Zápisnica
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 12.03.2015
Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Informácia o stave žiadosti na inštaláciu zariadenia na recykláciu organického odpadu v areáli
ZVL
Návrh VZN č. 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely
v čase jej nedostatku a s spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd
Návrh VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 – Poskytovanie dotácií
z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto.
Návrh VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa
škôl a školských zariadení
Návrhy rozpočtov:
8.1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto na roky 2015 - 2017
8.2. Návrh viacročného rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2015 – 2017
8.3. Návrh programového rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2015 – 2017
8.4. Návrh viacročného rozpočtu MŠ Komenského Kys. Nové Mesto na roky 2015–2017
8.5. Návrh viacročného rozpočtu MŠ Litovelská Kys. Nové Mesto na roky2015 - 2017
8.6. Návrh viacročného rozpočtu MŠ 9. mája Kysucké Nové Mesto na roky 2015 – 2017
8.7. Návrh viacročného rozpočtu ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto na roky 2015-2017
8.8. Návrh viacročného rozpočtu ZŠ Clementisova Kys. Nové Mesto na roky 2015-2017
8.9. Návrh viacročného rozpočtu ZŠ Dol. potok Kys. Nové Mesto na roky 2015-2017
8.10. Návrh viacročného rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto na roky 2015 – 2017
8.11. Návrh viacročného rozpočtu CVČ Kysucké Nové Mesto na roky 2015 - 2017
8.12. Návrh viacročného rozpočtu Údržby mesta Kys. Nové Mesto na roky 2015 – 2017
8.13. Návrh viacročného rozpočtu MKŠS Kysucké Nové Mesto na roky 2015 - 2017
Správa hlavnej kontrolórky mesta Kys. Nové Mesto o kontrolnej činnosti za rok 2014
Správa o vybavovaní sťažností za rok 2014
Správa hlavnej kontrolórky mesta Kysucké Nové Mesto o vykonanej kontrole
Návrh Etického kódexu voleného predstaviteľa mesta Kysucké Nové Mesto
Návrh dvoch kandidátov – zástupcov mesta Kysucké Nové Mesto do mestskej školskej rady
v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh na obsadenie Rád škôl a školských zariadení
Návrh na odvolanie náčelníka mestskej polície Kysucké Nové Mesto

Žiadosti o dotácie:
16.1. TRIGLAV, o. z. KNM – Tri dni Triglavu – o pohár draka
16.2. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb KNM – Seniorská rybka 2015
16.3. Radosť žiť o. z. KNM – Fašiangová zábava
16.4. Mariášový klub KNM – Slovenský pohár v mariáši 2015
16.5. OV Únie žien Slovenska KNM – Slávnostná akadémia k 70. výročiu ženskej
organizácie + Žena roka 2015
16.6.ZO Slovenského zväzu chovateľov KNM – Okresná výstava zvierat KNM 2015
16.7.Pramienok. o. z. pri MŠ Komenského KNM – Revitalizácia detského ihriska MŠ
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Komenského
16.8.Žilinská mestská basketbalová liga, Žilina – Čuhársky stretball proti rakovine
2015
16.9. Združenie Tenisový klub KNM – Retro turnaj vo štvorhrách 2015
16.10. ROB klub Kysuca, n. o. KNM – Medzinárodné preteky v rádio orientačnom behu
– 40. ročník
16.11. Mária Ďuranová – CITY BOKOM
Informácia o začatí konania vo veci rekonštrukcie verejného osvetlenia v Kysuckom Novom
Meste
17.1. Schválenie finančných prostriedkov na zhotovenie projektu rekonštrukcie
verejného osvetlenia v Kysuckom Novom Meste
Prerokovanie výsledkov kontroly NKÚ SR vykonanej na Údržbe mesta Kys. Nové Mesto
Nakladanie s majetkom mesta
19.1. Ing. Šnegoň Anton a manželka Katarína, Štefánková Mária – odpredaj časti
pozemku
19.2. Hýll Milan – odpredaj časti pozemku
19.3. Červený Timotej – odpredaj časti pozemku
19.4. Jurištová Irena – odpredaj časti pozemku
19.5. COOP Jednota – odpredaj pozemku
Návrhy komisií
20.1 Žiadosti o trvalý a prechodný pobyt
20.2. Žiadosti o nájomný byt
Rôzne
21.1. Informácia o stave prípravných prác na rekonštrukcii mestskej polikliniky
21.2. Informácia o stave prípravných prác na rozšírení kapacity predškolských
zariadení
21.3. Informácia o možnom riešení problémom gymnázia zámenou nehnuteľností medzi
mestom Kysucké Nové Mesto a VÚC Žilina
21.3.1. Schválenie komisie na vyjednanie podmienok zámeny nehnuteľností medzi
mestom KNM a VÚC Žilina
Interpelácie
Záver

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

K bodu č. 1:
4. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov, ospravedlnil neúčasť poslancov: Randu, Fabšíka, Palčiska,
Stechera. Oboznámil prítomných s programom rokovania. Navrhol program doplniť o body:
21.4 – zrušenie uznesenia č. 3/2013,
21.5 – voľba prísediacich na OS Žilina,
21.6 – doplnenie finančnej komisie o nového člena
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 1 návrh programu rokovania mestského zastupiteľstva
dňa 12.03.2015
II. schvaľuje program rokovania mestského zastupiteľstva dňa 12.03.2015
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Informácia o stave žiadosti na inštaláciu zariadenia na recykláciu organického odpadu
v areáli ZVL
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5. Návrh VZN č. 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely
v čase jej nedostatku a s spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd
6. Návrh VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 – Poskytovanie dotácií
z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto.
7. Návrh VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka
a dieťa škôl a školských zariadení
8. Návrhy rozpočtov:
8.1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto na roky 2015 - 2017
8.2. Návrh viacročného rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2015 – 2017
8.3. Návrh programového rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2015 – 2017
8.4. Návrh viacročného rozpočtu MŠ Komenského Kys. Nové Mesto na roky 2015–2017
8.5. Návrh viacročného rozpočtu MŠ Litovelská Kys. Nové Mesto na roky2015 - 2017
8.6. Návrh viacročného rozpočtu MŠ 9. mája Kysucké Nové Mesto na roky 2015 – 2017
8.7. Návrh viacročného rozpočtu ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto na roky 2015-2017
8.8. Návrh viacročného rozpočtu ZŠ Clementisova Kys. Nové Mesto na roky 2015-2017
8.9. Návrh viacročného rozpočtu ZŠ Dol. potok Kys. Nové Mesto na roky 2015-2017
8.10. Návrh viacročného rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto na roky 2015 – 2017
8.11. Návrh viacročného rozpočtu CVČ Kysucké Nové Mesto na roky 2015 - 2017
8.12. Návrh viacročného rozpočtu Údržby mesta Kys. Nové Mesto na roky 2015 – 2017
8.13. Návrh viacročného rozpočtu MKŠS Kysucké Nové Mesto na roky 2015 - 2017
9. Správa hlavnej kontrolórky mesta Kys. Nové Mesto o kontrolnej činnosti za rok 2014
10. Správa o vybavovaní sťažností za rok 2014
11. Správa hlavnej kontrolórky mesta Kysucké Nové Mesto o vykonanej kontrole
12. Návrh Etického kódexu voleného predstaviteľa mesta Kysucké Nové Mesto
13. Návrh dvoch kandidátov – zástupcov mesta Kysucké Nové Mesto do mestskej školskej rady
v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14. Návrh na obsadenie Rád škôl a školských zariadení
15. Návrh na odvolanie náčelníka mestskej polície Kysucké Nové Mesto
16. Žiadosti o dotácie:
16.1. TRIGLAV, o. z. KNM – Tri dni Triglavu – o pohár draka
16.2. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb KNM – Seniorská rybka 2015
16.3. Radosť žiť o. z. KNM – Fašiangová zábava
16.4. Mariášový klub KNM – Slovenský pohár v mariáši 2015
16.5. OV Únie žien Slovenska KNM – Slávnostná akadémia k 70. výročiu ženskej
organizácie + Žena roka 2015
16.6.ZO Slovenského zväzu chovateľov KNM – Okresná výstava zvierat KNM 2015
16.7.Pramienok. o. z. pri MŠ Komenského KNM – Revitalizácia detského ihriska MŠ
Komenského
16.8.Žilinská mestská basketbalová liga, Žilina – Čuhársky stretball proti rakovine
2015
16.9. Združenie Tenisový klub KNM – Retro turnaj vo štvorhrách 2015
16.10. ROB klub Kysuca, n. o. KNM – Medzinárodné preteky v rádio orientačnom behu
– 40. ročník
16.11. Mária Ďuranová – CITY BOKOM
17. Informácia o začatí konania vo veci rekonštrukcie verejného osvetlenia v Kysuckom Novom
Meste
17.1. Schválenie finančných prostriedkov na zhotovenie projektu rekonštrukcie
verejného osvetlenia v Kysuckom Novom Meste
18. Prerokovanie výsledkov kontroly NKÚ SR vykonanej na Údržbe mesta Kys. Nové Mesto
19. Nakladanie s majetkom mesta
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19.1. Ing. Šnegoň Anton a manželka Katarína, Štefánková Mária – odpredaj časti
pozemku
19.2. Hýll Milan – odpredaj časti pozemku
19.3. Červený Timotej – odpredaj časti pozemku
19.4. Jurištová Irena – odpredaj časti pozemku
19.5. COOP Jednota – odpredaj pozemku
20. Návrhy komisií
20.1 Žiadosti o trvalý a prechodný pobyt
20.2. Žiadosti o nájomný byt
21. Rôzne
21.1. Informácia o stave prípravných prác na rekonštrukcii mestskej polikliniky
21.2. Informácia o stave prípravných prác na rozšírení kapacity predškolských
zariadení
21.3. Informácia o možnom riešení problémom gymnázia zámenou nehnuteľností medzi
mestom Kysucké Nové Mesto a VÚC Žilina
21.3.1. Schválenie komisie na vyjednanie podmienok zámeny nehnuteľností medzi
mestom KNM a VÚC Žilina
21.4 zrušenie uznesenia č. 3/2013,
21.5 – voľba prísediacich na OS Žilina
21.6 – doplnenie finančnej komisie o nového člena
20. Interpelácie
21. Záver
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Daniel Bandura, Igor Behúň, Rudolf Drexler.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 zloženie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Daniel Bandura, Igor Behúň, Rudolf Drexler
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil: Ľubomír Golis, Ondrej Holienčik.
K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p. Ježo, prednosta MsÚ.
uzn. č. 178/2014 zo dňa 15.12.2014 – plní sa
uzn. č. 185/2014 zo dňa 15.12.2014 – splnené – viď bod rokovania č. 5
uzn. č. 192/2014 zo dňa 15.12.2014 – splnené – viď priložený bod rokovania č. 3
uzn. č. 4/2015 zo dňa 07.01.2015 – splnené
uzn. č. 5/2015 zo dňa 08.01.2015 – plní sa
uzn. č. 6/2015 zo dňa 08.01.2015 – plní sa
uzn. č. 7/2015 zo dňa 08.01.2015 – plní sa
Predsedajúci informoval prítomných o realizácii bežeckého oválu a o možnosti finančného
vysporiadania medzi mestom a dodávateľom stavebných prác. Komisia výstavby dala svoje
stanovisko, dodávateľ stavebných prác toto neakceptoval. Investičné oddelenie spolu
s projektantom došlo k záveru ako je uvedené v návrhu uznesenia.
Diskusia:
 p. Behúň - bude možné pokračovať v projekte aj v tom prípade, ak by došlo k súdnemu
sporu?
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 p. Jureková, odd. investičné - akcia bola rozdelená na etapy, nemalo by to byť v rozpore,
podľa toho ako by súd zisťoval skutočnosť.
 p. Neslušan – chceme vidieť stanovisko komisie výstavby, s čím nesúhlasili?
 p. Drexler – zasa je tu ďalšia nezrovnalosť s tým, čo sme vysúťažili. Myslím si, že nie je
niečo v poriadku, stále musíme niečo doplácať. Je potrebné dôslednejšie sa venovať
výberovým konaniam. Nie na koniec to riešiť tak, že treba viac zaplatiť. Kto je konkrétny
vinník?
 p. Hartel, primátor mesta – jedná sa skôr o ojedinelú záležitosť, ktorá sa dá zdôvodniť.
Projektant sa pomýlil, ide tam o stupne, nie iba o pôdorys, preto je tam navýšenie.
Uvažovalo sa s tým, že betóny v kúte by tam mohli aj ostať, ale bolo to škaredé, bolo
treba urobiť to ako celok.
 p. Drexler – keď sa niečo vyskytne, treba zastaviť práce, odsúhlasiť to, nie pracovať
a potom žiadať peniaze.
 p. Hartel, primátor mesta – vychádzalo sa z vysúťaženej sumy.
 p. Poláček – komisia výstavby dala svoje stanovisko. Je tam rozpočtár, ktorý napočítal
všetky veci, vyšlo mu to 40.800,00 €. Dokedy budeme takto robiť? Keď projektant
pochybil, nech to zaplatí zo svojho, je predsa poistený. Pri súťaži išli cenou dole, potom to
navyšujú. Neviem sa teraz vyjadriť, či náš rozpočtár toto všetko napočítal, čo spomínal
primátor. Ako bude s tým projektantom?
 p. Hartel, primátor mesta - v tomto prípade by sme nepochodili. Jeho poistenie je skôr na
to, že by niečo naprojektoval zle, niečo by spadlo, spôsobilo ujmu na zdraví alebo živote.
Vysúťažená cena je teraz prenásobená skutočnou plochou, ktorá bol vysekaná.
 p. Behúň – cena na komisii je tiež s DPH?
 p. Neslušan – sú tu dosť závažné nezrovnalosti, nie sú tu doložené doklady. Firma keď
videla, že objem prác bude navýšený, mala práce pozastaviť, urobiť dodatok k zmluve,
ktorý by prešiel procesom schvaľovania.
 p. Mihalda – komisia tiež mala určitý koeficient.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 návrh finančného vysporiadania s dodávateľom
stavebných prác na stavbe „Úprava plochy areálu štadióna MŠK Kysucké Nové Mesto“
II. schvaľuje predložený návrh finančného vysporiadania medzi mestom Kysucké Nové Mesto
a dodávateľom stavebných prác za vykonané práce na stavbe: „Úprava plochy areálu
štadióna MŠK Kysucké Nové Mesto“ vo výške 51.171,90 € bez DPH.
(1/3/11/0 – uznesenie nebolo schválené)
Predsedajúci v tomto bode informoval prítomných o iniciatíve p. Mičiana, vďaka ktorej sa
uskutočnilo stretnutie so zástupcami pošty ohľadom zachovania Pošty 4 na Kamencoch
v plnom rozsahu. Stretli sme sa s ústretovosťou, je predpoklad, že od 01.05.2015 bude Pošta 4
fungovať ako Pošta 1.
 p. Drexler – kontrolu plnení uznesení nepovažujem za dostatočnú. Bola prijatá úloha, že
mesto bude zverejňovať všetky prejednávané materiály na web stránke mesta, čo som tam
nenašiel, je tam iba prezentácia. Podľa mňa toto uznesenie nie je splnené. Nech sa p.
kontrolórka vyjadrí, či to pokladá za splnené.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – nie je zverejnená ani moja správa, malo by to tam byť.
 p. Drexler – ja som to všetko zverejnil na svojej stránke.
 p. Ježo, prednosta MsÚ – okrem prezentácie sú tam odkazy, kde je to zverejnené, okrem
jedného bodu, kde dá vyjadrenie p. primátor.
 p. Drexler – chce si to sadnúť a klikať zľava doprava a naspäť, aby niečo našiel.
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 p. Mihalda – občanov trápi plaváreň. V čom je problém? Vysvetli pán primátor, prečo
nemôžu pokračovať.
 p. Hartel, primátor mesta – firma má záujem naďalej pokračovať, aj keď Urbariát podal
podnet na spochybnenie nadobudnutia pozemku. Urbariát sa pokúša riešiť v mimosúdnom
konaní. Investori neodstúpili.
 p. Poláček – dráha na štadióne, urobiť k tomu mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva,
prizvať projektanta, rozpočtára, ešte to nedávať.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 poslanecký návrh prejednať finančné vysporiadanie
stavby „Úprava plochy areálu štadióna MKŠ Kysucké Nové Mesto“
II. schvaľuje prejednať na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve finančné vysporiadanie
stavby „Úprava plochy areálu štadióna MKŠ Kysucké Nové Mesto“ za prítomnosti
rozpočtára, zástupcov komisie výstavby a územného rozvoja, projektanta, res. jeho
vyjadrenia.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 4:
Návrh na uznesenie spolu s vyjadrením bol poslancom doručený v písomnej forme. Taktiež
bolo poslancom odovzdané stanovisko komisie životného prostredia s návrhom na uznesenie
na neschválenie stavebného povolenia na vybudovanie prevádzky zhodnocovania odpadov
tepelnými postupmi.
Zasadnutia zastupiteľstva sa v hojnom počte zúčastnili aj občania mesta, ktorí boli
jednoznačne proti zriadeniu „spaľovne“ v meste.
 p. Janík, zástupca občanov –argumentoval proti vyjadreniam primátora. Vyzval primátora,
aby trval na zrušení ASA v Kysuckom Novom Meste.
 p. Janíková, z radov občanov – vystúpila s určitými tvrdeniami, otázkami na primátora
typu: Kto dal povolenie, aby tu ďalšia spaľovňa mohla byť, čo za to dostal?
 p. Mušková, z radov občanov – ak vyjadrenie EIA bude pozitívne, podľa zákona musíme
dať povolenie. Máme však možnosť vyzbieraním 30 % podpisov všetkých voličov
a vyhlásením miestneho referenda túto skutočnosť zvrátiť.
 p. Drexler – je pravda, že sme niečo zaspali. Primátor však dal súhlasné stanovisko za
určitých podmienok, je ich však málo. Mohol si napísať, že mesto nikdy s tým nebude
súhlasiť.
 p. Hartel, primátor mesta – zareagoval som ako som považoval za správne. Ak to bude
škodlivé, nemôžem s tým súhlasiť. Nie je tam nič uzatvorené.
 p. Neslušan – pripomienky a hlavne výsledok EIA určite nebude záporný.
 p. Mihalda – mesto nech menuje komisiu z radov poslancov, zástupcov občanov, ktorá
by sa oboznámila s fungovaním podobného zariadenia na Záhorí a následne nás
informovala. Zároveň oboznámil so zápisom komisie životného prostredia.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 návrh komisie životného prostredia
II. nestotožňuje sa so zámerom spoločnosti NEOCHEM s.r.o. a poveruje vedenie mesta
neschváliť stavebné povolenie na vybudovanie prevádzky zhodnocovania odpadov
tepelnými postupmi.
(14/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 zloženie komisie na získavanie podkladov pre
prejednávanie podmienok prípadnej inštalácie, resp. zamietnutia zariadenia Blowdec na
recykláciu organického odpadu.
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II. schvaľuje komisiu na získavanie podkladov pre prejednávanie podmienok príadnej
inštalácie, resp. zamietnutia zariadenia Blowdec na recykláciu organického odpadu v
zložení: členovia komisie životného prostredia, zástupca občanov z petičného výboru
a odborník.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Na stretnutí poslancov dňa 11.03.2015 poslanec Neslušan odovzdal písomný návrh na prijatie
VZN (viď príloha č. 1)
 p. Hartel – VZN ani uznesenie nemôže byť v rozpore so zákonom. Preto bol pripravený
nový návrh uznesenia, ktorý predkladám na schválenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 návrh uznesenia
II. schvaľuje, že k prejednaniu a schváleniu mestským zastupiteľstvom podliehajú všetky
návrhy štátnych orgánov, fyzických a právnických osôb, ktorých podnikateľským zámerom
bude akýkoľvek spôsob nakladania, spracovávania alebo zhodnocovania odpadov,
nebezpečného odpadu, toxického odpadu, chemického odpadu, biologického odpadu,
plastov, ropných produktov s výnimkou odpadov kovových, farebných kovov a železného
šrotu.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5:
Návrh VZN č. 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely
v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Mihalda – toto mesto musí mať, odporúčam schváliť
 p. Behúň - § 59 – kto určí to množstvo?
 p. Mihalda – štát má vypracovanú kritickú infraštruktúru, tam je to určené.
 p. Neslušan – je určený krízový štáb?
 p. Hartel, primátor mesta – krízový štáb je určený na možné kritické situácie, ktoré môžu
vzniknúť.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo návrh VZN č. 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej
vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
II. schvaľuje VZN č. 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné
účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6:
Návrh VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 - Poskytovanie dotácií
z rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Drexler – pripomienkoval som toto VZN, nie je to tam zapracované. Predložil písomný
návrh – viď príloha č. 2
 p. Holienčik – 2 dni je málo, aspoň 5 pracovných dní.
 p. Golis – pri podávaní žiadostí o dotáciu je potrebné upresniť kto čo chce, na čo to
použije, nie uviesť napr. iba reklama. Treba to rozpísať.
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 p. Poláček - keď poskytujeme dotáciu, žiadateľ má požiadavku napr. na 1.200,00 €,
my mu poskytneme iba 800,00 €, ale aj tak musí vyúčtovať celú sumu projektu, napr.
2.000,00 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 poslanecký návrh na úpravu VZN č. 2/2015, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 - Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Kysucké Nové
Mesto
II. schvaľuje znenie Článku 4, bod 11 nasledovne: „Neúplne alebo nesprávne vyplnená
žiadosť o dotáciu alebo žiadosť o dotáciu bez povinných príloh nebude zaradená na
prerokovanie, o čom bude žiadateľ bezprostredne informovaný do 2 pracovných dní od
zistenia tejto skutočnosti prednostom mestského úradu.“
(14/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 návrh VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
8/2012 - Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 - Poskytovanie dotácií
z rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7:
Návrh VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka
a dieťa škôl a školských zariadení bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – po prejednaní s oboma CVČ, predložení niektorých položiek
preukázali, že je ohrozená ich činnosť. Máme určitú rezervu na originálne kompetencie,
pripravili by sme do zastupiteľstva úpravu rozpočtu. Odporúčam, aby obe CVČ, cirkevné
aj naše, mali rovnakú výšku dotácie na dieťa.
Diskusia:
 p. Novotná, odd. finančné – CVČ musia pri prihláške dieťaťa doložiť aj čestné vyhlásenie,
že to konkrétne dieťa je zapísané iba do tohto CVČ a nie do iného. V minulom roku sme
mali 150 detí, ktoré boli zapísané aj do jedného aj do druhého CVČ, tento rok ich počet
stúpol na 180 detí. Bolo preto nutné o tento počet upraviť pomer zapísaných detí.
V našom CVČ bolo zapísaných 1057 detí, počet sa upravil na 920, v cirkevnom CVČ bolo
zapísaných 327 detí, počet sa upravil na 284 detí.
 p. Holienčik – treba dať pozor na mestské CVČ, aby sme si ho udržali.
 p. Poláček – mestské CVČ kedysi malo 200 tis. €, na čo sa použili? Sú minuté?
 p. Novotná, odd. finančné – nevyčerpané finančné prostriedky sú povinní vrátiť na účet
mesta, sú v tzv. „spoločnom vreci“. Ak sú to financie, ktoré boli na bežné výdavky, sú
pretransformované na kapitálové výdavky.
 p. Golis – ako sa robil prepočet detí, ktoré boli prihlásené do obidvoch CVČ?
 p. Hartel, primátor mesta – presne v pomere podľa celkového počtu.
 p. Golis – o tomto sa vie odkedy, že by sa to malo navýšiť? Treba to predložiť v predstihu
do komisie školskej a finančnej.
 p. Holienčik – predložil návrh na zmenu výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady
na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení so zmenou: výška dotácie na dieťa pre
cirkevné CVČ 85,80 € rovnako ako v CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo návrh VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové
náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení
II. schvaľuje VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na
žiaka a dieťa škôl a školských zariadení so zmenou: výška dotácie na dieťa pre cirkevné
CVČ 85,80 € rovnako ako v CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 8.1:
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta na roky 2015 až 2017 bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.1. stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu
rozpočtu mesta na roky 2015 až 2017
II. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta na roky
2015 až 2017.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 8.2:
Návrh rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015, 2016, 2017 bol poslancom
doručený v písomnej forme.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – procedurálny návrh, body č. 8.2 – 8.13 prerokovať
a schváliť am blok, ide všetko o návrhy rozpočtov.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – body č. 8.2 až 8.13 prerokovať a schváliť am blok.
(12/2/1/0 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Golis – finančná komisia neodporučila schváliť rozpočet MKŠS, chceli sme aby ten
rozpočet bol spracovaný tak ako má byť, tak ako má mesto alebo údržba mesta. Rozpočet
musí byť zrozumiteľný, jasný. Kvôli tomuto mám problém hlasovať za rozpočty keď sa
bude hlasovať ako celok. Zostavovanie rozpočtu v MKŠS je zlé.
 p. Slivka – na komisii sa nám určitá suma zdala vysoká, ale boli v nej aj odvody za
dohodárov, rozhodcov. Nezamietli sme to všetci.
 p. Drexler – stotožňujem sa s p. Golisom. V tomto rozpočte je financovanie dosť
nepriehľadné, nevieme koľko ide na ktorý šport a to chceme vedieť. Riaditeľ si presúva
z jednej položky na druhú. Dať mu právomoc do určitej výšky robiť presuny, ale v návrhu
treba uviesť presné sumy na jednotlivé kluby. Hlasovať o rozpočte treba jednotlivo, zvlášť
o každom rozpočte.
 p. Čierňava, riaditeľ MKŠS – pri návrhu rozpočtu sa vychádza z toho, aby bol
zabezpečený celoročný chod všetkých aktivít. Financie na jednotlivé kluby sa menia, je
však ale potrebné zabezpečovať ich činnosť. Tréneri tiež dopredu nevedia, na aké súťaže
pôjdu. Rozhodnutie nie je iba na riaditeľovi, je to aj v súčinnosti s klubmi.
 p. Hartel, primátor mesta – pokiaľ MKŠS vyčleníme určitý balík financií, nevidím to až
také nutné to podrobne schvaľovať, skôr je to o tom, či boli využité na ten účel, na ktorý
je MKŠS zriadené. Podľa vyjadrení komisií nemali problém s rozpočtami, iba s tým
jediným. Zvlášť teda hlasovať o rozpočte MKŠS a ostatné spojiť hlasovanie.
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 p. Mihalda – podporím rozpočet, na budúci rok tak urobiť rozpočet, aby sme to mali
rozčlenené.
 p. Slivka – športovci dosahujú dobré výsledky, nedá sa to presne vyrátať.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.2 návrh rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok
2015-2017
II. schvaľuje návrh rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015
III. berie na vedomie návrh rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2016-2017
Rozpočet
na rok
2015

1. Rozpočet Mesta Kysucké Nové Mesto

Rozpočet
na rok
2016

Rozpočet
na rok
2017

A. BEŽNÉ PRÍJMY:
z toho - samosprávny orgán Mesto Kysucké Nové Mesto
- školstvo

8 674 157
8 496 112
178 045

8 643 645
8 465 600
178 045

8 643 645
8 465 600
178 045

B. BEŽNÉ VÝDAVKY:
z toho - samosprávny orgán Mesto Kysucké Nové Mesto
- školstvo

8 595 746
4 315 926
4 279 820

8 411 674
4 166 854
4 244 820

8 413 443
4 168 623
4 244 820

C. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

7 000
501 272

7 000
7 000

7 000
7 000

D. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ
2. Rozpočet MŠ Komenského
Bežné príjmy
Bežné výdavky

440 429
24 568

0
23 753

0
24 568

17 120
268 372

17 120
268 372

17 120
268 372

3. Rozpočet MŠ Litovelská
Bežné príjmy
Bežné výdavky

19 180
271 020

19 180
271 020

19 180
271 020

4. Rozpočet MŠ 9. mája
Bežné príjmy
Bežné výdavky

29 284
373 016

29 284
373 016

29 284
373 016

18 080
1 029 791

18 080
1 029 791

18 080
1 029 791

23 880

23 880

23 880

5. Rozpočet ZŠ Nábrežná
Bežné príjmy
Bežné výdavky
6. Rozpočet ZŠ Clementisova
Bežné príjmy
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Bežné výdavky

1 002 490

967 490

967 490

7. Rozpočet ZŠ Dolinský potok
Bežné príjmy
Bežné výdavky

13 800
623 279

13 800
623 279

13 800
623 279

8. Rozpočet ZUŠ
Bežné príjmy
Bežné výdavky

51 040
593 925

51 040
593 925

51 040
593 925

9. Rozpočet CVČ
Bežné príjmy
Bežné výdavky

5 661
117 927

5 661
117 927

5 661
117 927

10. Rozpočet MsKŠS
Bežné príjmy
Bežné výdavky

620 625
620 625

620 625
620 625

620 625
620 625

11. Rozpočet Údržba mesta
Bežné príjmy
Bežné výdavky

807 077
807 077

796 208
796 208

797 524
797 524

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.3 návrh programového rozpočtu Mesta Kysucké Nové
Mesto na roky 2015-2017
II. schvaľuje návrh programového rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto rok 2015
III. berie na vedomie návrh programového rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na roky
2016-2017
Mesto

Spolu

Program 1:
Program 2:
Program 3:
Program 4:
Program 5:
Program 6:
Program 7:
Program 8:
Program 9:
Program 10:
Program 11:
Program 12:
Program 13:
Program 14:
Program 15:

Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
418 373
393 373
393 373
15 768
15 768
15 768
182 891
174 705
175 505
120 709
118 109
118 109
411 766
392 282
392 282
454 801
454 801
454 801
221 295
109 874
109 874
10 282
12 000
12 000
236 095
102 544
102 544
236 600
0
0
167 368
79 217
79 682
59 236
51 024
51 024
432 306
432 306
432 306
209 537
209 537
209 537
342 047
340 244
340 247
3 519 074
2 885 784
2 887 052
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MKSŠ

Program 2:
Program 10:
Program 11:

3 100
270 792
261 723
535 615

3 100
270 792
261 723
535 615

3 100
270 792
261 723
535 615

Program 4:
Program 5:
Program 12:
Program 15:

200
153 230
633 047
600
787 077

200
153 777
621 631
600
776 208

200
153 777
622 947
600
777 524

Program 9:
Program 14:

1 021 541
8 250
1 029 791

1 021 541
8 250
1 029 791

1 021 541
8 250
1 029 791

Program 9:
Program 14:

994 750
7 740
1 002 490

959 750
7 740
967 490

959 750
7 740
967 490

Program 9:
Program 14:

619 138
4 141
623 279

619 138
4 141
623 279

619 138
4 141
623 279

Program 9:
Program 14:

268 039
333
268 372

268 039
333
268 372

268 039
333
268 372

Program 9:
Program 14:

269 920
1 100
271 020

269 920
1 100
271 020

269 920
1 100
271 020

Program 9:
Program 14:

371 516
1 500
373 016

371 516
1 500
373 016

371 516
1 500
373 016

CVČ

Program 9:

117 927

117 927

117 927

ZUŠ

Program 14:

593 925

593 925

593 925

9 121 586

8 442 427

8 445 011

Spolu:
Údržba mesta

Spolu:
ZŠ Nábrežná
Spolu:
ZŠ Clementisova
Spolu:
ZŠ Dolinský potok
Spolu:
MŠ Komenského
Spolu:
MŠ Litovelská
Spolu
MŠ 9. mája
Spolu:

CELKOM:

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.2.2 prevod finančných prostriedkov z ostatných fondov
mesta – prebytok z roku 2013 vo výške: 66 220 € na kapitálové výdavky
- č.s.
394 Štadión-príprava územia pre atlet. dráhu 21 100 €
Nákup osobného automobilu
12 400 €
12

- č.s.
418 Revitalizácia bežec. oválu – štadión KNM - č.s.
422 Rekonštrukcia strešného plášťa MŠ 9.mája II. schvaľuje prevod finančných prostriedkov z ostatných fondov
z roku 2013 vo výške: 66 220 € na kapitálové výdavky
- č.s.
394 Štadión-príprava územia pre atlet. dráhu Nákup osobného automobilu
- č.s.
418 Revitalizácia bežec. oválu – štadión KNM - č.s.
422 Rekonštrukcia strešného plášťa MŠ 9.mája -

20 720 €
12 000 €
mesta – prebytok
21 100 €
12 400 €
20 720 €
12 000 €

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.2.3 prevod finančných prostriedkov z ostatných fondov
mesta – prebytok z roku 2011 vo výške: 105 288 € na kapitálové výdavky
- č.s.
354 Športová hala /stavebné úpravy/
35 500 €
- č.s.
418 Revitalizácia bežec. oválu – štadión KNM 69 788 €
II. schvaľuje prevod finančných prostriedkov z ostatných fondov mesta – prebytok
z roku
2011 vo výške: 105 288 € na kapitálové výdavky
- č.s.
354 Športová hala /stavebné úpravy/
35 500 €
- č.s.
418 Revitalizácia bežec. oválu – štadión KNM 69 788 €
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.2.4 prevod finančných prostriedkov z ostatných fondov
mesta – minulé roky vo výške: 233 691 € na kapitálové výdavky
- č.s.
305 Stavebné úpravy a prístavba DK KNM
82 731 €
- č.s.
401 Spevnené plochy ČSA pri BD 2822,2823 105 000 €
Územný plán mesta
25 000 €
- č.s.
399 Kaplnka Oškerda-prístrešok
4 212 €
- č.s.
416 Rekonštrukcia VO – zemné vedenie
1 329 €
- č.s.
125 Komunikácie Dúbie – Hurbanová ul. PD 10 000 €
- č.s.
418 Revitalizácia bežec. oválu-štadión KNM 419 €
- č.s.
423 Rozšírenie verejného osvetlenia
5 000 €
II. schvaľuje prevod finančných prostriedkov z ostatných fondov mesta – minulé roky vo
výške: 233 691 € na kapitálové výdavky
- č.s.
305 Stavebné úpravy a prístavba DK KNM
82 731 €
- č.s.
401 Spevnené plochy ČSA pri BD 2822,2823 105 000 €
Územný plán mesta
25 000 €
- č.s.
399 Kaplnka Oškerda-prístrešok
4 212 €
- č.s.
416 Rekonštrukcia VO – zemné vedenie
1 329 €
- č.s.
125 Komunikácie Dúbie – Hurbanová ul. PD 10 000 €
- č.s.
418 Revitalizácia bežec. oválu-štadión KNM 419 €
- č.s.
423 Rozšírenie verejného osvetlenia
5 000 €
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.12 návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba
mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015
II. schvaľuje návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta Kysucké Nové Mesto na
rok 2015.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.121 návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba
mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2016 – 2017
II. berie na vedomie návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta Kysucké Nové
Mesto na roky 2016 – 2017.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.13 návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS
Kysucké Nové Mesto na rok 2015
II. schvaľuje návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS Kysucké Nové Mesto na rok
2015.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.13.1 návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS
Kysucké Nové Mesto na roky 2016 a 2017.
II. berie na vedomie návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS Kysucké Nové Mesto na
roky 2016 a 2017.
(11/2/1/1 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 9:
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014 bola poslancom doručená
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta
za rok 2015
II. berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10:
Správa o vybavovaní sťažností za rok 2014 bola poslancom doručená v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10 správu o vybavovaní sťažností za rok 2014
II. berie na vedomie správu o vybavovaní sťažností za rok 2014.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 11:
Správa o výsledku kontroly č. 20/2014 bola poslancom doručená v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Drexler – so skúsenosti viem, že táto správa je iba nejaká skrátená verzia. Vo vyjadrení
dotknutých osôb nie sú súvzťažnosti k správe. Kontrolórka nech zrekapituluje toto
zistenie.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – kontrolovaným subjektom bolo mesto, námietky však
podali 2 zamestnanci. Kontrolou boli zistené rozdiely v počte členov denného centra,
členstvo nebolo v zmysle štatútu, taktiež boli nezrovnalosti v prezenčných listinách, pri
jednotlivých uskutočnených akciách a ďalšie, tak ako je uvedené v správe.
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 p. Drexler – podľa tohto sú to závažné zistenia. Neviem, či by sa to nemalo postúpiť na
najvyšší kontrolný úrad. Bolo to dané na políciu, ale či polícia môže vôbec potvrdiť
zistenia kontrolórky. Tí zodpovední ľudia ostatnú vo svojich funkciách?
 p. Hartel, primátor – ani inde sa to neriešilo personálnymi zmenami. Toto čo konštatuje
kontrola je stav, ktorým sme sa už zapodievali. Vtedy sme zistili, že používanie
finančných prostriedkov je benevolentné. Gro problému bolo to, že financie sa medzi
skupinami v dennom centre nerozdeľovali rovnomerne. Niektorí cítili krivdu.
Prepracovali sme štatút, od 30.6.2014 to funguje podľa neho. Keď som ich mal
zavolaných, ani jeden mi nepotvrdil, že by si niekto ulieval peniaze, nežiadali ani
personálnu výmenu.
 p. Drexler – 3800,00 € rozpor, to mi tu ostáva. Ďalší problém je falšovanie podpisov
vedúceho a zamestnankyne.
 p. Hartel, primátor mesta – vedúci to nepotvrdil
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – ja som sa v svojej správe opierala výlučne o fakty,
ktoré som mala potvrdené. Prosím pána vedúceho, prečo zmenil názor, lebo moja správa
bola založená na čestnom vyhlásení.
 p. Vendrinský, odd. školstva s soc. vecí – ja svoj názor nezmením. Od určitého času som
zmenil podpis, je ľahko napodobniteľný.
 p. Hartel, primátor mesta – odporúčam to tu nerozoberať. Keď dostaneme výsledok
z polície, budeme sa tomu venovať.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – správa je postavená na faktoch a dokladoch. Polícia
nie je oprávnená kontrolovať porušenie finančnej disciplíny.
 p. Hartel, primátor mesta – mám na to svoj názor.
 p. Mihalda – podržíme primátora v tom, že dal podnet na políciu. Ako je však možné,
že máme bloček, kde je uvedené iba potraviny?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11 správu hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové
Mesto o výsledku kontroly č. 20/2014
II. berie na vedomie správu hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto o výsledku
kontroly č. 20/2014.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 12:
Etický kódex voleného predstaviteľa mesta Kysucké Nové Mesto bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Neslušan – mal by ho podpísať každý poslanec. Odporúčam v článku III, v bode č. 6
vypustiť poslednú vetu – „Neuhýba pred svojou zodpovednosťou tým, že sa zdrží
hlasovania alebo sa ho nezúčastní.“
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12 návrh Etického kódexu volebného predstaviteľa mesta
Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje Etický kódex veleného predstaviteľa mesta Kysucké Nové Mesto
(14/1/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 13:
Návrh dvoch kandidátov – zástupcov mesta Kysucké Nové Mesto do mestskej školskej rady
bol poslancom doručený v písomnej forme.
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Diskusia:
 p. Poláček – kto tam bol doteraz?
 p. Hartel, primátor mesta – p. Drexlerová a p. Vendrinský.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13 návrh dvoch kandidátov - zástupcov Mesta Kysucké
Nové Mesto do mestskej školskej rady v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
II. schvaľuje dvoch kandidátov - zástupcov Mesta Kysucké Nové Mesto, Mgr. Daniela
Banduru a Mgr. Ladislava Vendrinského do mestskej školskej rady v zmysle zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (14/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 14:
Návrh na obsadenie rád škôl a školských zariadení bol poslancom doručený v písomnej
forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14 obsadenie Rád škôl a školských zariadení
II. schvaľuje obsadenie Rád škôl a školských zariadení poslancami MsZ nasledovne:
ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto:
Miloš Ševec
Milan Palčisko
Marián Mihalda
Ľubomír Golis
ZŠ Nábrežná, Kysucké Nové Mesto:

Dušan Mičian
Igor Behúň
Eva Hollá
Ondrej Holienčík

ZŠ Dolinský potok, Kysucké Nové Mesto:

Ivan Poláček
Branislav Neslušan
Rudolf Drexler
Vavrín Randa

Základná umelecká škola, Kysucké Nové Mesto:

Miloš Ševec
Daniel Bandura
Jozef Jakubík
Dušan Mičian

Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto:

Milan Palčisko
Igor Behúň

MŠ Litovelská Kysucké Nové Mesto:

František Šerík
Ľubomír Golis
Daniel Bandura
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MŠ Komenského Kysucké Nové Mesto:

Jozef Jakubík
Marián Mihalda
Ondrej Holienčik

MŠ 9. mája Kysucké Nové Mesto:

Vavrín Randa
Roman Stecher
Matej Fabšík
Milan Slivka

MŠ Budatínska Lehota Kysucké Nové Mesto:

Jana Svrčková
Eva Hollá
(14/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 15:
Návrh na odvolanie náčelníka mestskej polície bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – po voľbách tu odznievali rôzne návrhy, kto komu čo sľúbil. Tí čo si myslia, že
SMER SD tu chce niečo robiť, nie je to tak. Primátor toto navrhol, my budeme o tom
hlasovať.
 p. Mičian – poslanci nemajú právo navrhovať kandidáta
 p. Drexler – náčelník je toho času PN. Keď bude odvolaný, nastúpi do práce, čo sním
bude.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – bude s ním ukončený pracovný pomer.
 p. Hartel, primátor mesta – bude výberové konanie na náčelníka mestskej polície.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15 návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície
Kysuckého Nového Mesta Ing. Ferdinanda Kubištu, v zmysle §-u 2/ odsek 3/ Zákona č.
564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení
II. odvoláva v zmysle §-u 2/ odsek 3/ Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom
znení náčelníka Mestskej polície Kysuckého Nového Mesta Ing. Ferdinanda Kubištu, s
účinnosťou ku dňu 12. 03. 2015 vzhľadom k tomu, že prestal spĺňať podmienky pre výkon
funkcie náčelníka mestskej polície v zmysle §-u 5/ ods. 2/ citovaného zákona (zdravotné
dôvody).
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 16.1.:
 p. Bandura – procedurálny návrh – body č. 16.1 – 16.11 odporúčam prerokovať a schváliť
am blok, ide všetko o dotácie.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 16.1 – 16.11 am blok.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Golis – neviem či to bude správne takto postupovať
 p. Hartel, primátor mesta – prejednať sa môžu spoločne, hlasovanie môže byť jednotlivo.
 p. Golis – dotácie boli prerokované aj na finančnej komisii, ktorá mala určité výhrady
a navrhla tieto zmeny:
bod č. 16.1 zo
600 € upraviť na
400 €
bod č. 16.4
500 €
400 €
bod č. 16.7
400 €
500 €
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bod č. 16.9
500 €
----bod č. 16.10
500 €
900 €
bod č. 16.11
400 €
----Zo zákona je presne určené, kto môže požiadať a pre koho je dotácia určená. Ide
o verejnoprospešný záujem. Treba v žiadostiach rozpisovať výdavky.
 p. Mičian – finančná komisia mala schváliť. Keď každá komisia začne robiť návrhy,
nedôjdeme konca. Mal si byť prítomný na dotačnej komisii.
 p. Poláček – súhlasím s p. Mičianom, si zaujatý človek.
 p. Mihalda – treba podržať TRIGLAV, chápem aj p. Golisa. Bol však dodatočný návrh
komisie, hlasujme o tom.
 p. Golis – toto je vyjadrenie finančnej komisie.
 p. Slivka – dotačná komisia to zvážila. Jedna zmena podmieňuje druhú.
 p. Drexler – športovo-kultúrnych akcií sa zúčastňuje stále viac ľudí. Vydavateľka
knihy či až tak propaguje mesto, mám problém s bodom 16.11.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.1 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
občianskeho združenia TRIGLAV, Lipová č. 873/4, 024 01 Kysucké Nové Mesto pod
názvom „Tri dni Triglavu - o pohár draka“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt občianskeho združenia TRIGLAV, Lipová č.
873/4, 024 01 Kysucké Nové Mesto pod názvom „Tri dni Triglavu – o pohár draka“ vo
výške 600 €
(13/0/2/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.2 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt Zariadenia
pre seniorov a domova sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto, Štúrova 1210/61, 024 04
Kysucké Nové Mesto pod názvom „Seniorská rybka 2015“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych
služieb Kysucké Nové Mesto, Ľ. Štúra 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto pod názvom
„Seniorská rybka 2015“ vo výške 400 €
(14/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.3 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Občianskeho združenia „Radosť žiť“ Štúrova 1210, 024 01 Kysucké Nové Mesto pod
názvom „Fašiangová zábava“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Občianskeho združenia „Radosť žiť“ Štúrova
1210, 024 01 Kysucké Nové Mesto pod názvom „Fašiangová zábava“ vo výške 300 €.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.4 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Mariášového klubu Kysucké Nové Mesto, Lipová 816, 024 01 Kysucké Nové Mesto pod
názvom „Slovenský pohár v mariáši 2015“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie na projekt Mariášového klubu, Lipová 816, 024 01 Kysucké
Nové Mesto, pod názvom „Slovenský pohár v mariáši 2015“ vo výške 500 €
(14/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.5 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt Únie žien
Slovenska, okresný výbor Kysucké Nové Mesto pod názvom „Slávnostná akadémia k 70.
výročiu ženskej organizácie +Žena roka 2015“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Únie žien Slovenska, okresný výbor Kysucké
Nové Mesto pod názvom „Slávnostná akadémia k 70. výročiu ženskej organizácie +Žena
roka 201“ vo výške 400 €.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.6 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt Základnej
organizácie Slovenského zväzu chovateľov Kysucké Nové Mesto, Novomeského 1241, 024
01 Kysucké Nové Mesto pod názvom „Okresná výstava zvierat KNM 2015“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Základnej organizácie Slovenského zväzu
chovateľov Kysucké Nové Mesto, Novomeského 1241, 024 01 Kysucké Nové Mesto pre
projekt „Okresná výstava zvierat KNM 2015“ vo výške 500 €
(14/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.7 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Občianskeho združenia Pramienok pri MŠ Komenského č.1162 Kysucké Nové Mesto, pod
názvom „Revitalizácia detského ihriska MŠ Komenského v KNM“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Občianskeho združenia Pramienok pri MŠ
Komenského v Kysuckom Novom Meste pod názvom „Revitalizácia detského ihriska MŠ
Komenského v Kys. Novom Meste“ vo výške 400 € (14/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.8 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt združenia
Žilinská mestská basketbalová liga, sídlo Žilina, T. Vansovej 2/85, pod názvom „Čuhársky
streetball proti rakovine 2015“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt združenia Žilinská mestská basketbalová liga,
sídlo, Žilina, T. Vansovej č. 2/85, pod názvom „Čuhársky stretball proti rakovine 2015“
vo výške 500 €.
(14/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.9 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt Združenia
Tenisový klub, sídlo Kysucké Nové Mesto, Litovelská č. 680/11, 024 01, pod názvom
„Retro turnaj vo štvorhrách 2015“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Združenia Tenisový klub Kysucké Nové Mesto,
Litovelská č. 680/11, pod názvom „Retro turnaj vo štvorhrách 2015“ vo výške 500 €
(13/0/2/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.10 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Neziskovej organizácie – ROB klub Kysuca, sídlo Kysucké Nové Mesto, Litovelská č.
680/11, 024 01, pod názvom „Medzinárodné preteky v rádio orientačnom behu – 40.
ročník“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Neziskovej organizácie ROB klub Kysuca, sídlo,
Kysucké Nové Mesto, Vajanského č. 394, pod názvom „Medzinárodné preteky v rádio
orientačnom behu - 40. ročník“ vo výške 500 €
(13/0/2/0 – uznesenie bolo schválené)
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.11 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt Márie
Ďuranovej, SZČO, sídlo Kysucké Nové Mesto, Nábrežná 900/ 78 pod názvom „CITY
BOKOM (vydanie románu)„
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Márie Ďuranovej, SZČO, sídlo Kysucké Nové
Mesto, Nábrežná 900/78, pod názvom „CITY BOKOM“ vo výške 400 €.
(9/1/5/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.1:
Návrh na schválenie finančných prostriedkov na zhotovenie projektu rekonštrukcie verejného
osvetlenia v Kysuckom Novom Meste bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – podrobnejšie priblížil okolnosti vedúce k tomuto kroku.
Diskusia:
 p. Golis – mala by sa k tomu vyjadriť aj komisia výstavby. Aké sú tam navrhnuté svetlá?
 p. Neslušan – nebola zverejnená súťaž na projekt, nebolo to na webe
 p. Hartel, primátor mesta – bol urobený prieskum trhu, do 20.000 € to tak môže byť.
 p. Drexler – určitého času som doviedol odborníkov, čo robili toto v Prievidzi. Mesto
nevynakladalo financie dopredu. Firma sama riešila, potrebovali iba východzí stav. Malo
to byť bezplatné. 5 rokov by sme platili to čo doteraz.
 p. Hartel, primátor mesta – je to možné aj takto, ale firma si projekt následne urobí,
premietne do nákladov, nie je to zadarmo.
 p. Drexler – záleží na tom, ako bude projekt zadaný.
 p. Hartel, primátor mesta – je to dopodrobna rozpracované.
 p. Neslušan – kto bude projekt schvaľovať, či je vhodne vypracovaný, budeme ho
môcť vidieť?
 p. Hartel, primátor mesta – kto sa cíti byť odborníkom, nech sa k nemu vyjadrí.
 p. Neslušan – aby súčasťou projektu nebola firma, ktorá to bude robiť.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.1 potrebu finančných prostriedkov na zhotovenie
projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje finančné prostriedky na zhotovenie projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia
v Kysuckom Novom Meste vo výške vysúťaženej sumy 13.120,80 €
(12/0/2/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.2:
 p. Hartel, primátor mesta – na realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ sa
vzťahuje aj spoluúčasť mesta, ktorá podľa výšky celkových nákladov a percentuálneho
podielu činí cca 30.000 €.
Diskusia:
 p. Poláček sú tam aj prímestské časti?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.2 spoluúčasť mesta Kysucké Nové Mesto na realizácii
projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“
II. schvaľuje použitie finančných prostriedkov mesta – spoluúčasť 5 % , t. j. cca 30.000 € na
realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia Kysucké Nové Mesto.“
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 18:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
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Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18 výsledky kontroly NKÚ SR vykonanej na Údržbe mesta
Kysucké Nové Mesto a prijaté opatrenia k zisteným nedostatkom.
II. berie na vedomie výsledky kontroly NKÚ SR vykonanej na Údržbe mesta Kysucké Nové Mesto
a prijaté opatrenia k zisteným nedostatkom
III. ukladá informovať Národný kontrolný úrad SR formou výpisu z uznesenia Mestského
zastupiteľstva Kysucké Nové Mesto o prijatých záveroch k výsledku vykonanej kontroly.
T: do 14 dní od konania MsZ
Z: prednosta MsÚ
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 19.1
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – na stavebnej komisii bolo povedané, že títo dvaja sa dohodli. Preto komisia
odporučila tak ako je uvedené.
 p. Mušková, odd. právne – spory pretrvávajú už dlhšie, oni sa nikdy nedohodnú.
 p. Štefánková, žiadateľka – žiadam odpredať iba mne. Keď sme kupovali susedný
pozemok, boli sme v tom, že aj tento pozemok je v tom zahrnutý.
 p. Poláček – navrhujem odročiť, na komisiu výstavby prizvať obidvoch žiadateľov, potom
rozhodne zastupiteľstvo.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19.1 žiadosť Ing. Antona Šnegoňa a manželky Ing.
Kataríny Šnegoňovej, Na Podstráni 2961/29, KNM a Márie Štefánkovej, ČSA 1306/13,
KNM, o odpredaj parcely č. C KN 4145/85 TTP o výmere 197 m2 v k. ú. Kysucké Nové
Mesto, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta
Kysucké Nové Mesto
II. odročuje žiadosť Ing. Antona Šnegoňa a manželky Ing. Kataríny Šnegoňovej, Na
Podstráni 2961/29, KNM a Márie Štefánkovej, ČSA 1306/13, KNM, o odpredaj parcely č.
C KN 4145/85 TTP o výmere 197 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná na
liste vlastníctva č. 1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto
(14/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 19.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – je to ich pozemok, ktorý im bol vyvlastnený pri bytovej výstavbe.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19.1 žiadosť Milana Hýlla, Legionárska 1, Bratislava,
o odpredaj časti pozemku – p. č. C KN 646/3 zastavané plochy a nádvoria o
celkovej výmere 3419 m2, (cca o výmere 250 m2) v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je
zapísaná na liste vlastníctva č. 1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje podľa ust. §-u 9a/ ods. 8/ písm. e/ zák. č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí (predaj pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa) predaj časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 1880 v k. ú.
Kysucké Nové Mesto – parcely č. C KN 646/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca
250 m2, ktorá presná výmera bude určená v zmysle geometrického plánu, s tým, že
odpredávaná časť bude vymedzená nasledovne: šírka odpredávaného pozemku bude
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vymedzená hranicami pozemkov č. C KN 646/45 a C KN 659/25 a dĺžka pozemku bude
zalícovaná s pozemkom – parcela č. C KN 646/45, žiadateľovi: Milan Hýll, Legionárska
1, Bratislava, za cenu podľa znaleckého posudku, ktorý si dá na vlastné náklady
vypracovať žiadateľ s tým, že znalca určí mesto, a tiež si dá vypracovať na vlastné
náklady geometrický plán na odčlenenie parcely, ktorá bude predmetom prevodu.
Jedná sa o prebytočný a neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta, na ktorom viazne
vecné bremeno zo zákona podľa § 4/ ods. 4/ zák. č. 513/2009 Z. z. v prospech Železnice
SR Bratislava spočívajúce v povinnosti vlastníka parcely č. C KN 646/3 strpieť zriadenie
a prevádzku, vstup osôb a vjazd motorových vozidiel, nemotorových dopravných
prostriedkov, strojov a mechanizmov z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie SO22 201
v rozsahu podľa GP č. 36589934-80-4/2011 zapísané v časti C-LV č. 1880.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Pozemok tvorí záhradu, ktorá je prístupná z pozemku
žiadateľa, ktorý ho má oplotený a ktorý ho využíva a udržiava ako záhradu.
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(10/2/3/0 – uznesenie nebolo schválené)
K bodu č. 19.3:
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. 19.3 žiadosť Ing. Timoteja Červeného a manželky Mgr.
Dany Červenej, obidvaja trvale bytom Ochodnica č. 161, o odpredaj časti pozemku – p. č.
C KN 62/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 97 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto,
ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové
Mesto.
II. neschvaľuje predaj časti pozemku – parcely č. C KN 62/1 zastavané plochy a nádvoria
o výmere cca 97m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísanej na LV č. 1880 vo výlučnom
vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto žiadateľom: Ing. Timotej Červený a manželka
Mgr. Dana Červená, obidvaja trvale bytom Ochodnica č. 161
(14/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 19.4:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – tento problém sa ťahá už nejaké 2 až 3 roky. Odporúčam ten 1 m2 odpredať.
Ten druhý bod dať druhé hlasovanie.
 p. Golis – finančná komisia bola v tom, že komisia výstavby to odporučila tiež.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19.4 žiadosť p. Ireny Jurištovej, trvale bytom Cesta do
Rudiny 1081, Kysucké Nové Mesto o odkúpenie časti pozemku - parcely č. E KN 4295/27
ostatné plochy o výmere 411 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísanej na LV č. 7513 vo
výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, o výmere podľa geometrického plánu,
ako novovytvorenú parcelu č. C KN 4934/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2
v zmysle GP č. 186/2013 zo dňa 05. 11. 2013, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOMETRA
Žilina s. r. o. Žilina.
II. schvaľuje podľa ust. §-u 9a/ ods. 8/ písm. e/ zák. č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí (predaj pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa) odpredaj časti pozemku – parcely č. E KN 4295/27 ostatné plochy
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o výmere 411 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísanej na LV č. 7513 vo výlučnom
vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto o výmere podľa geometrického plánu, ako
novovytvorenú parcelu č. C KN 4934/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2
v zmysle GP č. 186/2013 zo dňa 05. 11. 2013, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOMETRA
Žilina s. r. o. Žilina, ktorý bol úradne overený Správou katastra Kysucké Nové Mesto pod
č. 226/13 dňa 02. 08. 2013, za účelom vysporiadania pozemku pod stavbou do výlučného
vlastníctva kupujúcej: Irena Jurištová, trvale bytom Cesta do Rudiny 1081, Kysucké Nové
Mesto, za cenu 100,00 €/m2.
Jedná sa o prebytočný a neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta zastavaný stavbou
žiadateľky, ktorá stavbu ešte nemá skolaudovanú, pretože nepreukázala vzťah k predmetu
prevodu, či už nájom alebo kúpu.
Predaj nehnuteľnosti sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Predmet prevodu je zastavaný stavbou žiadateľky, ktorá
stavbu ešte nemá skolaudovanú, pretože nepreukázala vzťah k predmetu prevodu, či už
nájom alebo kúpu.
(13/1/1/0 - uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19.4 žiadosť p. Ireny Jurištovej, trvale bytom Cesta do
Rudiny 1081, Kysucké Nové Mesto o odkúpenie časti pozemku - parcely č. E KN 4295/27
ostatné plochy o výmere 411 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísanej na LV č. 7513 vo
výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, ako novovytvorenú parcelu č. C KN
4934/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2.
II. neschvaľuje odpredaj časti pozemku – parcely č. E KN 4295/27 ostatné plochy o výmere
411 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísanej na LV č. 7513 vo výlučnom vlastníctve
Mesta Kysucké Nové Mesto, ako novovytvorenú parcelu č. C KN 4934/6 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 66 m2 v zmysle GP č. 186/2013 zo dňa 05. 11. 2013, ktorý vyhotovila
spoločnosť GEOMETRA Žilina s. r. o. Žilina, ktorý doteraz nebol úradne overený
Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor za účelom vysporiadania
pozemkov pod stavbou a priľahlého pozemku, do výlučného vlastníctva kupujúcej: Irena
Jurištová, trvale bytom Cesta do Rudiny 1081, Kysucké Nové Mesto.
(13/1/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 19.5:
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. 19.5 žiadosť COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo,
Palárikova 87, Čadca, o odpredaj pozemku – p. č. C KN 4889/2 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 33 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná na liste
vlastníctva č. 1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje podľa ust. §-u 9a/ ods. 8/ písm. b/ zák. č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí (predaj pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou) predaj pozemku zapísaného na liste vlastníctva č.
1880 v k. ú. Kysucké Nové Mesto – parcely č. C KN 4889/2 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 33 m2 žiadateľovi: COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87,
Čadca, IČO: 00168947 za cenu podľa znaleckého posudku, ktorý si dá na vlastné náklady
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vypracovať žiadateľ s tým, že znalca určí mesto, zvýšenú o 100 % ceny, tak ako navrhla
finančná komisia.
Jedná sa o prebytočný a neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta., ktorý je zastavaný
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, a preto ho mesto nemôže užívať.
Predaj nehnuteľnosti sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
(14/1/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 20:
 p. Golis – procedurálny návrh – body 20.1.1 – 20.2 prerokovať a schváliť am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 20.1.1 – 20.2 am blok.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20.1.1 žiadosť p. Stanislava Roháča, trvalý pobyt
Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt do nájomného bytu, ktorého je
nájomníkom a to na adresu: Dubská cesta 1376/5-45 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje žiadosť p. Stanislava Roháča, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o súhlas
k prihláseniu na trvalý pobyt do nájomného bytu a to na adresu: Dubská cesta 1376/5-45
Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20.1.2 žiadosť p. Petra Poliaka, trvalý pobyt Dubie č. 47
Kysucké Nové Mesto žiada o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt svoju priateľku: p.
Editu Dufekovú, trvalý pobyt Sládkovičova 4141/42 Obid, Štúrovo do nájomného bytu na
adresu: Dubská cesta 1376/5-27 Kysucké Nové Mesto, ktorého je nájomníkom
II. schvaľuje žiadosť p. Petra Poliaka, trvalý pobyt Dubie č. 47 Kysucké Nové Mesto o súhlas
k prihláseniu na prechodný pobyt svoju priateľku: p. Editu Dufekovú, trvalý pobyt
Sládkovičova 4141/42 Obid, Štúrovo na adresu: Dubská cesta 1376/5-27 Kysucké Nové
Mesto a to po dobu platnosti nájomnej zmluvy p. Petra Poliaka.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20.1.3 žiadosť p. Romana Vachana, trvalý pobyt Dubie č.
107 Kysucké Nové Mesto žiada o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt svoju
priateľku: p. Markétu Charvátovú, trvalý pobyt Belá 345, Belá – Dulice, okr. Martin do
nájomného bytu na adresu: Murgašova 613/5-20 Kysucké Nové Mesto, ktorého je
nájomníkom
II. schvaľuje žiadosť p. Romana Vachana, trvalý pobyt Dubie č. 107 Kysucké Nové Mesto
o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt svoju priateľku: p. Markétu Charvátovú, trvalý
pobyt Belá 345, Belá – Dulice, okr. Martin na adresu: Murgašova 613/5-20 Kysucké Nové
Mesto a to po dobu platnosti nájomnej zmluvy p. Romana Vachana.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20.2 žiadosť p. Kataríny Račkovej s manž. Petrom, trvalý
pobyt Revolučná 1344/68 Kysucké Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom
Novom Meste
II. schvaľuje prideliť 2 - izbový byt č. 11 v bytovom dome 2939/7A, na ul. Cesta do Rudiny
v Kysuckom Novom Meste r. Kataríny Račkovej s manž. Petrom, Revolučná 1344/68
Kysucké Nové Mesto v zmysle VZN č. 1/2012 o nakladaní s bytovým fondom mesta
Kysucké Nové Mesto
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III. schvaľuje v prípade uvoľnenia 2 - izbového bytu tento prideliť nasledovnej žiadateľke o 2
- izbové byty - Daša Jedináková, Sládkovičova 1207/51 Kysucké Nové Mesto
(14/0/0/1 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 21.1:
Primátor informoval mestské zastupiteľstvo o stave vybavenia podanej žiadosti na finančnú
pomoc z prostriedkov EÚ a prostriedkov vlády na rekonštrukciu mestskej polikliniky.
K bodu č. 21.2:
Primátor informoval mestské zastupiteľstvo o podanej žiadosti na finančnú pomoc
z prostriedkov vlády SR určenú na rozšírenie kapacity predškolských zariadení

K bodu 21.3:
Primátor informoval o stave a problémoch spojených s využívaním nehnuteľností: ZŠ
Kamence, objekt vo vlastníctve mesta, využívaný na základe Zmluvy o výpožičke VÚC
Žilina pre potreby gymnázia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, objekt tzv. KOCKA vo
vlastníctve VÚC Žilina, v súčasnosti nevyužitý Z dôvodov zabezpečenia údržby na
spomínaných objektoch je nutné doriešiť majetko-právne vzťahy týkajúce sa týchto objektov.
Jedna z možností je zámena týchto objektov. V tejto súvislosti je potrebné zriadiť komisiu pre
vyjednanie podmienok zámeny.
K bodu č. 21.3.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – ak má niekto záujem pracovať v spomínanej komisii, môže
byť delegovaný.
Diskusia:
 p. Slivka – prejavil záujem pracovať v komisii.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 21.3.1 návrhy zámeny nehnuteľností medzi mestom
Kysucké Nové Mesto a Žilinským samosprávnym krajom Žilina o zámenu budovy
základnej školy
II. vyjadruje súhlas so začatím procesu zámeny medzi mestom Kysucké Nové Mesto
a Žilinským samosprávnym krajom o zámenu budovy pri Základnej škole Nábrežná, tzv.
Kocka.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 21.3.1 návrh komisie pre vyjednanie podmienok na
zámeru nehnuteľností
II. schvaľuje komisiu pre vyjednanie podmienok na zámenu nehnuteľností – pavilónu ZŠ
Kamence využívaný pre potreby Gymnázia, ktorý je vo vlastníctve mesta Kysucké Nové
Mesto za učebňový pavilón tzv. KOCKU pri ZŠ Nábrežná v zložení:
 Ing. Jana Svrčková
 JUDr. Emília Mušková
 Ing. Vladimír Macášek
 p. Dušan Mičian
 p. Ivan Poláček
 Mgr. Milan Slivka.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 21.4:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – situáciu bude riešiť nový návrh územného plánu, nateraz je
vhodné uvedené uznesenie zrušiť.
Diskusia:
 p. Drexler – je to na poslancoch, či to zrušíme. Stretol som sa s p. Macáškom, povedal mi,
že si myslel, že je toto uznesenie plnené. Ako tam bude riešené parkovanie, kde pôjde
kamiónová doprava z INY?
 p. Golis – odložiť výkon tohto uznesenia.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode rokovania č. 21.4 návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 3/2013 zo dňa
14.03.2013
II. ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste č. 3/2013 zo dňa
14.03.2013
(13/1/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 21.5:
Z Okresného súdu Žilina nám bola doručená požiadavka na prísediacich na okresnom súde.
Toto bolo zverejnené na webe. Na základe výzvy sa prihlásili dvaja záujemcovia.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 12.03.2015 prebehla tajná voľba prísediacich –
viď príloha č. 3 Zápisnica volebnej komisie z voľby prísediacich na Okresnom súde v Žiline.
K bodu č. 21.6:
Doplnenie člena komisie finančnej, podnikateľských činností a správy mestského majetku,
nakoľko člen komisie Ing. Pavol Brodňan sa vzdal členstva.
 p. Hartel, primátor mesta – tak ako sme postupovali aj v predchádzajúcom prípade,
doplniť za člena toho kandidáta, ktorý získal pri tajných voľbách následný najvyšší počet
hlasov. Na uprázdnené miesto by mala nastúpiť pani Emília Sovíková.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 21.6 doplnenie člena komisie finančnej, podnikateľských
činností a správy mestského majetku
II. schvaľuje p. Emíliu Sovíkovú za členku komisie finančnej, podnikateľských činností
a správy mestského majetku.
(14/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 22:
 p. Poláček:
 cesta od stanice k rampám, nedá sa prejsť cez cestu keď idú autá z INY. Dať tam
hliadku mestskej polície.
 parkovanie áut pri ZUŠ,
 cesta od kina dole, oproti hasičom, nevidno na cestu, dať tam zákaz státia na určitom
úseku,
 po meste chodia pochybné osoby, najmä v obchodoch,
 ľudia nech si všímajú okolie, vznikajú krádeže áut,
 Údržba mesta – hrobové miesta, uličky medzi hrobami vydlaždiť, navýšiť cenu za
zhotovenie uličky
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Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
oslovíme štátnu políciu, aby kontrolovali dodržiavanie dopravných predpisov, meranie
rýchlosti
 p. Golis:
 rozpočet MKŠS – stále že nemôže, nedá sa, ale na druhej strane povie však prídite,
ukážem to. Nech to teda dá na papier tak ako to má byť.
 Štatút mesta - pozrieť si ho,
 projekty – konzulovať so stavebnou komisiou,
 meranie rýchlosti - na stránke ministerstva vnútra je možnosť dať podnet, kde by mali
rýchlosť merať,
 na Okresnom úrade v Kysuckom Novom Meste je otvorený odbor živnostenského
podnikania
 p. Drexler:
 prečítal výzvu na riešenie dopravnej situácie na Dubskej ceste doplnenú o podpisy
občanov,
 Dubie – smerom hore, je to tam celé zľadovatené, odvodniť to tam,
 cesty po rekonštrukcii sú už zničené,
 kto je zodpovedný za web stránku, nebola mi sprístupnená schránka, bola uverejnená
adresa, na ktorú som nedal súhlas,
 zvýšenie prevádzkových hodín na MsÚ – príde platenie daní, aj v dome kultúry by
malo byť umožnené platenie cez pokladňu.
 p. Slivka:
 ul. Komenského, pri MŠ a CVČ – vyznačiť tam prechody, zakázať parkovanie
v nejakom úseku od križovatky,
 p. Jakubík - časť pred bývalým gymnáziom využiť na parkovanie
 p. Neslušan:
 písomný návrh – vybudovanie fotoradarov – viď príloha č. 4
 písomný návrh - vyčlenenie pozemku na vybudovanie workoutového cvičiska – viď
príloha č. 5
 písomný návrh – zverejňovanie údajov na web stránke mesta – viď príloha č. 6
 podnety od p. Palčiska – na ul. Clementisovej nefunguje mestský rozhlas, chýbajú
verejné toalety.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 fotoradary - mesto nemôže dávať pokuty za nedodržanie rýchlosti, prejednáme to so
štátnou políciou,
 vyčlenenie pozemku – podporíme myšlienku, ale nemáme až také pozemky, nech si
vytypujú, uvidíme.
 p. Bandura:
 ul. Clementisova – preliezky zdemolovať, tam by to vhodné priestranstvo na
workoutové cvičisko,
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 predísť takému zverejňovaniu ako boli faktúry za plážové ihrisko, zvádza to potom
k tomu, že boli dve faktúry rovnaké, treba podrobnejšie rozpísať práce
 p. Mihalda – pri výbere pozemku dbať na lokalitu.
 p. Šerík:
 ulica Litovelská, pri nadstavbe bloku bol dovezený makadam, môže sa tam vybudovať
spevnená plocha na parkovanie,
 p. Mihalda:
 ihrisko za budovou gymnázia,
 výsledok kontroly Klub 75 – dať na prejednanie
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
- po obdržaní výsledku z polície dám výsledok kontroly na najbližšom zasadnutí
zastupiteľstva

K bodu č. 23:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedajúci poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Ing. Ľubomír Golis
I. overovateľ

Ing. Mgr. Ondrej Holiečik
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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