Zápisnica
z 1. – ustanovujúceho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 04.12.2014
Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Správa mestskej volebnej komisie v Kysuckom Novom Meste o výsledku volieb
a odovzdanie osvedčení
3. Zloženie sľubu primátora
4. Zloženie sľubu poslancov
5. Príhovor primátora
6. Schválenie programu, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
7. Voľba mandátovej komisie
8. Voľba volebnej komisie
9. Voľba návrhovej komisie
10. Voľba do orgánov mestského zastupiteľstva
11. Určenie platu primátora
12. Záver
K bodu č. 1:
Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo otvorené slávnostne – hymnou
SR. Následne pokračoval krátky kultúrny program v podaní učiteľov a žiakov ZUŠ
v Kysuckom Novom Meste. Ing. Hartel, primátor mesta, privítal prítomných poslancov
a hostí.
K bodu č. 2:
Správu o výsledku volieb a odovzdanie osvedčení vykonal predseda mestskej volebnej
komisie p. Róbert Franek za účasti zapisovateľky mestskej volebnej komisie p. Šinalovej –
viď príloha č. 1.
K bodu č. 3:
Opätovne zvolený primátor mesta Ing. Ján Hartel zložil zákonom predpísaný sľub,
ktorý potvrdil svojim podpisom – viď príloha č. 2.
K bodu č. 4:
Zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdili svojimi podpismi –
viď príloha č. 3.
K bodu č. 5:
Primátor mesta sa v krátkom prejave prihovoril prítomným poslancom a občanom
mesta, poďakoval za dôveru, vyzval poslancov k vzájomnej spolupráci v prospech mesta.
Nasledoval obrad požehnania predstaviteľmi katolíckej cirkvi p. farárom Holbičkom
a Uskobom.
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K bodu č. 6:
V tomto bode bol predložený na prerokovanie program 1. (ustanovujúceho) zasadnutia MsZ.
Diskusia:
 p. Randa – zablahoželal primátorovi i všetkým poslancom k zvoleniu. Mal dotaz na
primátora, či pánovi Ježovi, ktorý bol zvolený za poslanca, trvá pracovný pomer ako
prednostu MsÚ a prečo nebol na toto ustanovujúce zasadnutie pozvaný náhradník.
 p. Hartel, primátor mesta – p. Ježo je toho času na PN, až keď podpíše sľub získava
mandát poslanca. Sľub podpíše na prvom zasadnutí, ktorého sa zúčastní. Náhradník nebol
pozvaný preto, lebo pán Ježo nedal písomné stanovisko, že sa vzdáva mandátu poslanca.
 p. Randa – začíname teda mestské zastupiteľstvo porušením zákona.
 p. Hartel, primátor mesta – nejde o porušenie zákona, svoj sľub môže zložiť na najbližšom
zasadnutí mestského zastupiteľstva, dovtedy môže teda vykonávať funkciu prednostu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 návrh programu rokovania 1. (ustanovujúceho)
zasadnutia MsZ dňa 04.12.2014
II. schvaľuje program rokovania 1. (ustanovujúceho) zasadnutia mestského zastupiteľstva
dňa 04.12.2014
1. Otvorenie
2. Správa mestskej volebnej komisie v Kysuckom Novom Meste o výsledku volieb
a odovzdanie osvedčení
3. Zloženie sľubu primátora
4. Zloženie sľubu poslancov
5. Príhovor primátora
6. Schválenie programu, voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
7. Voľba mandátovej komisie
8. Voľba volebnej komisie
9. Voľba návrhovej komisie
10. Voľba do orgánov mestského zastupiteľstva
11. Určenie platu primátora
12. Záver
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Do návrhovej komisie predsedajúci navrhol poslancov: Daniel Bandura, Igor Behúň, Rudolf
Drexler.
Diskusia:
K predloženému návrhu neboli žiadne výhrady.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 zloženie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Daniel Bandura, Igor Behúň, Rudolf Drexler.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7:
Do mandátovej komisie predsedajúci navrhol poslancov: Jana Svrčková, Matej Fabšík,
Ľubomír Golis.
Diskusia:
K predloženému návrhu neboli žiadne výhrady.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 zloženie mandátovej komisie
II. schvaľuje mandátovú komisiu v zložení: Jana Svrčková, Matej Fabšík, Ľubomír Golis.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 8:
Do volebnej komisie predsedajúci navrhol poslancov: Eva Hollá, Ondrej Holienčik, Jozef
Jakubík.
Diskusia:
K predloženému návrhu neboli žiadne výhrady.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 zloženie volebnej komisie
II. schvaľuje volebnú komisiu v zložení: Eva Hollá, Ondrej Holienčik, Jozef Jakubík.
(18/0/0/0- uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov zápisnice predsedajúci určil poslancov: Marián Mihalda, Milan Palčisko.
K bodu č. 9:
Predsedníčka mandátovej komisie p. Svrčková prečítala správu o overení a platnosti voľby
primátora a poslancov.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 správu mandátovej komisie
II. berie na vedomie správu mandátovej komisie o overení platnosti voľby primátora
a poslancov mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
1. Primátor mesta Ing. Hartel poveril na obdobie rokov 2014 – 2018 za svojho zástupcu
poslankyňu Ing. Janu Svrčkovú.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 zástupcu primátora mesta
II. berie na vedomie rozhodnutie primátora mesta podľa § 13 b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení o poverení poslankyne MsZ Ing. Jany Svrčkovej za
jeho zástupkyňu počas volebného obdobia rokov 2014-2018.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
2. Zloženie jednotlivých komisií:
Predsedajúci informoval o zložení jednotlivých komisií, ich celkovom počte ako aj počte
členov poslancov a počte členov neposlancov.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 počet členov komisií, poslancov v komisií a počet
ďalších osôb v komisií
II. schvaľuje počet členov komisii, počet poslancov v komisii a počet ďalších osôb
v komisii nasledovne:
Komisia kultúry a športu:
Celkový počet:
7
Počet poslancov
3
Počet neposlancov
4
Komisia finančná:
Celkový počet:
7
Počet poslancov
2
Počet neposlancov
5
3

Komisia školstva a mládeže:
Celkový počet:
7
Počet poslancov
3
Počet neposlancov
4
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu:
Celkový počet:
7
Počet poslancov
3
Počet neposlancov
4
Komisia ochrany životného prostredia:
Celkový počet:
7
Počet poslancov
3
Počet neposlancov
4
Komisia výstavby a územného rozvoja
Celkový počet:
7
Počet poslancov
4
Počet neposlancov
3

(18/0/0/0 - uznesenie bolo schválené)

3. Voľba predsedov komisií a členov – poslancov.
Návrh na predsedov jednotlivých komisií ako aj členov poslancov bol doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Svrčková – procedurálny návrh – verejné hlasovanie am blok za predsedov komisií
ako aj členov, poslancov, jednotlivých komisií.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh - verejné hlasovanie am blok za predsedov jednotlivých
komisií a členov komisií – poslancov.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 predsedov jednotlivých komisií
II. schvaľuje predsedov komisií nasledovne:
komisia kultúry a športu
Mgr. Milan Slivka
komisia finančná
Ing. Ľubomír Golis
komisia školstva a mládeže
Ing. Mgr. Ondrej Holienčik
komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
Dušan Mičian
komisia ochrany životného prostredia
Ing. Marián Mihalda
komisia výstavby a územného rozvoja
Ivan Poláček
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 zastúpenie poslancov v jednotlivých komisiách
II. schvaľuje poslancov v jednotlivých komisiách nasledovne:
komisia kultúry a športu: Rudolf Drexler, Milan Palčisko
komisia finančná: František Šerík
komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu: Igor Behúň, Vavrín Randa
komisia ochrany životného prostredia: Miloš Ševec
komisia výstavby a územného rozvoja: Matej Fabšík, Eva Hollá, Roman Stecher
komisia školstva a mládeže: Daniel Bandura, Jozef Jakubík
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
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4. Voľba členov komisií – neposlancov.
Prebehla tajná voľba členov komisií – neposlancov, na ktorú dohliadala volebná komisia.
Volebná komisia po sčítaní hlasov vyhlásila výsledok tajnej voľby pre členov komisií –
neposlancov.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. berie na vedomie správu volebnej komisie o výsledku volieb o zastúpení neposlancov v
jednotlivých komisiách nasledovne:
Komisia kultúry a športu:

Predseda:
Poslanci:
Neposlanci:

Mgr. Milan SLIVKA
Ing. Rudolf Drexler
Milan Palčisko
Ing. Radoslav Bočej
Martin Paluch
Miroslav Piňák
Mgr. Michal Vlček

Komisia finančná:

Predseda:
Poslanci:
Neposlanci:

Ing. Ľubomír GOLIS
Mgr. František Šerík
Mgr. Jarmila Bílešová
Pavol Brodňan
Ing. Anna Holtánová
Radoslav Korenčík
Ing. Vladimír Svrček

Komisia školstva a mládeže:

Predseda:
Poslanci:
Neposlanci:

Ing. Mgr. Ondrej HOLIENČIK
Mgr. Daniel Bandura
Jozef Jakubík
PaedDr. Emília Becová
Mgr. Jarmila Falátová
Mgr. Daniela Kafčáková
Mgr. Daniel Žák

Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu:

Predseda:
Poslanci:
Neposlanci:

Dušan MIČIAN
Ing. Igor Behúň
Ing. Vavrín Randa
Mgr. Anna Damašková
Mgr. Ladislav Feiler
Mgr. Denisa Smreková
Paulína Vojčíková

Komisia ochrany životného prostredia:

Predseda:
Poslanci:
Neposlanci:

Ing. Marián MIHALDA
Ing. Miloš Ševec, PhD.
Martin Bíleš
Bc. Igor Macúš
Eva Neveďalová
Miroslav Sloboda
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Komisia výstavby a územného rozvoja:

Predseda:
Poslanci:

Neposlanci:

Ivan POLÁČEK
Mgr. Matej Fabšík
Eva Hollá
Bc. Roman Stecher
Štefan Kočiš
Pavol Papučík
Patrik Vároš

(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 10:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Vedením zastupiteľstva v tomto bode predsedajúci poveril svoju zástupkyňu p. Svrčkovú.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10 plat primátora Mesta Kysucké Nové Mesto v zmysle §u 11/ ods. 4/ písm. i/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v zmysle
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov
II. určuje Ing. Jánovi Hartelovi, primátorovi mesta Kysucké Nové Mesto, podľa zák. č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 04. 12. 2014 plat primátora Mesta
Kysucké Nové Mesto vo výške 3.063,00 € mesačne.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 11.
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a 1.
(ustanovujúce) zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Návrhová komisia:

Mgr. Daniel Bandura

............................................

Ing. Igor Behúň

............................................

Ing. Rudolf Drexler

............................................

Ing. Marián Mihalda
I. overovateľ

Milan Palčisko
II. overovateľ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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