Zápisnica
z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 10.07.2014
Prítomní:

viď prezenčná listina

K bodu č. 1:
23. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Hartel, primátor mesta. Privítal
prítomných poslancov a zamestnancov mesta. Ospravedlnil neúčasť poslancov: p. Ľubomír
Golis, Vladimír Macášek, Andrea Ondreášová.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: p. Marcel Chládek, Štefan Kuba, Dušan
Mičian.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh na zloženie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Marcel Chládek, Štefan Kuba, Dušan Mičian.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Igor Behúň, Vavrín Randa.
Program rokovania:
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3.
Koncesná zmluva – dostavba plavárne
4.
Spevnené plochy a komunikácie ul. Belanského - poliklinika
5.
Záver
 p. Hartel, primátor mesta – navrhujem za bod č. 4 doplniť body č. 5 – Schválenie obsahu
ocenení a bod č. 6 - Informácia o ponuke – Integrovaný informačný systém
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 program rokovania 23. zasadnutia mestského
zastupiteľstva dňa 10.07.2014.
II. schvaľuje program rokovania 23. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 10.07.2014:
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3.
Koncesná zmluva – dostavba plavárne
4.
Spevnené plochy a komunikácie ul. Belanského – poliklinika
5.
Schválenie Obsahu ocenení
6.
Informácia o ponuke - Integrovaný informačný systém
7.
Záver
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Konečný návrh koncesnej zmluvy, ktorý bol odsúhlasený obidvoma stranami, dostali poslanci
v písomnej forme.
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Diskusia:
 p. Randa – zmluva je precízne vypracovaná. Mám iba takú administratívnu zmenu – str.
12, Čl. 8, bod 3 – akékoľvek ... doplniť 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
 p. Slivka – ide skôr o také gramatické chyby:
 Čl. I, bod 4 – vypustiť slovo „ako“
 bod 5 – spojenie „a tak“ nahradiť „a preto“
 Čl. II., bod 3 – spojenie „pre účely“ nahradiť „ z dôvodu“
 Čl. III., bod 4 – slovíčko „je“ presunúť pred spojenie ... v prípade predaja
 Čl. V., bod 4 – pomlčku nahradiť „to je“
 p. Ochodničan – str. 1 – konatelia konajú spoločne, čo ak jeden nebude súhlasiť?
 p. Mušková, odd. právne – ak obaja nepodpíšu, je neplatná. Navrhujem v 4l. VIII., bod 4
vypustiť znenie za slovným spojením „... v znení neskorších predpisov“
 p. Očko – v prípade zmeny spoločníkov alebo obmedzenia práv si mesto vyhradzuje
právo, že to mesto dorobí? Zaťažiť spoločnosť, mesto nech tam má aspoň 20 % podiel.
 p. Hartel, primátor mesta – my máme stále 100 % majetku.
Navrhované zmeny boli zapracované do návrhu Koncesnej zmluvy a takto bol návrh
predložený na schválenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 návrh Koncesnej zmluvy na dostavbu rozostavaného
areálu plavárne, na realizáciu stavieb na pozemkoch a ich prevádzkovanie na športovorekreačné účely.
II. schvaľuje Koncesnú zmluvu na dostavbu rozostavaného areálu plavárne, na realizáciu
stavieb na pozemkoch a ich prevádzkovanie na športovo-rekreačné účely uzavretú
v zmysle ust. § 9c/ a nasl. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a ust. § 269 ods. 2/ zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:
Obstarávateľom: Mesto Kysucké Nové Mesto, IČO:314099 a Koncesionárom: GF park,
s.r.o., Štúrova 1304, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 47581913, spoločnosť s ručením
obmedzeným, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel:
Sro, Vložka č. 61209/L, na dobu určitú, pričom koncesná lehota je 50 rokov a začína
plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po kolaudácii prvého stavebného objektu (v
súčasnosti rozostavaná stavba plavárne).
Jedná sa o dočasne prebytočný nehnuteľný majetok mesta.
Uznesenie sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ust. §-u 9 ods.
2/ písm. g/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 4:
Dopracovaný návrh na vybudovanie spevnených plôch a výstavbu novej komunikácie na Ul.
Belanského, v areáli polikliniky bol poslancom premietnutý na obrazovke.
 p. Hartel, primátor mesta – dopracovaný návrh bol prerokovaný zo zástupcami komisie
výstavby, došlo k zhode a súhlasia s návrhom.
Diskusia:
 p. Behúň – bude tam priestor aj pre peších?
 p. Očko – nekritizujem prácu tejto štúdie. Navrhujem do areálu iba jeden vstup zo spodnej
časti, pri bráne uzatvoriť vstup, parkovanie pri dome kultúry, zabrať dvor, nesúhlasím
s tým, aby to bolo prejazdné, bude to zneužívané na prejazd.
 p. Ochodničan – v dvore domu kultúry sa nedá oficiálne parkovať
 p. Poláček – na ústave nebude problém, ale na ulici Komenského
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 p. Kuba – polikliniku je potrebné riešiť. Toto riešenie je jedno z najlepších, budú tam
nové parkovacie miesta.
 p. Očko – ak bude chcieť VÚC podporiť, tak bolo povedané, čo ak to ona nebude
chcieť? Odporúčam rokovanie s VÚC.
 p. Hartel, primátor mesta – v našej časti sme absolútne nezávislí.
 p. Randa – som proti vybudovaniu parkovania na zeleni, výrubu čo i len jediného
stromu.
 p. Behúň – stále je priestor vedľa starého gymnázia, aj tam môže byť parkovisko.
 p. Hartel, primátor mesta – záchytné parkovisko v budúcnosti budeme musieť riešiť.
 p. Poláček - parkovisko skôr dať na ľavú stranu, zelenú plochu nechať trocha väčšiu
 p. Mičian – vstup a výstup – rozpätie 10 m, bude to stačiť?
 p. Hartel, - zváži to projektant
 p. Mičian – treba VÚC navrhnúť alternatívy:
 vybudovať parkovacie miesta,
 my vybudovať parkovacie miesta na zeleni
 ak by jedna časť patrila chodcom, dať tam označenie
 p. Kandrik – toto berme ako určitý zámer, štúdiu. Toto je podklad pre spracovanie
projektu.
 p. Hartel, primátor mesta – s VÚC budeme rokovať. Ak nebudú chcieť spolupracovať, my
si na našom pozemku zrealizujeme našu časť projektu. Situácia v poliklinike sa zlepší.
 p. Ochodničan – výstavba novej jednosmernej komunikácie je v návrhu uznesenia – je to
tak správne?
 p. Očko – majetkové vzťahy ako sú, ako je ohraničený pozemok?
Mestské zastupiteľstvo Kysucké Nové Mesto
I. prerokovalo v bode programu č. 4 investičný návrh spevnených plôch a výstavby novej
komunikácie na Ul. Belanského, v areáli Polikliniky Kysucké Nové Mesto okolo detského
pavilónu
II. schvaľuje vybudovanie spevnených plôch a výstavbu novej jednosmernej komunikácie na
Ul. Belanského, v areáli Polikliniky Kysucké Nové Mesto okolo detského pavilónu
smerom na Ul. Komenského.
III. ukladá prerokovať schválený investičný návrh s VÚC Žilina za účelom dosiahnutia
spolupráce pri realizovaní časti investície na pozemku VÚC Žilina.
T: do konca 7/2014
Z: prednosta MsÚ
(15/1/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6:
Obsah ocenenia pre rok 2014.
 p. Hartel, primátor mesta – bolo zastupiteľstvom odsúhlasené, že Cena mesta Kysucké
Nové Mesto, ktorá bola schválená pre p. Pavla Bršlíka a Ľudovíta Hocha bude odovzdaná
na slávnostnom zastupiteľstve, Cena primátora mesta pre Ladislava Jánošku a Denisa
Dubjela bude odovzdaná pri príležitosti Dňa študentov. Cena mesta by pozostávala
z plakety a finančnej hotovosti v sume 200,00 € a Cena primátora mesta by pozostávala
z plakety a finančnej hotovosti v sume 100,00 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 obsah ocenení pre rok 2014
II. schvaľuje, že Cena mesta Kysucké Nové Mesto pozostáva z plakety s emblémom mesta
s vloženým textom obsahujúcim názov ocenenia, kto ho udeľuje, komu a za čo bolo
udelené, plus finančná čiastka 200,00 €.
(14/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 obsah ocenení pre rok 2014
II. schvaľuje, že Cena primátora mesta Kysucké Nové Mesto pozostáva z plakety s emblémom
mesta s vloženým textom obsahujúcim názov ocenenia, kto ho udeľuje, komu a za čo bolo
udelené, plus finančná čiastka 100,00 €.
(14/0/2/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7:
 p. Hartel, primátor mesta – mesto obdržalo ponuku na vybudovanie Integrovaného
informačného systému, ktorá bola poslancom doručená v písomnej forme. Na riadne
zasadnutie mestského zastupiteľstva by sme pripravili podmienky, rozhodlo by sa ako
ďalej.
Diskusia:
 p. Poláček – toto v meste chýba už strašne dávno. Prečo do súťaže by sa to malo dávať.
Táto firma čo som počul je veľmi dobrá, som za to nech to robí ona.
 p. Ježo, prednosta MsÚ – musí to byť v súlade so zákonom, žiada na 20 rokov.
 p. Hartel, primátor mesta – prešetríme možnosti, pripravíme na budúce zastupiteľstvo.
 p. Poláček – činžiaky v meste nie sú označené číslami, ani názvy ulíc
 p. Mičian – na ulici Jesenského, oproti hornému kostolu nie je označený činžiak. Nech
poslanci si prejdú svoje obvody a spíšu, kde chýba označenie.
 p. Slivka – Kamence – ľudia sa tam nevedia orientovať, nehovoriac už o nejakej
zásielkovej službe. Nie je tam označenie ulice ani čísla činžiakov, nič.
K bodu č. 8:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedajúci poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Ing. Igor Behúň
I. overovateľ

Ing. Vavrín Randa
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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