Zápisnica
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 11.09.2014
Prítomní:

viď prezenčná listina

K bodu č. 1:
24. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Hartel, primátor mesta. Privítal
prítomných poslancov a zamestnancov mesta. Ospravedlnil neúčasť poslankyne p. Svrčkovej.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Eva Hollá, Marcel Chládek, Igor Behúň.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh na zloženie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Eva Hollá, Marcel Chládek, Igor Behúň.
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Ľubomír Golis, Vladimír Macášek.
Program rokovania:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Návrh na II. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2014
4.1.Návrh na II. úpravu rozpočtu ZŠ Nábrežná na rok 2014
4.2. Návrh na II. úpravu rozpočtu ZŠ Clementisova na rok 2014
4.3.Návrh na II. úpravu rozpočtu ZŠ Dolinský potok na rok 2014
4.4.Návrh na II. úpravu rozpočtu ZUŠ KNM na rok 2014
4.5.Návrh na II. úpravu rozpočtu MKŠS KNM na rok 2014
4.6.Návrh na II. úpravu rozpočtu Údržby mesta KNM na rok 2014
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na vybudovanie IIS
Nakladanie sa majetkom mesta
6.1.Návrh na prevod správy majetku (na MKŠS, ZŠ Nábrežná, ÚM)
6.2.Návrh na vyňatie majetku zo správy ÚM KNM
6.3.Pridelenie nebytových priestorov
6.4.Pridelenie nebytových priestorov
6.5.Informácia o odkúpení pozemku
Návrhy komisií
7.1.Žiadosť o zastavenie exekúcie
7.2.Žiadosť o zníženie nájmu
7.3.Žiadosť o trvalý a prechodný pobyt
7.4.Žiadosť o jednorazovú dávku
7.5.Žiadosť Michala Vandlíka
Rôzne
Interpelácie
Záver
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 p. Hartel, primátor mesta – navrhujem do programu doplniť bod č. 3.1 – vzdanie sa poslaneckého
mandátu p. Ondreášovej a 3.2 zloženie sľubu poslanca. Ďalej doplniť bod č. 7.6 – žiadosť p.
Hartela. V bode č. 8 – budú predložené informácie o rekonštrukcii domu kultúry, informácia
o oprave podhľadu v hlavnej sále DK, doprava v poliklinike, informácia o športovej hale,
o vystúpenie požiadali p. Slivka a p. Behúň.

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 program rokovania 24. zasadnutia mestského
zastupiteľstva dňa 11.09.2014.
II. schvaľuje doplnený program rokovania 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa
11.09.2014:
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3.
Kontrola plnenia uznesení
3.1. Vzdanie sa poslaneckého mandátu – Andrea Ondreášová
3.2. Zloženie sľubu poslanca – Marián Mihalda
4.
Návrh na II. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2014
4.1.Návrh na II. úpravu rozpočtu ZŠ Nábrežná na rok 2014
4.2. Návrh na II. úpravu rozpočtu ZŠ Clementisova na rok 2014
4.3.Návrh na II. úpravu rozpočtu ZŠ Dolinský potok na rok 2014
4.4.Návrh na II. úpravu rozpočtu ZUŠ KNM na rok 2014
4.5.Návrh na II. úpravu rozpočtu MKŠS KNM na rok 2014
4.6.Návrh na II. úpravu rozpočtu Údržby mesta KNM na rok 2014
5.
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na vybudovanie IIS
6.
Nakladanie sa majetkom mesta
6.1.Návrh na prevod správy majetku (na MKŠS, ZŠ Nábrežná, ÚM)
6.2.Návrh na vyňatie majetku zo správy ÚM KNM
6.3.Pridelenie nebytových priestorov
6.4.Pridelenie nebytových priestorov
6.5.Informácia o odkúpení pozemku
7.
Návrhy komisií
7.1.Žiadosť o zastavenie exekúcie
7.2.Žiadosť o zníženie nájmu
7.3.Žiadosť o trvalý a prechodný pobyt
7.4.Žiadosť o jednorazovú dávku
7.5.Žiadosť Michala Vandlíka
7.6 . Žiadosť Jána Hartela
8.
Rôzne
9.
Interpelácie
10. Záver
(14/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p. Ježo, prednosta MsÚ.
uzn. č. 88/2014 zo dňa 12.06.2014 – splnené
uzn. č. 98/2014 zo dňa 12.06.2014 – splnené – informáciu podá p. Hartel, primátor mesta.
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 p. Hartel, primátor mesta – bolo stretnutie na VÚC Žilina, kde som predložil návrh riešenia
schválený mestským zastupiteľstvom. Dá sa povedať, že s našim návrhom sa stotožnili.
Dáme urobiť štúdiu, potom sa dohodneme na ďalšom postupe realizácie návrhu.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 kontrolu plnenia uznesení
II. berie na vedomie správu o plnení uznesení.
(14/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3.1:
 p. Ondreášová – oznámila poslancom, že zo zdravotných dôvodov sa vzdala poslaneckého
madátu, poďakovala za spoluprácu a teší sa na prípadnú spoluprácu v ďalšom volebnom
období.
K bodu č. 3.2:
Zákonom predpísaným spôsobom zložil sľub poslanca Ing. Marián Mihalda, prvý náhradník,
a nastúpil na uprázdnené miesto po p. Ondreášovej.
K bodu č. 4:
Návrh na II. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2014 bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Randa – procedurálny návrh – navrhujem body č. 4 – 4.6 prerokovať a hlasovať o nich
am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať body č. 4 – 4.6 am blok.
(15/0/1/2 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Randa – všetky návrhy má prerokovať aj komisia finančná. Nebola však uznášania
schopná. Návrhy boli prerokované v mestskej rade. Ja ak predseda komisie finančnej
odporúčam návrhy schváliť tak ako je uvedené.
 p. Urban – v návrhoch som postrehol určitý nesúlad medzi bežnými výdavkami, rozpor
mesta a MKŠS. Sú to kultúrne služby, údržba, príspevok na údržbu (výmena okien).
Kultúrny dom Oškerda – nepokladám to za rutinnú údržbu, priestor využíva súkromná
prevádzka.
 p. Novotná, odd. finančné - podala vysvetlenie k jednotlivým položkám.
 p. Hartel, primátor mesta – pán poslanec ako keby nesúhlasil s tým, že sa peniaze dávajú
do budov, ktoré sú v prenájme. Dostávame nájom, musíme udržiavať majetok
v prevádzky schopnom stave.
 p. Urban – pochybnosti k úprave – prvý dôvod je to, že návrhy neprerokovali komisie,
ďalej bolo doručené trestné oznámenie ohľadom prác v dome kultúry. Občiansky aktivista
p. Fabšík by sa k tomuto mohol vyjadriť.
 p. Fabšík – na pripravenej prezentácii ukázal svoje nejasnosti, a podľa jeho názoru
pochybenia, vo veci financovia športovej haly.
 p. Jureková, odd. investičné – podala vysvetlenie k otázkam p. Fabšíka.
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 p. Hartel, primátor mesta – ani nás to neteší, že situácia so športovou halou sa takto
vyvinula.
 p. Ochodničan – statik zle posúdil, projektant zle navrhol – náklady na doplnkovú
oceľovú konštrukciu 42.000,00 €, odkiaľ sa to bude hradiť? Hala tak bude stáť aj
220.000,00 €, to by už bola aj nová.
 p. Jureková, odd. investičné – vysvetlila prečo vzniklo navýšenie na oceľovú konštrukciu.
 p. Hartel, primátor mesta – rozpočtár neurobil rozpočet správne
 p. Ochodničan – bude postihnuteľný?
 p. Hartel, primátor mesta – jednotková cena sa nemení, jednotiek je viac, musíme ich
zaplatiť.
 p. Poláček – bol som sa podívať v hale, neveril som vlastným očiam. V zhnitej
konštrukcii bude 30 ton železa. Už v druhom krove im vychádza, že to ide von.
Lacnejšie by bolo, keby sa to bolo domurovalo. Projektant to zle naprojektoval, je to
zlý systém, mala sa urobiť sedlová strecha.
 p. Hartel, primátor mesta – keby sme vedeli aké tam budú technické problémy, boli by
sme to riešili ináč. Súčasný stav a jeho riešenie navrhli odborníci, ktorí za riešenie nesú
zodpovednosť. Nemôžeme stavať na laických názoroch a stanoviskách.
 p. Urban – akceptujem vyjadrenie p. Jurekovej. Na stavenisko som sa dostal celkom
bez toho, aby ma niekto zastavil. Z čoho sa zaplatí palubovka a izolácia?
 p. Jureková, odd. investičné – palubovka je iná akcia – zaplatená bola iba tá časť čo je už
urobená.
 p. Kandrik – na športovú halu bol spracovaný rozpočet, bolo vysúťažené, on doniesol
projekt, on nech to aj urobí. Potom boli pripomienky – je zvolený zlý postup.
 p. Macášek – halu riešime už asi 10 rokov dozadu. Keby sme spočítali všetko, čo sme tam
urobili – okná, WC, bola by to veľká suma. Malo sa to koncepčne riešiť. Stav je taký, že
po dielčich investíciách sme dospeli k nešťastnému stavu. Mali by sme prijať zásadné
rozhodnutie k športovej hale. Mám otázku – zmluvy, faktúry či sa zverejňujú, či je to
reálny stav.
 p. Kuba – pochybenie bolo v projekte, rozpočte, za to nemôže zhotoviteľ. Podhľad
v dome kultúry robila moja firma. Nie je pravda, že strop sa opäť prepadol, že mesto
neuplatnilo reklamáciu, zavádzate p. Fabšík verejnosť. Mesto postupovalo podľa zmluvy.
 p. Očko – oceňujem p. Fabšíka, že aj ľudia nášho mesta sa zaujímajú o dianie v meste.
Niektorí poslanci majú zviazané nohy pod stolom. Nikto vlastne chybu neurobil, ale nás to
bude stáť 80 tis. viac. Osobne si myslím, že za toto by mal niekto zodpovedať. Toto sú
peniaze našich občanov. Tuto šafárime s 80 tis. €. Treba toto riadne prešetriť, vytvoriť
komisiu, posúdiť to. Navrhujem, aby všetci poslanci ukázali, za koľko peňazí dostali
zákazky.
 p. Hartel, primátor mesta – ak sú tu aj poslanci, ktorí majú firmy, nemôžu dostať zákazku
priamo, musia byť prihlásení do súťaže. Ak sa zúčastnia výberového konania a predložia
najlepšiu ponuku, vyhrajú. Majú na to právo.
 p. Randa – tento cirkus alebo divadlo, to k úprave rozpočtu skutočne nepatrí. Baviť sa
o tom v rôznom.
 p. Mihalda – už bolo zaplatených 50 % sumy zákazky, aká je to presná suma.
 p. Jureková, odd. investičné – je to tých 64.133 €.
 p. Macášek – v materiáli je 2 krát uvedená odmena pre správcu sieti v ZŠ Nábrežná
a Suľkov.
 p. Novotná, odd. finančné – to sú finančné prostriedky z 1. kola dohodovacieho konania.
 p. Očko – pravdepodobne to bude tak, že predtým sa niekto staral o siete v meste aj na
školách a bol to asi ten istý človek.
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 p. Novotná, odd. finančné – toto vysvetlenie nezodpovedá realite. Školské zariadenia majú
svojho špeciálneho pedagóga a správcu siete podľa tohto ako ho potrebujú. Dohodovacie
konanie je medzi štátnou správou a samosprávou.
 p. Vendrinský – p. Novotná to povedala, školy majú svojich zamestnancov na správu
siete.
 p. Poláček – my na meste máme správcu siete, školy majú svojho, prečo to nerobí
všetko on?
 p. Hartel, primátor mesta – nie je to technicky možné.
 p. Drexlerová – bol tu návrh na úpravu rozpočtu, komisia školstva prerokovala materiál,
pripomienky boli prekonzultované, odporúča návrhy schváliť.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č . 4 návrh na II. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové
Mesto na rok 2014
II. schvaľuje návrh na II. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom
I. prerokovalo v bode programu č. 4.1 návrh na II .úpravu rozpočtu na rok 2014 Základnej
školy Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2014 Základnej školy Nábrežná 845/17,
Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4.2 návrh II. úpravy rozpočtu na rok 2014 Základnej
školy Clementisova Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje návrh II. úpravy rozpočtu na rok 2014 Základnej školy Clementisova
Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4.3 návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2014 ZŠ
Dolinský potok Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2014 ZŠ Dolinský potok Kysucké Nové
Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4.4 návrh na II. úpravu rozpočtu ZUŠ Štúrova 467/6,
Kysucké Nové Mesto na rok 2014
II. schvaľuje II. úpravu rozpočtu ZUŠ Štúrova 467/6, Kysucké Nové Mesto na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4.5 návrh na II. úpravu rozpočtu príspevkovej
organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje návrh na II. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrnošportové stredisko Kysucké Nové Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4.6 návrh na II. úpravu rozpočtu príspevkovej
organizácie Údržba mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2014.
II. schvaľuje návrh na II. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta Kysucké
Nové Mesto na rok 2014.
(12/3/2/1 – uznesenia boli schválené)
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K bodu č. 5:
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na vybudovanie informačného systému mesta
Kysucké Nové Mesto bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Urban – chcel by som byť členom tejto komisie
 p. Očko – prejavujem záujem pracovať v komisii
 p. Randa – nemám výhrady proti tým kandidátom, ktorí sa navrhli do komisie, mal by tam
byť aj odborník, preto navrhujem p. Kandrika.
 p. Drexlerová – navrhujem p. Behúňa.
 p. Hartel, primátor mesta – odporúčam to, čo dala mestská rada a doplniť o p. Urbana,
Očku, Kandrika, Mihaldu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na
vybudovanie integrovaného informačného systému (ďalej len „IIS“) mesta Kysucké Nové
Mesto a jeho správu, ako aj prenechanie majetku mesta formou prenájmu na
umiestňovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení na majetku mesta
Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje obchodnú verejnú súťaž na vybudovanie integrovaného informačného systému
(ďalej len „IIS“) Mesta Kysucké Nové Mesto a jeho správu, ako aj prenechanie majetku
mesta formou prenájmu na umiestňovanie informačných, reklamných a propagačných
zariadení na majetku mesta Kysucké Nové Mesto v zmysle §-u 9a/ zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení a §-u 281/ až §-u 288/ zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení. Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú súčasťou tohto
uznesenia, ako príloha č. 1.
III. určuje členov komisie na otváranie súťažných návrhov „Obchodná verejná súťaž – IIS“
v nasledovnom zložení:
Ing. Rudolf Drexler, informatik,
Ing. Zuzana Kubicová, odd. výstavby a územného rozvoja,
Ivan Poláček, poslanec MsZ,
PhDr. Pavel Urban, PhD., poslanec MsZ,
JUDr. Ing. Milan Očko, poslanec MsZ,
Ing. Ján Kandrik, poslanec MsZ,
Ing. Marián Mihalda, poslanec MsZ
IV. poveruje a ukladá prednostovi Mestského úradu Kysucké Nové Mesto vykonať všetky
úkony nevyhnutne potrebné k realizácii predmetnej obchodnej verejnej súťaže v zmysle
platných právnych predpisov a uznesenia MsZ a to najmä na zverejnenie podmienok
obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta, ako aj
zverejnenie oznámenia o obchodnej verejnej súťaži v tlači (týždenník MY Kysucké noviny,
KYSUCE, Žilinský večerník).
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6.1:
Návrh na prevod správy majetku bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Macášek - je tam aj pozemok, škvárové ihrisko, aký je s tým zámer, aká bude jeho
využiteľnosť?
 p. Hartel, primátor mesta – zatiaľ je v stave, že to mesto odkúpilo. Ďalšie využitie bude
záležať od možností mesta, máme rozohrané určité veci, mala by sa tam riešiť umelá
tráva, osvetlenie.
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 p. Macášek – mám problém, aby bol majetok daný Kysuci s.r.o., investíciu zabezpečovalo
mesto.
 p. Hartel, primátor mesta – všetky výmenníkové stanice sú našej, Kysuca im má iba
v správe.
 p. Macášek – bola nám predložená nejaká koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva?
 p. Poláček – všetko zastrešuje stále mesto, bolo by hlúpe ak oni budú dodávať teplo,
vodu, ak bude porucha aby sme na jej odstránenie volali iného dodávateľa.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6.1 návrh prevodu správy majetku k 22.09.2014 na:
 MKŠS Litovelská 871/3 KNM,
 ZŠ Nábrežná 845/17 Kysucké Nové Mesto,
 Údržba mesta Cesta do Rudiny 637/10 Kysucké Nové Mesto
a na zverenie majetku k 31.12.2013 Kysuca s.r.o., Matice slovenskej 620/3 Kysucké Nové
Mesto.
II. schvaľuje návrh prevodu správy majetku k 22.09.2014 na:
 MKŠS Litovelská 871/3 KNM,
 ZŠ Nábrežná 845/17 Kysucké Nové Mesto,
 Údržba mesta Cesta do Rudiny 637/10 Kysucké Nové Mesto
a na zverenie majetku k 31.12.2013 Kysuca s.r.o., Matice slovenskej 620/3 Kysucké Nové
Mesto.
(11/0/3/4 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6.2:
Návrh na vyňatie majetku zo správy bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Randa – už nič na tom vlastníctve nezmeníme. Do zmluvy zakomponovať, že obnoviť
chodníky, lavičky v parku, zveľaďovať majetok.
 p. Poláček – prístupové chodníky pri bytovke 900 – my nemôžeme investovať do
cudzieho majetku. Keď teraz urobíme zmluvu, nebudeme môcť investovať do tohto
majetku.
 p. Hartel, primátor mesta – podmienkou investovania je buď vlastníctvo alebo nájomná
zmluva. Verejný park je niečo iné ako súkromný chodník pred domom.
 p. Macášek – ak to bude majetok cirkvi, my budeme zveľaďovať, kto to zafinancuje? Ak
sa bude investovať zo strany mesta, mali by to odpredať, urobiť všetko pre to, aby to bol
majetok mesta.
 p. Hartel, primátor mesta – zmluva o výpožičke umožňuje, aby z toho mali obidve strany
úžitok.
 p. Očko – keď budeme investovať, získať k tomu určitý vlastnícky vzťah. Zmluva
musí byť písomná, stať sa vlastníkmi majetku.
 p. Hartel, primátor mesta – návrh zmluvy sa vždy prerokováva v zastupiteľstve.
 p. Randa – to čo som na začiatku povedal, stále sa tu točíme dokola.
 p. Slivka – v predchádzajúcom období sme hlasovali tak, že z 1/3 mal byť park
zastavaný.
 p. Poláček – vieme, že vždy s cirkevnými pozemkami boli problémy. Park je vstupná
brána do mesta.
 p. Behúň – existuje nejaká reálna cena, za ktorú by ho predali?
 p. Kandrik – to čo je v územnom pláne sa môže realizovať. Mesto povoľuje aj oplotenie,
nemusí ho povoliť.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6.2 návrh na vyňatie majetku zo správy k 22.09.2014:
 Údržba mesta, Cesta do Rudiny 637/10, Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje návrh na vyňatie majetku zo správy k 22.09.2014:
 Údržba mesta, Cesta do Rudiny 637/10, Kysucké Nové Mesto.
(14/0/2/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6.3:
Návrh na pridelenie nebytových priestorov bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6.3 v zmysle § 9a ods. 9 zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí
výsledky výberového konania na prenájom časti nebytového priestoru v priestoroch
Polikliniky na Belanského ul. 1346 v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje prenájom časti nebytového priestoru v Poliklinike na Belanského ul. 1346
v Kysuckom Novom Meste v prospech nájomcu Ortmipol, s. r. o. , Revolučná 2590/11,
024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36652407, ktorý splnil podmienky výberového
konania a ponúkol najvyššiu cenu 19,70 €/m2/rok bez služieb. Ide o priestory o výmere
15,08 m2 na II. poschodí, 9,80 m2 na II. poschodí a o výmere 10,15 m2 na II. poschodí,
ktoré sa budú využívať na poskytovanie zdravotníckych služieb v odbore ortopédia
a nájomná zmluva sa uzatvorí na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.1.2015.
(16/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6.4:
Návrh na pridelenie nebytových priestorov bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č . 6.4 v zmysle § 9a ods. 9 zák. 138/1991 Zb. o majetku
obcí výsledky výberového konania na prenájom časti nebytového priestoru v priestoroch
Polikliniky na Belanského ul. 1346 v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje prenájom časti nebytového priestoru v Poliklinike na Belanského ul. 1346
v Kysuckom Novom Meste v prospech nájomcu Centrum pedagogicko – psychologického
poradenstva a prevencie, Komenského 2740, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO:
37901273, ktorý splnil podmienky výberového konania a ponúkol najvyššiu cenu 19,70
€/m2/rok bez služieb. Ide o priestory o výmere 21,58 m2 na prízemí, ktoré sa budú využívať
n a poskytovanie služieb: individuálna diagnostika, terapia, poradenstvo, skupinové
aktivity, porady, školenia a iné odborné aktivity v zmysle školského zákona č. 245/2008 Z.
z. v platnom znení a nájomná zmluva sa uzatvorí na dobu neurčitú s účinnosťou od
1.1.2015.
(16/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6.5:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený pred zasadnutím
zastupiteľstva.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6.5 ponuku spoločnosti Projektmanagement, s. r. o.
Žilina, na využitie predkupného práva k pozemku – parcela č. E KN 4552 orná pôda
o výmere 2693 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č.
5578, podiel 4/6-tiny, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve spoločnosti, za cenu
40.394,25 € (22,50 €/m2).
II. rozhodlo, že nevyužije predkupné právo k pozemku – parcela č. E KN 4552 orná pôda
o výmere 2693 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č.
5578, podiel 4/6-tiny, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve spoločnosti
Projektmanagement, s. r. o. Žilina, za cenu 40.394,25 €, čo predstavuje 22,50 €/m2,
a nemá záujem o odkúpenie tejto parcely v rámci zákonného predkupného práva.
(15/0/3/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7.1.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Suchánek – procedurálny návrh – prerokovať body č. 7.1.1 – 7.5 am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje prerokovať a hlasovať za body č. 7.1.1 – 7.5 am blok.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Golis – v bode č. 7.1.1 a 7.1.2 je rozdiel vo vyjadrení komisie a mestskej rady.
 p. Mičian – nebol rozpor medzi vyjadreniami.
 p. Hartel, primátor mesta – mestská rada odporučila zamietnuť, zrejme došlo k chybe pri
prepise návrhu uznesenia.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.1.1 žiadosť p. Gabriely Frátrikovej z Dubskej cesty
1376/5-30 Kysucké Nové Mesto, ktorá žiada o zastavenie exekúcie na vypratanie bytu.
II. zamieta žiadosť p. Gabriely Frátrikovej z Dubskej cesty 1376/5-30 Kysucké Nové Mesto
o zastavenie exekúcie na vypratanie bytu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.1.2 žiadosť p. Simony Frátrikovej z Dubskej cesty
1376/5-39 Kysucké Nové Mesto, ktorá žiada o zastavenie exekúcie na vypratanie bytu.
II. zamieta žiadosť p. Simony Frátrikovej z Dubskej cesty 1376/5-39 Kysucké Nové Mesto
o zastavenie exekúcie na vypratanie bytu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.2.1 žiadosť p. Jarmily Kotulovej z Clementisovej
1048/39 Kysucké Nové Mesto o zníženie mesačného nájmu
II. schvaľuje žiadosť p. Jarmily Kotulovej, trvalý pobyt Clementisova 1048 byt 39 Kysucké
Nové Mesto o zníženie mesačného nájmu z dôvodu závad v nájomnom byte a to vo výške
40% na mesiac, čo za 2 mesiace predstavuje po zaokrúhlení sumu 114,00 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.3.1 žiadosť p. Silvestra Baláža, 1. mája 53/24 Kysucké
Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt do nájomného bytu, ktorého je
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nájomníkom a to pre seba a svoju dcéru Stelu Balážovú na adresu: Dubská cesta 1376/531 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje žiadosť p. Silvestra Baláža, Dubská cesta 1376/5-31 Kysucké Nové Mesto
o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt do nájomného bytu na adresu: Dubská cesta
1376/5-31 Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto pre: Silvester Baláž – žiadateľ
a Stela Balážová - dcéra.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.3.2 žiadosť p. Pavla Mikulu, Dubská cesta 1376/5-43
Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt do nájomného bytu, ktorého je
nájomníkom
II. schvaľuje žiadosť p. Pavla Mikulu, Dubská cesta 1376/5-43 Kysucké Nové Mesto o súhlas
k prihláseniu na trvalý pobyt do nájomného bytu na adresu: Dubská cesta 1376/5-43
Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.3.3 žiadosť p. Gabriely Mazúrovej, Murgašova 613/529 Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt do nájomného bytu,
ktorého je nájomníčkou spoločne s manželom. Súhlas žiada pre: Gabriela Mazúrová –
žiadateľka, Mazúr Ján – manžel, Mazúrová Barbora – dcéra, na adresu Clementisova
1048/35-49 Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje žiadosť p. Gabriely Mazúrovej, Murgašova 613/5-29 Kysucké Nové Mesto
o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt do nájomného bytu na adresu: Clementisova
1048/35-49, Kysucké Nové Mesto pre: Gabriela Mazúrová – žiadateľka, Mazúr Ján –
manžel, Mazúrová Barbora – dcéra.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.3.4 žiadosť p. Jany Gazdíkovej, trvalý pobyt Dubie 47
Kysucké Nové Mesto, prechodný pobyt Murgašova 613/15 Kysucké Nové Mesto o súhlas
k prihláseniu na trvalý pobyt do nájomného bytu, ktorého je nájomníčkou spoločne
s manželom. Súhlas žiada pre: Janu Gazdíkovú – žiadateľka, Petra Gazdíka – manžel,
Daniela Gazdíka – syn, Šimona Gazdíka - syn a Radoslava Gazdíka – syn na adresu:
Murgašova 613/5-15 Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje žiadosť p. Jany Gazdíkovej s rodinou o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt do
nájomného bytu na adresu: Murgašova 613/5-15 Kysucké Nové Mesto pre: Jana
Gazdíková – žiadateľka, Peter Gazdík – manžel, Daniel Gazdík – syn, Šimon Gazdík –
syn a Radoslav Gazdík – syn.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. .7.3.5 žiadosť p. Martiny Bilíkovej, Štúrova 2591/65-26
Kysucké Nové Mesto žiada o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt svojho priateľa: p.
Petra Vydru, trvalý pobyt: Ochodnica č. 46.
II. schvaľuje žiadosť p. Martiny Bilíkovej, Štúrova 2591/65-26 Kysucké Nové Mesto žiada
o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt svojho priateľa: p. Petra Vydru, trvalý pobyt
Ochodnica č. 46 na adresu: Štúrova 2591/65-26 Kysucké Nové Mesto a to po dobu
platnosti nájomnej zmluvy p. Martiny Bilíkovej na nájomný byt 2591/65-26 ul. Štúrova
Kysucké Nové Mesto.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.3.6 žiadosť p. Renáty Maráčkovej, Štúrova 2591/67-17
Kysucké Nové Mesto žiada o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt svojho priateľa: p.
Radoslava Žiliaka, trvalý pobyt: Žilina - Vlčince, Dobšinského 5
II. schvaľuje žiadosť p. Renáty Maráčkovej, Štúrova 2591/67-17 Kysucké Nové Mesto žiada
o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt svojho priateľa: p. Radoslava Žiliaka, trvalý
pobyt Dobšinského 5, Žilina – Vlčince na adresu: Štúrova 2591/67-17 Kysucké Nové
Mesto a to po dobu platnosti nájomnej zmluvy p. Renáty Maráčkovej na nájomný byt
2591/67-17 ul. Štúrova Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.3.7 žiadosť p. Bc. Ivety Polepšekovej, trvalý pobyt
Štúrova 2591/69-9 Kysucké Nové Mesto žiada o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt
svojho priateľa: p. BAYRAM ALI AKYUZ, nar. 20.8.1981, Turecká republika, trvalý
pobyt: Prievidza, Prievidza III Necpaly, Ľ. Ondrejova 846/22
II. schvaľuje žiadosť p. Bc. Ivety Polepšekovej, trvalý pobyt Štúrova 2591/69 Kysucké Nové
Mesto žiada o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt svojho priateľa: p. BAYRAM ALI
AKYUZ, nar. 20.8.1981, Turecká republika, trvalý pobyt: Prievidza, Prievidza III
Necpaly, Ľ. Ondrejova 846/22, do nájomného bytu na adresu: Štúrova 2591/69-9
Kysucké Nové Mesto a to po dobu platnosti nájomnej zmluvy p. Bc. Ivety Polepšekovej na
nájomný byt 2591/69-9 ul. Štúrova Kysucké Nové Mesto .
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.3.8 žiadosť p. Jany Janecovej, trvalý pobyt Murgašova
995/12 Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt svojho priateľa p:
Ing. Prince BAITOUKOU, trvalý pobyt Třinec, Staré Město, Jablonkovská 160, okr.
Frýdek Místek, ČR
II. schvaľuje žiadosť p. Jany Janecovej, trvalý pobyt Murgašova 995/12 Kysucké Nové Mesto
o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt svojho priateľa p: Ing. Prince BAITOUKOU,
trvalý pobyt Třinec, Staré Město, Jablonkovská 160, okr. Frýdek Místek, ČR, po dobu
platnosti nájomnej zmluvy p. Jany Janecovej.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.4.1 žiadosť p. Jany Ščambovej, trvalý pobyt ČSA
1306/21-5 Kysucké Nové Mesto o jednorazovú dávku
II. zamieta žiadosť p. Jany Ščambovej, trvalý pobyt ČSA 1306/21-5 Kysucké Nové Mesto
o jednorazovú dávku.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 7.4.2 žiadosť p. Martina Martinčeka, trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto o jednorazovú dávku
II. zamieta žiadosť p. Martina Martinčeka, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o jednorazovú
dávku
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.4.3 žiadosť p. Juraja Burdu, trvalý pobyt Komenského
1140/16-1 Kysucké Nové Mesto o jednorazovú dávku
II. zamieta žiadosť p. Juraja Burdu, trvalý pobyt Komenského 1140/16-1, Kysucké Nové
Mesto o jednorazovú dávku.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.5 žiadosť p. Michala Vandlíka, Petzvalova 57, Žilina
o udelenie výnimky pri platbe v ZUŠ ich syna na školský rok 2014/2015
II. schvaľuje žiadosť p. Michala Vandlíka, Petzvalova 57, Žilina o udelenie výnimky v platbe
na školský rok 2014/2015 s tým, že žiadateľ bude platiť za vzdelávanie tak ako doteraz.
(16/0/1/1 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 7.6:
Žiadosť o preplatenie časti dovolenky spolu s návrhom na uznesenie bola poslancom
doručená pred zasadnutím zastupiteľstva.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7.6 žiadosť Ing. Jána Hartela, primátora mesta,
o preplatenie časti dovolenky
II. schvaľuje preplatenie časti nevyčerpanej dovolenky v počte 20 dní primátorovi mesta Ing.
Jánovi Hartelovi s tým, že peniaze za nevyčerpanú dovolenku po odrátaní dane necháva
mestu. O ich použití bude rozhodovať sociálna komisia, ktorá bude primátora informovať
o svojich rozhodnutiach súvisiacich s použitím týchto finančných prostriedkov.
(16/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 8:
V tomto bode predsedajúci informoval o:
 Dom kultúry - projekt medzinárodnej spolupráce Poľsko – Slovensko. Dodávateľ, ktorý
bol vybratý v súťaži začal klásť podmienky, ktoré sme nemohli akceptovať, odstúpil od
zmluvy. Ak nenastanú nejako mimoriadne zlé podmienky, je prísľub od dodávateľa, že
dodrží termín.
 podnet na trestné stíhanie – na internete sa objavil podnet na trestné stíhanie na
neznámeho páchateľa vo veci „spadnutého stropu v dome kultúry“. S touto vecou sa
občan, ktorý podal podnet, obrátil aj na dennú tlač, ktorá žiadala stanovisko mesta.
Investičné oddelenie spracovalo stanovisko pre noviny a s týmto stanoviskom, ako
stanoviskom mesta k problému, vás jeho prečítaním oboznámim (viď príloha č. 1).
 informácia o postupe prác v poliklinike,
 informácia o postupe prác v športovej hale, čo bolo rozdiskutované v úvode.
 petícia za vyasfaltovanie cesty do Škorčia. Mesto nateraz nemôže asfaltovať, sú to cudzie
pozemky, je to však v pláne aj VˇUC v rámci vybudovania cyklotrasy. Boli rokovania
s majiteľom pozemku, KLF energetika, toto ostáva ako úloha na nasledujúce obdobie.
 žiadosť oddielu Judo San KNM o odpustenie nájomného za telocvičňu na ZŠ Dolinský
potok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. súhlasí s prejednaním žiadosti Judo San KNM o odpustenie nájomného za telocvičňu na
ZŠ Dolinský potok v bode Rôzne.
(15/0/1/2 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Macášek – dávam návrh, aby bol odpustený poplatok aj pre stolnotenisový oddiel v ZŠ
Clementisova
 p. Čierňava, MKŠS – je to mestský klub, trénuje zdarma
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 žiadosť oddielu Judo San Kysucké Nové Mesto
o odpustenie nájomného za telocvičňu na ZŠ Dolinský potok
II. schvaľuje odpustiť nájom za telocvičňu na ZŠ Dolinský potok pre oddiel Judo San
Kysucké Nové Mesto v šk. roku 2014/2015.
(15/0/0/3 – uznesenie bolo schválené)
 p. Poláček – páči sa mi, že sa robí dom kultúry, myslel som si, že aj vnútro sa bude
prerábať. Koľko peňazí môžeme čerpať?
 p. Čierňava – v roku 2004 bol projekt na celkovú rekonštrukciu, vtedy nám to nevyšlo.
Potom bola výzva cez Slovensko-Poľskú spoluprácu, náklady do 700 tis. €.
 p. Hartel, primátor mesta – bolo to limitované do akej sumy sa musíme vmestiť, to bolo
vo výzve.
 p. Poláček – vždy robíme to, že tá najlacnejšia firma musí vyhrať. Bohužiaľ je to tak.
Podhľady – už pri druhej veci zlyhal projektant. Ja by som sa pod tú stavbu nepodpísal.
 p. Urban – dom kultúry – akým percentuálnym podielom vstupujeme do tohto projektu?
 p. Hartel, primátor mesta – 5 %.
 p. Urban – nenašiel som zverejnenú zmluvu PROST Žilina, faktúra už bola uhradená. Kto
je určený na zverejňovanie zmlúv a faktúr? Bola zverejnená faktúra, ktorá bola v priebehu
pár dní stiahnutá. Trhové miesto na ul. Dlhomíra Poľského – nedostanem tam pokladničný
blok. Je možné stanoviť komisiu, preveriť odkiaľ ten tovar je?
 p. Hartel, primátor mesta – za zverejňovanie zmlúv je zodpovedný ten, kto zmluvu tvorí.
Trhové miesto – mesto má možnosť dohliadať, ak predávajúci predloží potvrdenie, že
vlastní pôdu, môže predávať prebytky. V takomto prípade nemusí mať predávajúci
registračnú pokladňu.
 p. Randa – niektoré zmluvy alebo faktúry nie sú zverejnené, musí mať niekto veľa
času, aby to stále sledoval a kontroloval, ja ho veru nemám. Existuje na meste
centrálna evidencia zmlúv? Mala by byť vytvorená kontrola, ešte pred vystavením dať
do centrálnej evidencie, potom sa dá zistiť, či niektorú zmluvu sa nepozabudlo
zverejniť.
 p. Ježo, prednosta MsÚ – každé oddelenie má svoju evidenciu
 p. Randa – stavba splaškovej kanalizácie na Kamencoch. Stavebné povolenie nevydávalo
mesto ale OÚ ŽP, stavba nie je zabezpečená, zdevastované okolie – priestor, kde má byť
zanedlho súťaž vo varení gulášu. Stavebná firma tam nemá toalety, potrebu vykonávajú
na stenu činžiakov. Zabezpečiť do pôvodného stavu chodník, obrubník, lavičku. Zároveň
pozval všetkých na akciu dňa 4.10.2014 – súťaž vo varení gulášu.
 p. Hartel, primátor mesta – táto stavba je SEVAKu, podľa zmluvy majú dať všetko do
pôvodného stavu.
 p. Golis – poďakovanie za spoluprácu za SMER SD za poslanecký klub.
 križovatka Litovelská a Kollárova – zaparkované autá, zlý výjazd na ulicu.
 keď sa budú robiť akcie, robiť rovnako po obvodoch – niektorí ľudia to chápu ako
nespravodlivosť.
 p. Behúň – veľa prestárlych stromov, zacláňajú, sú prerastené. Odbor ŽP by si to mal
prejsť, urobiť orez – ul. 9. mája, Litovelská, Nábrežná. Ľudia za orez musia platiť správny
poplatok
 p. Hartel, primátor mesta – komisia životného prostredia posúdi, mesto vykoná orez
 p. Macášek – predložil návrh na ukladacie uznesenie - uložiť kontrolórke vykonanie
kontroly ohľadom športovej haly, na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve podať
informáciu, čo ukáže kontrola.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 poslanecký návrh na vykonanie kontroly ohľadom
športovej haly
II. ukladá hlavnej kontrolórke vykonať kontrolu zmlúv a dodatkov a ich zverejnenie na
investičné akcie na športovú halu v roku 2014
III. ukladá predložiť celkové investičné náklady na športovú halu od roku 2006.
T: nasledujúce zasadnutie MsZ
Z: hlavná kontrolórka a prednosta MsÚ
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Kandrik – evidencia zverejňovania zmlúv – aj centrálne číslovať zmluvy
 p. Očko – požiadavky od občanov:
 potok na Kamencoch – vyčistiť, vykosiť, vypíliť dreviny, robiť pravidelnú údržbu,
 povodie Váhu – pravidelne udržiavať pobrežie rieky Kysuca,
 retarder za farou – prehodnotiť ho
 p. Hartel, primátor mesta – potok nespravuje mesto, je v správe Povodia Váhu. Pamätám
si, že bol čistený cca 2 roky dozadu.
 rieka Kysuca – môžeme iba požiadať Povodie Váhu o čistenie, nedonútime ich.
 retarder - každý retarder je vyrobený v rámci normy, zvážime jeho premiestnenie na
menej frekventovanú časť
 p. Bandura – cesta k Povinskému mostu nie je osvetlená, nainštalovať tam lampy, je to
tam dosť nebezpečné
 p. Hartel, primátor mesta – je to cesta III. triedy, budeme o tom rokovať s VÚC.
 p. Poláček:
 retarder – vymeniť ho,
 bezdomovci na námestí v parku – urobiť niečo s nimi,
 máme omnoho horšie cesty ako tie, čo teraz robíme. Pre koho sa robil ten chodník? Na
ulici Litovelskej sú oveľa horšie chodníky.
 stromy – hovoril som s p. Kubicovou,
 komisie stavebná zasadala, ale že nič z komisie nepôjde do zastupiteľstva,
 osvetlenie do Poviny – je to cesta VÚC
 most Radoľa – bol prísľub VÚC, že urobia opravu
 p. Hartel, primátor mesta – retarder – ako som hovoril, každý retarder je urobený v rámci
normy,
 bezdomovci – pokiaľ nekoná niečo zlé, za to že sedí na lavičke ho nemôžeme
vyhadzovať. Ak by obťažovali, je to iná vec, to som dal pokyn polícii aktuálne
zasiahnuť. Je však potrebné, aby ten, čo je obťažovaný, vec aktuálne oznámil mestskej
polícii.
 p. Švaňa, MsP – nemáme jedinú sťažnosť od občanov, žiaden podnet.
 p. Hartel, primátor mesta – chodník Jesenského – je to komplexne riešené územie od
horného kostola pozdĺž Jesenského ulice po hotel Mýto.
 osvetlenie – tak ako si hovoril, je to cesta VÚC
 výpadovka do Žiliny – ak by to tak urobili, čiastočne to pomôže.
 p. Poláček – tu v Kysuckom Novom Meste sa zdržiavajú noví občania, bývajú u Hagena,
napádajú ľudí. Platí p. Hagen poplatky?
 p. Ježo, prednosta MsÚ – zisťovali sme to. Pán Hagen má nahlásených 81 prenocovaní.
Priestor za mestom má v nájme od železníc, toto kontroluje daňový úrad.
 p. Poláček – vadí mi to, že tam pijú, močia po celom areáli
 p. Hartel, primátor mesta – treba to aktuálne riešiť v čase, keď sa pácha priestupok.
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 p. Kuba - znečistenie vodných tokov riešiť komplexne, znečistené sú v celom meste. Rok
riešim Dolinský potok, tlačiť na Povodie Váhu
 p. Hartel, primátor mesta – beriem si za úlohu, že navštívim okresný úrad, dáme spoločnú
žiadosť.
 p. Mihalda – odpad nad vodnou nádržou Neslušanka,
 čistenie nábrežia Kysuce – mesto nech potlačí, aby odstránili dreviny,
 kanál v lesíku – rybári to chceli do užívania, bola tam uzávera, vstúpiť do jednania,
rybári to budú udržiavať.
 p. Očko – riešenie dopravy na moste do Radole, je to vstup do mesta, dať tam
tlačitkový semafor.
 p. Macášek – od 8.9.2014 je na Okresnom úrade v Kysuckom Novom Meste zriadené
pracovisko živnostenského podnikania.
 p. Mičian – budova gymnázia – protipožiarna kontrola zistila nedostatky,
 poliklinika – štúdiu urýchliť, aby mohla byť zmena rozpočtu VÚC,
 SEVAK – dokedy má termín na ukončenie prác?
 p. Ježo, prednosta MsÚ – SEVAK má termín do 30.10.2014
 p. Hartel, primátor mesta – budova gymnázia je roky v ich užívaní, legálna forma tomu
bola daná až vlani – bezplatná výpožička. Bleskozvody si môžu zrealizovať v rámci
údržby.
 p. Poláček – bude výzva na obnovu materských škôl cez eurofondy.
 p. Hartel, primátor mesta – výzva je problematická v tom, že sa musia vytvoriť minimálne
dve nové triedy alebo nová škôlka.
 p. Randa – v minulosti sme mali na MŠ 9. mája vytvoriť 2 alebo 3 triedy, je vhodné to
riešenie zrealizovať z týchto prostriedkov.
 p. Fabšík, občan – športová hala – nezákonne vyplatené financie,
 technická časť – ak zlyhal projektant, musí byť postihnuteľný,
 zverejňovanie zmlúv – pokrivkáva to, 3 zmluvy už sú zaplatené, neboli zverejnené,
tým vzniká status akoby ani nevznikli,
 trestné oznámenie – oslovilo ma mnoho ľudí, podal som ho,
 spúšťanie portálu - komunikácia so starostom,
 kontrola plážového ihriska – 28.4.2014 bola kontrola, mali byť vykonané sondy,
nezodpovedá to skutočnosti,
 problémy retarderov – podávam pomocnú ruku,
 Dubie – ľudia si skracujú cestu cez štrkovú cestu, dať tam zákaz vjazdu po 45 minút.
 p. Hartel, primátor mesta – čo sa týka súťaží, ak sa tá zmluva aj nedopatrením
nezverejnila, zaplatené bolo iba za to, čo sa zrealizovalo.
 plážové ihrisko – videl som fotografie z kontroly, podľa zistení bolo zaplatené to, čo
bolo zrealizované.
 p. Čierňava, MKŠS – pán Fabšík povedal, že ohľadom stropu bol oslovený členmi súboru.
Ani jeden člen mi ohľadom stropu nič nepovedal.
 p. Hartel, primátor mesta – nešlo o spadnutie stropu, išlo o uvoľnenie časti podhľadu so
zabudovaným osvetlením.
 p. Poláček – stavebná komisia bola na plážovom ihrisku, povedali sme, že toho piesku
tam nebolo toľko, bolo tam od 10 – 15 cm.
 p. Jureková, odd. investičné – zápisy a fotodokumentácia je na oddelení k nahliadnutiu
 p. Kuba – na facebooku pán Fabšík píšete, že strop znova spadol. Mali by ste sa
ospravedlniť, zavádzate ľudí.
 p. Hartel, primátor mesta – dal návrh na ukončenie diskusie k prejednávanému bodu.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje ukončenie diskusie k bodu č. 8.
(13/0/1/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 9:
 p. Randa:
 koncesionárska zmluva na plaváreň, že ju napadol Urbariát,
 priestor kina, čo sa tam robí?
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 koncesionárska zmluva platí, pravda je aj to, že Urbariát namieta vyvlastňovacie
rozhodnutie na pozemok plavárne. Čakáme, čo sa bude diať. Po opätovnom preskúmaní
sme nezistili žiadne pochybenie v procese vyvlastňovacieho konania a žiadosť Urbariátu
o jeho zrušenie sme zamietli formou rozhodnutia.
Odpovedal p. Čierňava, MKŠS:
 kino chceme využívať ako viacúčelovú halu, zatiaľ na športové účely – cvičenia. Toho
času tam prebiehajú úpravy, bielenie.
 p. Hartel, primátor mesta – dal som súhlas na krátkodobý prenájom, riaditeľ MKŠS môže
prenajať iba na 1 rok.
 p. Bandura:
- už 8 rokov sa ľudia pýtajú, kedy bude v meste verejné WC,
- cintorín – parkujú tam autá, ktoré chodia do INY,
- lipy na ul. Litovelskej – vyčistiť ryne,
- polepené kontajnery na akciu v dome kultúry,
- bytovka Cesta do Rudiny – schodisko, kúpiť im lepidlo, dlažbu, práce urobia sami,
- spevnené plochy pod kontajnery - budú sa robiť ešte tento rok?
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 WC sme mali, boli zrušené, náklady boli vysoké,
 lipy na ul. Litovelskej – budú im vyčistené cez ÚM,
 kontajnery – skontaktujeme sa s usporiadateľom.
 bytovka na Ceste do Rudiny - je nízkoštandardná bytovka, investovali sme do nej výrazne
viacej ako zodpovedá štandardu tejto bytovky,
 plochy pod kontajnery – robí sa kým počasie dovolí.
Odpovedal p. Švaňa, MsP:
 cintorín – o parkovaní áut na parkovisku cintorína, idúcich do INY, vieme. Chodíme tam,
aj pokutujeme. je to však neúčinné. Problém sa vyrieši, keď INA rozšíri parkovisko.
 p. Behúň:
 prečo je chodník pri kostole rozbitý a neopravuje sa?
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 chodník pri kostole – jestvujúci chodník sa v projekte zrušil, lebo bol postavený
v rozpore s pravidlami cestnej premávky. Buduje sa nový chodník od horného kostola
popri ulici Jesenského po hotel Mýto.
 p. Macášek:
 cesta Dubie – Hurbanova – označiť značkou zákaz prejazdu,
 oprava plechového mosta na Dubskej ceste,
 projektová dokumentácia chodníka do Dubia – v akom je stave,
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Odpovedala p. Jureková, odd. investičné:
 oprava plechového mosta – teraz sa spracováva projektová dokumentácia
 chodník do Dubia – spracováva sa projektová dokumentácia, je to zadané.
 p. Očko:
 je pravda, že si podpísal nájomnú zmluvu na 100 rokov
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 ako štatutár vždy podpisujem zmluvu, keď bola schválená mestským zastupiteľstvom.

K bodu č. 10:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu primátor mesta poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Ing. Ľubomír Golis
I. overovateľ

Ing. Vladimír Macášek
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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