minulé roky
Nakladanie s majetkom mesta
14.1. SPP – distribúcia, a.s., Bratislava – zmluva o budúcej zmluve
14.2.
Mgr. František Šerík – odkúpenie časti pozemku
14.3.
Maria Kandriková – odkúpenie časti pozemku
14.4.
Anton Súkeník – odkúpenie časti pozemku
14.5.
Použitie fin. prostriedkov z prebytku minulých rokov – návrh inv. akcií na rok
2014
14.6.
Koncesná zmluva (plaváreň)
Návrhy komisií
15.1.
Žiadosti o nájomný byt
15.2.
Žiadosti o trvalý a prechodný pobyt
15.3.
Žiadosť o splátkový kalendár
15.4.
Žiadosť o nepristúpenie k vyprataniu bytu
Žiadosť Súkromnej ZUŠ Martin
Spevnené plochy a komunikácie ul. Belanského - poliklinika
Správa hlavného kontrolóra mesta o výsledku kontroly č. 4/2014, č. 5/2014 a č. 6/2014
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2014
Rozsah výkonu funkcie primátora mesta Kysucké Nové Mesto
Volebné obvody pre voľby do orgánov samosprávy mesta Kysucké Nové Mesto pre
volebné obdobie 2014-2018
Rôzne
Záver
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)

 p. Golis – p. Randa ma požiadal, aby som ako predseda SMER - SD oznámil, že už nie je
členom strany SMER- SD. Vystupuje z poslaneckého klubu.
 p. Poláček – koľko musí byť členov v poslaneckom klube aby mohol existovať?
 p. Hartel, primátor mesta – v zmysle rokovacieho poriadku minimálne 3 členovia.
K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesenia vykonal p. Ježo, prednosta MsÚ.
uzn. č. 38/2014 – splnené, viď materiál č. 18 na dnešnom zasadnutí
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uzn. č. 3/2014 – splnené
uzn. č. 166/2013 – splnené, viď materiál č. 3 na dnešnom zasadnutí
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 kontrolu plnenia uznesení
II. berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Macášek – finančná analýza je prehľadná. Finančné prostriedky, ktoré sa vrátili na účet
mesta mali byť použité pre CVČ. Bolo prijaté uznesenie, že vrátené fin. prostriedky sa
použijú na nadstavbu CVČ.
 p. Novotná, odd. finančné – teraz chodia financie v inom pomere ako predtým. Keď CVČ
nevyčerpalo financie, muselo ich vrátiť na účet mesta. Financie zo štátu už chodia iným
spôsobom, teraz máme problém, aby sme zabezpečili existenciu CVČ. Fin. prostriedky sa
nestratili, ich objem sa nachádza v prebytku, sú pretransformované na kapitálové
výdavky.
 p. Macášek – prečo neboli fin. prostriedky použité na nadstavbu, keď bolo prijaté
uznesenie?
 p. Hartel, primátor mesta – teraz je financovanie centier iné, nešli sme do nadstavby lebo
ich objem nestačil.
 p,. Macášek – nech pani riaditeľka CVČ vysvetlí, prečo sa nerealizovala nadstavba.
 p. Bendová, riaditeľka CVČ – privítala som to, že boli schválené financie na nadstavbu.
Už druhý rok bojujeme o prežitie. Štát financuje iba na žiaka od 5 – 15 rokov. Nebolo
dosť finančných prostriedkov.
 p. Macášek – v roku 2011 a 2012 ešte nebol taký systém financovania. Keď to nebolo
zahrnuté v investíciách v roku 2012, nenaplnili sme uznesenie.
 p. Ochodničan – CVČ chceli nadstavbu, kumulovali si financie. Vyplýva mi z toho, že
organizáciám sa neoplatí šetriť.
 p. Hartel, primátor mesta – výdavky na nadstavbu CVČ boli účelovo viazané. Keď sa
nevyčerpali, ostali v prebytku príslušného roku a MsZ rozhodlo o ich použití na iné
kapitálové výdavky. Bežné výdavky CVČ sme neobmedzovali. Prebytok nevznikol
šetrením bežných výdavkov.
 p. Kandrik – nepristúpilo sa k objednaniu projektu, hovorilo sa aj o kine. Treba urobiť
prehľad koľko financií dostáva na prevádzku CVČ.
 p. Hartel, primátor mesta – teraz ide hlavne o to, aby sme dokázali zaplatiť tých čo sú tam.
 p. Randa – úvaha bola nadstavba nad kinom. Sami poslanci sme od toho ustúpili.
 p. Slivka – aj s VÚC sa rokuje o zámene majetku, možno získame tú budovu pri ZŠ
Nábrežná, tam by sa CVČ zmestilo. Máme relatívne dosť budov.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 finančnú analýzu školského zariadenia Centra voľného
času, Komenského ulica č. 1163, Kysucké Nové Mesto
II. berie na vedomie finančnú analýzu školského zariadenia Centra voľného času,
Komenského ulica č. 1163, Kys. Nové Mesto. (16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 4:
Návrh VZN č. 4/2014 - Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv
nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely
podpory sociálneho bývania bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Urban – čl. 3 – použitie fondu prevádzky, údržby a opráv - výdavky z fondu opráv ak
nebudú postačovať?
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čl. 1, bod 1 – priľahlého pozemku k bytovému domu – špecifikovať
 p. Hartel, primátor mesta – výdavky z fondu ak nebudú postačovať budú kryté z rozpočtu
mesta, potom sa to premietne do nájomného
 p. Ježo, prednosta MsÚ – priľahlý pozemok – je to taxatívne určené zákonom
 p. Behúň – čl. 3, bod 1 – ako to bude pre byty uvedené v prílohe č. 2?
 p. Ochodničan – čl. 2, bod 1 – neuvažovalo sa s vyšším percentom?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 návrh VZN č. 4/2014 - Zásady tvorby a čerpania fondu
prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím
verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
II. schvaľuje VZN č. 4/2014 - Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv
nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na
účely podpory sociálneho bývania
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5:
Návrh VZN č. 5/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Kysucké Nové Mesto bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Urban – čl. 2 – I. stupeň navrhujem z 5,60 na 6,00 €, sumu 6,40 na 7,00 €.
 p. Randa – návrh VZN bol prerokovaný na komisii finančnej, ktorá sa stotožnila
s predloženým návrhom. Pán Urban je aj členom rady školy ZUŠ aj členom komisie
školstva, prečo to nepredložil tam?
 p. Macášek – prikláňam sa k tomu, čo povedal p. Randa. Mali by sme akceptovať
predložený návrh VZN.
 p. Behúň – zvýšenie nie je potrebné.
 p. Suchánek – rada školy citlivo zvažovala navýšenie
 p. Drexlerová – školská komisia nemala pripomienky, súhlasila s návrhom. Je potrebné sa
zaoberať školskou komisiou, poslanci nechodia na zasadnutia.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 návrh VZN č. 5/2014 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje VZN č. 5/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Kysucké Nové Mesto
(16/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6:
Návrh VZN č. 6/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2013 o určení výšky dotácie na
osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení na rok 2014 bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 návrh VZN č. 6/20104, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
16/2013 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl
a školských zariadení na rok 2014
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II. schvaľuje VZN č. 6/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2013 o určení výšky dotácie
na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení na rok 2014
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7:
Návrh Štatútu Denného centra Klub 75 bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 Štatút Denného centra Klub 75
II. schvaľuje Štatút Denného centra Klub 75
(16/0/1/0 - uznesenie bolo schválené )
 p. Hartel, primátor mesta – navrhujem v dennom centre vykonať kontrolu s nakladaním
finančných prostriedkov.
K bodu č. 8:
Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky mesta Kysucké Nové
Mesto za rok 2013 bola poslancom doručená v písomnej forme.
Diskusia:
 p,. Randa – procedurálny návrh – body č. 8 – 12 prerokovať am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať body č. 8 – 12 am blok.
(11/2/2/2 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Randa – všetky tieto materiály boli prerokované v komisii finančnej, ktorá ich odporúča
schváliť tak, ako je predložené. Odporúčam upriamiť pozornosť na bod č. 9.1 – záverečný
účet, str. 13 – výsledok hospodárenia – prebytok. 10 % z prebytku ide do rezervného
fondu.
 p. Ochodničan – audítorka robila správu, kontrolórka kontrolovala to isté. Zaujímavé je
zhodnotenie audítorky – ide podľa svojho úsudku.
 p. Behúň – stanovisko hlavného kontrolóra, str. 5 – nevrátené 41 000,00 €.
 p. Hartel, primátor mesta – snažíme sa fin. prostriedky zháňať aj z iných zdrojov, napr. 2
% z daní. S INA je dohodnuté, že nám ich poskytne, ale chcú to účelovo, na rekonštrukciu
atletickej dráhy. Musia sa však použiť v roku, v ktorom boli poskytnuté alebo
v nasledujúcom roku. To nebolo možné, pretože stavba atletickej dráhy predstavuje veľkú
investíciu, na ktorú treba zabezpečiť financie. Z toho dôvodu sme sa dohodli s MKŠS, že
prostriedky poskytnuté firmou INA bude používať na úhradu bežných výdavkov
a rezervu, ktorá vznikne nečerpaním výdavkov z rozpočtu bude kumulovať ako zostatok
nevyčerpaných prostriedkov a tieto sa použijú vtedy, keď začne výstavba atletickej dráhy.
 p. Čierňava, riaditeľ MKŠS – aby som ich mohol vrátiť, musím mať schválenú teraz
predloženú úpravu.
 p. Macášek – bol som proti tomu, aby sa celý materiál prerokovával am blok. Údržba
mesta – str. 7 – p. Kocúr je bezpečnostný technik, nemôžeme tieto služby zabezpečiť cez
neho?
 p. Jakubcová, riaditeľka ÚM – p. Kocúr pracuje pre Údržbu mesta dodávateľským
spôsobom.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 Správu nezávislého audítora o audite individuálnej
účtovnej závierky mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2013.
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II. berie na vedomie správu nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky
mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2013.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu
Záverečného účtu mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2013
II. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta
Kysucké Nové Mesto za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.1 Záverečný účet Mesta Kysucké Nové Mesto za rok
2013
 plnenie rozpočtu ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto za rok 2013
 plnenie rozpočtu ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto za rok 2013
 plnenie rozpočtu ZŠ Dolinský potok Kysucké Nové Mesto za rok 2013
 plnenie rozpočtu MŠ Komenského Kysucké Nové Mesto za rok 2013
 plnenie rozpočtu MŠ Litovelská Kysucké Nové Mesto za rok 2013
 plnenie rozpočtu MŠ 9.mája Kysucké Nové Mesto za rok 2013
 plnenie rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto za rok 2013
 plnenie rozpočtu CVČ Kysucké Nové Mesto za rok 2013
II. schvaľuje Záverečný účet Mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2013 bez výhrad
 plnenie rozpočtu ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto za rok 2013
 plnenie rozpočtu ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto za rok 2013
 plnenie rozpočtu ZŠ Dolinský potok Kysucké Nové Mesto za rok 2013
 plnenie rozpočtu MŠ Komenského Kysucké Nové Mesto za rok 2013
 plnenie rozpočtu MŠ Litovelská Kysucké Nové Mesto za rok 2013
 plnenie rozpočtu MŠ 9.mája Kysucké Nové Mesto za rok 2013
 plnenie rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto za rok 2013
 plnenie rozpočtu CVČ Kysucké Nové Mesto za rok 2013
III. schvaľuje použitie prebytku rozpočtu mesta za rok 2013
 na tvorbu rezervného fondu vo výške 24 178,95 €
 na krytie kapitálových výdavkoch mesta vo výške 217 610,56 €
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10 vyhodnotenie rozpočtu príspevkovej organizácie
Údržba mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2013.
II. schvaľuje vyhodnotenie rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta Kysucké Nové
Mesto za rok 2013.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11 vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej
organizácie MKŠS Kysucké Nové Mesto za rok 2013
II. schvaľuje vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS Kysucké Nové
Mesto za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12 vyhodnotenie programového rozpočtu mesta Kysucké
Nové Mesto za rok 2013
II. schvaľuje vyhodnotenie programového rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2013
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NÁZOV
Mesto

Spolu
MKSŠ

Program č.
Program 1:
Program 2:
Program 3:
Program 4:
Program 5:
Program 6:
Program 7:
Program 8:
Program 9:
Program 10:
Program 11:
Program 12:
Program 13:
Program 14:
Program 15:

Rok 2013
335 087,22
15 077,66
222 696,65
94 374,95
347 615,45
443 530,96
335 468,51
8 228,46
201 943,38
21 861,67
165 827,87
66 850,11
508 131,03
181 184,25
270 240,99
3 218 119,16
1 761,11
253 994,07
211 198,46
466 953,64

Program 2:
Program 10:
Program 11:

Spolu:
Údržba mesta

Program 4:
Program 5:
Program 7:
Program 12:
Program 15:

467,55
144 353,81
426 249,58
153 366,99
529,07
724 967,00

Program 9:
Program 14:

947 460,07
9 609,00
957 069,07

Program 9:
Program 14:

954 965,07
1 245,00
956 210,07

Program 9:
Program 14:

560 661,62
498,00
561 159,62

Program 9:
Program 14:

244 917,46
16,60
244 934,06

Spolu:
ZŠ Nábrežná
Spolu:
ZŠ Clementisova
Spolu:
ZŠ Dolinský potok
Spolu:
MŠ Komenského
Spolu:
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MŠ Litovelská

Program 9:
Program 14:

234 302,11
166,00

Spolu
MŠ 9. mája

234 468,11
Program 9:

295 375,85

Program 14:

66,40
295 442,25

CVČ

Program 9:

199 381,50

ZUŠ

Program 9:

531 418,41

Spolu:

CELKOM:

8 390 122,89

(17/0/0/0 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 13:
 p. Bandura – procedurálny návrh - navrhujem prerokovať am blok body č. 13.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh - prerokovať body č. 13 am blok.
16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Novotná, odd. finančné – informovala o technických úpravách, ktoré boli urobené na
základe pondelkového rokovania poslancov
 p. Hartel, primátor mesta – finančné prostriedky musia byť najskôr v príjmovej časti aby
sme ich mohli premietnuť do výdavkov.
 p. Drexlerová – školská komisia zasadala k úprave rozpočtu. Boli prítomní riaditelia škôl,
ktorí kvitujú predložený rozpočet.
 p. Suchánek – keď schválime body č. 13.1 A a B, ďalšie body vychádzajú z tohto
bodu. Bavme sa teda o týchto bodoch.
 p. Macášek – oceňujem prácu úradu, hospodárenie také, že peniaze môžeme použiť pre
ľudí na investičné akcie. Každý z poslancov sa snažil presadiť čo najviac investícií vo
svojom obvode, ale v 90 % sme akceptovali návrh exekutívy. Som rád, že sú tu financie
na projekt chodníka v Dubí, cesta Horná Skotňa. MŠ 9. mája – nie je tam konvektomat.
Uvažuje sa o jeho zakúpení.
 p. Poláček – investičné akcie máme až bod č. 14, potom budeme o tom rokovať.
Niektoré veci sú tu smiešne, napr. 9. mája mali 30 tis., teraz majú 26 tis. Je tu viacej
vecí, ktoré sme nevyrokovali a sú tam.
 p. Hartel, primátor mesta – odporúčam k tomuto pripojiť aj bod č. 14.5.
 p. Poláček – cesta ku lipke
 p. Hartel, primátor mesta – nie je to náš majetok. Najskôr to treba majetkoprávne
vysporiadať.
 p. Poláček – cesta ku čističke
 p. Hartel, primátor mesta – tak to tiež nie je náš majetok
 p. Suchánek – spevnené plochy ul. Clementisova – situácia je tu neúnosná
 p. Randa – okrem dopracovávaných materiálov sme všetko prerokovali v komisii
finančnej, ktorá to odporučila
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 p. Golis – som rád, že bolo poslancom vyhovené. Bolo to fajn urobené. 17 tis.na
komunikáciu však nestačí, za to sa to neurobí.
 p. Novotná, odd. finančné – je možnosť, že investície sa vysúťažia za nižšie sumy,
budeme presúvať.
 p. Poláček – tu keď sa súťaží, z 30 sa urobí 10. To pozlátime mesto. Ulica Nábrežná –
doteraz sa pre nich nič neurobilo, je tam počítané aj so vstupmi do vchodov?
 p. Novotná, odd. finančné – nie
 p. Slivka – ak toto zrealizujeme, mesto sa posunie ďalej
 p. Macášek – raz dáme peniaze do cudzieho majetku, druhýkrát nemôžeme.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.1 návrh na I. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto na rok 2014
II. schvaľuje návrh na I. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.2 návrh I. úpravy rozpočtu na rok 2014 Materskej
školy 9.mája Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje návrh I. úpravy rozpočtu na rok 2014 Materskej školy 9.mája Kysucké Nové
Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.3 návrh na I. úpravu rozpočtu MŠ Komenského ulica
č. 1162Kysucké Nové Mesto na rok 2014
II. schvaľuje I. úpravu rozpočtu MŠ Komenského ulica č.1162 Kys. Nové Mesto na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.4 návrh na I. úpravu rozpočtu MŠ Litovelská ulica č.
605/9 Kysucké Nové Mesto na rok 2014
II. schvaľuje I. úpravu rozpočtu MŠ Litovelská ulica č.605/9 Kys. Nové Mesto na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.5 návrh na I .úpravu rozpočtu na rok 2014 Základnej
školy Nábrežná, Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2014 Základnej školy Nábrežná, Kysucké
Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.6 návrh I. úpravy rozpočtu na rok 2014 Základnej
školy Clementisova, Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje návrh I. úpravy rozpočtu na rok 2014 Základnej školy Clementisova,
Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.7 návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2014 ZŠ
Dolinský potok , Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2014 ZŠ Dolinský potok, Kysucké Nové
Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.8 návrh na I. úpravu rozpočtu ZUŠ Štúrova ulica č.
467/6 Kysucké Nové Mesto na rok 2014
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II. schvaľuje I. úpravu rozpočtu ZUŠ Štúrova ulica č. 467/6 Kys. Nové Mesto na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.9 návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2014 Centra
voľného času Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2014 Centra voľného času Kysucké Nové
Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.10 návrh na I. úpravu rozpočtu príspevkovej
organizácie Údržba mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2014
II. schvaľuje návrh na I. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta Kysucké
Nové Mesto na rok 2014.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.11 návrh na I. úpravu rozpočtu príspevkovej
organizácie MKŠS Kysucké Nové Mesto na rok 2014
II. schvaľuje návrh na I. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS Kysucké Nové
Mesto na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.12 prevod finančných prostriedkov z ostatných fondov
mesta – prebytok z roku 2010 vo výške: 8 859,47 € na kapitálové výdavky – Spevnené
plochy pri obytných domoch 2013 * /č.373/
II. schvaľuje prevod finančných prostriedkov z ostatných fondov mesta – prebytok
z roku 2010 vo výške: 8 859,47 € na kapitálové výdavky – Spevnené plochy pri obytných
domoch 2013 * /č.373/
*uvedené finančné prostriedky boli schválené v I. úprave rozpočtu na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.13 prevod finančných prostriedkov z ostatných fondov
mesta – prebytok z roku 2011 vo výške : 575 971 € na kapitálové výdavky:
 Spevnené plochy pri obytných domoch 2013** /č.373/
 Chodník a spevnené plochy ul. Jesenského ** /č.383/
 Rekonštrukcia Námestia slobody * /č.377/
 Rekonštrukcia strechy BD č. 613 ** /č.375/
 Rekonštrukcia domu služieb PD ** /č.376/
 Športová hala – stavebné úpravy * /č.354/
 Stavebné úpravy Mestskej knižnice * /č.381/
 24 tr. ZŠ Kamence * /č.4/
 24 tr. ZŠ Kamence PD ** /č.4/
 Rozšírenie cintorína KNM * /č.2/
 Chodník Dubská cesta ** /č.328/
 Zatepl. objektov polikliniky, výmena okien ** /č.357/
 Zatepl. objektov polikliniky, spoluúčasť ** /č.357/
II. schvaľuje prevod finančných prostriedkov z ostatných fondov mesta – prebytok
z roku
2011 vo výške : 575 971 € na kapitálové výdavky:
 Spevnené plochy pri obytných domoch 2013** /č.373/
 Chodník a spevnené plochy ul. Jesenského ** /č.383/
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 Rekonštrukcia Námestia slobody * /č.377/
 Rekonštrukcia strechy BD č. 613 ** /č.375/
 Rekonštrukcia domu služieb PD ** /č.376/
 Športová hala – stavebné úpravy * /č.354/
 Stavebné úpravy Mestskej knižnice * /č.381/
 24 tr. ZŠ Kamence * /č.4/
 24 tr. ZŠ Kamence PD ** /č.4/
 Rozšírenie cintorína KNM * /č.2/
 Chodník Dubská cesta ** /č.328/
 Zatepl. objektov polikliniky, výmena okien ** /č.357/
 Zatepl. objektov polikliniky, spoluúčasť ** /č.357/
*uvedené finančné prostriedky boli schválené v rozpočtu na rok 2014
**uvedené finančné prostriedky boli schválené v I. úprave rozpočtu na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.14 návrh prevod finančných prostriedkov z ostatných
fondov mesta – minulé roky vo výške 694 € na bežné výdavky - Stavebné úpravy
a prístavba DK KNM *
657 835 € na kapitálové výdavky:
 Stavebné úpravy a prístavba DK KNM + PD * /č.305/
 Budova DHZ - kanal. prípojka, soc. zariad. ** /č.398/
 Chodník Dubie PD ** /č.390/
 Chodník Litovelská PD ** /č.403/
 Spevnené plochy a komun. ul. Belanského - poliklinika ** /č.387/
 Spevnené plochy pri obyt. domoch r.2014 ** /č.386/
 Spevnené plochy ČSA-BD 2822,2823-dokon. ** /č.401/
 Rekonštr. chodníka ul. Nábrežná pred BD 900 ** /č.402/
 Rekonštr. MK ul. Kukučínova /od ZVL po MYOTIS/ ** /č.404/
 Rekonštr. MK ul. Kysucká ** /č.405/
 Rekonštr. MK ul. Štefánikova ** /č.406/
 Rekonštr. spev. plôch ul.9.mája 1181** /č.407/
 Rekonštr. MK k IBV Podstránie - odbočka na Neslušskú cestu ** /č.408/
 Rekonštr. odst..plôch ul. Murgašova BD 1105,1108 ** /č.409/
 Rekonštr. spev. plôch ul. 9.mája 1184,1185 ** /č.410/
 Rekonštr. spev. plochy za BD 1180 ul. Jesenského ** /č.411/
 Rekonštr. MK Horná skotňa ** /č.412/
 MK ul. Kollárova ** /č.413/
 Rekonštr. MK ul. M. Slovenskej ** /č.414/
 Stav. úpr. prechod pre chodcov - 9.mája, Sládkovičova, Murgašova, Jesenského,
Kysucká, Nábrežná ** /č.396/
 Stojiská pre kontajnery TKO ** /č.415/
 IBV Podstránie MK a TI – PD ** /č.395/
 Územný plán zóny **
 Aktualizácia územného plánu mesta **
 Zariadenie detských ihrísk ** /č.388/
 VO ul. Sládkovičova ** /č.397/
 Rekonštr. zem. ved. VO - ul. Novomeského, Námestie slobody.** /č.416/
 Dom smútku B. Lehot - nákup katafalku **
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 Dopl. MR – Horná skotňa, Oškerda, Dubie, B.Lehota, Neslušská cesta ** /č.6/
 Príst. a stav. úpravy Domu smút. B. Lehota ** /č.372/
 Zatepl. bud. /pedag.psych.porad./- vým. okien ** /č.369/
 Kaplnka v Oškerde – prístrešok ** /č.399/
 Márnica v Dubí – prístrešok ** /č.400/
 Rekonštrukcia soc. zariad. MŠ 9.mája ** /č.391/
 Rekonštr. strešného plášťa ZŠ Nábrež. ** /č.389/
II. schvaľuje prevod finančných prostriedkov z ostatných fondov mesta – minulé roky vo
výške 694 € na bežné výdavky - Stavebné úpravy a prístavba DK KNM *
657 835 € na kapitálové výdavky:
 Stavebné úpravy a prístavba DK KNM + PD * /č.305/
 Budova DHZ - kanal. prípojka, soc. zariad. ** /č.398/
 Chodník Dubie PD ** /č.390/
 Chodník Litovelska PD ** /č.403/
 Spevnené plochy a komun. ul. Belansk. - polik. ** /č.387/
 Spevnené plochy pri obyt. domoch r.2014 ** /č.386/
 Spevnené plochy ČSA - BD 2822, 2823 - dokon. ** /č.401/
 Rekonštr. chodníka ul. Nábrežná, pred BD 900 ** /č.402/
 Rekonštr. MK ul. Kukučínova /od ZVL po MYOTIS/ ** /č.404/
 Rekonštr. MK ul. Kysucká ** /č.405/
 Rekonštr. MK ul. Štefánikova ** /č.406/
 Rekonštr. spev. plôch ul.9.mája 1181** /č.407/
 Rekonštr. MK k IBV Podstránie - odbočka na Neslušskú cestu ** /č.408/
 Rekonštr. odst. plôch ul. Murgašova BD 1105,1108 ** /č.409/
 Rekonštr. spev. plôch ul. 9.mája 1184, 1185 ** /č.410/
 Rekonštr. spev. plochy za BD 1180 ul. Jesenského ** /č.411/
 Rekonštr. MK Horná skotňa ** /č.412/
 MK ul. Kollárova ** /č.413/
 Rekonštr. MK ul. M. Slovenskej ** /č.414/
 Stav. úpr. prechod pre chodcov - 9.mája, Sládkovičova, Murgašova, Jesenského,
Kysucká, Nábrežná ** /č.396/
 Stojiská pre kontajnery TKO ** /č.415/
 IBV Podstránie MK a TI – PD ** /č.395/
 Územný plán zóny **
 Aktualizácia územného plánu mesta **
 Zariadenie detských ihrísk ** /č.388/
 VO ul. Sládkovičova ** /č.397/
 Rek. zem. ved. VO - ul. Novomeského, Námestie slobody.** /č.416/
 Dom smútku B. Lehota - nákup katafalku **
 Dopl. MR – H. skotňa, Oškerda, Dubie, B. Lehota
 Neslušská cesta ** /č.6/
 Príst. a stav. úpravy Domu smút. B. Lehota ** /č.372/
 Zatepl. bud. /pedag.psych.porad./-vým. okien ** /č.369/
 Kaplnka v Oškerde – prístrešok ** /č.399/
 Márnica v Dubí – prístrešok ** /č.400/
 Rekonštrukcia soc. zariad. MŠ 9.mája ** /č.391/
 Rekonštr. strešného plášťa ZŠ Nábrežná. ** /č.389/
*uvedené finančné prostriedky boli schválené v rozpočtu na rok 2014
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**uvedené finančné prostriedky boli schválené v I. úprave rozpočtu na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.15 prevod finančných prostriedkov z ostatných fondov
mesta – prebytok z roku 2013 vo výške 217 611 € na kapitálové výdavky:
 Spevnené plochy pri obytných domoch 2013 * /č.373/
 Zatepl. objektov polikliniky, spoluúčasť ** /č.357/
 Športová hala – mantinely pre florbal **
 Štadión – prípr. územia pre atlet. dráhu ** /č.394/
 Športová hala – rekonšt. obloženia stĺpov ** /č.392/
 Športová hala – rekonštr. palubovky ** /č.393/
II. schvaľuje prevod finančných prostriedkov z ostatných fondov mesta – prebytok z roku
2013 vo výške 217 611 € na kapitálové výdavky:
 Spevnené plochy pri obytných domoch 2013 * /č.373/
 Zatepl. objektov polikliniky, spoluúčasť ** /č.357/
 Športová hala – mantinely pre florbal **
 Štadión – prípr. územia pre atlet. dráhu ** /č.394/
 Športová hala – rekonšt. obloženia stĺpov ** /č.392/
 Športová hala – rekonštr. palubovky ** /č.393/
*uvedené finančné prostriedky boli schválené v rozpočtu na rok 2014
**uvedené finančné prostriedky boli schválené v I. úprave rozpočtu na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.5 návrh investičných akcií na rok 2014
II. schvaľuje návrh investičných akcií na rok 2014 – viď príloha
(17/0/0/0 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 14.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – mesto vychádza v ústrety žiadateľovi, aká je kompenzácia?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.1 žiadosť SPP – distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44/b,
825 11 Bratislava, IČO: 35910739, o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena na časť parcely č. C KN 4934/4 v k. ú. Kysucké Nové Mesto v rozsahu
podľa geometrického plánu.
II. schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časť parcely č. C KN
4934/4 v rozsahu podľa geometrického plánu v k. ú. Kysucké Nové Mesto s budúcim
oprávneným s vecného bremena: SPP – Distribúcia, a. s. Mlynské nivy 44/b, 825 11
Bratislava, IČO: 35910739 tak, ako je priložená v prílohe v návrhu na uznesenie.
Uznesenie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
(16/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 14.2:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Ochodničan – to je 5 000 m2?
 p. Hartel, primátor mesta – je to iba časť z tejto parcely.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.2 žiadosť Mgr. Františka Šeríka, trvale bytom
Kollárova 894, Kysucké Nové Mesto o odkúpenie časti pozemku - parcely č. C KN 193/1
zastavané plochy a nádvoria o výmere 4488 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísanej na
LV č. 1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, ako novovytvorenej
parcely č. C KN 193/19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 v zmysle GP č.
103/13 zo dňa 08. 08. 2013, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOKANCELÁRI Kysucké Nové
Mesto, ktorý bol úradne overený Správou katastra KNM dňa 22. 08. 2013 pod č. 248/2013
za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod novinovým stánkom, kde žiadateľ
realizuje predaj výrobkov podľa živnostenského listu.
II. neschvaľuje predaj časti pozemku – parcely č. C KN 193/1 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 4488 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísanej na LV č. 1880 vo výlučnom
vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, ako novovytvorenú parcelu č. C KN 193/19
zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 v zmysle GP č. 103/13 zo dňa 08. 08. 2013,
ktorý vyhotovila spoločnosť GEOKANCELÁRIA Kysucké Nové Mesto, ktorý bol úradne
overený Správou katastra KNM dňa 22. 08. 2013 pod č. 248/2013 žiadateľovi. Mgr.
Františka Šeríka, trvale bytom Kollárova 894, Kysucké Nové Mesto
(15/0/0/3 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 14.3:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Macášek – už dlhodobo predávame pozemky v rôznych výmerach. Dávam návrh, že tie
financie, ktoré sa získajú za predaj týchto nehnuteľností, kumulovať na kúpu pozemkov,
ktoré bude mesto potrebovať.
 p. Hartel, primátor mesta – predávame len tie pozemky, ktoré nemajú pre mesto význam.
Treba zvážiť, či má zmysel prijímať takého uznesenie. Ak by sme potrebovali pozemky
kúpiť, tak sa financie musia nájsť.
 p. Poláček – súhlasím s p. Macáškom. Mesto by mohlo odkúpiť pozemky, aby sme ich
zcelili.
 p. Očko – keď predávame pozemok, treba sa pozrieť aj na to, či žiadateľ o odpredaj
nemá iný pozemok, ktorý by mesto potrebovalo. Potom by sa to mohlo riešiť aj
výmenou pozemkov.
 p. Kandrik – toto je pozem ok za bývalými SSE, je k nemu prístup iba z parcely SSE
alebo zo susednej parcely.
 p. Macášek – ono to nie sú veľké peniaze za odpredaj, ale za všetky odpredaje
dohromady by sme sa čudovali aká suma by to bola.
 p. Novotná, odd. finančné – peniaze, ktoré nevyčerpáme, idú do prebytku, tie idú na
kapitálové výdavky.
 p. Macášek – už na začiatku som hovoril, že CVČ malo kumulované financie, teraz už nie
sú.
 p. Novotná, odd. finančné – vysporiadavanie pozemkov pod cestami je celoslovenský
problém. Nepreberajme ťarchu štátu na seba. Uznesenie o kumulácii financií CVČ treba
zrušiť.
 p. Očko – podporujem návrh p. Macáška.
 p. Hartel, primátor mesta – takéto drobnosti osobitne evidovať sa mi zdá zbytočné. Všetky
financie idú do spoločného vreca.
 p. Kandrik – urobiť inventúru, kde sme spoluvlastníci, pozemky ktoré by sme potrebovali.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.3 žiadosť Ing. Márie Kandrikovej, trvale bytom
Neslušská cesta 1220/40, Kysucké Nové Mesto, o odpredaj časti pozemku – p. č. C KN
62/40 zastavané plochy a nádvoria o výmere podľa geometrického plánu v k. ú. Kysucké
Nové Mesto, 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 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 26 m2, ktorá
presná výmera bude určená v zmysle geometrického plánu, s tým, že odpredávaná časť
bude vymedzená predĺžením hraníc pozemku – p. č. C KN 63 (dĺžka odpredávanej časti
pozemku bude totožná so šírkou pozemku – p. č. C KN 63) žiadateľke: Ing. Márii
Kandrikovej, trvale bytom Neslušská cesta 1220/40, 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, 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 žiadateľky a je
predĺžením dvora k rodinnému domu č. s. 194, ktorý je postavený na parcele č. C KN 63,
kde je vedená aj kanalizačná prípojka k domu č. s. 194 v Kysuckom Novom Meste, ktorého
je podielová spoluvlastníčka.
(15/0/2/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 14.4:
Materiál bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – na stretnutí poslancov bolo dohodnuté, že táto žiadosť bude
posúdená určenou komisiou, bude predložená na mimoriadne zasadnutie mestského
zastupiteľstva. Komisia bude hľadať miesto pre čerpaciu stanicu. Do komisie navrhujem
dvoch zástupcov z komisie výstavby, jeden zástupcu z komisie životného prostredia
a pracovníčku referátu životného prostredia Ing. Kubicovú.
Diskusia:
 p. Urban – navrhujem aj poslanca za tú časť, kde to bude
 p. Poláček – tu odhlasovať to miesto, ktoré bude vybraté. Na tom mieste, kde žiada,
zamietnuť. Nech je v komisii aj p. Urban.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.4 návrh na komisiu na vyhľadanie miesta pre
čerpaciu stanicu (p. Anton Súkeník) v zložení: Štefan Kuba, Ján Kandrik, Miloslav
Suchánek, Pavel Urban, Zuzana Kubicová.
II. schvaľuje komisiu na vyhľadanie miesta pre čerpaciu stanicu (p. Anton Súkeník) v zložení:
Štefan Kuba, Ján Kandrik, Miloslav Suchánek, Pavel Urban, Zuzana Kubicová.
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
 Kandrik – toto miesto si vybral p. Súkeník. Je to z jeho strany určité vydieranie. Národná
diaľničná spoločnosť to mala dosť času zrealizovať, komisia skúsi navrhnúť určité
pozemky.
 p. Suchánek – treba pouvažovať nad návrhom p. Poláčka – zamietnuť ten predložený
návrh.
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 p. Slivka – ubezpečujem občanov, že nebudem hlasovať. NDS môže vytvoriť miesto kde
by mohla byť čerpačka.
 p. Urban – pán Súkeník má trvalý pobyt v Radoli, zvážiť, kde bude čerpačka stáť.
 p. Očko – vymenovaním komisie sa vytvára určitý precedens. Čo toto nás zaujíma, že má
takýto problém. Dostane to zaplatené od NDS.
 p. Kuba – môže byť alternatíva, že neodporučíme. Nech sa čerpačka ťahá na perifériu, nie
do mesta.
 p. Poláček – podal písomný návrh na uznesenie – zamietnuť návrh na poskytnutie
pozemku pre čerpaciu stanicu na pozemku KNC č. 1774/52 v k. ú. Kysucké Nové Mesto
(viď príloha č. 1)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.4 poslanecký návrh – zamietnuť návrh na poskytnutie
pozemku pre čerpaciu stanicu pohonných hmôt na pozemku KNC č. 1774/52 v k. ú.
Kysucké Nové Mesto
II. zamieta návrh na poskytnutie pozemku pre čerpaciu stanicu pohonných hmôt na pozemku
KNC č. 1774/52 v k. ú. Kysucké Nové Mesto (17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 14.6:
Návrh koncesnej zmluvy bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – stále ešte existujú veci, ktoré je potrebné vyprecizovať. Rámec
zmluvy je o tom, že firma areál dostavia v zmysle súťažnej štúdie. Nejedná sa v tom
o krytú plaváreň, vytvorí sa však minimálne vonkajší bazén. Stále to bude majetok mesta,
ako protihodnotu dostanú úžitky z podnikania. Zmluva nie je predmetom dnešného
rokovania.
 zástupca firmy GF park, s.r.o. - prezentoval návrh cez videoprojekt s podrobnejším
výkladom jednotlivých častí stavby.
 p. Urban – kvitujem návrh. Ak sa nestihne do 3 rokov stavba zrealizovať, mesto môže
odstúpiť od zmluvy. Pôvodne tu bolo uvažované ako plaváreň, teraz je to však iba
športový areál, súčasťou ktorého bude kúpalisko. Čo s pamätníkom vyhorenia mesta?
 p. Hartel, primátor mesta – pamätník sa premiestni v rámci areálu na iné dôstojné miesto.
 p. Poláček – chlapci ma ubezpečili, že prvú budú robiť budovu. Že tam má aj urbariát časť
pozemku?
 p. Ondreášová – hovoríte, že to bude ešte krajšie ako ste prezentovali, bude tak naozaj?
 p. Macášek – spomínali ste, že je to iná forma financovania – dať to do zmluvy.
 zástupca firmy GF park, s.r.o. – zmluva je komplikovaná, právnici ju dávajú do konečnej
podoby. Toto je iba návrh.
 p. Suchánek – fandím chlapcom. Mám z určitých vecí obavy. Uvažujete s
presklenením bazénu?
 zástupca firmy GF park, s.r.o. – 50 rokov je dlhá doba.
 p. Očko – bol som v komisii, ktorá posudzovala. Nesúhlasím s tým, že je to bez
dotácie mesta, mesto dáva pozemok.
 p. Bandura – lezecká stena je dosť vysoká, treba tam dozor, odborníka. Spodok bazéna
bude z čoho?
 zástupca firmy GF park, s.r.o. – fólia – kaučuk.
K bodu č. 15.1.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Drexlerová – procedurálny návrh – prerokovať body 15 am blok.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať body č. 15.1 – 15.4 am blok.
15/0/1/2 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Golis – prečo má p. Gúcka napísané iné pobyty? Jeden krát má uvedené Murgašova,
druhý krát Clemntisova.
 p. Kublová, referát bytový – p. Gúcka má v návrhu uznesenia uvedené Murgašova,
nakoľko tam má TP, užívala nájomný byt a pretože jej bol byt pridelený na ul.
Clementisovej, žiada o zmenu TP na túto adresu.
 p. Golis – bude mať TP aj na Murgašovej a Clementisovej?
 p. Kublová, referát bytový – tým, že sa p. Gúcka prihlási na ul. Clementisovu, tým sa jej
zruší predchádzajúci TP, ostáva teda len na ul. Clementisovej.
 p. Kandrik – v bode č. 15.4 – rozporné stanoviská MsR a komisie.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.1.1 žiadosť p. Antónie Fojtíkovej, trvalý pobyt
Kysucké Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje pridelenie garsónky č. 29 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. Antónii Fojtíkovej trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto
III. schvaľuje v prípade uvoľnenia garsónky na Dubskej ceste 1376/5 v Kysuckom Novom
Meste, túto prideliť p. Petrovi Poliakovi, trvalý pobyt Dubie č. 47.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.1.2 žiadosť p. Márie Balážovej a Mária Kameništiaka
z Dubskej cesty 1376/5-47 Kysucké Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom
Novom Meste,
II. schvaľuje prideliť 1-izbový byt č. 33 v bytovom dome 613/5 Kysucké Nové Mesto p. Márii
Balážovej s priateľom Máriom Kameništiakom z Dubskej cesty 1376/5-47 Kysucké Nové
Mesto v zmysle VZN č. 1/2012 o nakladaní s bytovým fondom mesta Kysucké Nové Mesto.
III. schvaľuje v prípade uvoľnenia 1-izbových bytov nasledovných žiadateľov o 1-izbové byty:
Jana Janecová, Murgašova 995/12 Kysucké Nové Mesto,
Roman Vachan, Dubie 107,
Michal Pachoľský, M. Nešporu 1186/3
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.2.1 žiadosť p. Marcely Gúckej trvalý pobyt
Murgašova 613/5-22 Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt pre
žiadateľku p. Marcelu Gúcku, manžela Miloša Gúckeho a syna Patrika Gúckeho do
nájomného bytu na adresu: Clementisova 1048/33-45 Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje žiadosť p. Marcely Gúckej trvalý pobyt Murgašova 613/5-22 Kysucké Nové
Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt pre žiadateľku p. Marcelu Gúcku, manžela
Miloša Gúckeho a syna Patrika Gúckeho do nájomného bytu na adresu: Clementisova
1048/33-45 Kysucké Nové
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.2.2 žiadosť p. Viery Matejčíkovej trvalý pobyt
Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt pre seba - žiadateľku p. Vieru
Matejčíkovú, synov Martina Matejčíka a Štefana Matejčíka do nájomného bytu na adresu:
Murgašova 613/5-37 Kysucké Nové Mesto
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II. schvaľuje žiadosť p. Viery Matejčíkovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o súhlas
k prihláseniu na trvalý pobyt pre žiadateľku p. Vieru Matejčíkovú, syna Martina
Matejčíka a Štefana Matejčíka do nájomného bytu na adresu: Murgašova 613/5-37
Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.2.3 žiadosť p. Mgr. Ladislava Feilera, trvalý pobyt
Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt pre seba - žiadateľa p. Mgr.
Ladislava Feilera do nájomného bytu na adresu: Murgašova 613/5-22 Kysucké Nové
Mesto
II. schvaľuje žiadosť p. Mgr. Ladislava Feilera, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o súhlas
k prihláseniu na trvalý pobyt pre žiadateľa p. Mgr. Ladislava Feilera do nájomného bytu
na adresu: Murgašova 613/5-22 Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.2.4 žiadosť p. Šimona Gregora, trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt pre seba - žiadateľa p. Šimona
Gregora do nájomného bytu na adresu: Dubská cesta 1376/5-37 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje žiadosť p. Šimona Gregora, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o súhlas
k prihláseniu na trvalý pobyt pre žiadateľa p. Šimona Gregora do nájomného bytu na
adresu: Dubská cesta 1376/5-37 Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.2.5 žiadosť p. Vilmy Svrčkovej, Murgašova 613/5-19
Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt pre p. Magdalénu
Kéketyovú, trvalý pobyt Budatínska Lehota č. 176 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje žiadosť p. Vilmy Svrčkovej, Murgašova 613/5-19 Kysucké Nové Mesto Kysucké
Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt pre p. Magdalénu Kéketyovú,
trvalý pobyt Budatínska Lehota 176 do nájomného bytu na adresu: Murgašova 613/5-19
Kysucké Nové Mesto počas platnej nájomnej zmluvy žiadateľky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.2.6 žiadosť p. Anity Tomaníčkovej, trvalý pobyt
Dubská cesta 1376/5-1 Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt
pre svojho priateľa p. Václava Iľova, trvalý pobyt Soľ 390 do nájomného bytu na ul.
Dubská cesta 1376/5-1 Kysucké Nové Mesto, ktorého je nájomníčkou
II. schvaľuje žiadosť p. Anity Tomaníčkovej, trvalý pobyt Dubská cesta 1376/5-1 Kysucké
Nové Mesto Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt pre svojho
priateľa p. Václava Iľova, trvalý pobyt Soľ 390 do nájomného bytu na adresu: Dubská
cesta 1376/5-1 Kysucké Nové Mesto v zmysle zákona, najviac na 5 rokov s možnosťou
opakovania prechodného pobytu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.3 žiadosť p. Marty Garbierovej, Dubská cesta
1376/5-41 Kysucké Nové Mesto o splátkový kalendár, ktorý jej vznikol za úhradu
nájomného a služieb spojených s bývaním
II. zamieta žiadosť p. Marty Garbierovej, Dubská cesta 1376/5-41 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.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.4 žiadosť p. Karolíny Štrkáčovej, trvalý pobyt Dubská
cesta 1376/5-44 Kysucké Nové Mesto o nepristúpenie k vyprataniu bytu.
II. zamieta žiadosť p. Karolíny Štrkáčovej, trvalý pobyt Dubská cesta 1376/5-44 Kysucké
Nové Mesto o nepristúpenie k vyprataniu bytu, nakoľko žiadateľka neuhradila svoje
záväzky voči správcovi bytu a mestu do 31.5.2014.
(17/0/0/1 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 16:
Žiadosť Súkromnej ZUŠ Martin spolu s návrhom na uznesenie a dôvodovou správou bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – bol by som rád, keby sa najskôr vyjadrili dotknutí.
 zástupca SZUŠ Martin – žiadosť prišla zospodu, od ľudí, aby sme prišli do Kysuckého
Nového Mesta. Kopu detí chodí do Žiliny a reprezentuje teda Žilinu.
 zástupca ZUŠ KNM – v zmysle zákona č. 597/2013 môže byť žiak zaregistrovaný iba na
jednej ZUŠ. Deti teda nemôžu navštevovať súkromnú ZUŠ a aj ZUŠ v Kysuckom Novom
Meste. Ak nastane úbytok žiakov na našej škole, bude aj menej dotácií, ZUŠ bola
rekonštruovaná z prostriedkov EÚ, nesmie klesnúť istý počet žiakov pod stanovenú
hranicu. Hrozí potom refundácia fin. prostriedkov. Naša škola má zaregistrovaných 7
elokovaných pracovísk.
 p. Poláček – koľko máte tanečníkov? Prečo máte teraz o 500 detí menej?
 zástupca ZUŠ KNM – žiaci ubudli preto, lebo pobočky sa odčlenili do ZUŠ.
 p. Poláček – koľko ste získali ocenení v tanečnom odbore?
 zástupca ZUŠ KNM – súkromná ZUŠ Martin chodí aj na naše súťaže. V Povine vyučuje
už 2 roky a nemá to zaregistrované, učí aj hudobnú výchovu, nie iba tanec.
 p. Poláček – tiež by som bol rád, aby som nemal konkurenciu.
 p. Golis – konkurenčný boj sa rozvíja. My budeme hlasovať podľa nášho vedomia
a svedomia.
 p. Urban – treba rozlišovať 2 diametrálne rozdielne veci. ZUŠ nezabezpečuje výučbu tých
tancov, ktoré oni vyučujú. Nechcú zriadiť súkromnú ZUŠ, iba elokované pracovisko. Som
zástanca pracovnej fluktuácie, doba ide ďalej.
 p. Kandrik – vybudovali sme ZUŠ za veľké peniaze. Keď budeme súhlasiť so zriadením
tanečného odboru, ubudnú žiaci, budú chýbať peniaze, budú sa musieť vrátiť fin.
prostriedky získané z eurofondov. Toto môže fungovať pod CVČ. ZUŠ musíme vytvoriť
podmienky, keď sme ju vybudovali.
 p. Ondreášová – prečo si rodičia nemôžu vybrať kde dajú svoje dieťa? Prečo nemôžeme
mať ďalšiu ZUŠ? Prečo niekto, kto tu chce zriaďovať súkromnú ZUŠ to musí oznamovať
našej ZUŠke?. Máme tu talenty, dajme im možnosť.
 p. Urban – pokiaľ by išlo iba o elokované pracovisko, tanečný odbor, som za. Ak tí
študenti, ktorí by odišli zo ZUŠ, budú tancovať. Chválime sa mažoretkami, prečo by sme
nemohli mať aj tanečný odbor.
 p. Macášek – iritovalo ma to, že my ako poslanci máme takýto materiál na stole. Na to je
primátor a exekutíva, aby rozhodli. Celý problém elokovaného pracoviska je, že podiel
dane pôjde do Martina a nie do KNM. ZUŠ aj mesto pripravujeme o financie. Ak sa mesto
borí s financovaním CVČ a ZUŠ, mali by sme byť za to, aby ich prídel bol vyšší. Ak
pánovi Frolovi ide o našich žiakov, nech sa stane učiteľom na našej škole.
 p. Poláček – o akých podielových daniach rozprávaš? Ide o príspevok na žiaka. Takú ZUŠ
ako máme, nie je inde. Ak sa bojíme konkurencie, je to zlé. Naša ZUŠ vôbec nerobí ten
tanec.
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 p. Behúň – robili ste si prieskum v Kysuckom Novom Meste o koľko detí by išlo?
 zástupca SZUŠ Martin – ide cca o 50 detí v prípravnom ročníku. Robili sme exhibičné
vystúpenia s Melániou Kasenčákovou. Chcem so ZUŠ spolupracovať, nie konkurovať.
 p. Slivka – z čoho platíte, keď nevyberáte poplatky?
 zástupca SZUŠ Martin – dostávame slušný normatív. Máme 10 elokovaných pracovísk
riadne zapísaných.
 p. Bandura – ak pracujete v Povine 2 roky, neviem, nie je to košér. Naši si všetky
elokované pracoviská vybavili.
 p. Očko – očakával som, že príspevky budú o faktoch. Pýtal som sa ľudí, ktorí videli
vystúpenia a že nechápu. Mali by sme ochraňovať záujmy občanov, ale aj našich
príspevkových organizácií. Stále tu vidím občanov, pre ktorých sme tu, pre ich deti.
Príspevok na žiaka je na to, aby si uhradili svoje náklady. Musíme vytvárať podmienky
na to, aby vznikala konkurencia, aby ZUŠ sa vylepšovala. Som presvedčený, že keď
budeme mať úspechy, budeme mať meno aj v Bratislave, Humennom a inde. Pýtam sa p.
Frolu, skutočne tu chcete urobiť iba tanečný odbor?
 zástupca SZUŠ Martin – chceme vyučovať klasický, moderný, folklórny tanec.
 p. Suchánek – sme tu pre občanov, aj naše organizácie. Ak dieťa navštevuje iný odbor
v ZUŠ, potom môže vzniknúť to, že rodičia si budú musieť iný krúžok platiť.
 p. Golis - keď žiak ide na iný odbor, potom ho už nezoberú na iný odbor.
 zástupca ZUŠ KNM – robí sa zber údajov, na žiaka je dotácie iba 1 krát.
 p. Randa – som zásadne proti ďalšej ZUŠ. Naša ZUŠ je vybudovaná z prostriedkov EÚ,
budeme platiť späť peniaze. Ak na žiaka dostane príspevok ZUŠ Martin, už nebude môcť
dostať do našej ZUŠ.
 p. Vendrinský, odd. školstva – naše elokované pracoviská boli riadne zabezpečené. Zákon
je taký, že 1 žiak nemôže byť aj tam aj tam. Zákon nás postavil pred dilemu, počty žiakov
sa nahlasujú spolu s čestným vyhlásením. Na 50 detí potom by mesto Martin dostalo
dotáciu.
 p. Poláček – už viem dopredu, ako bude hlasovanie. Tu znamená, že konkurencia tu
nemôže byť, lebo máme veľkú ZUŠ a dostali sme dotáciu na ZUŠ.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16 žiadosť Súkromnej základnej umeleckej školy, M.
Haľamovej 21, Martin o súhlas so zriadením elokovaného pracoviska v priestoroch
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto
II. neudeľuje súhlas so zriadením elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej
školy, M. Haľamovej 21, Martin v priestoroch Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv.
Jakuba, Kysucké Nové Mesto
(14/3/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – s poslancom VÚC p. Mičianom sme vyvolali jednanie ohľadom parkovania.
Toto je zlé nakreslené. My sme navrhovali šikmé parkovanie. Spomínalo sa, že je tam
úzka brána, že auto nemôže ísť naspäť. Najhoršie je, že autá pôjdu popod okná ordinácií.
V prípade akejkoľvek zápchy budú prechádzať cez polikliniku. Názory lekárov sú 50 : 50.
Toto riešenie osobne neakceptujem. Ľudia tam zaparkujú a idú preč, lebo tam sa neplatí za
parkovanie. Budú proti tomuto.
 p. Hartel, primátor mesta - každý máme svoju predstavu. Návrh bol prekonzultovaný
s dopravným inšpektorátom, kvitoval to. Z jeho pohľadu je to ideálne riešenie.
 p. Poláček – okolo 14.00 hod. chodia autá cez všetky ulice, len aby boli čím bližšie ku
mostu.
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 p. Slivka – uvažuje sa tam s parkovacími automatmi?
 p. Hartel, primátor mesta – do budúcna áno, časovo nastavená doba so zľavami.
 p. Slivka – skôr poza detskú polikliniku
 p. Kandrik – vadí mi to, že parkovacích miest pribudne minimum. Urobíme v priestore
ústavu relye. Toto síce rieši havarijnú situáciu, ale nie do budúcna. Navrhujem východ
okolo plota kostola, škôlky. Muselo by sa jednať s majiteľmi pozemkov. 35 parkovacích
miest bude.
 p. Urban – páči sa mi to poza trafostanicu. Pozemok za budovou gymnázia to je naše?
Mohlo by tam byť parkovisko.
 p. Kuba – stavebná komisia nemala celé obdobie možnosť vyjadriť sa. Podporujem p.
Kandrika, budujme dopredu. Odročme tento návrh, vybudujme nejaké záchytné
parkovisko. Riešme jednu vec naraz. Prečo sme ako stavebná komisia nedostali priestor
na vyjadrenie?
 p. Hartel, primátor mesta – záchytné parkovisko je potrebné vybudovať
 p. Poláček – komisia stavebná bola cca 4 dni po tom, čo sme boli na poliklinike. Bola
o tom rozprava, aj hlasovanie.
 p. Ježo, prednosta MsÚ – nedopatrením sa to nedostalo do materiálu – košielky.
 p. Golis – situáciu na poliklinike treba riešiť. Netreba sa urýchliť. Sú tu viaceré návrhy,
nech to stavebná komisia posúdi, dajú odporúčanie.
 p. Hartel, primátor mesta – predložiť argument po argumente, čo je lepšie v tom ktorom
návrhu.
 p. Randa – bol som si pozrieť na mieste ten návrh. Negatívne hodnotím vybudovanie
parkovania na zeleni. Navrhoval som prejazd cez polikliniku a spoplatniť to tam. Park
treba zachovať, dať tam aj lavičky, aby si tam mohli pacienti sadnúť.
 p. Poláček – čo rozpráva o parkoviskách tam, to že sú pozemky VÚC. Keby VÚC
povolila parkovisko ako sú garáže, nevidel by som problém. Urobme záchytné
parkovisko.
 p. Hartel, primátor mesta – je to možné, že sa to spoplatní.
 p. Mičian – možno je to môj subjektívny názor, ale môžeme byť radi, že sa našli financie
na riešenie situácie na poliklinike. Ešte v 11/2013 som žiadal o parkovanie lekárov pri
pošte. VÚC muselo vypracovať projekt, DI neschválil osadenie zákazových značiek, aby
sa parkovanie riešilo ako celok. VÚC musí súhlasiť s našou alternatívou. Som zhrozený,
že niektorí vymýšľajú nové riešenia. Chcem oponovať p. Kandrikovi. Som za každé
riešenie, keď auto vypadne z polikliniky, nie cez bránu, ale na ulicu Komenského.
Parkovacie miesta budú spoplatnené. Toto je iba návrh, ktorý musí schváliť VÚC, DI. Pri
ZŠ Nábrežná je pozemok, kde môže byť parkovanie. Školskú záhradu môžeme využiť na
parkovisko.
 p. Očko – vidím tu riziko, že keď to bude otvorené, v dopravnej tiesni to budú
využívať na skrátenie.
 p. Kuba – poslanec VÚC povedal, že VÚC nedal stanovisko a my už ideme
rozhodovať.
 p. Kandrik – už niekto rozprával s p. Belanom, či to predá? Urobiť aj druhú alternatívu
– urobiť rozpočet, porovnáme.
 p. Slivka – neobetoval by som školskú záhradu.
 p. Macášek – parkovisko v škole – nie.
 p. Očko – lekári chcú byť prítomní pri tomto rozhodovaní. Navrhujem viacej variant.
 p. Hartel, primátor mesta – rozpracovať varianty, klady, zápory. Následne odsúhlasiť
s VÚC.
 p. Macášek – materiál doplniť o stanovisko DI, vyčísliť náklady, stanovisko hygienika.
Vrátiť sa k dopravnému generelu.
22

 p. Poláček – 36 tis. už bolo odsúhlasených
 p. Mičian – ak toto sa stihne do mimoriadneho zasadnutia, dať to tam
 p. Golis – prerokovať aj na komisii stavebnej
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17 investičný návrh spevnených plôch a výstavu novej
komunikácie na ul. Belanského, v areáli Polikliniky Kysucké Nové Mesto
II. ukladá vypracovať alternatívne riešenie návrhu spolu s odbornými stanoviskami
týkajúcimi sa nákladov a riešenia dopravnej situácie.
T: nasledujúce zasadnutie MsZ
Z: prednosta MsÚ
(15/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 18:
Správa o výsledku kontroly č. 4/2014, 5/2014 a 6/2014 bola poslancom doručená v písomnej
forme.
Diskusia:
 p. Golis – kontrola č. 5/2014 – predkladal som písomný návrh, bola tu diskusia,
výsledkom ktorej bolo ani nikto nevie čo. Sú tu zmiešané 2 veci. Predmet nájmu je
využívaný tak ako je uvedené v nájomnej zmluve?
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – návrh bol iný ako uznesenie, na základe ktorého som
robila kontrolu. Pôvodný návrh obsahoval kontrolu všetkých nájomných zmlúv, teda aj
napr. hrobové miesta, či je predmet nájmu využívaný na účel. Iba p. Kublová disponuje
cca 450 zmluvami. Záver z kontroly je jasný – účelom je umiestnenie novinového stánku.
 p. Golis – predmet zmluvy je na to na čo sa to využíva? Hlavný problém je to, čo je záver
kontroly. Či je to v súlade so stavom. Žiadam o predloženie zmluvy a prečítanie. Chcem
len holé fakty. Čo je napísané v zmluve? Nepotrebujem nikoho zlikvidovať. Predmet
nájmu sa nemusí zhodovať s tým, čo sa tam skutočne predáva. To, čo je napísané
v správe, to nie je dobre.
 p. Poláček – prekvapuješ má p. Golis. Zamietli sme tu odpredaj pod novinový stánok.
Zmluva sa dá vypovedať hocikedy.
 p. Macášek – prečo bola zmena znenia uznesenia? Žiadam to vysvetliť.
 p. Mičian – keď som robil nájomnú zmluvu, úrad iba odpíše to, čo udáva hygiena.
 p. Ježo, prednosta MsÚ – zmena uznesenia vzišla s diskusie, z ktorej vysvitlo, čo je
záujem o kontrolu. To bolo potom dané do uznesenia.
 p. Golis – je nájomná zmluva, ktorá nie je dodržiavaná. Treba ju prepracovať.
 p, Mičian - sortiment predaja je z hygieny.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18 správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly
č. 4/2014. č5/2014 a č. 6/2014
II. berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly č. 4/2014, č.
5/2014 a č. 6/2014.
(8/1/6/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 19:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto na II. polrok
2014 bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – navrhujem predložený plán doplniť o kontrolu hospodárenia
v Dennom centre.
Diskusia:
 p. Bandura – doplniť aj o kontrolu spoločnosti Kysuca, s.r.o. – predložil písomný návrh.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – môžeme kontrolovať svoj majetkový podiel, tie byty,
ktoré sú naše vlastníctvo.
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 p. Bandura – sťahujem svoj návrh.
 p. Randa - jedná sa tam o zmluvný obchodný vzťah, kontroluje ŠOI
 p. Golis – predchádzajúce hlasovanie bolo nesprávne. Opätovne predkladám návrh na
kontrolu – predložil písomný návrh (viď príloha č. 2)
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – finančné prostriedky v Klube 75 sú používané inak.
Mali sme žiadosť od skupiny dôchodcov, ktorí žiadali aj prezenčné listiny. Táto skupina
neskôr podala rozpor plus odôvodnili, že prostriedky neboli použité na účel. Ide o roky
2010 – 2013. Boli falšované podpisy na prezenčných listinách, niektoré akcie sa
v skutočnosti nekonali. Pri kontrole budú zrejme potrebné aj analýzy.
 p. Čierňava, riaditeľ MKŠS – toto sa tu rozpráva, ako keby to už bola pravda.
 p. Novotná, odd. finančné – to je objektívne, to bolo zistené.
 p. Hartel, primátor mesta – jedna skupina dôchodcov rozprával jedno, druhá niečo iné.
 p. Macášek – bola vykonaná v minulosti v tomto zariadení kontrola?
 p. Chládková – toto bolo na základe žiadosti o slobodnom prístupe k informáciám.
 p. Macášek – čo to teda znamená? Overovanie podpisov?
 p. Kandrik – hádam nebude kontrolovať prezenčku po prezenčke. Námatkovo
skontrolovať. Stačí hádam vyjadrenie toho človeka, že tam nebol.
 p. Očko – nemali by sme sa stavať do úlohy vyšetrovateľa. Je tu aj druhá otázka, či
nebol spáchaný trestný čin.
 p. Mičian – dnes sme schválili nový Štatút denného centra. Černota možno vznikla preto,
lebo nemohli finančné prostriedky využívať pre hostí.
 p. Randa – neviem si vôbec predstaviť, ako môže kontrolórka kontrolovať pravosť
podpisov.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19 návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta Kysucké Nové Mesto na II. polrok 2014
II. schvaľuje predložený Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové
Mesto na II. polrok 2014 doplniť o bod č. 7 – Kontrola hospodárenia v Dennom centre od
roku 2010 doteraz.
(14/0/0/3 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19 poslanecký návrh na vykonanie kontroly
II. ukladá vykonať kontrolu všetkých obchodných prevádzok, ktoré podnikajú s nehnuteľným
majetkom mesta za účelom zistenia skutkového stavu so zmluvou
T: MsZ – 9/2014
Z: hlavná kontrolórka
(10/0/3/4 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19 návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta Kysucké Nové Mesto na II. polrok 2014
II. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto na II.
polrok 2014
III. poveruje Mgr. Ing. Evu Chládkovú, hlavnú kontrolórku mesta Kysucké Nové Mesto,
vykonať kontroly schválené v časti II. tohto uznesenia.
(12/0/1/4 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 20:
Rozsah výkonu funkcie primátora mesta Kysucké Nové Mesto s návrhom na uznesenie
a dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
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Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20 návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora
Mesta Kysucké Nové Mesto na celé funkčné obdobie 2014 – 2018 na plný úväzok.
II. určuje rozsah výkonu funkcie primátora mesta Kysucké Nové Mesto na celé funkčné
obdobie 2014 -2018 na plný úväzok.
(11/0/0/6 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 21:
Návrh na uznesenie 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. 21 návrh na určenie počtu volebných obvodov a počet
poslancov v nich na volebné obdobie 2014 - 2018 podľa 9 ods. 3/ zákona č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Mesta Kysucké
Nové Mesto
II. určuje 8 volebných obvodov Mesta Kysucké Nové Mesto a 19 poslancov Mestského
zastupiteľstva Kysucké Nové Mesto na volebné obdobie 2014 – 2018 podľa § 9 ods.
3/zák.č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov nasledovne :
Volebný
Počet
Ulice
obvod
poslancov
č. 1
4
Jesenského, M. Nešporu, Benkova, Kysucká, Sládkovičova
č. 2
4
9. mája, Horná Skotňa, Pod Lipkou, Štúrova, Revolučná, SNP
ČSA, Pod Hájom
č. 3
2
Belanského, Námestie slobody, Pivovarská, 1. mája, Nábrežná
Komenského, Hviezdoslavova, Kysucké Nové Mesto
č. 4
3
Matice slovenskej, Kollárova, Litovelská, Družstevná, Lipová,
Vajanského, Cesta do Rudiny, Murgašova,
č. 5
2
Clementisova, Dlhomíra Poľského
č. 6
2
Bottova, Hurbanova, Jarošova, Hálkova, Novomeského, Dubská
cesta, Neslušská cesta, Dolinský potok, Dubie, Na Podstráni
Športová, Kukučinova, Štefánikova štvrť
č. 7
1
Budatínska Lehota
č. 8
1
Oškerda
(14/1/0/2 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 22:
Návrh kandidátov na ocenenie bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – v zozname nie sú uvedení študenti, ktorí budú ocenení
osobitne Cenou primátora mesta na Deň študentov. Navrhujem do volebnej komisie
členov návrhovej komisie – Daniel Bandura, Igor Behúň a Janka Drexlerová.
Diskusia:
 p. Urban – v pondelok, keď sme mali stretnutie, tu ešte nebol p. Bršlík. Na nominácie bol
určitý čas, jeho rodina s tým súhlasí?
 p. Hollá – bolo dohodnuté, že žiadosť doručia ku mne do kaviarne. Pán Poláček podal
žiadosť po tom, čo mama povedala, že chce aby tá nominácia bola.
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Prebehla tajná voľba na udelenie ocenenia Cena mesta.
Volebná komisia konštatovala, že z navrhovaných kandidátov boli zvolení títo dvaja
nominanti na ocenenie – Pavol Bršlík, Ľudovít Hoch.
Zápisnica volebnej komisie tvorí prílohu č. 3 k zápisnici.
Pošta Kamence – žiadali sme úpravu pracovnej doby, preradenie príslušnosti Budatínskej
Lehoty, Oškerdy – naša žiadosť nebola akceptovaná.
Privádzač do Kysuckého Nového Mesta – navrhovali sme výstavbu začať v predstihu.
 p. Kandrik – podľa mňa to urobia rýchlejšie spolu. Aj tak nebudeme po úseku chodiť, iba
na naň dívať.
 p. Slivka – ešte raz zvážiť oslovenie občanov ohľadom pošty. Urobiť dotazníkový
prieskum, dotazníky vracať na mesto. Pošta si robila anketu sama.
 p. Poláček – prikláňam sa k pošte. Lístky, ktoré boli posielané, sa k ľuďom ani
nedostali.
 p. Poláček – pani Drončovská ma oslovila ohľadom riešenia oplotenia v knižnici –
odovzdal písomný materiál, ktorý bol pridelený na oddelenie výstavby.
 p. Urban – z ceny, ktorá by mala byť honorom nerobiť licitačnú verejnú voľbu. Nedávať
každý rok ocenenia, nebagatelizovať to. Zima bola slabá, ušetrili sme na zimnej údržbe.
Teraz sú sťažnosti na kosenie. Môžu zvýšiť frekvenciu kosenia.
 p. Jakubcová, riaditeľka ÚM – zo zimy boli ušetrené prostriedky, tie sa čerpajú teraz.
Pracujeme aj cez soboty s väčším počtom pracovníkov na dobu určitú.
 p. Hollá – pošta Oškerda – tiež by sme uvítali, keby sme patrili pod mesto. Treba zvážiť
možnosť petície.
 p. Golis – osvetlenie na ulici Litovelskej, určitá časť.
 ul. Litovelská – Kollárova – parkujú tam autá, nie je dobrý výhľad pri vychádzaní na
cestu. Dať tam nejaký kvetináč, aby tam autá nestavali.
 kosenie – problematické, množia sa kliešte
 nezamestnaní, ktorí si majú odpracovať dávku – prideliť im určité rajóny, aby robili
poriadok.
 p. Macášek – keď je niečo dobré, chvála ide na primátora, keď je zle, sú zodpovední
poslanci, lebo to tak odhlasovali. Nemôžeme investovať do cudzieho majetku. Mali sme
byť už všetci v base – viď kruhový objazd, park – jeho údržba.
 kosenie na cintoríne,
 výsadba protihlukovej steny pred činžiakom 1176 – prečo je problém ju vybudovať?
 za MŠ 9. mája bola odstránená šmýkľavka, treba odstrániť aj tie kamienky, nahradiť
inou vhodnou preliezkou.
 p. Poláček – šmýkľavka bola dobrá, len bola zle osadená. Bol som prekvapený, že odtiaľ
zmizla.
 p. Očko – kolektívny orgán neberie zodpovednosť. Exekutíva je tu na to, aby upozornila,
že toto je v rozpore so zákonom
 p. Behúň – zdravotná starostlivosť – problémom je cievne oddelenie. Pacientov nechce
ani Čadca ani Žilina. Vyrokovať, aby aspoň 1 krát do týždňa bol lekár aj tu v KNM
 p. Randa – kosenie – celé mesto už bolo 1 krát vykosené. Prednostne kosiť priestory okolo
detských ihrísk, potom až okolo domov. Ako bolo na začiatku prezentované, nie som už
členom strany SMER – SD. Ale nevystúpil som, bol so vylúčený na 4. deň po voľbách do
VÚC.
 p. Macášek – politika nepatrí do zastupiteľstva, porušil si stanovy.
 p. Poláček – ako pokračuje parkovisko na Kamencoch pri tých nových činžiakoch?
 kosenie pred činžiakmi,
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 lavičky v pešej zóne – praskajú, treba ich ponatierať.
 p. Hartel, primátor mesta – dali sme urobiť znalecký posudok, ešte to nie je stavba, nejde
to. Musíme to realizovať ako posúdenie vykonaných stavebných prác. V súčasnosti sa
objektivizujú tri verzie rozpočtov dodaných dodávateľom. Výsledok bude prejednaný
s konateľom firmy. Je tu však ešte jedna nesplnená podmienka uznesenia – vysporiadanie
pozemku po p. Očkovi tak, aby tento mohol byť poskytnutý za dohodnutú cenu mestu.
 p. Očko – ZŠ Clementisova – je tam veľký úbytok žiakov. Nie je tam riešená doprava,
rodičia tam nechcú deti dávať. Zabúda sa na občanov z dolnej časti mesta – rovnomerne
budovať mesto, ako keby toto bolo mimo mesta.
 p. Golis – budú sa robiť ulice Matice slovenskej, Kollárova. Tiež komunikujem s tými
ľuďmi, ako poslanci sa snažíme prenášať ich požiadavky na mesto.
List opatrovateliek – ako odozva na vystúpenie p. Ondreášovej – opatrovateľky sa
dištancujú od takýchto praktík.
 p. Ondreášová – nikoho som osobne neobvinila. Niektorí opatrovaní toto potvrdili.
Vystúpenie zástupcov Dobrovoľného hasičského zboru – oficiálne poďakovali mestu za
podporu a spoluprácu.
K bodu č. 23:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu primátor poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Ing. Ľubomír Golis
I. overovateľ

Eva Hollá
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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