Zápisnica
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 15.12.2014
Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3.
Kontrola plnenia uznesení
4.
Zloženie sľubu poslanca
5.
Návrh VZN č. 7/2014 o dani z nehnuteľností mesta Kysucké Nové Mesto
6.
Návrh VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady mesta Kysucké Nové Mesto
7.
Návrh VZN č. 9/2014 o školských obvodoch mesta Kysucké Nové Mesto
8.
Návrh na III. úpravu rozpočtu MKŠS Kysucké Nové Mesto na rok 2014
9.
Rokovací poriadok komisií
9.1. Veto primátora
9.2. Doplnenie voľby člena komisie
10. Voľba komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
11. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kys. Nové Mesto na I. polrok 2015
13. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste na rok 2015
14. Návrh sobášiacich pri obrade uzavretia manželstva pred orgánom štátu na volebné
obdobie 2014-2018
15. Návrh sobášnych dní a sobášnej miestnosti
16. Prerokovanie upozornenie prokurátora
17. Návrhy komisií
17.1. Žiadosti o jednorazovú dávku
18. Rôzne
19. Interpelácie
20. Záver
K bodu č. 1:
2. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov, ospravedlnil neúčasť poslankyne p. Svrčkovej. Oboznámil
prítomných s programom rokovania. Navrhol v programe zmenu: bod č. 4 dať za bod č. 1
a v bode č. 4 podať informáciu o investičných akciách.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 1 program rokovania 2. zasadnutia mestského
zastupiteľstva dňa 15.12.2014.
II. schvaľuje program rokovania 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 15.12.2014:
1.
Otvorenie - zloženie sľubu poslanca
2.
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3.
Kontrola plnenia uznesení
4.
Informácia o investičných akciách
5.
Návrh VZN č. 7/2014 o dani z nehnuteľností mesta Kysucké Nové Mesto
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6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Návrh VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady mesta Kysucké Nové Mesto
Návrh VZN č. 9/2014 o školských obvodoch mesta Kysucké Nové Mesto
Návrh na III. úpravu rozpočtu MKŠS Kysucké Nové Mesto na rok 2014
Rokovací poriadok komisií
9.1. Veto primátora
9.2. Doplnenie voľby člena komisie
Voľba komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kys. Nové Mesto na I. polrok 2015
Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste na rok 2015
Návrh sobášiacich pri obrade uzavretia manželstva pred orgánom štátu na volebné
obdobie 2014-2018
Návrh sobášnych dní a sobášnej miestnosti
Prerokovanie upozornenie prokurátora
Návrhy komisií
17.1. Žiadosti o jednorazovú dávku
Rôzne
Interpelácie
Záver
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)

Sľub poslanca:
Na uprázdnené miesto poslanca (po JUDr. Ľuboslavovi Ježovi, ktorý sa písomne vzdal svojho
mandátu) nastúpil p. Branislav Neslušan, ktorý zložil zákonom predpísaný sľub a bolo mu
odovzdané osvedčenie za poslanca mestského zastupiteľstva.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Dušan Mičian, Marián Mihalda, Milan
Palčisko.
Diskusia:
K predloženému návrhu neboli žiadne výhrady.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 zloženie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Dušan Mičian, Marián Mihalda, Milan Palčisko.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil: Ivan Poláček, Vavrín Randa.
K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p. Ježo, prednosta MsÚ.
uzn. č. 91/2014 zo dňa 12.06.2014 – splnené
uzn. č. 112/2014 zo dňa 10.09.2014 – splnené
uzn. č. 137/2014 zo dňa 10.09.2014 – splnené
Diskusia:
 p. Drexler – chýba mi vysvetlenie – plnenie uzn. č. 213/2013.
 p. Hartel, primátor mesta – každá inv. akciu, ktorú INA realizuje, musí byť schválená
majiteľom. Finančné prostriedky na otáčanie nemáme potvrdené, môžeme znovu otvoriť
problematiku. Plnenie tohto uznesenia bolo vykonané na zastupiteľstve dňa 13.03.2014.
 p. Drexler – uznesenie č. 3/2013 – aké je jeho plnenie:
2

 p. Hartel, primátor mesta – aj bez generelu vieme, kde nás päta tlačí. Vzhľadom na
nejasnú situáciu okolo privádzača bude pre riešenie dopravnej situácie v meste
rozhodujúca prístupová cesta do mesta. Zatiaľ nebola ministerstvom dopravy akceptovaná
naša požiadavka aby pred začatím výkopových prác v Radolskej križovatke bolo
vybudované náhradné pripojenie mesta na cestu I/11 vybudovaním diaľničného
privádzača.
 p. Drexler – treba v uznesení termín buď predĺžiť alebo uznesenie zrušiť.
 p. Randa – je to uznesenie prijaté pred rokom, nerobili sme s tým nič. Prijať také
uznesenie, že treba vykonať kontrolu uznesení, revíziu uznesení, ktoré platia.
 p. Mičian – zosúladiť staré uznesenia. Dopravná infraštruktúra bola zodpovedaná
maximálne, treba pokračovať v rokovaniach.
 p. Poláček – bolo uznesenie, že aby bolo povedané, koľko bolo preinvestované za
posledných 10 rokov do športovej haly. Privádzač – VÚC jednoznačne povedal, že to
musí byť súčasť diaľnice.
K bodu č. 4:
Písomnú informáciu o celkových investičných nákladoch na športovú halu obdržali poslanci
pred zasadnutím zastupiteľstva.
Diskusia:
 p. Fabšík – hala nás už stála asi 400 tisíc eur.
 aký rošt sa bude dávať pod palubovku?
 kde išla tá stará palubovka?
 ako to bude so statikou, bude ešte nejaký posudok, nedajú sa tam vraj zavrieť okná
 čo s praskajúcimi oknami? Treba to preveriť.
 koľko bude stáť ukradnutý materiál?
Otázky zodpovedala p. Jureková, odd. investičné.
 p. Golis – bude mesto postupovať nejako voči projektantovi za takýto postup?
 povrch v športovej hale – už sme naň odsúhlasovali 60 tis.
 tých 35 tis. je čo?
Otázky zodpovedala p. Jureková, odd. investičné.
 p. Hartel, primátor mesta – pri rekonštrukciách starých objektov sa dá predpokladať, že sa
vyskytnú nejaké nepredpokladané náklady.
 p. Neslušan - skúsený projektant podľa veku stavby musel vedieť, že strecha bude
v dezolátnom stave.
 p. Mičian – bude nejako postihnutý ten kto za to zodpovedá?
 p. Hartel, primátor mesta – nevidím dôvod, pretože sa to zrealizovalo podľa projektu. Iba
sa dopĺňalo riešenie podľa aktuálnych zistení., na rozhodujúcom sa nič nezmenilo. Mestu
škoda nevznikla.
 p. Mihalda – znalci sú predsa nejako poistení
 p. Poláček – bolo v rozpočte aj vytrhanie podlahy, ktorá firma to robila?
 p. Behúň – aký je predpokladaný termín otvorenia haly? Tie financie máme v rozpočte na
tento rok.
 p. Drexler – keď je takáto veľká investícia, sú 2 možnosti – prizvať poslancov na
kontrolný deň alebo fotodokumentáciu ukázať.
 chýba mi farebnosť športovísk, kto o tom rozhodol, že to bude jednofarebné, malo by
tam byť stanovisko jednotlivých klubov. Kto o tom rozhodol bez tých športovcov?
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 p. Hartel, primátor mesta – bola nám ponúknutá škála farieb, vyberali sme podľa farby
mesta – teda zelenú. Pripomienka mala byť povedaná skôr, mali povedať svoju predstavu.
 p. Fabšík – nepočuli sme meno, kto je zodpovedný, kto povedal, že podlaha bude
zelená.
 p. Hartel, primátor mesta – bol som pri tom, aj ja som povedal, že zelená je farba mesta,
neuvažoval som nad tým.
 p. Mičian – hala v Radoli – palubovka má byť odpružená. V Radoli idú znova
vymieňať, bola tvrdá.
 p. Neslušan – keď dostaneme takúto tabuľku uviesť aj zhotoviteľa, ktorý realizuje
jednotlivé akcie. Dá sa pozrieť do papierov na jednotlivé položky?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4.1 správu o celkových investičných nákladoch na
športovú halu v rokoch 2013 – 2014 a potrebu navýšenia výdavkov oproti schválenému
rozpočtu na rok 2014
II. schvaľuje navýšenie výdavkoch na investičnú akciu „Stavebné úpravy športovej haly“
o 35.200 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2014.
(13/1/4/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 4.2:
Písomnú informáciu o celkových investičných nákladoch stavby – stavebné úpravy
a prístavby domu kultúry v KNM obdržali poslanci pred zasadnutím zastupiteľstva.
Diskusia:
 p. Poláček – opláštili sme budovu, urobili výťah. Stavebná komisia nevie, čo sa v meste
deje. Nevideli sme žiadne projekty, ktoré sa menia aj počas prác. Ten travertín je jednej
farby, fasáda, druhej, odkvapové žľaby ďalšej farby. Fakt som si myslel, že to bude inak
vyzerať. Treba asi žiadať zábezpeku od súťažiacich, aby sa nestalo, že odstúpi a nechá nás
v štichu. Na každú komisiu volať aj zástupcu investičného oddelenia.
 p. Golis – toto nie je len o tejto akcii, ale aj o ostatných akciách. Stavebná komisia by
mala odobriť jednotlivé akcie. Zmeny v investičných akciách konzultovať v stavebnej
komisii. Kde zoberieme financie na tieto navýšenia, ktoré sú tu predkladané? Keď teraz
ideme odsúhlasovať navýšenie, musíme mať na to financie.
 p. Novotná, odd. finančné – toto bude v návrhu na rok 2015
 p. Golis – žiadam, aby sa takéto úpravy riešili v súčinnosti s finančnou komisiou.
 p. Randa v investičných akciách navyšujeme financie bez úpravy rozpočtu. Keď nie je
úprava v zastupiteľstve, aspoň splnomocniť primátora, aby urobil úpravy v medziach
zákona, dá sa to urobiť. Ako budú zodpovední pracovníci robiť predbežnú finančnú
kontrolu?
 p. Drexler – tento rok urobíme, v roku 2015 budeme financovať, rozpočet sa bude
schvaľovať podľa plánu až v 3/2015. Budeme v rozpočtovom provizóriu.
V rekonštrukciách mi chýba doplnenie kabeláže, pri investičných akciách na to myslieť.
Netreba to opomínať.
 p. Novotná, odd. finančné – aj v rozpočtovom provizóriu sa zazmluvnené zákazky môžu
platiť.
 p. Mičian – má byť zmena vonkajšieho obkladu, o koľko je drahší?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4.2 správu o celkových investičných nákladoch stavby
„Stavebné úpravy a prístavba Domu kultúry v Kysuckom Novom Meste“ a potrebu
navýšenia vlastných finančných prostriedkov – ako spoluúčasť na Projekte „Spolupráca
cez kultúru – stavba a modernizácia Poľsko – Slovenských kultúrnych stredísk o 82.731 €.
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II. schvaľuje navýšenie celkových investičných nákladov stavby „Stavebné úpravy
a prístavba Domu kultúry v Kysuckom Novom Meste“ a potrebu navýšenia vlastných
finančných prostriedkov - ako spoluúčasť na projekte „Spolupráca cez kultúru – stavba
a modernizácia Poľako – Slovenských kultúrnych stredísk o 82.731 € oproti schválenému
rozpočtu.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 4.3:
Písomnú informáciu o realizácii investičnej akcie Revitalizácia bežeckého oválu – príprava
územia pre atletickú dráhu obdržali poslanci pred zasadnutím zastupiteľstva.
Diskusia:
 p. Poláček – aký je rozpočet na atletickú dráhu? Koľko máme peňazí? Nemáme financie
a ideme rozbúrať ihrisko. Myslím si, že máme začať robiť, keď máme na to financie. Som
zvedavý, či sa nájdu financie. Nech ten projektant je za niečo zodpovedný.
 p. Hartel, primátor mesta – vždy sa vychádza z nejakého predpokladu. Vzhľadom na účel
betónovej plochy predpokladalo sa, že jej hrúbka bude 15 cm.
 p. Golis – projektant navrhol, mali vybúrať 5 cm, prečo teda búrali 30 cm?
 p. Behúň – na výstavbu starej haly existuje projekt. Existuje nejaký archív stavebných
prác, je to niekde evidované?
 p. Slivka – štúdia bola prehnaná, samotná výstavba dráhy by mala 230 tis. bez búrania.
Dovolím si tvrdiť, že je vybúrané viac ako malo byť. To, že on viac vybúral, to je jeho
problém. Vidím čo sa tam robí, chodím tam každý druhý deň. Tých 66 tis. sa mi zdá
priveľa.
 p. Hartel, primátor mesta – keby sme mali iba tých 70 tis. z INY, aj tak je to investičná
akcia, ktorá je pre mesto výhodná. Nemôžeme zahodiť takúto šancu, že nám niekto dá
takéto financie.
 p. Poláček – budem veľmi rád, keď sa to urobí. Ale robme to vtedy, keď budeme mať
na to financie.
 p. Slivka – tiež som si myslel, že budú nejaké výzvy. Okrem tých 70 tis. čo som zohnal,
dala ešte INA prísľub na financie.
 p. Neslušan – chýba mi zasa, kto robil tento projekt. Keď projektant povie, že on si
myslel, veď každých 25 cm sa robí vrt, prečo to nezosobníme tomu kto to takto urobil?
 p. Fabšík – zdá sa mi to nejaké bez kontroly. Nesedí mi to sumami – 15 cm – 30 cm,
financie sú v nepomere – 22 tis. a teraz 66 tis.
 p. Hartel, primátor mesta – navrhujem upraviť predložený návrh uznesenia s tým, že
nebude presne vyčíslená suma, ale bude uvedené navýšenie o sumu zodpovedajúcu
prácam podľa zobjektivizovanej hrúbky betónu a plochy, ktorú potvrdí projektant.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4.3 správu o realizácii investičnej akcie „Revitalizácia
bežeckého oválu – príprava územia pre atletickú dráhu“ a potrebu navýšenia finančných
prostriedkov schválených na rok 2014 o 21.100 €
II. schvaľuje navýšenie finančných prostriedkov na investičnú akciu „Revitalizácia
bežeckého oválu – príprava územia pre atletickú dráhu“ oproti schválenému rozpočtu na
rok 2014 o sumu zodpovedajúcu prácam podľa zobjektivizovanej hrúbky betónu a plochy,
ktorú potvrdí projektant. Vyjadrenie projektanta posúdi komisia výstavby.
(17/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5:
Návrh VZN č. 7/2014 o dani z nehnuteľností mesta Kysucké Nové Mesto spolu s dôvodovou
správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
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Diskusia:
 p. Golis – tieto materiály boli prerokované v komisii finančnej, komisia odporúča
schváliť.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 návrh VZN č. 7/2014 o dani z nehnuteľností mesta
Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje VZN č. 7/2014 o dani z nehnuteľností mesta Kysucké Nové Mesto.
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6:
Návrh VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
mesta Kysucké Nové Mesto spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej
forme.
Diskusia:
 p. Holienčik - § 7, ods. 3, bod j) – opraviť gramatickú chybu
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 návrh VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady mesta Kysucké Nové Mesto
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7:
Návrh VZN č. 9/2014 o školských obvodoch mesta Kysucké Nové Mesto spolu s dôvodovou
správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 Poláček – koľko je žiakov z ulice Štúrovej?
 p. Vendrinský, odd. školstva - 5
 p. Golis – ťažko je v tomto urobiť poriadok. Bolo by dobré dohodnúť sa s riaditeľmi škôl,
aby nepreberali deti z obvodov. Aký zmysel má potom rajonizácia? Treba to dohodnúť
s riaditeľmi, nenavyšovať počet tried a pýtať od mesta peniaze.
 p. Hartel, primátor mesta – pokúšam sa o to. Keďže to nie je legislatívne natvrdo dané,
neprikážem im to. Pokúsime sa o dohovor. Môžete prijať k tomu uznesenie.
 p. Randa – je na zastupiteľstve, či riaditeľovi dovolíme, aby si nabral deti a dáme mu
peniaze.
 p. Slivka – ako náhle bude mať ZŠ Clementisova o 10 detí menej, zanikne 1 pracovné
miesto. Smerujeme k tomu, že 1 škola to neutiahne, tých 5 – 6 detí hrá rolu pri
vytvorení tried.
 p. Novotná, odd. finančné – aby sa nestalo to, že zoberú deti a potom budú pýtať peniaze.
Okliesniť to tým, že nepôjdu nad kapacitu školy.
 p. Neslušan – pokiaľ by sa mali deti presúvať, zaviazať riaditeľov, odôvodniť to
vážnym dôvodom.
 p. Mičian – prečo ulica Benkova patrí na ZŠ Dolinský potok? Dať tam deti z KNM 0.
 p. Vendrinský, odd. školstva – ulica Benkova je tam už 4 roky, teraz ide o 3 deti.
 p. Mihalda – z tých 1411 detí je z okolitých obcí koľko detí?
 p. Vendrinský – ide o cca 200 detí.
 p. Poláček – na ktorú školu sa najviac hlásia deti? Riaditeľ keď bude mať deti viac,
nepovoliť triedu navyše.
 p. Holienčik – nevyriešime to, sloboda u rodiča je vždy.
 p. Mihalda – kedy v KNM zriadime športovú triedu?
6

 p. Vendrinský – tieto triedy sú riešené inou formou. Škola musí splniť určité podmienky,
nie je to len o tom, že si to rozmyslím a chcem športovú triedu. Je to o iných nárokoch
a podmienkach.
 p. Poláček – pred začiatkom školského roka vždy je to o tom, že tam bude taká alebo
onaká trieda, len aby získali žiakov.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 návrh VZN č. 9/2014 o školských obvodoch mesta
Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje VZN č. 9/2014 o školských obvodoch mesta Kysucké Nové Mesto
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 8:
Návrh na III. úpravu rozpočtu MKŠS Kysucké Nové Mesto na rok 2014 bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – materiál bol v komisii finančnej prerokovaný a komisia odporúča. Ide o presun
medzi položkami. Keď sa niečo robí, musíme mať na to financie, nie na konci roka na
akciu pýtať peniaze. Zaviazať štatutárov, aby riešili svoj rozpočet. Keď je akútna potreba
riešiť financovanie, treba osloviť príslušnú komisiu. Dopredu riešiť financie, nie na konci
roka si pýtať peniaze.
 p. Drexler – mám s týmto materiálom problém. Športová komisia sa týmto nezaoberala.
Nerozumiem tomuto materiálu, neviem, koľko je nových krúžkov, koľko hodín naviac
bolo. Nemám konkrétne údaje, neviem sa rozhodnúť. Nie je to kompletný materiál.
Budem pri hlasovaní proti.
 p. Golis – rozprávali sme sa o tom na komisii, tento materiál sme dostali na poslednú
chvíľu.
 p. Poláček – celý rozpočet je pre nás nezrozumiteľný. Rozpočet má byť taký, kde je
uvedené koľko je na futbal, koľko na spev a pod. Keď si prečerpáš, nedostaneš nič. Mám
s týmto problém, bol som sa osobne opýtať. V Čadci tiež robia rozpočet, choďte sa tam
pozrieť.
 p.Golis – sú tu 2 obrazy – dobre urobený rozpočet, ktorý nie je pevný – prejednať to
s príslušnou komisiou. Rozpočet musíme robiť. Keď dáme peniaze nech si s tým robí
čo chce, môže to byť jednostranné.
 p. Drexler – keď sa vytvárajú krúžky, treba počítať aj v rozpočte s tým.
 p. Mičian – čo sú to rekreačno-športové služby mimopracovného pomeru?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 návrh na III. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie
MKŠS Kysucké Nové Mesto na rok 2014
II. schvaľuje návrh na III. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS Kysucké Nové
Mesto na rok 2014.
(16/1/0/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Mičian – rozpočtované položky do konca 4/2015
 náklady sa v priebehu roka menia, tak ako to deklaroval riaditeľ. Neviem, či sme tak
fundovaní, aby sme rozhodli, že tam dáme toľko a tam toľko, čo im potom zoberieme,
ktorému klubu?
 p. Golis – podporujem pani Novotnú, rozčleniť to na kluby. Navrhujem, aby sa robil
rozpočet tak, ako navrhuje pani Novotná, presuny nie je problém urobiť.
 p. Drexler – stále sa pýtam, kto, koľko, podľa mňa tá analytika tam musí byť.
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 p. Poláček – futbal žiaci, dorastenci, možno áno, sú na dobrej úrovni. Chceme, aby aj
tí dospelí hrali dobrý futbal. My ich vychováme, potom nechcú hrať za náš klub, odídu
preč.
K bodu č. 9:
Návrh rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva Kysucké Nové Mesto bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Drexler – podal písomný pozmeňujúci návrh:
 Článok VI, bod 3, písm. g) doplniť – zabezpečuje zverejnenie zápisnice na oficiálnej
stránke mesta – viď príloha č. 1,
 Článok XI, doplniť bod 7 – Zápisnica bude do l dňa po podpise predsedu komisie
zverejnená na oficiálnej webovej stránke mesta – viď príloha č. 2
 p. Holienčik – doplniť do jedného pracovného dňa
 p. Palčisko – to môže byť aj do 24 hodín.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 poslanecký návrh na doplnenie návrhu Rokovacieho
poriadku komisií MsZ Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje doplnenie návrhu Rokovacieho poriadku komisií MsZ Kysucké Nové Mesto
nasledovne:
a) Článok VI., bod 3 doplniť o písmeno g) - zabezpečuje zverejnenie zápisnice na
oficiálnej stránke mesta,
b) Článok XI. doplniť o bod 7 - zápisnica bude do jedného pracovného dňa po podpise
predsedu komisie zverejnená na oficiálnej webovej stránke mesta.
(16/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 návrh Rokovacieho poriadku komisií MsZ Kysucké
Nové Mesto
II. schvaľuje Rokovací poriadok komisií MsZ Kysucké Nové Mesto
III. ruší uznesenie MsZ č. 230/2010 zo dňa 21.12.2010 (18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 9.1:
Primátor mesta v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení, pozastavil výkon uznesenia č. 158/2014 zo dňa 04.12.2014 v časti: Komisia finančná,
Neposlanci, Radoslav Korenčík, nakoľko dochádza k stretu záujmu. S pánom Korenčíkom
vedie mesto súdny spor.
Diskusia:
 p. Fabšík – ešte nie je rozhodnuté kto je vinník
 p. Hartel, primátor mesta – je tu stret záujmu
 p. Šerík – keďže tu dochádza k takýmto stretom, ak nie je ukončený súdny spor,
neosobujme si rozhodnúť
 p. Hartel, primátor mesta – realita je taká, že nájomca neplatil za prenajaté nebytové
priestory.
 p. Neslušan – chcel by som informáciu o čo sa jedná, čo sa udialo. Aká je výška
nedoplatku?
 p. Čierňava, riaditeľ MKŠS – ide o 5.200 €.
 p. Poláček – zasadala už finančná komisia, bol pán Korenčík prítomný, hlasoval na
komisii?
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 p. Hartel, primátor mesta – vetoval som v tejto časti uznesenie.
 p. Golis – na členstvo v komisii nie je právny nárok. MsZ rozhodne či ho potvrdí alebo
bude v komisii niekto iný.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode 9.1 členstvo p. Radoslava Korenčíka v komisii finančnej
II. schvaľuje p. Radoslava Korenčíka za člena komisie finančnej
(5/1/10/2 – uznesenie nebolo schválené)
 p. Hartel, primátor mesta – platí teda veto uznesenia. Navrhujem, aby za člena komisie
nastúpil prvý náhradník, ktorý získal v tajnej voľbe ďalší najväčší počet hlasov. Podľa
správy volebnej komisie je týmto p. Mgr. Miroslav Hrivík.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.1 doplnenie člena komisie finančnej
II. schvaľuje Mgr. Miroslava Hrivíka za člena komisie finančnej.
(14/0/0/4 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 9.2:
Na uprázdnené miesto poslanca nastúpil po zložení sľubu p. Branislav Neslušan. Po voľbe
jednotlivých komisií ostáva neobsadené miesto poslanca v komisii životného prostredia. Pán
Neslušan teda nastupuje ako poslanec do komisie životného prostredia.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.2 doplnenie člena komisie životného prostredia
II. schvaľuje p. Branislava Neslušana za člena komisie životného prostredia.
(14/1/0/3 – uznesenie bolo schválené)
 p. Neslušan – chcel som sa vyjadriť, komisie by mali byť zložené z tých ľudí, ktorí sa
danej problematike rozumejú
K bodu č. 10:
Okrem komisií mestského zastupiteľstva pracuje aj komisia o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov, zloženie ktorej je potrebné ustanoviť na
zastupiteľstve.
 p. Hartel, primátor mesta – navrhujem, aby komisiu tvorili predsedovia jednotlivých
komisií.
Diskusia:
 p. Golis – komisia má pozostávať zo zástupcu jednotlivých politických strán a hnutí
a zástupcu za nezávislých poslancov.
 p. Hartel, primátor mesta – navrhujem do komisie poslancov: Ľubomír Golis, Miloš
Ševec, Dušan Mičian, Ondrej Holienčik, Matej Fabšík.
 p. Mičian – navrhujem zmenu, namiesto mňa pán Bandura.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10 zloženie komisie o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov
II. schvaľuje komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v zložení: Ľubomír Golis, Miloš Ševec, Daniel Bandura, Ondrej Holienčik, Matej Fabšík
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 11:
Správa o výsledku kontroly č. 7/2014 – 19/2014 bola poslancom doručená v písomnej forme.
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Diskusia:
 správa je obsiahla, výpovedná. Financie tam akosi nesedia. Ku kontrole č. 7/2014 nech sa
vyjadrí riaditeľka CVČ. Čo s tých chce mesto robiť?
 p. Bendová, riaditeľka CVČ – nepresúvali sme financie, ide cca o 6.000 €, je to naša
chyba, priznávam, teraz už postupujeme podľa toho ako sme boli usmernení.
 p. Palčisko – nech sa kontrolórka vyjadrí k tomu, čo podalo CVČ
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – CVČ svoje vyjadrenie dalo do podateľne iba dnes,
zatiaľ sa k tomu neviem vyjadriť.
 p. Jakubík – v danej správe je uvedené, že materiál nemá dopad na rozpočet mesta
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – došlo k nesprávnemu vyhodnoteniu čerpania rozpočtu,
tým pádom aj celého rozpočtu mesta
 p. Fabšík – správa o športovej hale – je v kompetencii hlavnej kontrolórky prešetriť
dodržiavanie zmlúv, či boli dodržiavané zmluvné podmienky?
 p. Behúň – čo rok 2014, sú tam tiež tie chyby?
 p. Bendová, riaditeľka CVČ – čo sa dá opraviť, to sme opravili, od kontroly už robíme
podľa usmernenia
 p. Drexler – kontroly v príspevkových organizáciách vždy nájdu dosť výrazné chyby.
Účtovníci asi nie sú zbehlí v účtovníctve. Kým kontrolórka neobehne celé mesto,
nepoučia sa. Chýba mi tu spolupráca účtovníčiek. Odporúčam vytvoriť nejaký útvar na
meste, ktorý bude účtovať aj organizácie. Nevidím tu úmysel, ide iba zrejme
o nevedomosť.
 p. Mičian – keby prišla kontrola NKÚ na mesto, bude to mať dôsledky?
 p. Randa – každá škola, ZUŠ, všade sú účtovníčky na čiastočný úväzok, porozmýšľať
nad tým, či by nebolo dobré zriadiť to na meste a zastrešovať ich.
 p. Hartel, primátor mesta – spolieham na to, že v danom prípade nedošlo k nejakému
osobnému prospechu. Kontrola bola dostatočne vyhodnotená, kontrolovaný subjekt bol
poučený.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11 správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly
č. 7/2014, 8/2014, 9/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014, 13/2014, 14/2014, 15/2014,
16/2014, 17/2014, 18/2014 a 19/2014
II. berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly č. 7/2014, 8/2014,
9/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014, 13/2014, 14/2014, 15/2014, 16/2014, 17/2014,
18/2014 a 19/2014
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 12:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kysucké Nové Mesto na I. polrok
2015 bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Randa – kontrola pod bodom 1 – prečítať to uznesenie, neviem o čo ide.
 p. Fabšík – podal písomný návrh na doplnenie plánu kontrolnej činnosti – viď príloha č. 3
vykonať kontrolu dodržiavania podmienok zmluvy č. 612 a č. 624, či neboli poručené
platobné podmienky. Môj názor je, že boli porušené podmienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12 poslanecký návrh na doplnenie plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2015
II. schvaľuje doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2015
o bod č. 7. Kontrola dodržiavania platobných podmienok v zmluvách o dielo č. 612 a 624
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
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 p. Drexler – podal písomný návrh na doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky mesta na I. polrok 2015 – viď príloha č. 4
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12 poslanecký návrh na doplnenie plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2015
II. schvaľuje doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2015
o bod č. 8 Kontrola postupu obstarania zákazky – Poskytovanie komplexných služieb
podpory IS a súvisiacich prác a správa technických zariadení, profylaktika operačných
systémov a aplikačného softvéru pracovných staníc a profylaktika serverov a pracovných
staníc pre mesto Kysucké Nové Mesto.
(16/1/1/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Golis – súčasťou vyhodnotenia vykonanej kontroly nech je aj stanovisko mesta.
 p. Ježo, prednosta MsÚ – to bude obtiažne, nakoľko správa sa ku mne dostane tesne pred
jej expedovaním poslancom.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12 poslanecký návrh, aby súčasťou správy hlavnej
kontrolórky o vykonanej kontrole bolo aj stanovisko mesta.
II. ukladá prednostovi MsÚ k správe hlavnej kontrolórky mesta o vykonanej kontrole priložiť
aj stanovisko mesta.
T: stály
Z: prednosta MsÚ
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12 plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta
Kysucké Nové Mesto na I. polrok 2015
II. schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Kysucké Nové Mesto na I.
polrok 2015 doplnený o kontrolu č. 7 a 8.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č.13:
Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste na rok 2015 bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Drexler – podal písomný návrh na 2 varianty plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva
– viď príloha č. 5
 p. Hartel, primátor mesta – nesúhlasím s tým, aby každý mesiac zasadalo zastupiteľstvo.
Bolo by to obtiažne aj s prípravou materiálu. Podľa zákona je 1 krát za tri mesiace, ak
bude potreba zvolá sa zasadnutie aj mimo toho.
 p. Fabšík urobil som si štatistiku, niekedy bolo aj 6 – 10 zasadnutí za rok. Nech je
zasadnutie každé 2 mesiace.
 p. Mihalda – aspoň jeden rok sa musím zorientovať čo sa prerokováva, či je to vhodné
alebo nie zasadať každý mesiac alebo dva.
 p. Randa – zákonná povinnosť je najmenej l krát za 3 mesiace. Z praxe viem, že na
niektorých obciach sa konajú zastupiteľstvá aj každý mesiac. Ak si schválime, že bude
každé 2 mesiace, budeme sa podľa toho riadiť.
 p. Poláček – toto som ešte nepočul, aby sme zasadali každý mesiac. Aj na VÚC sú
zasadnutia 4 krát do roka.
 p. Golis – mestské zastupiteľstvo zvoláva primátor. Aj keď to odhlasujeme, k ničomu
ho to nezaväzuje.
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 p. Poláček – ak si pamätáš p. Drexler, za primátora Očku sme nemali ani plán, ty si bol
vtedy kontrolórom, prečo si to nepovedal?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13 poslanecký návrh na plán zasadnutí mestského
zastupiteľstva – zasadať každý mesiac
II. schvaľuje plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2015 – zasadnutie v stredu 1
krát do mesiaca.
(1/14/2/1 – uznesenie nebolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13 poslanecký návrh na plán zasadnutí mestského
zastupiteľstva – zasadať každý druhý mesiac.
II. schvaľuje plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2015 – zasadnutie v stredu
každý druhý mesiac v roku.
(7/6/5/0 – uznesenie nebolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13pôvodný návrh plánu zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste na rok 2015
II. schvaľuje plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste na rok 2015
(17/1/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 14:
Návrh na sobášiacich pri obrade uzavretia manželstva pred orgánom štátu na volebné obdobie
2014 – 2018 bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – v návrhu je uvedená p. Svrčková, ešte aspoň jeden poslanec by
mal byť odsúhlasený za sobášiaceho.
Diskusia:
 p. Poláček – vždy to bolo tak, že najstarší z poslancov bol ako sobášiaci
 p. Drexler – prejavil ochotu pracovať ako sobášiaci
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14 návrh na sobášiacich pri obrade uzavretia manželstva
pred orgánom štátu na volebné obdobie 2014 – 2018
II. schvaľuje sobášiacich pri obrade uzavretia manželstva pred orgánom štátu na volebné
obdobie 2014 – 2018: Ing. Jana Svrčková, poslankyňa a Ing. Rudolf Drexler, poslanec.
(16/1/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 15:
Návrh na sobášne dni a sobášnu miestnosť bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15 návrh sobášnych dní a sobášnej miestnosti
II. schvaľuje sobášne dni štvrtok a sobota v sobášnej miestnosti na Mestskom úrade,
Námestie slobody 94/27, Kysucké Nové Mesto.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16:
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. 16 upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina
č. Pd 212/14/5511 zo 24. 11. 2014, ktoré nám bolo doručené dňa 03. 12. 2014, v zmysle
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ktorého prokurátor navrhuje, aby mesto prijalo všeobecne záväzné nariadenie v zmysle §
36/ ods. 7/ písm. b/, a písm. c/ zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach.
II. berie na vedomie upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č. Pd
212/14/5511 zo 24. 11. 2014, ktoré nám bolo doručené dňa 03. 12. 2014, v zmysle
ktorého prokurátor navrhuje, aby mesto prijalo všeobecne záväzné nariadenie v zmysle §
36/ ods. 7/ písm. b/, a písm. c/ zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach.
III. ukladá vypracovať všeobecne záväzné nariadenie v zmysle § 36/ ods. 7/ písm. b/, a písm.
c/ zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a predložiť toto
VZN na najbližšie zasadnutie MsZ.
T: najbližšie zasadnutie MsZ
Z: prednosta MsÚ
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.1.1:
Návrh na uznesenie s dôvodovou správou a vyjadrením komisie sociálnej bol poslancom
doručený pred zasadnutím rokovania v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Palčisko – procedurálny návrh – rokovať o bodoch 7.1. 1.– 7.1.4 am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.1.1 žiadosť Mariany Kubištovej, Murgašova 613/31,
Kysucké Nové Mesto o jednorazovú dávku
II. schvaľuje jednorazovú dávku v sume 55,00 € pre Marianu Kubištovú, Murgašova 613/31,
Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.1.2 žiadosť Ľubomíra Motúza, Mugašova 1106/1-25,
Kysucké Nové Mesto o jednorazovú dávku
II. schvaľuje vecnú jednorazovú dávku v sume 20,00 € pre Ľubomíra Motúza, Murgašova
1106/1-25, Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.1.3 žiadosť Margity Komzalovej, Revolučná 1171/696, Kysucké Nové Mesto o jednorazovú dávku
II. schvaľuje jednorazovú dávku v sume 20,00 € pre Margitu Komzalovú, Revolučná 1171/695, Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.1.4 žiadosť Veroniky Borákovej, Murgašova 613/547, Kysucké Nové Mesto o jednorazovú dávku
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II. schvaľuje jednorazovú dávku v sume 20,00 € pre Veroniku Borákovú, Murgašova 613/547, Kysucké Nové Mesto.
(17/0/0/1 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 18:
 p. Neslušan – navrhujem, aby pri kontrolných dňoch boli prítomní aj členovia poslanci
komisie finančnej a výstavby.
 p. Hartel, primátor mesta – beriem, že predsedovia komisie výstavby a finančnej by mohli
byť prítomní, nechcem však z toho robiť nejaké masové zhromaždenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18 poslanecký návrh na kontrolné dni
II. schvaľuje, aby sa kontrolných dní na investičných akciách zúčastňovali aj predsedovia
komisie finančnej a výstavby, alebo nimi delegovaný člen komisie.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Drexler – predložil písomný návrh – vytvoriť videozáznam z každého rokovania MsZ –
viď príloha č. 5
 p. Hartel, primátor mesta – keď sa robí profesionálny prenos, nevidím dôvod, aby sa robil
ešte ďalší videozáznam.
 p. Drexler – toto je pre našu vlastnú potrebu, ide o maximálne 2 kamery
 p. Golis – môžeme snímať, nedávať to na web, kto to bude chcieť nech sa mu to stiahne.
Koľko to bude stáť?
 p. Poláček – bolo predsa povedané, že Antechnetu umožníme napojiť sa do našich
chráničiek a oni budú zabezpečovať prenosy zo zastupiteľstva.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18 poslanecký návrhy
II. ukladá zabezpečiť vytvorenie videozáznamu každého rokovania mestského zastupiteľstva
a tento videozáznam zverejniť do 2 pracovných dní na oficiálnej webovej stránke mesta.
T: nasledujúce rokovanie MsZ
Z: prednosta MsÚ
(8/4/6/0 – uznesenie nebolo schválené)
 p. Drexler – križovatka INA – Dubie. V ranných a obedňajších hodinách je cesta
zablokovaná parkujúcimi autami zamestnancov INY. Nedodržiavajú dopravné značenie.
Akým spôsobom mesto dokáže zabezpečiť dodržiavanie dopravného značenia?
Navrhujem tam vytvoriť ďalší jazdný pruh.
 p. Hartel, primátor mesta – situácia je tam naozaj kritická. Ak to odsúhlasíme ako
investíciu, nevidím problém. Predloží sa to do investičných akcií na príslušný rok.
 p. Švaňa, zástupca náčelníka MP – o tomto probléme vieme, monitorujeme to. Bolo
uložených 56 blokových pokút za parkovanie. Osobne si myslím, že nie sme tu len na to,
aby sme stáli pred INOU a pokutovali za parkovanie.
 p. Drexler – prepojenie Dubie - ul. Hurbanová, písomný návrh – viď príloha č. 7.
Minulý rok sa tam investovalo do cesty, teraz je to už tankodrom. Som ochotný obehnúť
ľudí, či darujú pozemok.
 p. Hartel, primátor mesta – dokumentácia je hotová, treba to len oprášiť.
 p. Neslušan – je prehľad o tom koľko áut tam asi parkuje? Navrhnúť INE realizáciu
parkovacieho domu.
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 p. Golis – nemusí zo byť klasický parkovací dom, môže to byť oceľová konštrukcia.
 robí sa teraz dodatok č. 2 k ÚP mesta. Je tam zmenená trasa vodného kanála.
V jednom mieste je znížená na polovicu – prečo je to tak?
 apelujem na poslancov školskej komisie, kultúrnej komisie, dostali sme pozdrav od
mažoretiek – sme predsa na Slovensku.
 bol mi doručený list, budujú sa parkovacie miesta a majú si sami požiadať o výrub
stromov. Buď to parkovisko chceme a nebudeme zaťažovať občanov.
 p. Hartel, primátor mesta – my sami sebe nemôžeme dať súhlas, museli by sme žiadať iný
orgán, aby nám dal súhlas. Jednoduchšie je, keď o to požiadajú občania a súhlas dávame
my.
 p. Fabšík – plaváreň, nič sa tam nedeje. Že vraj tí chalani sa prepočítali, nebudú mať na to
financie. Vyvolať s nimi konanie, zabezpečiť vyjadrenie firmy GF park - písomný návrh –
viď príloha č. 7
 p. Hartel, primátor mesta – záujem akosi ochladol, pretože vedenie urbariátu sa pokúša
spochybniť vlastníctvo mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18 poslanecký návrh
II. ukladá zabezpečiť vyjadrenie firmy GF park s.r.o. k zámeru rekonštrukcie plavárne.
V prípade záujmu neodstúpiť od zmluvy, vyžiadať orientačný plánovaný harmonogram
prác.
T: do najbližšieho zasadnutia MsZ
Z: prednosta MsÚ
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Poláček:
 prítomnosť investičného oddelenia na komisii výstavby,
 pri výberových konaniach má byť prítomný aj poslanec, už sa to nedodržiava
 plaváreň – vieme kto bol za tým, nerobme si ilúzie.
K bodu č. 19:
 p. Jakubík:
 v meste sa má vraj budovať spaľovňa. Kde by to malo byť?
 po dolnom meste behá líška, čo sa s tým robí?
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 je to návrh na spracovanie umelých hmôt. V rámci procesu sa má vytvárať olej a plyn.
Žiadali sme, aby sa predtým urobila štúdia EJA, ktorá v súčasnosti prebieha. Ak by sa
EJA schválila, potom môže byť skúšobná prevádzka. Malo by to byť v ZVL, horná
kotolňa.
 o probléme s líškou vieme, polícia nemôže použiť v tomto prípade zbraň. Poľovníci tiež
v obytnej zóne nemôžu strieľať. Kúpili sme pascu, líška však chodí okolo nej.
 p. Fabšík – spaľovňa – bude to zariadenie na technický rozklad uhľovodíkov, kde vedľajší
produkt sú uhľovodíky, ktoré majú svoj zápach. Na Slovensku máme veľa parkov, kde by
to mohlo byť, pre mesto to vôbec nič neprinesie, iba potenciálne nebezpečenstvo pre
mesto, nedopustiť to.
 p. Slivka – od 1.1.2015 má platiť oveľa prísnejší zákon. Rátajú s 50 m komínom. Ak budú
zlé rozptylové podmienky, zasiahne to mesto. Bude to ďalší zdroj znečisťovania.
 p. Randa – líšku nech poľovné psy zaženú mimo mesta a tam ju zastrelia.
 p. Švaňa, zástupca náčelníka MP – bolo viacero rokovaní, aj alternatíva so psami.
 p. Poláček – ešte za primátorovania Dubravaya bola kúpená puška pre šarhu. S tou
uspávacou puškou ju uspať.
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 p. Švaňa, zástupca náčelníka MP – puška nebola zakúpená
 p. Hartel, primátor mesta – rokoval som aj s mestom Žilina ohľadom ich šarhu, vraj
nemôže fungovať mimo územia Žiliny.
 p. Randa:
 kontroverzná zmluva o budúcej zmluve – parkovisko Kamence. Nič sa tam nedeje.
Sľúbil, že do konca decembra to dorobí, zaujať stanovisko. Už roky sa s ním
naťahujeme. Zrušiť uznesenie, nech mesto samo urobí parkovisko.
 prechody na Kamencoch – poďakovanie,
 poďakovanie za spoluprácu v roku 2014 a prianie veselých Vianoc.
 p. Poláček – za koľko dostal povolenie pán Očko?
 p. Hartel, primátor mesta – keď sme mu to odsúhlasovali, ešte ani vtedy neboli splnené
podmienky mesta. Snažili sme sa vyjsť v ústrety obyvateľom bytoviek.
 p. Poláček – dokončenie prác má do 4/2015
 p. Neslušan – bolo tu povedané, že každé súťaženie je nadhodnotené, potom sa vyberá
najnižšia ponuka. Už sa nám stalo, že tá firma to realizuje tak ako to vysúťaží?
 p. Hartel, primátor mesta – skoro vždy, až na niektoré nepredvídané situácie.
 p. Markovičová, obyvateľka BL – predložila svoje sťažnosti na nečinnosť mesta,
stavebného úradu voči jej požiadavkám, susedským sporom.
 p. Hartel, primátor mesta – ak občan nie je spokojný s rozhodnutím stavebného úradu,
môže sa odvolať. Krajský stavebný úrad však naše rozhodnutie potvrdil. Potom je
možnosť obrátiť sa na súd.
K bodu č. 20:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu primátor poďakoval prítomným za účasť
a 2. zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Návrhová komisia:

Dušan Mičian
Ing. Marián Mihalda
Milan Palčisko

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

Ivan Poláček
I. overovateľ

Ing. Vavrín Randa
II.. overovateľ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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