Zápisnica
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 18.05.2015
Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda
5. Nakladanie s majetkom mesta
5.1.Výpožička hnuteľného majetku mesta
5.2.Zmluva o budúcej zmluve - vecné bremeno
6. Záver

K bodu č. 1:
8. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov a verejnosť, ospravedlnil neúčasť poslancov: Slivka, Holienčik,
Mihalda.

K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie predsedajúci navrhol poslancov: Daniel Bandura, Igor Behúň, Matej
Fabšík
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, Matej Fabšík
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Rudolf Drexler, Eva Hollá
Program rokovania:
Predsedajúci oboznámil prítomných s programom rokovania a odporučil doplniť program
o bod č. 6 – Dotácia Slovenského futbalového zväzu na výstavbu umelohmotného ihriska informácia
 p. Drexler – predložil písomný návrh na doplnenie programu o bod č. 6. Rôzne – viď
príloha č. 1
 p. Hartel, primátor mesta – toto zastupiteľstvo bolo zvolané za účelom vyhlásenia
výsledku referenda, bude riadne zasadnutie zastupiteľstva v mesiaci jún, preto odporúčam,
aby sme bod Rôzne do programu nezaradili.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 poslanecký návrh na doplnenie programu o bod č. 6
Rôzne
II. schvaľuje doplnenie programu rokovania mestského zastupiteľstva dňa 18.05.2015 o bod
č. 6 – Rôzne.
(4/6/5/0 – uznesenie nebolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 návrh na doplnenie programu o bod č. 6 - Dotácia
Slovenského futbalového zväzu na výstavbu umelohmotného ihriska - informácia
II. schvaľuje program rokovania mestského zastupiteľstva dňa 18.05.2015
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda
5. Nakladanie s majetkom mesta
5.1.Výpožička hnuteľného majetku mesta
5.2.Zmluva o budúcej zmluve - vecné bremeno
6. Dotácia SFZ na výstavbu umelohmotného ihriska – informácia
7. Záver
(12/3/0/0 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 4:
Správu o priebehu a výsledkoch referenda predniesla predsedníčka mestskej referendovej
komisie p. Nadežda Behúňová. Správa tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. vyhlasuje výsledky miestneho referenda, ktoré je platné z dôvodu nadpolovičnej (61,32 %)
účasti oprávnených občanov: Občania Kysuckého Nového Mesta (99,36 %) nesúhlasia so
zriadením prevádzky na spracovanie odpadov ako sú plasty, gumy, ojazdené pneumatiky,
odpadové oleje a uhlíkové polotovary procesom Blowdec 250/500 kW.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Drexler – požiadal o vystúpenie p. Kubíka, predsedu predstavenstva KLF Energetika.
 p. Kubík – KLF Energetika prenajíma pozemok spoločnosti NEOCHEM. KLF Energetika
nemá záujem ďalej prenajímať pozemok. Do 6-tich mesiacov by to malo byť všetko
ukončené.
 p. Drexler – zacitoval z niektorých vyjadrení primátora, ktoré v priebehu referendovej
kampane vyhlásil. Primátor dal teda najavo, že referendum nemá právny význam. Keby
bol zámer verejne prerokovaný, nemuselo to dôjsť k referendu. Nebyť petičného výboru,
tak by sa zariadenie legalizovalo. Vyzval primátora, aby povedal, koho myslel pod tzv.
politikmi, čo hovorili nepravdivé veci.
 p. Hartel, primátor mesta – stojím si za tým, čo som napísal. Kampaň bola vedená tak, že
to bolo prezentované ako spaľovňa. Vždy som bol za to, aby všetko prebiehalo na
odbornej argumentácii, nie emócií.
 p. Drexler – keď to nie je spaľovňa, prečo je to podľa EIA zaradené medzi spaľovne
a krematóriá?
 p. Neslušan – nie je pravda, že sme zavádzali občanov, petícia bola proti zariadeniu
Blowdec.
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 p. Hartel, primátor mesta – v tom som videl zavádzanie, že hovorili o spaľovni a občania
podpisovali zariadenie Blowdec.
 p. Fabšík – občania svojou účasťou na referende dali najavo, že ich zaujíma dianie
v meste. Je na nás, aby sme prevzali zodpovednosť za život v meste.
 p. Randa – vyslovil vďaku všetkým, ktorí sa zúčastnili na referende. Poďakoval p.
Janíkovej a jej synovi a poslancom, ktorí vyvíjali aktivity – p. Mihalda, Neslušan, Fabšík,
Drexler.
 p. Palčisko – tá doba 6 mesiacov, čo uviedol p. Kubík, či sa nedá skrátiť.
 p. Kubík, KLF Energetika – sú určité výpovedné lehoty, tých 6 mesiacov je maximálna
doba.
 p. Macášek, občan mesta – sledoval som Markízu, vystúpil tam primátor. Mal tam byť
petičný výbor, oni sú organizátormi referenda. Nie všetci poslanci pristúpili k tomuto
aktívne. Problém, ktorý vzišiel z mesta vyriešili podnikatelia mesta.
 p. Hartel, primátor mesta – na margo Markízy – je to súkromná televízia, nikto ju tu
nevolal, prišli sami. Z rozhovoru vybrali 1 vetu. Na verejnom prerokovaní odzneli určité
dezinformácie, že ja som povolil spaľovňu ASA a teraz idem povoľovať druhú spaľovňu.
Povolenie pre spaľovňu ASA vydal Obvodný úrad životného prostredia. Dám to všetko na
web stránku.
 p. Macášek – ja som čítal, že si dal súhlas, nie že si povolil.
 p. Poláček – otázka na pána Kubíka – či bol niekto z mesta za ním, aby nejako tento
proces zastavil.
 p. Kubík, KLF Energetika – čakali sme na všetky podklady. S primátorom sme
viackrát rokovali, bolo to na vysokej technickej a odbornej úrovni.
 p. Poláček – aj tú prvú spaľovňu schvaľovali poslanci?
 p. Hartel, primátor mesta – to schvaľoval ObÚ ŽP.
 p. Kerhart, občan mesta – primátor nepočul som z vašich úst slovo prepáčte, urobil som
chybu, budem sa snažiť to napraviť. Vyzval primátora na vzdanie sa funkcie primátora.
Zároveň tlmočil výzvu poslancov na úpravu platu primátora na minimálny plat a udelenie
titulu Čestný občan mesta pre p. Janíkovú a Véghovú.
 p. Hartel, primátor mesta – nevidím dôvod na odstúpenie. Obvinili ste ma, že som bez
zastupiteľstva povolil inštaláciu zariadenia Blowdec. To vôbec nie je pravda. Je zrejmé, že
nepoznáte proces stavebného konania alebo ho cielene skresľujete. Doterajšie konanie
prebiehalo len na základe oznámenia MŽP o zámere firmy Blowdec inštalovať toto
zariadenie v Kysuckom Novom Meste. Moje stanovisko bolo stanoviskom k dopadu
pôsobenia zariadenia na životné prostredie mesta v zmysle podmienok, ktoré stanovuje
štúdia EIA. Samotný proces územného a stavebného konania sa ešte ani nezačal. Ten by
mohol začať až potom, keď MŽP budú doručené všetky pripomienky k zverejnenej štúdii
vrátane tých, ktoré odzneli na jej verejnom prerokovaní 06.05.2015. MŽP by muselo dať
vyhodnotiť tieto pripomienky inej oprávnenej osobe, nie tej, ktorá spracovala samotnú
štúdiu a samotné ministerstvo by potom vypracovalo stanovisko, ktoré by doporučilo
alebo neodporučilo zámer realizovať. Toto stanovisko by dostal aj náš stavebný úrad. Až
po doručení tohto stanoviska a doručení žiadosti od investora o začatie územného
a stavebného konania by sa mohlo začať toto samotné konanie. Ako som už povedal
predtým, mesto Kysucké Nové Mesto ako prvostupňový orgán v stavebnom a územnom
konaní by určite vydalo zamietavé rozhodnutie k žiadosti. Je však len prvostupňovým
orgánom a v prípade, že by druhá strana posúdila odmietavé stanovisko ako nedostatočne
právne odôvodnené, mohla by sa odvolať na druhostupňový úrad, ktorým je Okresný úrad
Žilina, odbor výstavby. Našťastie odprezentované stanovisko zo strany vedenia KLF
Energetika zásadným spôsobom mení situáciu, pretože vypovedanie nájomnej zmluvy
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firme NEOCHEM zabezpečuje ukončenie akejkoľvek činnosti tejto firmy na území mesta.
Týmto chcem opätovne poďakovať firme za jej prístup a jej rozhodujúci podiel na
vyriešení tejto traumatizujúcej situácie.
 p. Neslušan – otázka na p. Kubíka – či ho navštívil p. Mihalda, čo mu odpovedal.
 p. Kubík, KLF Energetika – bol u nás aj p. Mihalda. Naša spoločnosť iba prenajíma
pozemok. Ja nemám právo niečo odstraňovať. My sme iba prenajímatelia.
 p. Neslušan – keby to spoločnosť KLF vypovedala ešte pred referendom, mohli sme
ušetriť.
 p. Janíková, petičný výbor – pán primátor, najjednoduchšia cesta bola povedať nesúhlasím
s Blowdec, pretože už tu máme spaľovňu, je tu kotlina ...
 p. Hartel, primátor mesta – myslím, že to čo tam bolo napísané, je to isté,.
 p. Fabšík – podal písomný návrh na uznesenie – viď príloha č. 3. Boj Blowdec je zdá sa
už vyhratý po vyhlásení p. Kubíka. Treba prihliadať na odkaz referenda, pozrieť sa na
ASA spaľovňu.
 p. Hartel, primátor mesta – priznám sa, že tomuto návrhu na uznesenie nerozumiem, musí
to mať nejakú hlavu a pätu.
 p. Neslušan – na základe výzvy občanov sme boli v spaľovni. Sú tam naskladané
nebezpečné odpady, bola tam aj pohotovosť. Máme foto dokumentáciu.
Nedodržiavajú tam technické podmienky. Prehodnotiť celý zámer, či môže
v otvorených kontajneroch uskladňovať.
 p. Hartel, primátor mesta – navrhujem to riešiť v spolupráci, dať podnet na životné
prostredie, veľmi rád podnet podám.
 p. Fabšík – z toho návrhu na uznesenie vylúčiť Blowdec. Ide o to, akým spôsobom by
mohlo mesto postupovať, aby sa to zrušilo. To uznesenie je preto, aby sme vedeli čo
musíme robiť k tomu, aby sme ASA zrušili. Či vôbec existujú právne kroky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 poslanecký návrh na uznesenie
II. ukladá:
 vypracovať právnu analýzu v súvislosti so zastavením prevádzky spaľovne, ktorú
prevádzkuje firma A.S.A SLOVENSKO, spol. s r. o. – odštepný závod Žilina,
 spracovať odborno-technické stanovisko súvisiace s prevádzkou spaľovne, ktorú
prevádzkuje citovaná firma,
 osloviť všetky dotknuté orgány, organizácie a inštitúcie v súvislosti s touto prevádzkou
spaľovne, ktorú prevádzkuje citovaná firma.
T: do budúceho MsZ
T: prednosta MsÚ
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5.1.
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. 5.1 žiadosť SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto
o zapožičanie 9-miestneho motorového vozidla Volkswagen Kombi za účelom pracovnej
cesty do Francúzska, ktorá sa bude konať v dňoch od 04. 06. 2015 do 11. 06. 2015, za
úhradu nákladov na pohonné hmoty.
II. schvaľuje výpožičku hnuteľného majetku mesta Kysucké Nové Mesto - osobného
motorového vozidla Volkswagen Kombi, EČ: KM494AT v prospech Strednej odbornej
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školy strojníckej, ul. Športová č. 1326, Kysucké Nové Mesto, za účelom jeho využitia na
cestu do Francúzska, ktorá sa bude konať v dňoch od 04. 06. 2015 do 11. 06. 2015
vrátane, a je realizovaná za účelom reprezentácie školy, ako aj nášho mesta na
Medzinárodnom kováčskom stretnutí vo francúzskom meste Rive de Gier, kde majú aj
družobnú spoluprácu s tamojšou školou.
Vypožičiavateľ uhradí na vlastné náklady PHM a poistenie motorového vozidla, osôb
a batožiny počas doby výpožičky.
Všetky povinnosti vypožičiavateľa budú zakotvené v zmluve o výpožičke.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5.2:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Hartel, primátor mesta – bola požiadavka občanov, aby sa výkon posilnil. Vybudovala
by sa kiosková trafostanica. Ide o verejný záujem. Bude odplatné vecné bremeno.
 p. Neslušan – budú noví odberatelia? Stavebná komisia aké stanovisko k tomu zaujala?
 p. Hartel, primátor mesta – odborníci sú SSE, určite nebudú inštalovať to, čo by bolo
nepotrebné.
 p. Mušková, odd. právne – už je vydané územné rozhodnutie, dotýka sa to ulíc SNP,
Štúrovej, Hviezdoslavovej, 1. mája.
 p. Golis – na ktorom pozemku bude tá trafostanica?
 p. Hartel, primátor mesta - vo vnútri ZUŠ, ako je teraz ten pútač.
 p. Poláček – komisia výstavby bude 27.5.2015. Ak je to v našej právomoci, môžeme
prerokovať.
 p. Hartel, primátor mesta – je to vo verejnom záujme.
 člen komisie výstavby – trafostanica aby bola umiestnená tak, aby nebránila výhľadu
v križovatke.
 p. Fabšík – bude to mať nejaký estetický dopad?
 p. Drexler – zasa sa dostávame do tej istej situácie ako predtým. Nie sú tu stanoviská
poradných orgánov. Nebudem hlasovať, čakám na rozhodnutie komisie. Pre mňa je
tento materiál neúplný. Keby sme my išli do SSE, či by oni pre nás niečo urobili vo
verejnom záujme.
 p. Jánoška, občan mesta – ide vlastne iba o výmenu trafostanice, na tom mieste už niečo
stojí, ide iba o zahusťovanie, výmenu starého za nové.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje ukončenie diskusie k bodu č. 5.2.
(14/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5.2 žiadosť SSE – Distribúcia, a. s., Žilina, Pri Rajčianke
2927/8, Žilina, IČO: 36442151, o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena na časť parcely č. C KN 725/1 v k. ú. Kysucké Nové Mesto v rozsahu podľa
geometrického plánu, ktorý bude vypracovaný po realizácii stavby (porealizačný
geometrický plán).
II. schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časť parcely č. C KN
725/1 v rozsahu podľa geometrického plánu, ktorý sa vypracuje po realizácii stavby, v k.
ú. Kysucké Nové Mesto s budúcim oprávneným s vecného bremena: SSE – Distribúcia, a.
s., Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO: 36442151 tak, ako je priložená v prílohe
v návrhu na uznesenie s nasledovným doplnením:
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Článok III/ bod 3.10/, ktorý znie: Táto zmluva je platná dňom jej podpisu obidvomi
zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po jej zverejnení na
webovej stránke mesta Kysucké Nové Mesto.
Uznesenie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
(14/0/2/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6:
 p. Hartel, primátor mesta – bolo nám doručené oznámenie Stredoslovenského futbalového
zväzu Banská Bystrica, že naše mesto sa dostalo medzi 20 uchádzačov o výstavbu
umelohmotných ihrísk na Slovensku.
Diskusia:
 p. Poláček – máme nejakú analýzu, koľko nás bude stáť príprava od trávu. Vyvarovať sa
chybám ako na ovále. Veľké náklady sú aj na údržbu. Len aby sme nezaplatili 2 x toľko
ako dostaneme.
 p. Behúň – rozmery budú aké, bude pokryté celé ihrisko?
 p. Neslušan – akým % sa bude mesto podieľať?
 p. Hartel, primátor mesta – zatiaľ nevieme, my urobíme podklad, osvetlenie, nebude to
lacné.
 p. Golis – bude teraz nejaké uznesenie.
 p. Hartel, primátor mesta - ide o to, či je vôbec záujem uchádzať sa o tento projekt
 p. Drexler – treba rokovať, zatiaľ sa k ničomu neviazať, je to na diskusiu.
-

// -

 p. Drexler - predložil písomný návrh 6-tich poslancov na uznesenie – viď príloha č. 4.
 p. Poláček – prečo iba 6-ti poslanci, je nás tu 16 prítomných.
 p. Hartel, primátor mesta – upozornil na protiprávnosť zaradenia tohto bodu do rokovania,
pretože jeho zaradenie nebolo schválené v programe zasadnutia. Súhlasil však s jeho
zaradením, aby občania nemali pocit, že chce obmedzovať činnosť poslancov. Zároveň
vyhlásil, že sa necíti v ničom vinný, za čo by mal byť sankcionovaný. Za neho hovoria
výsledky, s ktorými sa občania každodenne stretávajú v meste. Za svojimi stanoviskami
si stojí, nikdy nekonal proti záujmu mesta. Necháva na svedomie poslancov, aby sa
rozhodli v hlasovaní.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 poslanecký návrh na zníženie platu primátora mesta
II. určuje Ing. Jánovi Hartelovi, primátori mesta Kysucké Nové Mesto, podľa zák. č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01.06.2015 plat primátora mesta
Kysucké Nové Mesto vo výške podľa §-u 3, ods. 1) zákona, ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa §-u 4 ods. 1)
zákona bez ďalšieho zvýšenia.
(7/5/4/0 – uznesenie nebolo schválené)

6

K bodu č. 7:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedajúci poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Ing. Rudolf Drexler
I. overovateľ

Eva Hollá
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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