Zápisnica
z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 10.09.2015

Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh VZN č. 6/2015 o dočasnom užívaní pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku
a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a zneškodňovaní obsahu žúmp
5. Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 mesta Kysucké Nové Mesto
6. Prevod fin. prostriedkov z ostatných fondov mesta – minulé roky
7. Prevod fin. prostriedkov z ostatných fondov mesta – minulé roky
8. Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 ZŠ Clementisova KNM
9. Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 ZŠ Nábrežná 845/1, KNM
10. Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 ZŠ Dolinský potok KNM
11. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2015 MŠ 9. mája KNM
12. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2015 MŠ Komenského KNM
13. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2015 MŠ Litovelská 605/9KNM
14. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2015 ZUŠ Kysucké Nové Mesto
15. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2015 pr. org. Údržba mesta KNM
16. Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 pr. org. MKŠS Kysucké Nové Mesto
17. Nakladanie s majetkom mesta
17.1. Správa majetku pr. org. Údržba mesta – doplnenie Zriaďovateľskej listiny
17.2. Návrh na prevod správy majetku a na zverenie majetku k 21.09.2015
17.3. Milan Hýll – odpredaj časti pozemku
17.4. Ing. Timotej Červený a manželka – odpredaj časti pozemku
17.5. Miroslav Chovanec – odpredaj časti pozemku
17.6. Petra Čelková – odpredaj časti pozemku
17.7. Ján Štens a manželka – odpredaj časti pozemku
17.8. Vladimír Ivanko a manželka – odpredaj pozemkov
17.9. Magda Králiková – odpredaj pozemkov
17.10. Elite Buildings – prenájom pozemkov
17.11. Dodatok č. 1 ku Koncesnej zmluve na dostavbu rozostavaného areálu plavárne
17.12. Zmluva o výpožičke – park
17.13.Upustenie od vymáhania pohľadávok mesta a ich odpísanie z účtovnej evidencie
17.14.Odsúhlasenie nákladov na vybavenie novovytvorených miestností v DK základným
nábytkom
18. Návrhy komisií
18.1.Žiadosti o trvalý a prechodný pobyt
18.2.Žiadosti o nájomný byt
19. Rôzne
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20. Interpelácie
21. Záver
K bodu č. 1:
11. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov a verejnosť, ospravedlnil neúčasť poslancov: Svrčková,
neskorší príchod p. Fabšík, Drexler a p. Holienčik.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie predsedajúci navrhol poslancov: Igor Behúň, Ľubomír Golis, Eva Hollá
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 zloženie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Igor Behúň, Ľubomír Golis, Eva Hollá.
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Daniel Bandura, Miloš Ševec
Predsedajúci navrhol zmenu v programe rokovania. Bod č. 17 12 ako bod Úprava uznesení:
17.12.1 – Zmluva o výpožičke
17.12.2 – Zmena uznesenia č. 99/2012 zo dňa 11.06.2012
17.12.3 – Zmena uznesenia č. 100/2012 zo dňa 11.06.2012
17.14 – nahradiť novým textom – Oznámenie AnTechNet.
17.15 – Žiadosť Špeciálnej základnej školy KNM – výpožička
 p. Golis – doplniť bod 17 o podbody:
17.0.1 – informácia o investičnej akcii Kysuca s.r.o.
17.0.2 – informácia o projekte osvetlenia KNM
 p. Hartel, primátor mesta – toto máme pripravené v bode Rôzne.
 p. Stecher – doplniť program o žiadosť p. Korenčíka, poslal som bod na zaradenie do
programu.
 p. Hartel, primátor mesta – žiadosť mám od p. Korenčíka, chcem sa k tomu vyjadriť
v bode Rôzne.
 p. Stecher – osobne žiadam, aby bol bod zaradený do programu pod číslom 17.16.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh na doplnenie programu o bod č. 17.16 – žiadosť
p. Korenčíka
II. schvaľuje doplniť do programu bod č. 17.16 – žiadosť p. Korenčíka.
(12/2/1/2 – uznesenie bolo schválené)
 p. Mihalda – navrhujem body č. 5 – 16 spojiť, nakoľko je to tá istá téma.
 p. Neslušan – bod č. 17.0.1 dať skôr – ako bod č. 3.0.1. – hneď po kontrole uznesení.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh na doplnenie programu o bod č. 3.0.1 –
informácia o investičnej akcii Kysuca s.r.o
II. schvaľuje doplniť program rokovania o bod č. 3.0.1 - informácia o investičnej akcii
Kysuca s.r.o.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
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 p. Fabšík – ako to bude s vyhotovením záznamu a jeho zverejnením?
 p. Ježo, prednosta MsÚ – podľa dohody vysielajú 4 krát do roka v priamom prenose.
Nehovorilo sa o tom, že to budú opakovať. Z ostatných zasadnutí, kde nie je prítomný
Antech, robíme záznam my, my to dávame na web.
 p. Fabšík – ide o ten záznam, aby si ho mohli občania potom pozrieť. Chcem poprosiť,
aby sme toto vyriešili, aby bol záznam daný na náš web.
 p. Brodňan – v stredu bude stretnutie s mestom ohľadom dohody internetu pre mesto,
podebatujeme aj o tejto aktivite.
 p. Fabšík – máme nejakú kameru, nahrávame to?
 p. Fabík, informatik – keď robí Antech, my dáme odkaz na nich.
 p. Drexler – úprava uznesenia, treba robiť zvukový aj obrazový záznam. Už v 6/2015
nerobili záznam. Treba to zabezpečiť, aby sme to urobili my. Treba dojednať, aby
z dnešného MZ bol záznam.
 p. Mihalda – jasne sme mali dané, aby bol záznam. Ľudia majú záujem si to pozrieť.
 p. Poláček – aby bol záznam v televízii na káblovke.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh na doplnenie programu rokovania 11.
zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 10.09.2015
II. schvaľuje program rokovania 11. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 10.09.2015
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
3.0.1. Informácia o investičnej akcii Kysuca s.r.o.
4. Návrh VZN č. 6/2015 o dočasnom užívaní pitnej vody na iné účely v čase jej
nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp
5. Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 mesta Kysucké Nové Mesto
6. Prevod fin. prostriedkov z ostatných fondov mesta – minulé roky
7. Prevod fin. prostriedkov z ostatných fondov mesta – minulé roky
8. Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 ZŠ Clementisova KNM
9. Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 ZŠ Nábrežná 845/1, KNM
10. Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 ZŠ Dolinský potok KNM
11. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2015 MŠ 9. mája KNM
12. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2015 MŠ Komenského KNM
13. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2015 MŠ Litovelská 605/9KNM
14. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2015 ZUŠ Kysucké Nové Mesto
15. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2015 pr. org. Údržba mesta KNM
16. Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 pr. org. MKŠS Kysucké Nové Mesto
17. Nakladanie s majetkom mesta
17.1. Správa majetku pr. org. Údržba mesta – doplnenie Zriaďovateľskej listiny
17.2. Návrh na prevod správy majetku a na zverenie majetku k 21.09.2015
17.3. Milan Hýll – odpredaj časti pozemku
17.4. Ing. Timotej Červený a manželka – odpredaj časti pozemku
17.5. Miroslav Chovanec – odpredaj časti pozemku
17.6. Petra Čelková – odpredaj časti pozemku
17.7. Ján Štens a manželka – odpredaj časti pozemku
17.8. Vladimír Ivanko a manželka – odpredaj pozemkov
17.9. Magda Králiková – odpredaj pozemkov
17.10. Elite Buildings – prenájom pozemkov
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17.11. Dodatok č. 1 ku Koncesnej zmluve na dostavbu rozostavaného areálu plavárne
17.12. Úprava uznesení:
17.12.1. Zmluva o výpožičke
17.12.2. Zmena uznesenia č. 99/2012 zo dňa 11.06.2012
17.12.3. Zmena uznesenia č. 100/2012 zo dňa 11.06.2012
17.13.Upustenie od vymáhania pohľadávok mesta a ich odpísanie z účtovnej evidencie
17.14. Oznámenie AnTechNet
17.15. Žiadosť Špeciálnej základnej školy KNM – výpožička
17.16. Žiadosť p. Korenčíka
18. Návrhy komisií
18.1.Žiadosti o trvalý a prechodný pobyt
18.2.Žiadosti o nájomný byt
19. Rôzne
20. Interpelácie
21. Záver
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p. Ježo, prednosta MsÚ.
uzn. č. 101/2015 zo dňa 11.06.2015 – v plnení
uzn. č. 102/2015 zo dňa 11.06.2015 – v plnení, splnené čiastočne
uzn. č. 103/2015 zo dňa 11.06.2015 – v plnení
uzn. č. 128/2015 zo dňa 11.06.2013 – v plnení
uzn. č. 136/2015 zo dňa 11.06.2015 - splnené (bod č. 4 v programe dnešného rokovania)
uzn. č. 137/2015 zo dňa 11.06.2015 – v plnení
uzn. č. 139/2015 zo dňa 11.06.2015 - v plnení
uzn. č. 148/2015 zo dňa 09.07.2015 - splnené
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 kontrolu plnenia uznesení
II. berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3.0.1:
Informáciu o plánovanej investičnej akcii Kysuca s.r.o. podal p. Hartel, primátor mesta.
V rámci operačného systému životné prostredie je možnosť získať nenávratný finančný
príspevok na rozvody teplej úžitkovej vody a ústredného kúrenia. Zatiaľ nie je zadefinovaný
oprávnený žiadateľ. Kysuca sa chytila iniciatívy a začala na tomto pracovať. Rozvody sú
majetkom mesta, Kysuca ich má v prenájme do roku 2020. Našou snahou je, aby rozvody
ostali v majetku mesta. Ak budú mestá oprávneným žiadateľom, podáme žiadosť my. V tejto
fáze by bolo vhodné vymenovať komisiu na sledovanie vývoja, postupu prípravy na projekt.
Odporúčam do komisie: JUDr. Mušková, Mgr. Fabšík ako odborník, Ing. Mihalda ako
predseda komisie životného prostredia. Mali by to byť ľudia odborníci.
 p. Mičian – odporúčam do komisie Ing. Františka Lukáča, ktorý v minulosti v tejto oblasti
pracoval.
 p. Fabšík – odporúčam do komisie p. Patrika Vároša, člena komisie výstavby.
 p. Poláček – odporúčam do komisie p. Golisa, predsedu komisie finančnej.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3.0.1. zloženie komisie na prípravu podkladov a návrhu
postupu na realizáciu zámeru rekonštrukcie centrálnych rozvodov ÚK a TÚV
II. schvaľuje komisiu v zložení: JUDr. Emília Mušková, Mgr. Matej Fabšík, Ing. Marián
Mihalda, Ing. František Lukáč, Patrik Vároš, Ing. Ľubomír Golis.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 4:
Návrh VZN č. 6/2015 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 spolu s dôvodovou správou bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Mihalda – komisia životného prostredia návrh podrobne prešla, odporúča schváliť.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 návrh VZN č. 6/2015 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. 6/2015 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.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5:
 p. Mihalda – procedurálny návrh – prerokovať a hlasovať za body č. 5 – 16 am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 5 – 16 am blok.
(13/2/2/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Bílešová, odd. finančné – návrh na II. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto bol
upravený v súlade so zákonom, boli tam vypustené finančné operácie. Body programu č. 6
a 7 vypustiť – sú irelevantné, týkajú sa práve tejto zmeny.
Diskusia:
 p. Slivka – návrh MKŠS – komisia to prerokovala, ale neboli sme uznášania schopní.
 p. Behúň – I. úprava ÚM – je tam realizácia revízie verejného osvetlenia, je to potrebné
teraz keď sa plánuje rekonštrukcia VO?
 p. Jureková, odd. investičné – rekonštrukcia zahŕňa iba výmenu svietidiel a reguláciu.
Staré rozvádzače ostávajú, revízia musí byť.
 p. Golis – komisia finančná toto prerokovala. V budúcnosti sa vyvarovať toho, aby v MZ
bola schválená inv. akcia bez schválenia príslušnej úpravy v rozpočte. Údržba mesta –
navýšenie zálohy na elektriku?
 p. Jakubcová, riad. ÚM – od roku 2014 sme prešli k novému dodávateľovi. Zálohové
platby stanovil nízke, vznikli nedoplatky. V roku 2015 boli zálohové platby zvýšené.
 p. Poláček – prečo sme zmenili dodávateľa?
 p. Hartel, primátor mesta – zo zákona musíme súťažiť cez elektronickú aukciu.
 p. Mihalda – keď raz vysúťažím cenu, podľa toho si stanovím aj zálohové platby.
 p. Hartel, primátor mesta – my súťažíme cenu za 1 kW
 p. Jureková, odd. investičné – cena elektriky sa skladá z ceny za 1 kW a stále platby
paušálne. V priebehu roka sa upravili stále platby, zvýšil sa počet odberných miest.
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 p. Stecher – porovnania z minulých rokov aké sú? Spotreba je porovnateľná?
 p. Poláček – aj po bytoch chodili títo experti, ktorí sľubovali lacnejšiu elektriku.
 p. Fabšík – zádrhel je v tom, že rozpočet sa tvorí skôr ako vieme skutočnú spotrebu energie.

 p. Drexler – úprava MKŠS – presun 3 tis. na opravu športovej haly – na čo to bolo?
 p. Čierňava, MKŠS – jedná sa o predĺženie strechy. Opravy v hale sa netýkali strešného
plášťa. Na streche sa neopravovalo, strecha sa robila zospodu.
 p. Neslušan- strecha nie je len plech, strecha je komplet všetko, ako nosné prvky
strechy. Tečie aj cez okná keď príde prívalový dážď.
 p. Hartel, primátor mesta – bola narušená statika strešným nosníkom, to bolo predmetom
súťaže.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 návrh na II. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto na rok 2015
II. schvaľuje návrh na II. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 Základnej
školy Clementisova
II. schvaľuje návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 Základnej školy Clementisova
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 Základnej
školy Nábrežná
II. schvaľuje návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 Základnej školy Nábrežná v KNM.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10 návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 ZŠ
Dolinský potok
II. schvaľuje návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 ZŠ Dolinský potok v KNM
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11 návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2015 Materskej
školy 9. mája v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2015 Materskej školy 9. mája v Kysuckom
Novom Meste.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12 návrh na I. úpravu rozpočtu MŠ Komenského
1162/38 na rok 2015
II. schvaľuje návrh na I. úpravu rozpočtu MŠ Komenského 1162/38 na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13 návrh na I. úpravu rozpočtu MŠ Litovelská 605/9 na
rok 2015
II. schvaľuje návrh na I. úpravu rozpočtu MŠ Litovelská 605/9 na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14 návrh na I. úpravu rozpočtu ZUŠ Štúrova 467/6,
Kysucké Nové Mesto na rok 2015
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II. schvaľuje návrh na I. úpravu rozpočtu ZUŠ Štúrova 467/6, Kysucké Nové Mesto na rok
2015
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15 návrh na I. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie
Údržba mesta KNM na rok 2015
II. schvaľuje návrh na I. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM na
rok 2015.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16 návrh na II. úpravu rozpočtu príspevkovej
organizácie MKŠS KNM na rok 2015
II. schvaľuje návrh na II. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS KNM na rok
2015.
(14/0/3/0 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 17.1:
Návrh spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – nebude sa to týkať aj MKŠS?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.1 návrh na doplnenie zriaďovacej listiny príspevkovej
organizácie: ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto o súpis nehnuteľného majetku, ktorý
jej bol zverený do správy
II. berie na vedomie a potvrdzuje, že od zriadenia príspevkovej organizácie ÚDRŽBA
MESTA Kysucké Nové Mesto jej zveril do správy ako zriaďovateľ, nehnuteľnosti uvedené
v prílohe č.1/ tohto uznesenia.
Toto uznesenie je súčasťou zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie:
ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto
Sídlo: Cesta do Rudiny č. 637/10, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 30231281
Príloha č. 1

Zoznam nehnuteľného majetku, ktorý zriaďovateľ Mesto Kysucké Nové Mesto previedol do
správy príspevkovej organizácii ÚDRŽBA MESTA KNM, sídlo Cesta do Rudiny 637/10, 024
01 KNM, IČO: 30231281.
Budovy:
1. Budova na ul.1.mája, č.s. 260 (bývalé Stredisko služieb škole) na parcele č. C KN 295
zapísaná na LV č. 1880 zastavané plochy a nádvoria o výmere 365 m2
2. Dom smútku KNM, č.s. 3041 na parcele č. C KN 3300/8 zapísaná na LV č. 1880
zastavané plochy a nádvoria o výmere 317 m2
3. Dom smútku Bud. Lehota, č.s. 232 na parcele č. C KN 1200 zapísaná na LV č. 438
zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m2
4. Zvonica Dúbie, č.s. 72 na parcele č. C KN 2645 zapísaná na LV č. 1880 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 8 m2
5. Kaplnka Dúbie, č.s. 128 na parcele č. C KN 2485/2 zapísaná na LV č. 1880 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 16 m2
6. Administratívna budova č.s.637/10 – LV č. 1880 na parcele č. C KN 1910/119
7. Sklad, č.s. 2901 – LV č. 1880 na parcele č. C KN 1910/120
8. Šatne a sklady, č.s. 2902 – LV č. 1880 na parcele č. C KN 1910/122
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9. Garáže a dielne, č.s. 2903 – LV č. 1880 na parcele č. C KN 1910/123
10. Sklad, č.s. 2904 – LV č. 1880 na parcele č. C KN 1910/124
11. Umyvárka áut, č.s. 2905 – LV č. 1880 na parcele č. C KN 1910/126
12. Sklad, č.s. 2906 – LV č. 1880 na parcele č. C KN 1910/127
13. Rampa, č.s. 2907 – LV č. 1880 na parcele č. C KN 1910/129
14. Zvonica v Bud. Lehote, č.s 66 – LV č. 438 na parcele č. C KN 899
15. Kaplnka Oškerda, č.s 55 – LV č. 158 na parcele č. C KN 247
Pozemky:
1. Pozemok na parcele č. C KN 294 (bývalé Stredisko služieb škole) zapísaná na LV č. 1880
záhrady o výmere 276 m2
2. Pozemok na parcele č. C KN 295 (bývalé Stredisko služieb škole) zapísaná na LV č. 1880
zastavané plochy a nádvoria o výmere 365 m2
3. Pozemok pod cintorínom KNM na parcele č. C KN 3300/1 zapísaná na LV č. 1880 ostatné
plochy o výmere 752 m2
4. Pozemok pod cintorínom KNM na parcele č. C KN 3300/2 zapísaná na LV č. 1880 ostatné
plochy o výmere 11004 m2
5. Pozemok pod cintorínom KNM na parcele č. C KN 3300/4 zapísaná na LV č. 1880 ostatné
plochy o výmere 629 m2
6. Pozemok pod cintorínom KNM na parcele č. C KN 3300/6 zapísaná na LV č. 1880 ostatné
plochy o výmere 11171 m2
7. Pozemok pod Domom smútku KNM na parcele č. C KN 3300/8 zapísaná na LV č. 1880
zastavané plochy a nádvoria o výmere 317 m2
8. Pozemok pod Domom smútku Budat. Lehota na parcele č. C KN 1200 zapísaná na LV č.
438 zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m2
9. Pozemok pod cintorínom Bud. Lehota na parcele č. C KN 1197/2 zapísaná na LV č. 438
orná pôda o výmere 816 m2
10. Pozemok pod cintorínom Bud. Lehota na parcele č. C KN 1199 zapísaná na LV č. 438
ostatné plochy o výmere 2867 m2
11. Pozemok pod cintorínom Oškerda na parcele č. C KN 416 zapísaná na LV č. 158 ostatné
plochy o výmere 1600 m2
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.2:
Návrh na prevod správy majetku 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. 17.2 návrh prevodu správy majetku k 21.09.2015 na:
 ZŠ Dolinský potok 1114/28 KNM,
 Údržba mesta Cesta do Rudiny 637/10 KNM,
 ZŠ Nábrežná 845/17 KNM,
 MsKŠS Litovelská 871/3 KNM,
 MŠ 9.mája 1292/11 KNM
a na zverenie majetku k 21.09.2015 Kysuca s.r.o. Matice Slovenskej 620/3 KNM
II. schvaľuje návrh prevodu správy majetku k 21.09.2015 na:
 ZŠ Dolinský potok 1114/28 KNM,
 Údržba mesta Cesta do Rudiny 637/10 KNM,
 ZŠ Nábrežná 845/17 KNM,
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 MsKŠS Litovelská 871/3 KNM,
 MŠ 9.mája 1292/11 KNM
a na zverenie majetku k 21.09.2015 Kysuca s.r.o. Matice Slovenskej 620/3 KNM
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.3:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – komisia výstavby prerokovala žiadosť, tento pozemok pre mesto nemá
význam.
 p. Mihalda – to isté číslo parcely je aj v nasledujúcom bode. Nejedná sa to ten istý
pozemok?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.3 žiadosť Milana Hýlla, Legionárska 1A, 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
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
1A, 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.
Žiadateľ sa zároveň zaväzuje uhradiť mestu náklady spojené so zrušením vecného
bremena na predmete prevodu.
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.
III. ruší uznesenie č. 53/2015 zo dňa 12.03.2015, ktorým zamietol žiadosť žiadateľa.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.4:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – komisia výstavby prerokovala. Žiadateľ teraz chce odkúpiť iba tú určitú časť.
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 p. Golis – komisia finančná dala návrh, aby žiadatelia o odkúpenie pozemku uhradili aj
poplatky s vkladom do katastra.
 p. Mušková, odd. právne – to je všetko ošetrené priamo v zmluve.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4 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 89 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) odpredaj časti pozemku – parcely č. C KN 62/1 zastavané plochy
a nádvoria o výmere cca 89 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísanej na LV č. 1880 vo
výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto o výmere podľa geometrického plánu,
ktorý si dajú na vlastné náklady vypracovať žiadatelia, kupujúcim: Ing. Timotej Červený
a manželka Mgr. Dana Červená, obidvaja trvale bytom Ochodnica č. 161, za cenu podľa
znaleckého posudku, ktorý si dajú na vlastné náklady vypracovať žiadatelia, pričom mesto
určí znalca.
Jedná sa o prebytočný a neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta.
Predaj nehnuteľnosti sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Dotknutá parcela bezprostredne susedí s parcelou č. C
KN 62/4 a C KN 62/26, ktoré parcely sú v BSM žiadateľov s tým, že žiadatelia majú
záujem upraviť dotknutú parcelu. Po odpredaji dotknutej parcely vo vlastníctve mesta
ostane zvyšná časť chodníka o výmere 3,8 m po šírke a 27 m po dĺžke, ktorá je využiteľná
ako zeleň, resp. chodník popri hlavnej komunikácii.
III. ruší uznesenie č. 54/2015 zo dňa 12.03.2015, ktorým zamietol žiadosť žiadateľov
o odkúpenie časti parcely č. C KN 62/1 v k. ú. Kysucké Nové Mesto.
(16/1/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.5:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – je to obdobné ako u p. Hýlla. Treba určiť dobu, dokedy to má uhradiť. Potom
nech neužíva bez právneho titulu – dať mu nájom.
 p. Neslušan – 646/3 nemá vyznačenú hranicu, aby sa mu to neodpredalo všetko
 p. Mušková – bude to vyčlenené GP.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.5 žiadosť žiadateľa: Miroslav Chovanec, Štúrova 839,
Kysucké Nové Mesto, o odpredaj časti pozemku – p. č. C KN 646/3 zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 3419 m2, (cca o výmere 190 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
190 m2, ktorá presná výmera bude určená v zmysle geometrického plánu, žiadateľovi:
Miroslav Chovanec, Štúrova 839, Kysucké Nové Mesto, za cenu podľa znaleckého
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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.
Žiadateľ sa zároveň zaväzuje uhradiť mestu náklady spojené so zrušením vecného
bremena na predmete prevodu.
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.
(17/0/0/0 - uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.6:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – komisia prerokovala žiadosť, odporúča schváliť, tie susedné parcely sú už
odpredané.
 p. Mihalda – do budúcna dať aspoň orientačne kde je to, napr. ulicu alebo iný oporný
bod. Tie čísla mi moc nevravia.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.6 žiadosť žiadateľky: p. Petra Čelková, trvale bytom
Jesenského 1234, 024 01 Kysucké Nové Mesto o odkúpenie časti pozemku – parcely č. C
KN 141/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6400 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto
zapísanej na LV č. 1880 vo výlučnom vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto, ktorá
parcela je totožná s novovytvorenou parcelou č. C KN 141/80 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 169 m2, v zmysle GP pracovná verzia.
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 v platnom znení (predaj pozemkov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa) odpredaj časti pozemku – parcely č. C KN 141/2 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 169 m2 tak, ako bude zakreslená v GP, ktorý si dá na vlastné
náklady vypracovať žiadateľka: p. Petra Čelková, trvale bytom Jesenského 1234, 024 01
Kysucké Nové Mesto.
Jedná sa o prebytočný a neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta KNM.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: žiadateľka ako vlastníčka susedných pozemkov
bezprostredne sa nachádzajúcich po obidvoch stranách dotknutej parcely má možnosť
využiť túto parcelu za účelom výstavby rodinného domu.
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.7:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – pozemok je pre mesto bezpredmetný, ale vzhľadom k tomu, že už má
postavené na našom pozemku, dať do prenájmu.
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 p. Fabšík – stavbu postavil vedome, je to pozemok, kde sa dajú umiestniť líniové
stavby.
 p. Kultán, odd. výstavby – táto stavba je stavba bez stavebného povolenia. Dať do nájmu.
 p. Neslušan – pozemok je udržiavaný, zveriť to niekomu do starostlivosti
 p. Golis – nemalo by to ostať ležať iba tak, treba sa o pozemok starať. Nemalo by sa do
budúcnosti stať, aby niekto staval bez povolenia.
 p. Mihalda – odpredať mu to, má tam postavený prístrešok. Nie je to stavba veľkého
významu.
 p. Mičian – keď je pozemok ohradený, odpredať.
 p. Randa – už dlho to má postavené a ohradené – odpredať.
 p. Mušková, odd. právne – ak sú vlastníci prístrešku, odpredať ako vlastníkovi stavby.
 p. Fabšík – som prekvapený, že takto rýchlo sa dá spískať odpredaj. Je tu návrh na
nájom, neviem prečo povedal niekto že tade nepôjde nejaké vedenie. Je tu rozvoj, za l
minútu dokážeme povedať že nebude dôležitý.
 p. Mičian – keď máme písomný návrh, hlasovať o ňom. Teraz sme sa dozvedeli, že iný
žiadateľ, ktorému bola žiadosť zamietnutá, teraz žiada ďalej.
 p. Hartel, primátor mesta – je tu nový písomný návrh, hlasuje sa o ňom.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.7 žiadosť žiadateľov: p. Ján Štens a p. Anna Štensová,
obidvaja trvale bytom: Hurbanova 2543, 024 01 Kysucké Nové Mesto, o odkúpenie časti
pozemkov – parciel č. E KN 6136 a E KN 4295/27 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktoré sú
podľa GP 30604974-57/2014 zo dňa 25. 06. 2014 totožné s novovytvorenou parcelou č.
4934/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 406 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto.
Pozemky E KN 6136 a E KN 4295/27 v k. ú. Kysucké Nové Mesto sú zapísané na LV č.
7513 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 odpredaj časti pozemkov v k. ú. Kysucké
Nové Mesto – parciel č. E KN 6136 a E KN 4295/27, zapísané na LV č. 7513 vo
výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, ktoré sú podľa GP č. 3060497457/2014 zo dňa 25. 06. 2014 totožné s novovytvorenou parcelou č. C KN 4934/7
zastavané plochy a nádvoria o výmere 406 m2 kupujúcim: Ján Štens a p. Anna Štensová,
obidvaja trvale bytom Hurbanova 2543, 024 01 Kysucké Nové Mesto, za cenu podľa
znaleckého posudku, ktorý si dajú na vlastné náklady vypracovať žiadatelia, pričom mesto
určí znalca.
Jedná sa o prebytočný a neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta.
Predaj nehnuteľnosti sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
(11/3/3/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.8:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – toto je presne ten istý prípad. Má postavené, teraz zistil, že na mestskom
pozemku.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.8 žiadosť žiadateľov: p. Vladimír Ivanko a p. Anna
Ivanková, trvale bytom Neslušská cesta 1236, 024 01 Kysucké Nové Mesto o odkúpenie
pozemkov – parciel č. C KN 3683/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2 v k. ú.
Kysucké Nové Mesto a C KN 3683/7 orná pôda o výmere 135 m2 zapísaných na LV č.
1880 vo výlučnom vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto.
12

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 v platnom znení (predaj pozemkov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa) odpredaj pozemkov – parciel č. C KN 3683/10 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 40 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto a C KN 3683/7 orná pôda
o výmere 135 m2 zapísaných na LV č. 1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové
Mesto, do BSM žiadateľov: p. Vladimír Ivanko a p. Anna Ivanková, trvale bytom
Neslušská cesta 1236, 024 01 Kysucké Nové Mesto za cenu minimálne podľa znaleckého
posudku, ktorý si dá na vlastné náklady vypracovať žiadateľ s tým, že znalca určí mesto.
Jedná sa o prebytočný a neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta KNM, ku ktorému
mesto KNM nemá žiadny prístup.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: jediné prístupové pozemky k parcelám č. C KN 3689/2,
C KN 3689/3 a C KN 3683/3, na ktorej majú žiadatelia postavený rodinný dom č.s. 1236
zapísaný na LV 1204 pre k. ú. Kysucké Nové Mesto.
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.9:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – komisia výstavby súhlasí, nie je tam iný prístup, užívajú to dlhé roky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.9 žiadosť p. Králikovej Magdy, trvale bytom
Neslušská cesta 934, 024 01 Kysucké Nové Mesto o odkúpenie pozemkov – parciel č. C
KN 3756/5 orná pôda o výmere 22 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto a C KN 3756/1 orná
pôda o výmere 896 m2 zapísaných na LV 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 v platnom znení (predaj pozemkov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa) odpredaj pozemkov – parciel č. C KN 3756/5 orná pôda
o výmere 22 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto a C KN 3756/1 orná pôda o výmere 896 m2
zapísaných na LV č. 1880 vo výlučnom vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto, do
výlučného vlastníctva žiadateľky: p. Magda Králiková, trvale bytom Neslušská cesta 934,
024 01 Kysucké Nové Mesto za cenu minimálne podľa znaleckého posudku, ktorý si dá na
vlastné náklady vypracovať žiadateľka s tým, že znalca určí mesto.
Jedná sa o prebytočný a neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta KNM, ku ktorému
mesto KNM nemá žiadny prístup.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: jediný prístup na pozemky, ktoré sú predmetom
prevodu, je z pozemku žiadateľky.
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.10:
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. 17.10 žiadosť spoločnosti: Elite Buildings, s.r.o.,
Slovenských dobrovoľníkov 1431, Čadca, o prenájom pozemkov – parciel č. C KN 889/1
zastavané plochy a nádvoria 398 m2 a C KN 888/1 zastavané plochy a nádvoria 327 m2
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v k. ú. KNM, ktoré sú zapísané na LV č. 1880 v majetku mesta Kysucké Nové Mesto, za
účelom využitia pozemkov na parkovanie motorových vozidiel a uskladnenie stavebného
materiálu.
II. zamieta spoločnosti: Elite Buildings, s.r.o., Slovenských dobrovoľníkov 1431, Čadca, o
prenájom pozemkov – parciel č. C KN 889/1 zastavané plochy a nádvoria 398 m2 a C KN
888/1 zastavané plochy a nádvoria 327 m2 v k. ú. KNM, ktoré sú zapísané na LV č. 1880
v majetku mesta Kysucké Nové Mesto.
(12/0/3/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.11:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Filo, GF park – projekt sa pripravuje, je šanca, že sa budú čerpať financie z EÚ.
 p. Poláček – konečne predložiť konkrétny projekt. Dali ste tu 3 plážové ihriská, ani 1
parkovacie miesto tam nie je. Nevieme ani koľko zainvestujete. Malo to byť do 3 rokov,
teraz to chcete predĺžiť. Chcem, aby sme to dostali v skutočnej podobe.
 p. Mušková, odd. právne – koncesná zmluva ešte nie je účinná. Je potrebné predložiť zo
strany koncesionárov projektovú dokumentáciu spôsobilú na zmenu stavebného
povolenia. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zmene stavebného povolenia
nadobudne koncesná zmluva účinnosť. Koncesná zmluva bola uzavretá dňa 16.07.2014
s tým, že koncesionári boli povinní predložiť PD do 1 roka od podpísania koncesnej
zmluv,y t. j. do 16.07.2015. Koncesionári boli riadne informovaní o tom, že Urbariát
pozem. spol. KNM podal návrh na zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia parciel, ktoré
tvorili koncesný majetok. Urbariát nebol úspešný v zrušení vyvlastňovacieho rozhodnutia
v správnom konaní I. stupňa, II. stupňa ani v mimoodvolacom konaní, o čom boli
koncesionári písomne informovaní s tým, že posledná informácia bola podaná v 3/2015.
Prečo od tejto lehoty ostali koncesionári nečinní? Pokiaľ koncesionári nepredložili PD do
16.7.2015, mesto má právo od zmluvy odstúpiť s tým, že všetky náklady znášajú
koncesionári.
 p. Behúň – komisia výstavby chcela dátum do 31.01.2016.
 člen komisie – projektant sa vyjadril, že je možné do 31.01.2016 projekt zrealizovať.
 p. Mihalda – treba to predĺžiť, nemôžu za to, čo sa stalo.
 p. Golis – vizualizácia, ktorá bola predložená verejnosti, uvidíme čo z toho?
 p. Filo, GF park – nová budova, welnes, reštaurácie, detský park, lezecká stena, fit
centrum.
 p. Drexler – chcel by som tomu veriť, že sa to poradí urobiť. Predĺžime, za rok prídete, že
odstupujete od zmluvy. Nie je tam žiadna pokuta. Pokiaľ ste išli do toho, museli ste
vedieť, čo chcete robiť. Už teraz sa dala tá lúka využívať. Môj názor je, že moc tomu
neverím.
 p. Neslušan – bol som prekvapený, že to chce niekto dostavať. Každé predĺženie stojí
peniaze, materiály sú drahšie, nedá sa žiadať kompenzácia od toho, kto toto spôsobil?
30.04.2016 – je toto definitívny termín?
 p. Hartel, primátor mesta – už sa nebudeme pýtať, odstupujeme od zmluvy.
 p. Poláček – mesto keď pochybí, dostane pokutu. Oni keď neurobia, nemajú pokutu. Oni
do 3 rokov ani nezačnú.
 p. Golis – od mája mali dosť času na to, aby konali. Je to pre mňa studená sprcha. Bolo
prezentované, že mesto bude mať z toho iba profit. Tento odstavec zmluvy zrušiť, potom
predĺžiť termín. Som na veľkých vážkach, ako pristúpim k hlasovaniu. Vy ste mali prísť
a predložiť na najbližšom zasadnutí.
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 p. Filo, GF park – nemáme s tým problém.
 p. Neslušan – nepochopil som prečo máme predlžovať termín na projektovú
dokumentáciu, projekt mohol byť už dávno. Zverejniť ho na webe mesta.
 p. Mihalda – neviem prečo by sme toto mali spochybňovať. Rozpočet bude stáť veľké
peniaze, držme im palce a schváľme to.
 p. Hartel, primátor mesta – bol predložený písomný návrh, ale komisia výstavby
predložila iný návrh, preto musíme hlasovať najskôr o ňom.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.11 žiadosť firmy GF park, s.r.o. Kysucké Nové Mesto,
IČO: 47581913, o predĺženie termínu na predloženie projektovej dokumentácie v zmysle
koncesnej zmluvy zo dňa 16. 07. 2014, do 30. 04. 2016.
II. schvaľuje návrh komisie výstavby o predĺženie termínu na predloženie projektovej
dokumentácie do 31.01.2016.
(3/10/2/3 – uznesenie nebolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.11 žiadosť firmy GF park, s.r.o. Kysucké Nové Mesto,
IČO: 47581913, o predĺženie termínu na predloženie projektovej dokumentácie v zmysle
koncesnej zmluvy zo dňa 16. 07. 2014, do 30. 04. 2016.
II. schvaľuje predĺženie termínu na predloženie projektovej dokumentácie do 30.04.2016.
III. schvaľuje Dodatok č. 1 ku koncesnej zmluve na dostavbu rozostavaného areálu plavárne,
na realizáciu stavieb na pozemkoch a ich prevádzkovanie na športovo-rekreačné účely
uzavretú v zmysle ust. § 9c/ a nasl. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a ust. § 269 ods. 2/ zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:
Obstarávateľom: Mesto Kysucké Nové Mesto, IČO:314099 a Koncesionárom: GF park,
s.r.o., Štúrova 1304, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 47581913, spoločnosť s ručením
obmedzeným, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel:
Sro, Vložka č. 61209/L, dňa 16. 07. 2014, v znení, ako je uvedené v prílohe uznesenia.
Uznesenie sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ust. §-u 9 ods.
2/ písm. g/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
(14/1/2/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.12.1:
 p. Mušková, odd. právne – ide o zmenu názvu vypožičiavateľa a zmenu výmery.
Diskusia:
 p. Poláček – ide o park, treba napísať na koľko rokov sa vypožičiava. Keby sme to
nezobrali, museli by si robiť údržbu sami – dať aspoň na 20 rokov.
 p. Hartel, primátor mesta – berieme to, aby to mohli využívať naši občania. Nemáme sa
čoho obávať, lebo územný plán určuje, čo tam bude.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.12.1 zmenu uznesenia č. 96/2013 zo dňa 12.06.2013
II. úpravu uznesenia č. 96/2013 zo dňa 12. 06. 2013 nasledovne:
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje zmluvu o výpožičke uzavretú
medzi požičiavateľom: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Panny Márie Kysucké Nové
Mesto, Komenského 1157, Kysucké Nové Mesto a vypožičiavateľom: Mesto Kysucké Nové
Mesto, ktorej predmetom je nehnuteľnosť – pozemok – parcela č. C KN 285/1 ostatné
plochy 8731 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 9323
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vo vlastníctve Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Panny Márie Kysucké Nové Mesto za
účelom jej využívania na verejnoprospešné účely, na dobu neurčitú a za podmienok
uvedených v zmluve o výpožičke.
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.12.2:
 p. Mušková, odd. právne – ide o zmenu uznesenia č. 99/2012 zo dňa 14.06.2012 –
spresnenie plochy
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.12.2 zmenu uznesenia č. 99/2012 zo dňa 14.06.2012
II. schvaľuje úpravu uznesenia č. 99/2012 zo dňa 14.06.2012 nasledovne:
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste podľa § 9a/ ods. 8/ písm. b/ zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa príslušných ustanovení nájomnej
zmluvy zo dňa 15.11.2006, odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú.
Kysucké Nové Mesto:
 parcela č. C KN 1095/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 384 m2 (pozemok
zastavaný bytovým domoc č. s. 2822),
 parcela č. C KN 1095/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 248 m2 (priľahlý
pozemok k bytovému domu č. s. 2822),
vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto do vlastníctva vlastníkom bytov č. 1 až 31
v bytovom dome č. s. 2822 na ul. ČSA v Kysuckom Novom Meste za cenu 4,98 €/m2.
Zmena uznesenia sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.12.3:
 p. Mušková, odd. právne – ide o zmenu uznesenia č. 100/2012 zo dňa 14.06.2012 –
spresnenie plochy
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.12.3 zmenu uznesenia č. 100/2012 zo dňa 04.06.2012
II. schvaľuje úpravu uznesenia č. 100/2012 zo dňa 14.06.2012 nasledovne:
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste schvaľuje podľa § 9a/ ods.8/ písm. b/
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa príslušných ustanovení
nájomnej zmluvy zo dňa 15.11.2006, odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch
v k. ú. Kysucké Nové Mesto:
 parcela č. C KN 1095/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 600 m2 (pozemok
zastavaný bytovým domom č. s. 2823),
 parcela č. C KN 1095/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 332 m2 (priľahlý
pozemok k bytovému domu č. s. 2823),
vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto do vlastníctva vlastníkom bytov č. 1 až 31
v bytovom dome č. s. 2823 na ul. ČSA v Kysuckom Novom Meste za cenu 4,98 €/m2.
Zmena uznesenia sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 17.13:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – p. Kozlík nemá ani topánky. Je v útulku, od neho nikdy nič nedostaneme.
 p. Neslušan – zo sumy 3794,21 € bude iná suma, narastie o trovy súdneho konania, trovy
exekúcie. Mali by sme to odpustiť, nemusíme živiť právnikov. Som za odpustenie.
 p. Ježo, prednosta MsÚ – ak sa odpustí, mesto bude platiť exekútorovi.
 p. Mičian – komisia sociálna neodporúča. V katastri Kysucké Nové Mesto nemá žiaden
majetok, môže však dediť.
 p. Fabšík – bude sa dlžná čiastka navyšovať?
 p. Bílešová, odd. finančné – o trovy exekúcie, úroky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.13 návrh mesta Kysucké Nové Mesto - bytové a nebytové
hospodárstvo:
a) na odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie za služby spojené s užívaním bytov voči
dlžníkom: zosnulý Ján Bajánek vo výške 1 632,54 €
zosnulá Silvia Maráčková vo výške 1 558,42€
zosnulá Dagmar Martinčeková vo výške 1 182,44 €,
b) žiadosť o odpustenie pohľadávky zo sociálnych dôvodov voči dlžníkovi: Jozef Kozlík vo výške
3 794,21 €.
II. schvaľuje trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie za
služby spojené s užívaním bytov voči dlžníkom:
zosnulý Ján Bajánek vo výške 1 632,54 €
zosnulá Silvia Maráčková vo výške 1 558,42€
zosnulá Dagmar Martinčeková vo výške 1 182,44 €
z dôvodu, že dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním na dedičoch
dlžníka.
III. neschvaľuje odpustenie pohľadávky voči dlžníkovi: Jozef Kozlík vo výške 3.794,21 €.

(17/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.14:
 p. Hartel, primátor mesta – mesto Kysucké Nové Mesto má uzatvorenú zmluvu
o spolupráci za účelom vybudovania a prevádzky Telekomunikačnej siete
s prevádzkovateľom Ing. Martinom Brodňanom – ANTECH KNM. Prevádzkovateľ nás
listom požiadal o vykonanie zmeny zmluvy v časti prevádzkovateľ z toho dôvodu, že
pôvodný prevádzkovateľ Zmluvou o predaji časti podniku previedol telekomunikačné
káble (siete) na firmu AnTechNet, s.r.o.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.14 zmenu účastníka Zmluvy o spolupráci za účelom
vybudovania a prevádzky Telekomunikačnej siete
II. berie na vedomie zmenu účastníka zmluvy na strane prevádzkovateľa: z doterajšieho Ing.
Martin Brodňan – ANTECH KNM na nového účastníka zmluvy na strane
prevádzkovateľa: AnTechNet, s.r.o. KNM, IČO: 36361780
(18/0/0/0/ - uznesenie bolo schválené)

17

K bodu č. 17.15:
 p. Hartel, primátor mesta – bola nám doručená žiadosť p. Korenčíka o prerokovanie ním
realizovanej investície do predmetu nájmu. Navrhujem, aby materiály, ktoré žiadateľ chce
prerokovať, boli predložené najskôr do komisie finančnej, tá by pripravila stanovisko pre
mestské zastupiteľstvo.
Diskusia:
 p. Golis – podklady, ktoré sme dostali, nevieme aké sú relevantné. Je podaný návrh na
súd, nech o tom rozhodne súd.
 p. Stecher – prosím oboch účastníkov ozrejmiť situáciu, nech podajú vysvetlenie aj pán
Korenčík aj pán Čierňava. Ak sa bude tvoriť komisia, chcem byť súčasťou komisie.
 p. Drexler – občania ak sa na to dívajú, nemajú podklady. Tým, že nevedia, nech p.
Korenčík povie, aby vedeli o čo ide. Netlačil by som na to, aby o všetkom rozhodoval súd.
 p. Slivka – podporujem p. Golisa, nech súd rozhodne.
 p. Golis – toto je tá rovina, ktorej som sa chcel vyhnúť. Kopec laických návrhov
a názorov. Prečo sa budeme tým zapodievať? Je to obchodný vzťah medzi dvoma
stranami. Toto budú len dohady, myšlienky, predstavy. Neriešme to, nič sa týmto
nevyrieši. Nemáme podklady.
Dávam procedurálny návrh – ukončiť diskusiu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh - ukončenie diskusie k bodu č. 17.15.
(11/6/1/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Neslušan – v tejto záležitosti nie je rozhodnuté. Pána Korenčíka sme z komisie
finančnej vyradili, pretože bol dlžný mestu.
 p. Hartel, primátor mesta – myslím si, že to bolo úplne na mieste, aby neovplyvňoval
konanie.
 p. Ježo, prednosta MsÚ – p. Korenčík podal aj sťažnosť na MsÚ. Z materiálov som sa
dozvedel viaceré veci. Vymenovávať nejakú komisiu to nemá opodstatnenie, komisia
nemá žiadne oprávnenie.
K bodu č. 18.1.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 8.1.1 – 8.2.2 am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 8.1.1 – 8.2.2 am blok.
(15/0/1/2 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.1.1 žiadosť p. Zdenky Puškovej, trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt do nájomného bytu na adresu:
Murgašova 613/7-3 Kysucké Nové Mesto pre seba a svoju dcéru Vanesu Puškovú.
II. schvaľuje žiadosť p. Zdenky Puškovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto, o súhlas
k prihláseniu na trvalý pobyt do nájomného bytu na adresu: Murgašova 613/7-3 Kysucké
Nové Mesto pre žiadateľku p. Zdenku Puškovú a dcéru Vanesu Puškovú.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.1.2 žiadosť p. Ivety Mikurdovej, trvalý pobyt Cesta do
Rudiny 2939/7A-20 Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt do
nájomného bytu na adresu: Cesta do Rudiny 2939/7A-20 Kysucké Nové Mesto svojho
priateľa Zdena Jakubíka, dcéru Ivetu Jakubíkovú a vnučku Sáru Jakubíkovú.
II. schvaľuje žiadosť p. Ivety Mikurdovej, trvalý pobyt Cesta do Rudiny 2939/7A-20 Kysucké
Nové Mesto, o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt do nájomného bytu na adresu: Cesta
do Rudiny 2939/7A-20 Kysucké Nové Mesto svojho priateľa Zdena Jakubíka, dcéru Ivetu
Jakubíkovú a vnučku Sáru Jakubíkovú.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.1.3 žiadosť p. Ivety Mikurdovej, trvalý pobyt Cesta do
Rudiny 2939/7A-20 Kysucké Nové Mesto, o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt do
nájomného bytu na adresu: Cesta do Rudiny 2939/7A-20 Kysucké Nové Mesto priateľa
svojej dcéry a to p. Antona Paškuliaka, trvalý pobyt Košťany nad Turcom.
II. schvaľuje žiadosť p. Ivety Mikurdovej, trvalý pobyt Cesta do Rudiny 2939/7A-20
Kysucké Nové Mesto, o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt do nájomného bytu na
adresu: Cesta do Rudiny 2939/7A-20 Kysucké Nové Mesto priateľa svojej dcéry a to p.
Antona Paškuliaka, trvalý pobyt Košťany nad Turcom po dobu platnosti nájomnej zmluvy
p. Ivety Mikurdovej.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.2.1 žiadosť p. Evy Gazdíkovej, trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste,
II. schvaľuje prideliť garsónku č. 9 v bytovom dome 922/42, na ul. Komenského v Kysuckom
Novom Meste p. Eve Gazdíkovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto v zmysle VZN č.
1/2012 o nakladaní s bytovým fondom mesta Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.2.2 žiadosť p. Mariana Štefanku s priateľkou Erikou
Hanuliakovou, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v
Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje prideliť 2-izbový nájomný byt č. 5 v bytovom dome 2939/7A, na ul. Cesta do
Rudiny v Kysuckom Novom Meste p. Marianovi Štefankovi s priateľkou Erikou
Hanuliakovou, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto v zmysle VZN č. 1/2012 o nakladaní
s bytovým fondom mesta Kysucké Nové Mesto.
(18/0/0/0 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 19:
Predsedajúci informoval o rôznych žiadostiach a aktivitách
1. Bytová výstavba na Kamencoch.
Bol schválený dodatok k ÚP mesta, ktorým je zadefinované, čo sa tam bude stavať. Je
však potrebné spracovať urbanistickú štúdiu. Buď ju dať vypracovať na náklady mesta
alebo využiť záujem investorov a požadovať ju od nich. Potenciálny záujemca o výstavbu
začal spracovávať UŠ. Nám musí byť jasná koncepcia celého územia. Štúdia bude
predložená na diskusiu do zastupiteľstva.
2. Rekonštrukcia rozvodov ÚK – informácia bola podaná v úvode
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3. Informácia o poliklinike – práce sa realizujú z väčšej časti z eurofondov. Teraz končíme
s I. časťou, začali sa práce v interiéri. Ukončené je verejné obstarávanie na zdravotnícke
zariadenie, čo bolo podmienkou. Vo verejnou obstarávaní sa tentoraz cena navýšila o 60
tis. Na stavebných prácach sme ušetrili. Teraz prebieha kontrola postupu verejného
obstarávania na ministerstve zdravotníctva.
4. COOP Jednota Čadca – podali žiadosť o vydanie súhlasu k realizácií parkovacieho
systému pre parkovisko supermarketu Tempo v Kysuckom Novom Meste.
5. Informácia o rekonštrukcii verejného osvetlenia – prebehla súťaž, celý projekt musí byť
zrealizovaný do konca roka.
6. Žiadosť futsalového klubu KNM o zaradenie medzi kluby MKŠS v KNM. Musia
predložiť analýzu na finančné prostriedky a využívanie športovej haly.
Diskusia:
 p. Golis – o verejnom osvetlení som chcel počuť viac – na ktorých uliciach, aké budú
použité svetlá a pod.
 p. Hartel, primátor mesta – výmena prebehne v celom meste aj v mestských častiach.
Dodávateľom bude slovenská firma, ktoré dáva 5 ročnú záruku. Bude použitých 5 druhov
svetiel podľa výkonu. Informáciu dáme na web stránku mesta.
 p. Randa – do verejného osvetlenia sú zahrnuté aj ulice od LIDL k Povinskému mostu
alebo na Podstrání – tie čo nie sú osvetlené?
 p. Hartel, primátor mesta – ide o výmenu iba jestvujúcich svietidiel. Nové budeme
financovať z vlastných zdrojov.
 p. Mihalda – dostal som meil od p. Hoštáka ako odozvu na článok p. prednostu vo
Zvestiach. Dal si urobiť svoj rozpočet, vyšlo mu to o polovicu menej.
 p. Jureková, odd. investičné – oprava bola nevyhnutnosťou. PD bola spracovaná ešte
minulý rok. Bolo vyhlásené výberové konanie, oslovili sme 9 firiem, ponuku poslala 1
firma. Neviem prečo dotyčný pán alebo jeho firma sa neponúkol to takto lacno urobiť.
 p. Fabšík – prečo sme o tomto nevedeli na komisii? Uznesenie hovorí, že sa toto bude
prejednávať v komisii. Plní sa toto uznesenie?
 p. Poláček – boli sme dohodnutí, že keď sa robí výberové konanie, bude prizvaný aj
poslanec z obvodu. Tu som nedostal nič.
 p. Neslušan – akým spôsobom boli oslovené firmy?
 p. Jureková, odd. investičné – meilom.
 p. Drexler – bol som ako poslanec pozvaný na geometrické zameranie, tu som nebol
pri otváraní obálok.
 p. Jureková – dostali sme iba 1 ponuku.
 p. Golis – toto sú už aj interpelácie?
 treba vyberať také firmy, ktoré sú rozsahom a obsahom primerané,
 predložil som podklad pre zmenu rokovacieho poriadku – predložiť na rokovanie
v 12/2015,
 ul. Matice slovenskej - medzi parkoviskami je upchatá kanalizačná šachta, vyčistiť to
 rozšíriš vianočnú výzdobu v meste aj na priľahlé ulice.
 p. Randa:
 v programe sme si odsúhlasili zmenu programu aj o bod č. 17.16 – žiadosť špeciálnej
ZŠ
 úspech mažoretiek na súťažiach Európy - hľadať prostriedky, oceniť ich aj finančne.
 26.9.2015 bude V. ročník súťaže o najlepší guláš – pozvanie
 poďakovanie za obnovenie prechodu na ul. Jesenského za horným kostolom
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K bodu č. 17.16:
 p. Hartel, primátor mesta - Špeciálna základná škola, Lipová 622, KNM si podala žiadosť
o výpožičku pozemku – dvora okolo školy po dobu 15 rokov. Stotožňujem sa s tým, aby
sme im vyšli v ústrety.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.16 žiadosť Špeciálnej základnej školy, Lipová 622
Kysucké Nové Mesto o výpožičku nehnuteľnosti – pozemku p. č. C KN 203 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 2126 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje výpožičku nehnuteľnosti – pozemku p. č. C KN 203 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 2126 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, zapísanej na liste vlastníctva č. 1880
v majetku mesta Kysucké Nové Mesto, vypožičiavateľovi: Špeciálnej základnej školy,
Lipová 622 Kysucké Nové Mesto, na dobu určitú 15 rokov s tým, že vypožičiavateľ na
svoje náklady zabezpečí starostlivosť a údržbu o predmet výpožičky a opraví súčasné
oplotenie, pričom podrobnejšie podmienky budú uvedené v zmluve o výpožičke.
III. ukladá prednostovi vypracovať zmluvu o výpožičke
T: do 30.09.2015
Z: v texte
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Behúň:
 otázka na poslancov VÚC – prečo sa robila rekonštrukcia mosta v Radoli tak ako sa
robila?
 imigranti v KNM – vyjadrenie k tomu,
Odpovedal p. Poláček, poslanec VÚC:
- most Radoľa - myslel som si, že to idú celé frézovať. Riaditeľ p. Mokrý povedal, že
musia zistiť statiku mosta. Ak bude dobrá, opravia celý most aj chodník napravo – do
ZA. Bude to súčasťou diaľnice.
 p. Hartel, primátor mesta – imigranti – vyjadrenie je na webe. Preveroval som situáciu na
cudzineckej polícii.
 p. Poláček:
 keď som to čítal na webe, bol som si to skontrolovať pred poštou, nezakladá sa to na
pravde. Keď niečo dáme na web, treba si to preveriť, je to šírenie poplašnej správy.
 retarder na ul. Komenského – prednosta nech dá odpoveď tým ľuďom čo majú
námietky. Navrhujem urobiť bezbariérový retarder ako je na Kamencoch.
 detské ihrisko pri Bille – teraz sa tam dala lanovka, večer začínajú starší. O 20.00 hod.
to zamykať.
 futbalové ihrisko Kamence – treba tam správcu, bol tam rozobraný celý plot.
 futbalové ihrisko štadión – z jednej strany je vyššie o 15 cm. Ovál ide presne okolo
práporkov, že vraj idú posunúť bránky. Zvýšenie oválu sa mi nepozdáva.
 po meste chodí deviant, obnažuje sa, nech volajú mestskú políciu
 príspevok pre p. Valíkovú – tragicky zahynul manžel
 zmluvy s p. Korenčíkom – p. Čierňava nech pošle kópie zmlúv
 most Radoľa – budem robiť čo sa dá
 chýbajúci lekári –pľúcny, neurológ – boli sme s p. Macáškom na VÚC, prisľúbili nám,
že urobia čo bude v ich moci.
Odpovedal p. Ježo, prednosta MsÚ:
 retarder bol namontovaný v súlade s vyjadrením dopravného inšpektorátu. Takýto retarder
je presne určený pre takého miesta kde je ZŠ, MŠ, CVČ.
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 p. Slivka:
- futbalové ihrisko Kamence – keď ho niekto večer uzavrie, už by tam nikto nemal byť.
Oni však preskočia plot.
- dráha ihriska – v dolnej časti treba doložiť trávu. Rozmery ihriska budú v norme, ak
bude užšie, posunie sa na pravú stranu.
- zaradiť medzi investičné akcie umelú trávu – prichystať všetko na to,
- detské dopravné ihrisko – obnoviť ho, rokovať s p. Mrenkom.
 p. Fabšík:
- zabezpečiť vytvorenie videozáznamu z rokovania zastupiteľstva zo dňa 11.06.2015,
- s akým schodkom rozpočtu sa ráta v rozpočte? Za minulý rok bol schodok 265 tis.
Treba sledovať trendy, treba pamätať na to, aby sme nezačali zle smerovať mesto.
- v 6/2015 v oklieštenej zostave bolo schválené pre firmu STAVREAL. Mali sme byť
kolegiálni, nerokovať v čase dovoleniek takýto materiál. Žiadam kontrolórku, či
v prípade STAVREALU nebolo porušenie zákona o verejnom obstarávaní.
Odpovedala p. Bílešová, odd. finančné:
- schodok rozpočtu – rozpočet sa plánuje ako vyrovnaný
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
- schodok bol vytvorený používaním prebytku z minulých rokov. V skutočnosti sme
nemali mínus, je to iba účtovný stav.
- STAVREAL – poslanci sa rozhodli slobodne, nemáte právo poslancov hodnotiť ako
hlasovali.
 p. Jakubík – hlasoval som podľa dostupných informácií podľa svojho svedomia, stojím
si za svojim hlasovaním.
 p. Neslušan:
- referendum v KNM bolo úspešné, BLOWDEC v KNM nebude. 28.07.2015 sme
dostali list z MŽP, že firma NEOCHEM upustila od zámeru toto zariadenie inštalovať.
- volebný obvod č. 6 – chodníky sú nedôstojné tejto časti, jedna mažoretka si tu vyvrtla
nohu
- migranti – sám som poslal 1 prefotenú správu prednostovi – nie je dôvod toto
bagatelizovať. Nech cudzinecká polícia podáva správy mestu kedy tu prídu.
- zmluva o odpredaji p. Štensovi – pozemok je súbežný, fakt je, že nevieme, čo bude za
20 – 30 rokov. Dať do zmluvy, že v prípade strategického záujmu je povinný ho
odpredať za rovnakú cenu.
- INA – viacnásobné sťažnosti na otáčanie autobusov a prehustenú premávku. INA má
povolenie od mesta na otáčanie autobusov.
- riešiť cestu popred kováčňu – začať budovať túto cestu. Mám informáciu, že firma,
ktorá buduje logistické centrum pre INU je ochotná predať mestu prístupovú cestu za
1 €.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
- cesta k privádzaču popred kováčňu – mám písomný návrh, že by nám cestu odpredali.
Firma za 1 € nič nedá, ponúkla mestu cestu za odpustenie 5 ročných daní
z nehnuteľností. Toto riešenie neumožňuje legislatíva. VÚC tlačí do toho, aby sme
jednali s podnikmi, ktoré budú využívať cestu na svoje zásobovanie, aby ju zaplatili.
Zatiaľ nebola vyjadrená vôľa zo strany podnikov pre takéto riešenie. V krajnom
prípade, ak nenájdeme iné riešenie, môže cestu zainvestovať mesto, aby sme dosiahli
odbremenenie mesta od nákladnej a osobnej dopravy.
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 p. Poláček – privádzač po Cestu do Rudiny nemá pre mesto cenu, potrebujeme ho až
k INE.
 p. Slivka – zoberme si taký Púchov, ide privádzač cca 5 km. Keď bude privádzač
k INE, cesta sa vybuduje.
 p. Jakubík:
- budovanie chodníkov – dobudovať pred ZŠ Nábrežná ku kurtom
- občania bytovky 900 na ul. Nábrežnej žiadajú splanirovať priestory pred vchodmi, má
mesto nejaké možnosti doviesť hlinu, výsadbu drevín – živého plota?
- poslanecká práca nie je iba to, že tu človek vystúpi. Je to práca na doma, telefón.
- parkovanie na ul. 1. mája
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
- prešetríme možnosti dovozu hliny, investičné akcie sa odsúhlasujú v mestskom
zastupiteľstve.
- parkovanie na ul. 1. mája – prednosta už podnikol určité kroky, je to na dlhšiu dobu
 p. Holienčik:
- na ul. Nábrežnej sa chodníky dvíhali, preto tam chýba hlina,
- ul. Pivovarská – nie je tam dorobený chodník, skončil v polovici zákruty
 p. Poláček:
- parkovanie na ústave – VÚC s tým nesúhlasí,
- chodí fáma, že sme odmietli 17 mil. € na športoviská, je to blbosť.
- dať slovo p. Šidlovi, keď skončíme
 p. Bandura:
- vyčistenie kanalizačných vpústí na ul. Litovelskej – 3 kusy,
- ul. Litovelská a Clementisova - spevnené plochy pod kontajnery
- prečo sa v lete nepolievali cesty? Dá sa to v budúcnosti realizovať?
- retarder ul. Litovelská
Odpovedal p. Ježo, prednosta MsÚ:
- polievanie ciest – zo pár krát boli polievané, potom sa auto pokazilo. Nie každý je
oprávnený viesť toto auto
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
- oslovil som aj útvar štátnych hasičov. Zamietli požiadavku s tým, že povolenie na túto
činnosť by im muselo dať ministerstvo vnútra.
 p. Ševec:
- poďakoval za realizáciu športového zariadenia na ul. Clementisovej, vo VO č. 5.
 p. Drexler:
- rozpočet – pri fin. operáciách nie som zástancom toho, aby sa všetko hlasovalo am
blok.
- projekt pre územné a stavebné rozhodnutie Hurbanová ulica – sú zadefinované
hranice, kde by mala viesť komunikácia. Stavebné oddelenie nech toto považuje za
záväzné, aby stavebné povolenia boli vydávané v tomto duchu.
- zaradiť realizáciu tejto stavby do rozpočtu mesta na budúci rok, aj keď nebude finálna.
Uvažovať s dlažobným povrchom, plánuje sa ďalšia výstavba rodinných domov,
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aký je výsledok kontroly v Klube 75?
webová stránka – pracovné ponuky – nebol tam oznam, vidím tu nového kolegu,
nebolo to zverejnené.
- občania Dubskej cesty – križovatka tvaru T ku INE – môžeme tu vybudovať
parkovacie miesta ku plotu do cintorína, aby nestáli v križovatke, alebo tam dať
zábranu,
- v akom stave je projekt umelej trávy na škvárovom ihrisku?
- treba priorizovať – chodníky, diaľničný privádzač
- na web stránke mesta zmizla kolonka na výberové konania, boli prísľuby
o transparentnosti. Treba zverejniť aj všetky uskutočnené konania, všetky služby
komplexne
- v rámci dodatku ÚP sme zamedzili občanom stavať, odkúpiť ten pozemok, dať to do
rozpočtu
- v zmysle zákona od 1.11.2016 robiť len elektronicky – chýbajú mi tieto služby
- sťažnosti občanov – ak majú menej ako 7 osôb, majú iba l nádobu – zamyslieť sa nad
tým.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
- klub 75 - minulý týždeň som bol na vypočúvaní, keď to bude ukončené, dám vedieť.
- nový zamestnanec – išlo o výmenu, ide o radového referenta. Nebolo to zverejnené na
webe, iba na úradnej tabuli mesta.
- umelá tráva – sme vybraní, skutočnosť je taká, že je tam limit 100 tis. €, čo nestačí ani
na trávnatý koberec. Ak by sme prispievali, musíme súťažiť firmu, FIFA už má
dodávateľa. Ide o to, či sa zvýši limit finančných prostriedkov alebo sa zníži počet
účastníkov, ktorí boli vybraní.
- verejné súťaže – nad 1000 € všetko ide cez elektronické zadanie
Odpovedal p. Ježo, prednosta MsÚ:
- križovatka T – boli sme sa pozrieť s ÚM, pôjde tam retiazka.
- odpadové nádoby – je to podľa VZN
-

 p. Šerík:
- rekonštrukcia bytového domu na ul. Litovelská – chcú si vybudovať parkovacie
miesta, a akom štádiu to je?
- zeleň v meste – ide aj o jej údržbu – ul. Kollárova, Lipová – chcú orez stromov, že vraj
sa nereagovalo na ich žiadosti.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
- orez stromov – ak žiadosť je, zaoberáme sa ňou. Nie vždy sa predstava žiadateľa
stotožňuje s odborným stanoviskom
- parkovacie miesta – ide o investičnú akciu.
Odpovedala p. Jureková, odd. investičné:
- parkovacie miesta – na tento rok neboli investičné akcie na parkovacie miesta ani
odstavné plochy pod kontajnery
 p. Mičian – som sklamaný, že sa neodčlenilo Rôzne od Interpelácií.
- predložil písomný návrh komisie sociálnej na zmenu rokovacieho poriadku komisií
MsZ – zverejňovať uznesenie z rokovania komisie, nie zápisnicu.
 p. Drexler – celkom nesúhlasím – hovoríme o celkovej práci komisie. Všade sa všetko
zverejňuje, osobné údaje sa nezverejňujú. Ako kompromis môže byť, že iba komisia
sociálna nebude zverejňovať zápisnicu ale iba uznesenie.
 p. Golis – vyriešiť to dodatkom – ak sa komisia rozhodne, môže zverejniť aj zápisnicu.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19 návrh komisie sociálnej na zmenu Rokovacieho
poriadku komisií MsZ
II. schvaľuje zmenu Rokovacieho poriadku komisií MsZ - v článku XI., bod 7 – Uznesenie
bude do jedného pracovného dňa po podpise predsedu komisie zverejnené na oficiálnej
webovej stránke mesta
(11/1/3/3 – uznesenie bolo schválené)
 p. Mičian:
- chýbajúci lekári na poliklinike – neurológ Krásno nad Kysucou, pľúcny lekár – Žilina.
- ul. Sládkovičova 1206 – umiestniť zrkadlo
- podkrovné byty 613 – radiátory nevyhovujúce, nevykurujú
- náčelník MP kde je? Sú všetky značky pre invalidov oprávnené?
 p. Palčisko:
- ul. Clementisova – cesta od LIDL je samá záplata, urobiť plynulý povrch
- cesty medzi panelákmi – opraviť povrch
- pieskoviská – tabule zákaz vodiť psov
- parkoviská – odstavené staré nefunkčné autá, zistiť majiteľov, získa sa parkovacie
miesto
- zvýšiť počet kamier
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
- odstavené staré autá na parkoviskách – platiť parkové miesto
- kamery – 4 krát dozadu sme neuspeli so žiadosťou, teraz je vypísaná výzva,
uchádzame sa opäť
- oprava cesty – je to plánovaná investičná akcia
 p. Poláček – máme kamery, malo by na nich byť aj vidieť, čo sa tam robí
 p. Bandura – pieskoviská – vymieňa sa obsah pieskovísk?
 p. Stecher:
- 9. mája pri bloku 1176 a 1181 nefunguje rozhlas, je tam iba starý rozhlas
- detské ihrisko na Kamencoch – natrieť oplotenie
 p. Golis – na ul. Kollárova nie je rozhlas, dať nový reproduktor
 p. Poláček – rozhlasy treba prekontrolovať
 p. Šidlo, prezident futsalového klubu – boli sme oslovení SFZ hrať II. celoslovenskú
súťaž. Základňa je cca 200 hráčov. Budeme KNM reprezentovať na vyššej úrovni.
 p. Poláček – treba podporiť futsal, reprezentujú KNM. Urobiť rozpočet, predložiť ho.
 p. Neslušan – futsal ide do popredia, bolo by škoda nepodporiť tých kysuckých
 p. Mihalda – podporujem chlapcov, je to pekný šport. Treba sa stretnúť s riaditeľom
MKŠS.
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K bodu č. 21:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedajúci poďakoval prítomným za
účasť a 11. zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Mgr. Daniel Bandura
I. overovateľ

Ing. Miloš Ševec, PhD.
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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