Zápisnica
z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 08.01.2015
Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Schválenie Zadania pre územný plán Mesta Kysucké Nové Mesto
5. Záver
K bodu č. 1:
3. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov, ospravedlnil neúčasť poslankyne p. Svrčkovej. Oboznámil
prítomných s programom rokovania.
 p. Drexler – podal písomný návrh na úpravu programu rokovania – doplniť o bod Rôzne
a Interpelácie – viď príloha č. 1.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 1 návrh rozšírenia programu rokovania 3. zasadnutia
mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste dňa 08.01.2015 o bod Rôzne
a Interpelácie
II. schvaľuje program rokovania 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 08.01.2015
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Schválenie Zadania pre územný plán Mesta Kysucké Nové Mesto
5. Rôzne
6. Interpelácie
7. Záver
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Milan Slivka, Roman Stecher, František Šerík.
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: Milan Slivka, Roman Stecher, František Šerík.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Za overovateľov predsedajúci určil: Miloš Ševec, Branislav Neslušan.
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K bodu č. 4:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Na úvod predsedajúci odovzdal slovo Ing. Burianovi, za spracovateľa ÚPN.
 Ing. Burian – ozrejmil čo predchádzalo oznámeniu o začatí obstarávania ÚPN. Zadanie je
spracované v súlade so zákonom. Okresný úrad, odbor výstavby v Žiline odporučil
schváliť.
Diskusia:
 p. Fabšík – celý tento proces by sme mali schvaľovať tak, aby sme s tým boli spokojní.
 nie som spokojný s riešením poľa na ul. Sládkovičovej,
 celé pole je riešené ako hromadná bytová výstavba, je to cca 100 metrov od budúcej
diaľnice, ktorá tam určite bude,
 trvať na tom, aby tam boli vymedzené územia pre občiansku vybavenosť, zeleň,
 v návrhu pre ÚP sa ráta s tým, že cesta na ul. Sládkovičovej bude zachovaná – treba od
začiatku ÚP tvoriť tak, aby sme boli spokojní, prerobiť to do prijateľného stavu.
 p. Hartel, primátor mesta – už v minulosti sme sa týmto zaoberali. Toto územie pre IBV
by bolo pre mesto určitý luxus. Preto bol pôvodný zámer zmenený na HBV s tým, že
výškové pomery by boli v štúdiách zadefinované.
 p. Burian, za spracovateľa ÚPN – zadanie nemá žiadnu výkresovú časť, má 24 strán textu.
 p. Poláček – pamätám si, že pred 5 – 6 rokmi mali záujem o toto územie 2
developerské firmy, malo sa tam stavať sídlisko s 1200 bytmi, za pol hodiny to stihli
zredukovať na 600 bytov. Stále ešte platí to pre tie 2 firmy?
 p. Behúň – ÚP nerobíme na 1 – 2 roky. Jedna občianka dávala návrh, aby v Škorčí bolo
vymedzené územie ako záhradkárka oblasť. Je možné, ak by bolo žiadateľov viac,
v priebehu ďalšieho pokračovania spracovania toto zmeniť alebo doplniť?
 p. Burian, za spracovateľa ÚPN – je to možné, ak bude mať mesto takýto záujem. Do
tohto procesu vstupuje množstvo organizácií, ktoré dávajú svoje stanoviská,
nerozhodujete o tom všetkom iba vy alebo my.
 p. Behúň – ako majú v budúcnosti teda títo občania postupovať?
 p. Burian, za spracovateľa ÚPN – požiadavka na architekta
 p. Hartel, primátor mesta – ak by mesto uvažovalo v tejto lokalite s HBV, bude sa
zvažovať.
 p. Mičian – v koncepte je možné sa ešte k tomu vyjadriť?
 p. Burian, za spracovateľa ÚPN – budú ešte 2 etapy spracovania – ku každej je možné sa
vyjadriť.
 p. Drexler – rozšírenie cintorína smer ul. Hurbanova – zasahuje v rámci ochranného
pásma, budú môcť majitelia domov robiť nejaké úpravy pri svojich domoch, napr. stavba
garáže, prístrešku?
 p. Hartel, primátor mesta – potreba rozšírenia cintorína je objektívna, je to verejný
záujem.
 p. Behúň – v Martine majú okrajový múr, súčasťou ktorého sú urnové hroby. Mali by
sme to aj my využiť.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č . 4 Zadanie pre ÚPN mesta Kysucké Nové Mesto podľa
ust. § 20 ods. 7, písm. c) stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
II. konštatuje, že:
a) Zadanie pre ÚPN Mesta Kysucké Nové Mesto, bolo po dobu viac ako 30 dní
zverejnené spôsobom v mieste obvyklým a prerokované s orgánmi štátnej správy,
samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade s ust. § 20 stavebného zákona
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
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b) akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy
a právnických a fyzických osôb sú zapracované v Zadaní pre ÚPN Mesta Kysucké
Nové Mesto, resp. bude sa k ním prihliadať v rámci spracovania Návrhu
územnoplánovacej dokumentácie a následných stupňov projektovej dokumentácie
c) Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej polikliniky posúdil dopracované
Zadanie pre ÚPN Mesta Kysucké Nové Mesto a vydal k nemu súhlasné stanovisko
podľa § 20 ods. 5/ stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
listom č. OÚ-ZA-OVBP1-2014/035910/HRI zo dňa 18. 12. 2014 s odporúčaním
Mestskému zastupiteľstvu v Kysuckom Novom Meste predmetné zadanie schváliť
III. súhlasí:
a) s vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy
a právnických osôb k Zadaniu pre ÚPN Mesta Kysucké Nové Mesto
b) s vyhodnotením pripomienok verejnosti, fyzických a právnických osôb k Zadaniu pre
ÚPN Mesta Kysucké Nové Mesto.
IV. schvaľuje Zadanie pre ÚPN Mesta Kysucké Nové Mesto podľa ust. § 20 ods. 7/ písm. c/
stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
V. zaväzuje sa, že proces obstarávania a schvaľovania územno-plánovacej dokumentácie
Územný plán Mesta Kysucké Nové Mesto potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy
o poskytnutí dotácie
medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
a Mestom Kysucké Nové Mesto
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5:
V tomto bode boli predložené jednotlivé návrhy a požiadavky od poslancov.
 p. Golis – požadujem vysvetlenie k ÚPN, dodatok č. 2 – dal som písomne 3 návrhy,
nemám žiadnu odpoveď.
 p. Kubicová, odd. ŽP – návrhy boli odovzdané spracovateľovi
 p. Drexler – podal písomný návrh – viď príloha č. 2
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 poslanecký návrh
II. ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť zverejňovanie všetkých prejednávaných materiálov na
zasadnutí mestského zastupiteľstva na oficiálnej webovej stránke mesta, minimálne 2 dni
pred termínom zasadnutia mestského zastupiteľstva.
T: od nasledujúceho MZ
Z: prednosta MsÚ
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Randa – tlmočil pripomienku občanov – pri koncoročnom vystúpení kapely na Námestí
slobody bola hudba veľmi hlasno, v okolitých domoch sa striasli lustre. Aby sa to
neopakovalo.
 p. Hartel, primátor mesta – uznávam, hudba bola prisilno, rešpektujem to, nebude sa to
v budúcnosti opakovať.
 p. Fabšík – podal písomný návrh – viď príloha č. 3
 p. Hartel, primátor mesta – navrhujem upresniť uznesenie, aby sa návrh týkal iba
záznamov z rokovania MZ, ktoré nebudú zaznamená a odvysielané na Antechnete.
 p. Fabšík – súhlasím
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 poslanecký návrh
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II. ukladá zabezpečiť vytvorenie videozáznamu každého rokovania mestského zastupiteľstva.
Videozáznam, ktorý neodvysiela Antechnet, alebo webový odkaz na tento videozáznam,
zverejniť na oficiálnej webovej stránke mesta.
T: stály
Z: prednosta MsÚ
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Behúň – zábradlie pri hornom kostole – predĺžiť o cca 5 m tak, aby končilo pri rovine
chodníka.
 p. Hartel, primátor mesta – dá sa to vyriešiť, ale nie teraz v tomto zimnom období.
 p. Neslušan – kto zadával a preberal osvetlenie prechodov? Všetci znižujú náklady na
osvetlenie, na našich prechodoch sú halogénové svietidlá, ktoré majú spotrebu min. 5000
watov. Kto to navrhoval a prebral? Vymeniť led reflektormi. Stĺpy sú zrejme z kovošrotu,
nespĺňajú normy. Mesto súhlasí s tým, aby to takto bolo? Podal písomný návrh - viď
príloha č. 4
 p. Hartel, primátor mesta – nechám to preveriť, zistím porovnanie nákladov.
 p. Slivka – prechod Škorčie – odvodnenie sa zablokovalo, vyriešiť to, aby tam voda
nestála.
 p. Holienčik – osvetlenie pri podjazde – svieti iba na jednu stranu – nastaviť to.
 p. Fabšík – ul. Sládkovičova – zlé nastavenie osvetlenia, svieti do okien, preveriť aké
svietidlá boli použité.
 p. Golis – boli osvetľované prechody, sú rozoberané chodníky, ale nie sú dané do
pôvodného stavu, napr. ul. Murgašova – z oboch strán. Dbať na to.
 p. Randa – prechody novobudované boli projekty, mal by tam byť typ svietidla
 p. Poláček – mám pred sebou uznesenie z 15.12.2014. Navrhoval som, aby každého
výberového konania sa zúčastnil poslanec, to tam v uznesení nie je. Neviem ani o tom, že
bolo zadanie pre atletickú dráhu.
 p. Hartel, primátor mesta – bolo výberové konanie. Ak však nebudeme mať peniaze, tak
sa nebude realizovať. Od INY sme dostali financie, kde sme sa zaviazali, že ich použijeme
na atletickú dráhu.
 p. Poláček – každú investičnú akciu prerokovať v komisii stavebnej, každého zasadnutia
komisie stavebnej sa zúčastní aj investičné oddelenie.
 p. Golis – investičná akcia je novovytvorená, rozšíriť toto aj o rekonštrukčné práce.
 p. Hartel, primátor mesta – aj tak to vy odsúhlasujete. Žiadna investičná akcia sa
nerealizuje bez toho, aby to zastupiteľstvo neodsúhlasilo.
 p. Poláček - nevideli sme ani jeden projekt, vždy sme schvaľovanie iba peniaze.
 p. Neslušan - poslanci o ničom nevieme, všetky investičné akcie aj výzvy aby boli
odsúhlasené.
 p. Slivka – 2 roky po sebe sa schválilo po 50 tis. na dráhu. INA nám dala 70 tis. €.
Budeme sa uchádza o financie aj z úradu vlády. Ináč by sa to nikdy neurobilo.
 p. Hartel, primátor mesta – projekt je spracovaný, atletický zväz ho spracoval.
 p. Poláček – podal písomný návrh – viď príloha č. 5
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 poslanecký návrh
II. ukladá zabezpečiť na zasadnutie komisie výstavby účasť pracovníka investičného
oddelenia v prípade, ak súčasťou programu bude prerokovanie investičnej akcie alebo
rekonštrukčných prác a na výberovom konaní zabezpečiť účasť poslanca za príslušný
obvod, resp. poslanca, ktorého zabezpečí komisia výstavby.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 poslanecký návrh
II. ukladá zabezpečiť prejednanie investičných a rekonštrukčných akcií na zasadnutiach
komisii výstavby.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6:
 p. Randa:
 prečo nie je vysielaný záznam z rokovania ustanovujúceho zasadnutia mestského
zastupiteľstva?
 pripravuje sa výzva na rozšírenie MŠ a DJ – mesto niečo pripravuje?
Odpovedal zástupca ANTECH:
Záznam je spracovaný, ide do vysielania.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
DJ sme mali, pre nerentabilnosť boli zrušené. Zamýšľali sme sa nad tým, ide o rozšírenie
jestvujúcej kapacity. Uvažovali sme nad dvoma alternatívami – MŠ Litovelská, rozšíriť
o podkrovie alebo ZŠ Clementisova, kde sú podmienky v podkroví, iba by sa dorobilo. Nie sú
ešte celkom jasné podmienky výzvy. Počítame s tým, že sa prihlásime.
 p. Behúň – termín spustenia športovej haly?
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
Dňa 17.01.2015 tam bude volejbalový turnaj, bude to hotové.
 p. Fabšík – ako to pokračuje s odchytom líšky? Zistil som, že ak sa vyhlási verejné
ohrozenie, strata plachosti líšky, môže ju hociktorý štátny policajt odstreliť. Môžem dať
číslo na Veterinárnu správu Čadca.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
Problém nemáme iba my. Pokúšali sme sa cez poľovníkov, neuspeli sme. Vo Varíne je pán,
ktorý má narkotizačnú pušku, dalo by sa to cez neho. Vítam však riešenie, ktoré ste navrhli.
 p. Bandura – neuvažuje sa s výmenou osvetlenia v meste?
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
Sú firmy, ktoré to ponúkajú. Treba to zosúladiť so zákonom o verejnom obstarávaní.
 p. Poláček – už sme o tom rozprávali, malo to byť už urobené.
 p. Drexler:
 web stránka mesta – nie sú zverejnené termíny zasadnutí zastupiteľstva, zápisnica
z 15.12.2014,
 kto je zodpovedný za zverejnenie objednávok?
 podnety – nevybavené z 22.12.2012 – ul. Lipová. Ak sú podnety vybavené, uložiť to
do archívu.
 p. Poláček – p. Drexler ty si tu bol do 1.1.2015, mal si to ešte urobiť.
 čo s budovou gymnázia – mal som návrh, aby tam bola veľká centrálna škôlka aj DJ
 narkotizačná puška – kde je?
 pošta Kamence
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
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 budova gymnázia – tá výzva na MŠ bude zrejme iba na rozšírenie jestvujúcich zariadení.
Ak by bol štát ústretový a bola by možná rekonštrukcia, bolo by to fajn. Pokiaľ by sme to
mali robiť z prostriedkov mesta, bol by to rozpočet na 4 roky.
 o narkotizačnej puške na úrade nič neviem,
 pošta – bol som tam, stanovisko pošty mám. Nemôžeme im nič nariadiť, je to štátna
organizácia.
 p. Golis – zverejňovanie objednávok na webe – je odkaz viď príloha a príloha tam žiadna
nie je, dať tam aj tie prílohy.
 p. Neslušan – dozvedeli sme sa, že sa plánuje výmena osvetlenia. Je naplánovaná
revitalizácia ulice Kukučínovej - asfalt, výmena panelov na Neslušskej ceste. Nie je to
vhodná cesta v 21. storočí.
 p. Mihalda – urobiť prieskum koľko ľudí by malo záujem o DJ
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
Problém DJ sa sčasti rieši v MŠ tým, že sú tam aj deti do 2 rokov. Myslím si, že nejaké 5 – 6
mesačné deti by nemali byť v zariadeniach. Pre mesto sú DJ vysoko nákladová záležitosť.
Skôr zvýšiť kapacitu v MŠ.
 p. Ševec – nezabúdajme ani na seniorov – denný stacionár, hospic.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
Zatiaľ máme to šťastie, že je v meste zariadenie VÚC, ktoré potreby mesta vykrýva.
V budúcnosti to budeme musieť riešiť.
K bodu č. 7:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu primátor poďakoval prítomným za účasť
a 3. zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.
Návrhová komisia:

Mgr. Milan Slivka

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

Bc. Roman Stecher

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

Mgr. František Šerík

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

Ing. Miloš Ševec, PhD.
I. overovateľ

Branislav Neslušan
II. overovateľ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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