Zápisnica
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 09.04.2015
Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie
3.
Určenie overovateľov zápisnice
4.
Schválenie členov overovacej komisie pre kontrolu predložených petičných hárkov pre
miestne referendum.
5.
Schválenie spôsobu obsadenia
členov mestskej referendovej komisie a členov
okrskových
referendových komisií, spôsobu ich delegovania a určenie termínu ich vytvorenia.
6.
Záver
K bodu č. 1:
5. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov a verejnosť.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie predsedajúci navrhol poslancov: Matej Fabšík, Ondrej Holienčik, Jozef
Jakubík.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 zloženie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Matej Fabšík, Ondrej Holienčik, Jozef Jakubík
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Dušan Mičian, Marián Mihalda.
Program rokovania:
Predsedajúci oboznámil prítomných s programom rokovania. Navrhol program doplniť
o body:
č. 6. Finančné vysporiadanie stavby „Úprava plochy areálu štadióna MKŠ“
č. 7. Trvalý pobyt do nájomného bytu pre druha p. Ivety Polepšekovej – p. Bayrama Aliho
Akyuza
 p. Drexler – predložil písomný návrh na zmenu programu – viď príloha č. 1
Diskusia:
 p. Poláček – finančné vysporiadanie prejednať dnes, aby sme sa tu každý týždeň
nestretávali
 p. Drexler – navrhoval som aj body Rôzne a Interpelácie – v bode Rôzne prerokovať tú
Smernicu. Bolo odsúhlasené, že najmenej dva dni pred konaním zastupiteľstva budú
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zverejnené na web stránke mesta materiály, ktoré sa budú prerokovávať. To finančné
vysporiadanie sme obdržali teraz, nestihol som si to ani prečítať.
 p. Hartel, primátor mesta – som si toho vedomý, nebolo možné to poslať skôr.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo návrh na rozšírenie programu rokovania mestského zastupiteľstva dňa
09.04.2015 o bod č. 6 - Finančné vysporiadanie stavby „Úprava plochy areálu štadióna
MKŠ“
II. schvaľuje doplnenie programu rokovania mestského zastupiteľstva dňa 09.04.2015 o bod
č. 6 - Finančné vysporiadanie stavby „Úprava plochy areálu štadióna MKŠ“
(13/3/2/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo návrh na rozšírenie programu rokovania mestského zastupiteľstva dňa
09.04.2015 o bod č. 7 - Trvalý pobyt do nájomného bytu
II. schvaľuje doplnenie programu rokovania mestského zastupiteľstva dňa 09.04.2015 o bod
č. 7 – Trvalý pobyt do nájomného bytu
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo návrh na rozšírenie programu rokovania mestského zastupiteľstva dňa
09.04.2015 o bod č. 8 Rôzne a bod č. 9 Interpelácie
II. schvaľuje doplnenie programu rokovania mestského zastupiteľstva dňa 09.04.2015 o bod
č. 8 Rôzne a bod č. 9 Interpelácie
(17/0/2/0 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 4:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou poslanci obdržali pred zasadnutím
zastupiteľstva.
 p. Ježo, prednosta MsÚ - vysvetlil zákonný postup pri miestnom referende, jednotlivé
kroky a úkony, ktoré je potrebné v určitom časovom slede zrealizovať. Najskôr je
potrebné overiť platnosť petičných hárkov, potom budú nasledovať ďalšie kroky.
Do overovacej komisie boli po vzájomnej dohode navrhnutí zástupcovia jednotlivých
politických strán nasledovne:
SMER SD
Milan Palčisko
KDH
Ondrej Holienčík
SNS
Daniel Bandura
OKS
Miloš Ševec
nezávislí
Milan Slivka, Igor Behúň
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4
a) návrh na určenie členov overovacej komisie pre kontrolu predložených petičných
hárkov pre miestne referendum s otázkou: „Súhlasíte s tým, aby v Kysuckom Novom
Meste bola zriadená prevádzka na spracovanie odpadov, ako sú plasty, gumy,
ojazdené pneumatiky, odpadové oleje a uhlíkové polotovary procesom Blowdec
250/500 kW?“
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II. určuje členov overovacej komisie pre kontrolu predložených petičných hárkov pre miestne
referendum s otázkou: „Súhlasíte s tým, aby v Kysuckom Novom Meste bola zriadená
prevádzka na spracovanie odpadov, ako sú plasty, gumy, ojazdené pneumatiky, odpadové
oleje a uhlíkové polotovary procesom Blowdec 250/500 kW?“
1. primátor mesta – zo zákona č. 369/90 Zb. § 11a/ods.3/ v platnom znení
2. Milan Palčisko – SMER SD
3. Ondrej Holienčík – KDH
4. Daniel Bandura- SNS
5. Miloš Ševec – OKS
6. Milan Slivka – nezávislý
7. Igor Behúň – nezávislý
ktorí z overovania petičných hárkov predložia primátorovi mesta do 15.4.2015 uznesenie
o overení petície, ktoré podpíšu tí, ktorí sa overovania zúčastnili. V uznesení uvedú či
petícia spĺňa náležitosti ustanovené zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov, aby primátor mohol zvolať rokovanie mestského zastupiteľstva, na
ktorom by bolo v prípade splnenia podmienok vyhlásené miestne referendum
(19/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Spôsob obsadenia komisií:
Diskusia:
 p. Drexler – vo VZN je uvedené, že každý strana, ale aj nezávislí aby mohli delegovať. Je
nás v zastupiteľstve 10 nezávislých poslancov.
 p. Hartel, primátor mesta – funkciu nezávislých má vlastne petičný výbor
 p. Drexler – navrhujem, aby tam boli aj nezávislí poslanci.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 spôsob obsadenia členov mestskej referendovej komisie
a členov okrskových referendových komisií
II. schvaľuje delegovanie jedného člena a jedného náhradníka za nezávislých poslancov do
mestskej referendovej komisie a okrskových referendových komisií
(15/1/3/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 spôsob obsadenia členov mestskej referendovej komisie
a členov okrskových referendových komisií
II. určuje spôsob obsadenia členov mestskej referendovej komisie a členov okrskových
referendových komisií, ktorý sa bude realizovať tak, že do týchto komisií delegujú jedného
člena a jedného náhradníka politické strany alebo hnutia, ktoré majú zastúpenie
v mestskom zastupiteľstve a petičný výbor požadujúci vyhlásiť miestne referendum,
pričom referendové komisie musia mať aspoň 5 členov. Ak by počet členov v niektorej
z vytvorených komisií bol menší ako 5, alebo by sa tento znížil neskôr pod tento
ustanovený počet a nie je náhradník, vymenuje zostávajúcich členov komisií primátor
z občanov mesta.
(19/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Mihalda – vonku je štúdia EIA, beží nám 30-dňová lehota. Naviazať referendum aj na
verejné prerokovanie, preskočiť 1 krok a vyhlásiť termín referenda už teraz. Môže sa stať,
že prebehne doba a bude to odklepnuté, potom referendum už bude zbytočné. Navrhujem
urýchliť tie termíny.
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 p. Hartel, primátor mesta – na budúci týždeň môže byť zastupiteľstvo, ak budú predložení
členovia komisií, môžeme vyhlásiť termín referenda. Zmena je v tom, že v bode III. b)
bude termín do 15.04.2015 a zastupiteľstvo môže byť hneď 16.04.2015.
 p. Neslušan – chcem pripomenúť uznesenie, ktoré sme prijali – nepovoliť podnikanie
firmám s odpadom. Stačí plniť toto uznesenie.
 p. Hartel, primátor mesta – myslíte si, že zastupiteľstvo môže robiť čo chce? Musíme
robiť podľa zákona. Hovorím tvrdú realitu, musíme rešpektovať zákony.
 p. Šerík – zo skúsenosti vieme, že referendum bolo skoro vždy neplatné pre nízku účasť
občanov. Treba zvážiť, či by nebolo dobré aby bolo referendum nie v sobotu ale v piatok,
pretože pri peknom počasí budú cez víkend ľudia preč.
 p. Hartel, primátor mesta – termín referenda schváli zastupiteľstvo.
 p. Behúň – koľko nás bude referendum stáť?
 p. Ježo, prednosta MsÚ – mám taký predbežný odhad – cca 8.700€, k tomu treba
pripočítať ešte to navýšenie o jedného člena za nezávislých.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 a 5
a) návrh na určenie členov overovacej komisie pre kontrolu predložených petičných
hárkov pre miestne referendum s otázkou: „Súhlasíte s tým, aby v Kysuckom Novom
Meste bola zriadená prevádzka na spracovanie odpadov, ako sú plasty, gumy,
ojazdené pneumatiky, odpadové oleje a uhlíkové polotovary procesom Blowdec
250/500 kW?“
b) návrh spôsobu obsadenia členov mestskej referendovej komisie a členov okrskových
referendových komisií
II. určuje
a) členov overovacej komisie pre kontrolu predložených petičných hárkov pre miestne
referendum s otázkou: „Súhlasíte s tým, aby v Kysuckom Novom Meste bola zriadená
prevádzka na spracovanie odpadov, ako sú plasty, gumy, ojazdené pneumatiky,
odpadové oleje a uhlíkové polotovary procesom Blowdec 250/500 kW?“
1. primátor mesta – zo zákona č. 369/90 Zb. § 11a/ods.3/ v platnom znení
2. Milan Palčisko – SMER SD
3. Ondrej Holienčík – KDH
4. Daniel Bandura- SNS
5. Miloš Ševec – OKS
6. Milan Slivka – nezávislý
7. Igor Behúň – nezávislý
ktorí z overovania petičných hárkov predložia primátorovi mesta do 15.4.2015
uznesenie o overení petície, ktoré podpíšu tí, ktorí sa overovania zúčastnili. V uznesení
uvedú či petícia spĺňa náležitosti ustanovené zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom
práve v znení neskorších predpisov, aby primátor mohol zvolať rokovanie mestského
zastupiteľstva, na ktorom by bolo v prípade splnenia podmienok vyhlásené miestne
referendum
b) spôsob obsadenia členov mestskej referendovej komisie a členov okrskových
referendových komisií, ktorý sa bude realizovať tak, že do týchto komisií delegujú
jedného člena a jedného náhradníka politické strany alebo hnutia, ktoré majú
zastúpenie v mestskom zastupiteľstve, nezávislí poslanci a petičný výbor požadujúci
vyhlásiť miestne referendum, pričom referendové komisie musia mať aspoň 5 členov.
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Ak by počet členov v niektorej z vytvorených komisií bol menší ako 5, alebo by sa
tento znížil neskôr pod tento ustanovený počet a nie je náhradník, vymenuje
zostávajúcich členov komisií primátor z občanov mesta.
III. ukladá
a) poslancom mestského zastupiteľstva zastupujúcich politické strany alebo hnutia, aby
v spolupráci s nimi pripravili návrh kandidátov na členov mestskej referendovej
komisie a členov okrskových referendových komisií
b) petičnému výboru, aby pripravil návrh kandidátov na členov mestskej referendovej
komisie a členov okrskových referendových komisií
c) nezávislým poslancom, aby pripravili návrh kandidátov na členov mestskej
referendovej komisie a členov okrskových referendových komisií
V prípade platnosti petičných hárkov mestské zastupiteľstvo ukladá predložiť zoznamy
členov a náhradníkov do referendových komisií v lehote do 15.04.2015 primátorovi mesta
IV. schvaľuje v zmysle zákona o obecnom zriadení a platného VZN o miestnom referende
zvolať ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 16.04.2015 s programom
vyhlásenia miestneho referenda, jeho termínu a termínu prvého zasadnutia referendových
komisií a schválenie členov referendových komisií. (19/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 6:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený pred zasadnutím
zastupiteľstva.
 p. Hartel, primátor mesta – opakovane vysvetlil kroky, ktoré spôsobili, že vznikla súčasná
situácia.
Diskusia:
 p. Poláček – na komisii výstavby sme dostali iba také nedokonalé veci, nevideli sme to, že
popod tých 30 cm sú ešte aj staré stupne, betón. My sme si mysleli, že je to hlina, bol to
v skutočnosti betón. Som za tú sumu 51.171 €
 p. Fabšík – mám iný názor ako p. Poláček. Mám pred sebou prepočet, píšem si pod neho
„hnoj.“ V stavebníctve nemôže byť priama úmera. Posudok sme dostali pred zasadnutím
zastupiteľstva, mohli ste ho poslať meilom. K pôvodnej zmluve nie je dodatok stavebných
prác, navýšilo sa to skoro o 300 %. Zaujíma ma aký by mal na to názor úrad pre verejné
obstarávanie, tento posudok mi tu chýba. Všetko tu riešime po skončení, malo sa to riešiť
priebežne – buď nová súťaž alebo zmena podmienok. Zaráža ma, že sa opierate o tento
posudok. Podklady preň ste predsa zadávali vy, je to už robené po vykonaní prác, potom
to posudzoval. Celý tento prípad je zaujímavý. V lese nad Neslušou našli čiernu skládku
sutiny, ktorá pochádza zo štadióna. Na komisii výstavby bolo niečo schválené – rozpočet.
Toto číslo sa tu už vôbec nespomína. Zhotoviteľ bez žiadneho súhlasu vybúral, nedodržal
všetko podľa projektu. Prečo tu nie je p. Kuba, keď sa ho to dotýka? Takéto navýšenie bez
dodatkov nemôžeme schváliť, nech sa to posunie pred rozhodcovský súd, aspoň sa raz
a navždy poučíme, kde sme urobili chybu, ak sme ju urobili. Na komisiu výstavby mal
zhotoviteľ predložiť podklady, kde skončil odpad. Doniesol 1 vážny lístok a 1 doklad od
firmy, ktorá sa ani likvidáciou odpadu nezaoberá.
 p. Hartel, primátor mesta – násobok nie je nezmysel, týka sa iba tých búracích prác.
Posudok je doložený rozpočtom, kde je vyčíslená suma až 97 825 €.
 p. Fabšík – môžem aj ja doniesť posudok na 50 tis €. Teraz je po funuse, boli počas
realizácie urobené prieskumy?
 p. Poláček – prvý projektant bol na tvare miesta
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 p. Golis – v predloženom materiáli je uvedené, že sú alternatívy na spracovanie odpadu.
Mal znalec relevantné podklady? Bol na tvare miesta pol roka po realizácii prác. Veľkou
chybou dodávateľa bolo, že keď zistil, že podmienky, ktoré vysúťažil boli iné, mal to
oznámiť mestu. Na jednej strane je posudok znalca, ktorý urobil presný sumár nepresných
čísel, na druhej strane sú vykonané práce. Musí byť relevantný doklad o likvidácii
odpadu.
 p. Drexler – premietol fotografie terajšieho stavu oválu.
Nepovažujem sa za odborníka v tejto oblasti, ale všetko je tu podložené nejakými
predpokladmi.
 p. Poláček – kedy je najbližšie mimoriadne zastupiteľstvo? Prerokovať to tam.
 p. Fabšík – neposúvať to, neschváľme to, nechajme to rozhodnúť rozhodcovskému
súdu.
 p. Mihalda – mrzí ma, že komisia výstavby ma nepresvedčila. Mám informáciu, že
dodávateľ sa spojil s mestom, informoval. Ja osobne toto neodhlasujem – ak niekto urobí
čiernu skládku do prírody z odpadu z realizovanej zakázky, nemôžem to odhlasovať.
Upokojil ma pán Slivka, že toto všetko nemá vplyv na dokončenie oválu.
 p. Hartel, primátor mesta – starostka z Nesluše mi volala, že je tam nejaký odpad, ktorý
podľa nej je zo štadióna. Následne som sa jej pýtal, či to má doriešené, povedala, že to nie
je také, ako povedala predtým.
 p. Slivka – prvý projektant sa tam bol viackrát pozrieť. Dodávateľ vybúral naviac
mimo projektu 250 m. Rozdiel je v objemovej hmotnosti betónu.
 p. Mičian – odročiť toto, uložiť predsedovi komisie výstavby a poslancom, ktorí sa tomu
rozumejú, aby dali výsledný verdikt.
 p. Fabšík – čierna skládka naozaj existovala, že to on potom začal likvidovať, to svedčí
o tom, že to tam naozaj dal. Požiarna zbrojnica nie je dodnes dorobená, ale už to bolo
zaplatené. Má tento dodávateľ zvláštne privilégiá?
 p. Hartel, primátor mesta – cez zimné obdobie to odstálo, keď počasie dovolí, začne sa
asfaltovať.
 p. Randa – som zhrozený z toho, že bola vystavená faktúra bez toho, aby bol dodatok
k zmluve.
 p. Hartel, primátor mesta – faktúra bola vystavená, ale bola dodávateľovi vrátená.
 p. Randa – bol podpísaný dodatok k zmluve? Na základe čoho bola vystavená faktúra?
 p. Hartel, primátor mesta – na základe vykonaných prác. Faktúra mu bola vrátená.
 p. Neslušan – do Suchej bol vyvezený odpad. Bol požiadaný p. Kubala, ktorý pre p. Kubu
robil, aby to odpratal. Ponúknime pánovi Kubovi tú sumu, ktorú vypočítala komisia
výstavby. Myslím si, že by mohol byť spokojný.
 p. Hartel, primátor mesta – po boji býva múdrych veľa generálov.
 p. Fabšík – je toto práve o tých dodatkoch a faktúrach, či sa nepúšťame do rizika.
 p. Hartel, primátor mesta – ak by sme išli vyplatiť, museli by sme dodatok urobiť.
 p. Fabšík – so spiatočnou platnosťou?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 návrh finančného vysporiadania s dodávateľom
stavebných prác na stavbe „Úprava plochy areálu štadióna MŠK Kysucké Nové Mesto“
II. odročuje preložený návrh finančného vysporiadania s dodávateľom stavebných prác na
stavbe „Úprava plochy areálu štadióna MŠK Kysucké Nové Mesto.
(9/5/4/0 – uznesenie nebolo schválené)
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 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.
(3/9/6/0 – uznesenie nebolo schválené)

K bodu č. 7:
Predsedajúci predložil žiadosť p. Ivety Polepšekovej o trvalý pobyt pre svojho druha Bayrama
Aliho Akyuza na trvalý pobyt do nájomného bytu.
Diskusia:
 p. Mičian – na minulom zastupiteľstve mu bol schválený prechodný pobyt. Prihlásil sa do
nejakej súťaže, kde musí mať trvalý pobyt v kraji Žilina, preto žiada o trvalý pobyt.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 žiadosť Ivety Polepšekovej, Štúrova 2591/69, Kysucké
Nové Mesto o súhlas k trvalému pobytu svojho priateľa p. Bayrama Aliho Akyuza,
Turecká republika, trvalý pobyt Prievidza, Prievidza III Necpaly, Ľ. Ondrejova 846/22
II. schvaľuje žiadosť Ivety Polepšekovej, Štúrova 2591/69, Kysucké Nové Mesto o súhlas
k trvalému pobytu svojho priateľa p. Bayrama Aliho Akyuza, Turecká republika, trvalý
pobyt Prievidza, Prievidza III Necpaly, Ľ. Ondrejova 846/22, do nájomného bytu na
adresu: Štúrova 2591/69-9, Kysucké Nové Mesto. (18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 8:
Návrh Smernice mesta Kysucké Nové Mesto č. 1/2015 zo dňa 09.04.2015 upravujúca zásady
výberového konania mesta Kysucké Nové Mesto.
 p. Hartel, primátor mesta – tento návrh je v rozpore s platným zákonom o verejnej službe
i zákonom o obecnom zriadení. Návrh neakceptujem, je to výlučná kompetencia
primátora. Zarážajúce na tom je to, že takýto návrh podávaš práve ty, ktorý si na úrad
nastúpil ako kontrolór vďaka tomu, že si bol spoločníkom brata vtedajšieho primátora.
Keď sme vypisovali výberové konanie na informatika bol si to práve ty, ktorý si za mnou
chodil, aby som podmienky doplnil ešte o ďalšie kritéria, ktoré by si spĺňal iba ty.
Diskusia:
 p. Drexler - kontrolóra volilo mestské zastupiteľstvo, nebol to žiaden lobing. Nebol som
kontrolórom 4 roky, vzdal som sa funkcie, chcel som byť informatikom. Nie je pravda, že
tie informácie, ktoré ja viem, že to nevie iný, vie to ďalších 500 informatikov, ktorí
pracujú v samospráve. V smernici je napísané, že kompetencie sa primátorovi neberú, iba
by sa stransparentnilo výberové konanie. Pred voľbami sa primátor zaviazal že bude
presadzovať opatrenia trasparentnosti (Správni kandidáti). Je to o tom, aby výberové
konania boli ešte transparentnejšie.
 p. Randa – tiež som bol kandidátom na primátora, taktiež som sa prihlásil k Správnym
kandidátom. Netvrdím, že dnes musíme takúto smernicu prijať. Myslel som si, že ju
už máme.
 p. Slivka – nevidíš tam rozpor medzi tými výberovými konaniami na riaditeľov škôl?
V bode č. 7 je uvedené, že výber býva spravidla dvojkolový – slovo spravidla je nevhodná
forma. Hodí sa toto vôbec na školstvo?
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 p. Golis – smernica vo všeobecnosti musí niečo odrážať, musí byť zabezpečená ochrana
osobných údajov. Toto je scestné. Smernica sa musí prispôsobiť zákonu o osobných
údajoch. V zásade predkladajme také návrhy, ktoré sú v súlade so zákonom.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – návrh je zmätočný. V § 4, bod 5 je uvedené, že sa
môže zasadnutia komisie zúčastniť aj verejnosť, neviem si to technicky predstaviť.
 p. Drexler – vychádzal som z portálu, kde bol zverejnený návrh. Tento som posielal
meilom poslancom s tým, aby ste dali pripomienky. Verejnosť je prečiarknutá, ostalo by
iba poslanec. Pri školách by komisiu zastrešovala školská rada. Idú teraz 2 výberové
konania – na náčelníka mestskej polície a vedúceho finančného oddelenia.
 p. Poláček – rada školy nie je iba z poslancov, sú tam aj rodičia, treba to dopracovať.
Bolo to tak narýchlo urobené.
 p. Hartel, primátor mesta – nevidím dôvod, aby sme sa týmto zaoberali.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 návrh Smernice mesta Kysucké Nové Mesto č. 1/2015
zo dňa 09.04.2015 upravujúcej zásady výberového konania mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje Smernicu mesta Kysucké Nové Mesto č. 1/2015 zo dňa 09.04.2015 upravujúcu
zásady výberového konania mesta Kysucké Nové Mesto.
(5/4/9/0 – uznesenie nebolo schválené)
 p. Mihalda – problém spaľovne – podal písomný návrh na uznesenie – viď príloha č. 2
 p. Hartel, primátor mesta – obávam sa, že keď takéhoto konzultanta navrhneme my, budú
hovoriť, že sme to dopredu zmanipulovali. Nech si to navrhne petičný výbor alebo niekto
iný.
 p. Mihalda – sťahujem svoj písomný návrh.
 p. Poláček:
 bolo povedané, že na výberovom konaní bude prítomný člen komisie výstavby alebo
poslanec z obvodu, ktorého sa to týka. Bolo výberové na polikliniku, kto tam bol
pozvaný? Nech sa toto dodržiava.
 bývalé detské jasle – združujú sa tam partie, kontrolovať priestor
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 výberové konanie - pokiaľ to bude poslanec z obvodu a nemôže prísť, môžeme to brať
tak, že budeme volať podľa abecedy.
 p. Neslušan:
 kto vybral stavebný dozor na dom kultúry a projektanta na verejné osvetlenie?
 zverejňovanie na webe – bolo povedané, že k faktúram sa bude zverejňovať aj súpis prác
a materiálov, nie je to tam
 náprava ohľadom ranných prechodov pri MŠ Komenského a Litovelská
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
Písomne odpovieme.
 p. Jakubík - daňový úrad – je tam kút, kde sa tiež združuje mládež, požíva alkohol, boli
tam nájdené aj striekačky.
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
Nejako zásadne sa toto nedá poriešiť. Samotný fakt, že sa tam mládež stretáva, tomu
nemôžeme zabrániť, ak nerobia nekalé činy. Dáme to za úlohu mestskej polícii kontrolovať.
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 p. Fabšík – športová hala, čo ďalej s ňou. Sú tam mokré steny, zateká strop, okná netesnia.
Mesto by to malo nechať prešetriť, aby nedošlo k úrazu, statika sa pohla. Na novej hale je
zatečený strop aj steny.
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
Vykonáme potrebné opatrenia, reklamáciu na práce.
 p. Golis – v objekte daňového úradu bola katastrofálnejšie situácia, teraz to už tak nie je.
Je tam osvetlenie, sú tam kamery. Už sa to nedá porovnať s rokom 2013.
Od roku 2009 je platná Smernica o odmeňovaní poslancov – pripraviť úpravu, vyhodiť
sankcie za vymeškanie.
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
Pozrieme to, na budúce riadne zastupiteľstvo predložíme.
 p. Drexler:
 aktualizácia webovej stránky,
 urgencia odpovede na výzvu občanov Dubskej cesty
 zámena tzv. Kocky, aké bude využitie budovy?
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 treba označiť túto cestu ako cestu III. triedy, z toho vyplýva kto sa bude o ňu starať.
Oslovil som predsedu VÚC, dostal som prísľub.
 p. Drexler – rozprával som sa s dotknutými osobami, navrhujem schváliť komisiu,
spoločnými silami rozdeliť úlohy, aby každý po svojej línii sa pričinil k riešeniu
privádzača (politická príslušnosť, podnikateľské záujmy a pod.)
 p. Hartel, primátor mesta – myslím si, že nemá zmysel robiť nejakú veľkú komisiu,
môžem teda na stretnutie s p. Mokrým prizvať teba. Stretnutie s Energetikou už bolo,
ochota bola, nebude to ale zadarmo. Oslovím INU, prizvem ťa.
 zámer využitia tzv. kocky nie je. Budem aktivovať komisiu, využitie budovy je aj na
vašich návrhoch. Toto je o gymnáziu, ale budovu gymnázia si od nás nikto nekúpi. Toto je
iba nejaké východisko z núdze.
 p. Poláček – p. Mokrý aby to dal aj do komisie dopravnej VÚC
 p. Mičian – keď bude priznaný na rokovanie p. Drexler, nech je tam aj p. Poláček za
komisiu výstavby aj ako poslanec VÚC
 Slivka – gymnázium od mesta očakáva podporu, aby sme boli vo svojej budove, o ktorú
sa bude niekto starať. Môže tam byť aj ZŠ, uvoľnia sa priestory. Kde boli predtým DJ,
tam môže byť MŠ, lebo je nedostatok miest v MŠ. Je to však všetko o financiách.
 p. Jakubík – Nábrežná 951 – pomoc mesta, problém s prechodom cez trávnik + vysadiť
živý plot pri Bielom dome.
Odpovedal Ing,. Hartel, primátor mesta:
Riešenie bude závisieť od majetkových vzťahov k dotknutému pozemku. V prípade, že sa
bude jednať o mestský pozemok, bude mesto hľadať možnosť riešiť tieto požiadavky v rámci
plánových nákladoch na údržbu alebo ako investičnú akciu.





p. Randa:
čo s budovou rozostavanej ZŠ, dať tam aspoň tabuľu zákaz vstupu, udeľovať pokuty,
informácia pre verejnosť – rekonštrukcia polikliniky
stavba splaškovej kanalizácie – bola zlikvidovaná značná časť chodníka na ul.
Sládkovičovej + oprava poškodenej lavičky
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 súbeh ciest Benkova a Sládkovičova – dokedy bude trvať tá oprava?
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 poliklinika – bude sa robiť zateplenie obvodového plášťa, strechy vo vnútornej časti,
výmena strechy, rekonštrukcia schodišťa + prístrojové vybavenie. Už je podpísaná zmluva
s dodávateľom. Nie je ukončené výberové konanie na prístrojové vybavenie, celá
realizácia musí byť hotová do konca roka 2015. Nateraz ideme do určitého rizika.
 kanalizácia – zistíme, dáme odpoveď,
 ul. Benkova a Sládkovičova – už sa na tom pracuje
 škola Kamence – všetky doteraz urobené zábrany boli zničené, využitie budovy je otázne





p. Mihalda:
vysekané poklopy, čaká sa na asfalt,
investičné oddelenie samo navrhlo osadiť zrkadlo na rizikové miesto,
poliklinika – zabezpečiť plašenie lastovičiek, aby sa nezahniezdili.

 p. Drexler – rozostavaná druhá budova gymnázia – viem minimálne o troch projektoch,
ktoré sú už zaplatené, prečo sa to nezrealizovalo?
 p. Hartel, primátor mesta – zvažovali sme, že prístavok využijeme na potreby mesta. Je to
však dosť veľká finančná suma, ak by sme sa rozhodli, môžeme do toho ísť. Rozhodneme
pri záverečnom účte.
 p. Stecher:
 vyčistenie priestoru okolo lipky,
 konvektomaty na MŠ 9. mája – bol prísľub,
 nedostatok miest v MŠ, rozšíriť kapacitu v tz. kocke, aj na MŠ Komenského
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 v MŠ 9. mája bola za nemalé fin. prostriedky zriadená nová trieda
 na rozšírenie miest v MŠ sme podali žiadosť, ak dostaneme finančné prostriedky, urobili
by sme 2 triedy
 p. Randa – konvektomat na MŠ 9 mája – bol prísľub, ale nepamätám si, že by sme
schvaľovali peniaze. Treba tam dobudovať aj sociálne zariadenie, majú požiadavku aj
na výmenu okien v kuchyni.
 p. Ševec:
 ako je zabezpečená ochrana proti vykradnutiu polikliniky pri rekonštrukcii?
 čistota ovzdušia v našom meste – preveriť možnosť zabezpečenia monitorovacieho
zariadenia na meranie čistoty ovzdušia
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 poliklinika – istý čas to bude musieť byť nejako ináč riešené,
 cez hygienu skúsime objednať meranie čistoty ovzdušia
 Neslušan – meranie čistoty ovzdušia – 1 mesiac to vyhodnocujú, potom to detailne
skúmajú. Stojí to cca 2 tis. €, nedokáže to zariadenie nikto oklamať. Tí ľudia, čo sa
sťažujú, majú pravdu. Nech to tu mesto kontroluje. Vytvoriť denno-denné kontroly.
 p. Jakubík – hovorí sa, že zariadenie Blowdec je tu už v prevádzke. Máme možnosť sa
tam ísť pozrieť, presvedčiť sa?
 p. Hartel, primátor mesta – monitoring je príliš drahý a čo sa týka zariadenia Blowdec,
bol som tam, sú tam 2 kontajnery, nie sú prepojené. Nemyslím si, že je to funkčné.
 p. Neslušan – p. Kandrik vypracovával projekt, že v hale je to umiestnené.
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 p. Golis - na mesto prišla štúdia EIA, bude to súčasťou verejného prerokovávania.
V hale budú zásobníky na odpad, budú tu 3 boxy, bude tam voda dopravníkom vedená
potom budú 2 reaktory.
 p. Holienčik – zariadenie Blowdec - nie je to pripojené, je to iba zložené. Meranie
čistoty robí SHMÚ.
 p. Šerík – testovanie zariadenia Blowdec – treba si pozrieť správu na ministerstve, je
tam uvedené, že to bolo testované v Kysuckom Novom Meste, je to uvedené v štúdii.
K bodu č. 10:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a 5.
zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Dušan Mičian
I. overovateľ

Ing. Marián Mihalda
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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