Zápisnica
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 09.07.2015
Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Revitalizácia bežeckého oválu - navýšenie fin. prostriedkov
4. Rozšírenie verejného osvetlenia – navýšenie fin. prostriedkov
5. Rekonštrukcia verejného osvetlenia – navýšenie fin. prostriedkov
6. Záver
K bodu č. 1:
10. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov a verejnosť, ospravedlnil neúčasť poslancov: Fabšík, Randa,
Palčisko, Holienčik, Drexler.
Hneď v úvode predsedajúci uviedol, že v deň konania zastupiteľstva mu osobne doručil p.
Kuba pokus o zmier, ktorý navrhol zaradiť do programu rokovania.
 p. Golis – navrhol doplniť program o body: Návrh Zásad odmeňovania poslancov
Informácia o aktivitách Kysuca, s.r.o.
Predsedajúci dal hlasovať za pôvodný program rokovania:
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 1 návrh programu rokovania 10. zasadnutia mestského
zastupiteľstva
II. schvaľuje program rokovania 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 09.07.2015
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh na doplnenie programu rokovania 10.
zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 09.07.2015 o bod: Pokus o zmier – predžalobná
upomienka.
II. schvaľuje zaradenie bodu: Pokus o zmier – predžalobná upomienka do programu
rokovania 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 09.07.2015.
(8/1/4/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh na doplnenie programu rokovania 10.
zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 09.07.2015 o bod: Návrh dodatku Zásad
odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a Informácia o aktivitách Kysuca, s.r.o.
II. schvaľuje zaradenie bodu: Návrh dodatku Zásad odmeňovania poslancov mestského
zastupiteľstva a Informácia o aktivitách Kysuca, s.r.o. do programu rokovania 10.
zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 09.07.2015.
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie predsedajúci navrhol poslancov: Milan Slivka, Roman Stecher, Jana
Svrčková.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 zloženie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Milan Slivka, Roman Stecher, Jana Svrčková.
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Ivan Poláček, František Šerík

K bodu č. 3:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Neslušan – INA chce toto podporiť a už aj v minulosti podporila, v akej výške už
podporila?
 p. Slivka – je to z tých 2 %, cca po 20 tis.
 p. Neslušan – čo s tými financiami?
 p. Hartel, primátor mesta – už sčasti sa použili na prípravné práce, ostatné sa použijú. INA
posiela financie na združenie pri MKŠS, sú účelovo viazané. Pravidlá sú také, že v tom
roku, kedy ich poskytnú, mali by byť aj použité. Preto bol dohodnutý spôsob ako tieto
prostriedky kumulovať. MKŠS používa prostriedky zo Združenia v objeme, ktorý
poskytla INA na svoje bežné výdavky. Na konci roka prebytok, ktorý takto vznikol,
odovzdáva mestu. Prebytky z jednotlivých rokov sa takto kumulujú aby mohli byť
jednorazovo použité ako investičný výdavok.
 p. Neslušan – INA ich posiela výhradne na ovál?
 p. Hartel, primátor mesta – sú účelovo viazané na ovál, INA má zastúpenie v združení
a kontroluje ich využitie.
 p. Mičian – môžeme toto schvaľovať, keď vlastne po p. Kubovi ešte nie je stavba
odovzdaná.
 p. Hartel, primátor mesta – p. Kuba má právo na predbežné opatrenie, bolo to
vysporiadané iba v tých medziach, ako bolo na zastupiteľstve schválené. Odovzdávací
protokol je. Súd však môže potenciálne rozhodnúť o predbežnom opatrení - zastavení
stavby do vydania konečného súdneho rozhodnutia vo veci. Dúfam, že k tomu nedôjde,
bolo by to na škodu.
 p. Mičian – dať možnosť vyjadriť sa staviteľovi.
 p. Hartel, primátor mesta – p. Kuba deklaroval v predžalobnej upomienke, že pokiaľ
nebudeme reagovať na predžalobnú upomienku vyzve nás, aby sme v stavbe
nepokračovali.
 p. Poláček – už konečne uzavrime túto kapitolu, navýšme to, trpia týmto všetky športy.
 p. Neslušan – máme v zápisnici uvedené, že aj počas súdneho sporu môže stavba
pokračovať.
 p. Behúň – firma INA nerozdáva hocikde a hocikomu. Vyzývam na dokončenie, navyšme
a realizujme celú stavbu.
 p. Slivka – treba to doriešiť, odhlasujme prostriedky, sú teraz ideálne podmienky na
dokončenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 navýšenie finančných prostriedkov na Revitalizáciu
bežeckého oválu oproti prostriedkom schváleným v rozpočte o sumu 24.000,00 €
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II. schvaľuje navýšenie finančných prostriedkov na Revitalizáciu bežeckého oválu oproti
prostriedkom schváleným v rozpočte o sumu 24.000,00 €
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 4:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Behúň – v návrhu je suma 4.300,00 €, v dôvodovej správe je iná suma.
 p. Hartel, primátor mesta – návrh predstavuje iba navýšenie oproti už schválenej sume.
 p. Mihalda – v dôvodovej správe nie je ul. Hurbanova.
 p. Hartel, primátor mesta – na ul. Hurbanovej to vykrývali financie už schválené
v rozpočte.
 p. Poláček – koľko je celkovo tých osvetľovacích telies?
 p. Hartel, primátor mesta – je to v projekte, ideme na doraz, nepokryje to cca 50 svetiel.
 p. Mičian – občania ma upozornili, že Obecný úrad Povina rozšíril osvetlenie, ak by sme
mohli aj my rozšíriť smerom na Povinu.
 p. Hartel, primátor mesta – neviem teraz odhadnúť potrebný objem finančných
prostriedkov. Navrhujem na riadne zasadnutie pripraviť kalkuláciu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 navýšenie finančných prostriedkov na rozšírenie
verejného osvetlenia na uliciach: Dolinský potok, Litovelská, Hurbanova, oproti
prostriedkom schváleným v rozpočte o sumu 4.300,00 €.
II. schvaľuje navýšenie finančných prostriedkov na rozšírenie verejného osvetlenia na
uliciach: Dolinský potok, Litovelská, Hurbanova, oproti prostriedkom schváleným
v rozpočte o sumu 4.300,00 €.
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – cez elektronickú súťaž je predpoklad, že vysúťažená suma
bude nižšia ako je rozpočet.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 navýšenie finančných prostriedkov na projekt
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ o 19.300,00 € oproti doteraz schválenému
finančnému objemu na projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Kysuckom Novom
Meste“ z dôvodu potreby financovania svetelno – technického merania z vlastných
prostriedkov mesta.
II. schvaľuje navýšenie finančných prostriedkov na projekt „Rekonštrukcia verejného
osvetlenia“ o 19.300,00 € oproti doteraz schválenému finančnému objemu na projekt
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Kysuckom Novom Meste“ z dôvodu potreby
financovania svetelno – technického merania z vlastných prostriedkov mesta.
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje:
1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Kysucké Nové Mesto“, ktorý je
realizovaný mestom Kysucké Nové Mesto
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci. (14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6:
V deň konania zastupiteľstva bolo osobne doručené podanie od STAVREAL –SLOVAKIA,
s.r.o. predžalobná upomienka - posledný pokus o zmier. Keďže bolo schválené doplnenie
programu o tento bod, bolo udelené slovo konateľovi spoločnosti, ktorý bol na zasadnutí
zastupiteľstva prítomný.
 p. Kuba, konateľ spoločnosti – nepredpokladal som, že budem musieť tu takto obhajovať
svoju skutočne vykonanú prácu. Nemienim robiť obštrukcie, ak nedôjde k dohode, budem
cez súd žiadať zákaz vstupu na stavenisko, požiadať súdnou cestou o úhradu faktúry.
Diskusia:
 p. Mihalda – nespochybňujeme že ste to urobili, mrzí ma, že ste povedali, že zastavíte
vstup na stavbu.
 p. Kuba – ide mi o to, aby som nedával predbežné opatrenie cez advokátsku kanceláriu.
 p. Neslušan – tento stav niekto spôsobil, je zaň zodpovedný, nech si nesie zodpovednosť.
Z akých peňazí by sme to uhradili? Bol tu nezákonný postup.
 p. Slivka – neviem si predstaviť p. Kuba, že by ste boli teraz poslancom. Súďte sa
a vysúďte tie financie. Keď to vyhráte, mesto sa s tým bude musieť vyrovnať. Nebráňte
teraz pokračovať v prácach. Súd nech rozhodne. Teraz sa vyhrážate, že neumožníte vstup,
je to nefér.
 p. Poláček – zdá sa mi to nejaké farizejské zo strany p. Slivku. Minule si hlasoval, teraz
keď už to máš schválené, si proti. Všetci sme uznali, že práce boli vykonané. Ako je to
s právnym zastupovaním mesta v tomto spore?
 p. Hartel, primátor mesta – na zastupiteľstve dňa 07.05.2015 vystúpila občianka, ktorá
vyhlásila, že bude mesto zastupovať a spor aj vyhrá. Výsledok je taký, že plnomocenstvo
na zastupovanie neprebrala.
 p. Piňák, občan mesta – zákazka nemala byť podprahová, neboli dodatky, mesto sa môže
brániť, právnika zaplatí Združenie podnikateľov.
 p. Mušková, odd. právne - zastupiteľstvo dňa 07.05.2015 bolo zvolané na podnet
poslancov. Bolo možné dohodou o urovnaní urovnať sporné a pochybné práva. Doteraz
nemáme uznesenie, že neuznávame tých 42.963,28 €. Dohodnutá bola tá suma 22.400 €.
 p. Neslušan – koľkokrát ešte budeme odhlasovávať?
 p. Šerík – hlasovali sme už asi 3 krát, prečo to tu znova máme? My netvrdíme, že to nie je
urobené, iba to, že prostriedky neprebehli zákonným spôsobom.
 p. Hartel, primátor mesta – znovu sa to tu dostalo preto, že ste to v úvode zasadnutia
odsúhlasili.
 p. Chovanec, právny zástupca STAVREAL SLOVAKIA – myslím si, že zo strany
dodávateľa neboli porušené právne kroky, východisko musí by dohoda o prácach naviac.
Ak práce naviac sú nad 10 % pôvodného rozpočtu, môže objednávateľ od zmluvy
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odstúpiť. Pokiaľ nedôjde k dohode, musí byť podaný návrh na súd. Ak nedôjde k dohode,
bude predbežné opatrenie.
 p. Neslušan – pri verejných zákazkách sa nepostupuje podľa Obchodného zákonníka.
 p. Chovanec, právny zástupca – vzťahuje sa na to Obchodný zákonník.
 p. Šerík – pokiaľ by sme tieto financie schválili, dopustili by sme sa porušenia zákona.
 p. Golis – nechajme to na ten postup, ktorý bude pokračovať.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 podanie STAVREAL SLOVAKIA, s.r.o. – predžalobnú
upomienku, pokus o zmier.
II. súhlasí s preplatením čiastky 40.962,28 € spoločnosti STAVREAL – SLOVAKIA, s.r.o.,
Dubská cesta 2648 Kysucké Nové Mesto v zmysle faktúry č. 40/2015 zo dňa 14.05.2015 na
základe Zmluvy o urovnaní sporu s tým, že úhradou tejto čiastky sú všetky ich sporné
práva a povinnosti v celom rozsahu vysporiadané (žiadne iné nároky si zhotoviteľ z titulu
zmluvy o dielo 8/2014 nebude uplatňovať)
III. ukladá prednostovi MsÚ vypracovať Zmluvu o urovnaní v zmysle ust. § 585 Občianskeho
zákonníka a intencií uznesenia MsZ Kysucké Nové Mesto.
T: 31.07.2015
Z: v texte
(7/5/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7:
Dodatok k Zásadám odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva predložený poslancom
p. Golisom bol poslancom doručený pred zasadnutím zastupiteľstva.
Diskusia:
 p. Mičian – to je všeobecne alebo počas tých 3 mesiacov?
 p. Neslušan – vyňať z toho mimoriadne zastupiteľstvo
 p. Svrčková – zákon už nepozná mimoriadne zastupiteľstvo.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 návrh dodatku č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov
Mestského zastupiteľstva Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva
Kysucké Nové
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Golis - informácia o aktivitách Kysuca, s.r.o. – mesto má v spoločnosti 1/6 podiel.
Kysuca s.r.o. nastavuje iný systém vykurovania, sú zvolávané protizákonne schôdze –
nedávajú vopred minimálne 5 dní.
 p. Mičian – ľudia upozorňujú, že tí čo prídu nie sú odborne vyspelí, nevedia občanom
odpovedať na otázky.
 p. Hartel, primátor mesta – mala by vyjsť výzva na rekonštrukciu centrálnych tepelných
rozvodov. Chceli by zmeniť systém, že v každom bytovom dome by bola výmenníčka.
Oficiálne som nemal rokovanie s Kysucou, musíme preveriť, či je mesto oprávnený
žiadateľ. Ak by sme mohli podať žiadosť my, budem trvať na tom, aby sme žiadosť
podávali my. Ak by to nebolo možné, nastaviť podmienky tak, že počas splácania
amortizácie by to bolo v majetku Kysuce, potom nás.
 p. Stecher – v rámci energií nie je nikto iný, kto by nám dal nižšiu cenu?
 p. Golis – treba ľuďom vysvetliť výhody nového systému výmenníkových staníc. Nerobiť
toto s horúcou hlavou, zastať sa občanov pri cenotvorbe.
 p. Mičian – dať slovo p. Várošovi.
 p. Vároš – požiadal o sprostredkovanie stretnutia s konateľmi spoločnosti Kysuca, s.r.o.
 p. Hartel, primátor mesta – prisľúbil sprostredkovanie stretnutia.
5

K bodu č. 8:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a 10.
zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Ivan Poláček
I. overovateľ

Mgr. František Šerík
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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