Zápisnica
zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 10.12.2015

Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh VZN č. 7/2015 o spôsobe nakladania s odpadmi na území mesta KNM
5. Návrh VZN č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2014 o dani z nehnuteľností
mesta KNM
6. Návrh VZN č. 9/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesta KNM
7. Návrh VZN č. 10/2015 o školských obvodoch mesta KNM
8. Návrh VZN č. 11/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta KNM
9. Návrh VZN č. 12/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie
na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení
10. Návrh internej smernice Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta KNM
11. Návrh na úpravy rozpočtov
11.1.Návrh na III. úpravu rozpočtu mesta KNM na rok 2015
11.2.Návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2015 ZŠ Nábrežná
11.3.Návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2015 ZŠ Clementisova
11.4.Návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2015 ZŠ Dolinský potok
11.5.Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 MŠ Komenského
11.6.Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 MŠ Litovelská
11.7.Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 MŠ 9. mája
11.8.Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 CVČ
11.9.Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 Údržba mesta
12. Stanovisko hlavnej kontrolórky k viacročnému rozpočtu mesta KNM na rok 2016-2018
13. Návrh rozpočtu
13.1.Návrh rozpočtu mesta KNM na rok 2016-2018
13.2.Návrh programového rozpočtu mesta KNM na roky 2016-2018
13.3.Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM na roky 2016-2018
13.4.Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS KNM na roky 2016-2018
14. Program hospodársko-sociálneho rozvoja mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015-2020
(materiál je zverejnený na webovej stránke mesta-http://www.kysuckenovemesto.sk/mesto-

informuje/items/program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-mesta-8934.html)
15. Plán zasadnutí MsZ KNM na rok 2016
16. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku následných finančných kontrol
17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2016
18. Opätovné prerokovanie platu primátora mesta KNM v zmysle zák. č. 154/2011 Z. z.
19. Návrh prevodu správy majetku k 21.12.2015 na: MKŠS KNM a Údržba mesta KNM
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20. Návrhy komisií
20.1.Žiadosti o pridelenie nebytových priestorov
20.2.Žiadosti o prechodný pobyt
20.3.Žiadosti o trvalý pobyt
20.4.Žiadosti o zrušenie trvalého pobytu
20.5.Žiadosti o pridelenie bytu
20.6.Žiadosti o zníženie z nájmu bytu
20.7.Požiadavka k exekúcii o vyprataní bytu
21. Rôzne
22. Interpelácie
23. Záver
K bodu č. 1:
14. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov a verejnosť, ospravedlnil neúčasť poslancov: p. Slivka, p.
Holienčik.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie predsedajúci navrhol poslancov: Daniel Bandura, Igor Behúň, Eva
Hollá
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, Eva Hollá.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: František Šerík, Miloš Ševec
Predsedajúci navrhol doplnenie programu rokovania o nasledujúce body:
19.1 – Obnova komplexu MŠ 9. mája
19.2 – Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
19.3 – Úprava výšky úveru – rekonštrukcia verejného osvetlenia
21.1 – Informácia – zriadenie integrovaného obslužného miesta
21.2 – Informácia - kontrola v Dennom centre
21.3 - Informácia - ZŠ Dolinský potok
21.4 – Informácia – privádzač a D3
Diskusia:
 p. Mičian – je v programe aj zámena pozemkov s VÚC?
 p. Hartel, primátor mesta – nie, dnes to nebude v programe.
 p. Stecher – dňa 02.12.2015 boli doručené podklady, v programe nie je p. Korenčík
 p. Hartel, primátor mesta – môže byť rozšírený návrh na vykonanie kontroly hlavnou
kontrolórkou, je to v tomto bode, nebude to samostatný bod.
 p. Neslušan – doplniť program o bod č. 19.4 – rozvody TÚV a ÚK
 p. Fabšík – ohľadom p. Korenčíka boli splnené všetky veci, prečo nie je zaradený ako
samostatný bod programu?

2

 p. Hartel, primátor mesta – žiadosť bola o vykonanie kontroly, to môže byť naplánované
v rámci kontrol hlavnej kontrolórky na rok 2016.
 p. Šerík – ide o súdny spor medzi MKŠS a p. Korenčíkom. Chceli sme hľadať určitú
dohodu, preto sme podali túto žiadosť.
 p. Drexler – doplnenie člena finančnej komisie – zatiaľ to nie je
 p. Hartel, primátor mesta – vzhľadom na rozsah rokovania a odporučenie finančnej
komisie to budeme riešiť na budúcom zastupiteľstve.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh na doplnenie programu rokovania 14.
zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 10.12.2015
II. schvaľuje program rokovania 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 10.129.2015
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh VZN č. 7/2015 o spôsobe nakladania s odpadmi na území mesta KNM
5. Návrh VZN č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2014 o dani z nehnuteľností
mesta KNM
6. Návrh VZN č. 9/2015,ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesta KNM
7. Návrh VZN č. 10/2015 o školských obvodoch mesta KNM
8. Návrh VZN č. 11/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta KNM
9. Návrh VZN č. 12/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie
na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení
10. Návrh internej smernice Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta KNM
11. Návrh na úpravy rozpočtov
11.1.Návrh na III. úpravu rozpočtu mesta KNM na rok 2015
11.2.Návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2015 ZŠ Nábrežná
11.3.Návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2015 ZŠ Clementisova
11.4.Návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2015 ZŠ Dolinský potok
11.5.Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 MŠ Komenského
11.6.Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 MŠ Litovelská
11.7.Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 MŠ 9. mája
11.8.Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 CVČ
11.9.Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 Údržba mesta
12. Stanovisko hlavnej kontrolórky k viacročnému rozpočtu mesta KNM na rok 2016-2018
13. Návrh rozpočtu
13.1.Návrh rozpočtu mesta KNM na rok 2016-2018
13.2.Návrh programového rozpočtu mesta KNM na roky 2016-2018
13.3.Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM na roky 2016-2018
13.4.Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS KNM na roky 2016-2018
14. Program hospodársko-sociálneho rozvoja mesta KNM na rok 2015-2020
15. Plán zasadnutí MsZ KNM na rok 2016
16. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku následných finančných kontrol
17. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2016
18. Opätovné prerokovanie platu primátora mesta KNM v zmysle zák. č. 154/2011 Z. z.
19. Návrh prevodu správy majetku k 21.12.2015 na: MKŠS KNM a Údržba mesta KNM

19.1 – Obnova komplexu MŠ 9. mája
19.2 – Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
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19.3 – Úprava výšky úveru – rekonštrukcia verejného osvetlenia
19.4 – Rozvody TÚV a ÚK
20. Návrhy komisií
20.1.Žiadosti o pridelenie nebytových priestorov
20.2.Žiadosti o prechodný pobyt
20.3.Žiadosti o trvalý pobyt
20.4.Žiadosti o zrušenie trvalého pobytu
20.5.Žiadosti o pridelenie bytu
20.6.Žiadosti o zníženie z nájmu bytu
20.7.Požiadavka k exekúcii o vyprataní bytu
21. Rôzne
21.1 – Informácia – zriadenie integrovaného obslužného miesta
21.2 – Informácia - kontrola v Dennom centre
21.3 - Informácia - ZŠ Dolinský potok
21.4 – Informácia – privádzač a D3
22. Interpelácie
23. Záver
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p. Ježo, prednosta MsÚ.
uzn. č. 101/2015 – v plnení
uzn. č. 103/2015 – splnené
uzn. č. 137/2015 – v plnení
uzn. č. 139/2015 – v plnení
uzn. č. 192/2015 – splnené
Diskusia:
 p. Drexler – neplní sa uznesenie 178/2014 ani 6/2015.
 p. Ježo, prednosta MsÚ – rekonštrukcia mostíka – bol iba jeden uchádzač, vyjadrenie
k správam kontrolórky – plním tak ako môžem.
 p. Neslušan – uzniesli sme sa, že na investičných akciách sa budú zúčastňovať aj
poslanci. Lávka Dolinský potok – nikto nebol prizvaný.
 p. Hartel, primátor mesta – vaša firma bola tiež vyzvaná, nemôžete teda povedať, že by ste
nevedeli, kedy sa to konalo.
 p. Fabšík – ako člen komisie výstavby môžem povedať, že sa neplní ani uznesenie
7/2015 – žiadne iné investičné akcie neboli prejednané v komisii.
 p. Jureková, odd. investičné – toto nebola investičná akcia, iba oprava.
 p. Mihalda – ako poslanec neviem čo sa v meste robí, treba vždy poslancom oznámiť, aby
sme vedeli informovať občanov.
 p. Poláček – p. Jureková občas zavolala, aby išiel niekto na kontrolný deň. Je však
problém zabezpečiť poslancov na druhý deň, každý má už svoj program. Navrhujem, aby
pri každom výberovom konaní bol prítomný p. Neslušan. V tom obvode, kde sa bude
akcia vykonávať, tam aj poslanec za príslušný obvod.
 p. Neslušan – treba si pozrieť uznesenie č. 6/2015, je tam uvedené investičné akcie
alebo rekonštrukčné práce.
 p. Fabšík – ak mostík išiel z bežnej údržby komunikácií, bolo treba novú zmluvu? Nebolo
to v rámci bežnej údržby komunikácií.
 p. Jureková – zmluvne na bežnú údržbu neboli vysúťažené jednotkové ceny všetkých
položiek na opravu mostíka.
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 p. Hartel, primátor mesta – riešilo sa to v zmysle zákona tak ako sme to riešili.
 p. Golis – je prijaté uznesenie č. 5/2003, bod F/21 – navrhujem ho zrušiť.
 p. Hartel, primátor mesta – nie je potrebné toto uznesenie rušiť.
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
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 4:
Návrh VZN č. 7/2015 o spôsobe nakladania s odpadmi na území mesta Kysucké Nové Mesto
bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Mihalda – komisia ŽP prešla VZN, vyslovili sme nespokojnosť so zákonom. Majitelia
rodinných domov sa sťažujú na to, že im nestačia 110 l nádoby. Ponúknuť im väčšiu alebo
druhú nádobu. Predložil písomný návrh na uznesenie – viď príloha č. 1
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – súhlasím, že treba zvýšiť kontrolu, skutočnosť
ukazuje, že keď neseparuje, tak mu nádoba nestačí.
 p. Šerík – predložil písomný návrh na doplnenie VZN – viď príloha č. 2. Ak je
v domácnosti napr. 7 ľudí, určite majú väčšie množstvo odpadu ako tá domácnosť, kde sú
napr. 2 ľudia. Či je kontajner väčší alebo menší, odpad je vždy ten istý. Nejde o zvýšený
náklad mesta. Môžu nám vznikať nové čierne skládky.
 p. Hartel, primátor mesta – nie je toto správny poplatok. Občan platí paušálne na osobu.
Neplatí viac keď má väčšiu nádobu. To čo predložil p. Mihalda, to korešponduje aj
s týmto návrhom. Zostane to pri návrhu p. Mihaldu.
 p. Neslušan – spoplatnenie odpadu – budú vznikať nové čierne skládky. Existuje projekt
T+T – zberný dvor v Hričove. Vyrokovať s firmou určité podmienky.
 p. Hartel, primátor mesta – je to zákonná povinnosť, nemôžeme si dovoliť kompenzovať
firme to, čo má platiť občan. Môžeme ísť na tú najnižšiu hranicu, nemôžeme z dane
oslobodiť.
 p. Poláček – za zberný dvor iba do 500 kg, čo urobí s tým ostatným odpadom? Dá ho
niekde pod most. Bol som pri rokovaní s T+T, hovorilo sa o tom, že budú aj dočisťovať.
Treba vyčleniť 1 človeka, aby sledoval naplnenosť kontajnerov. Triedený odpad –
udržateľnosť ceny je tým, že budeme riadne triediť odpad.
 p. Hartel, primátor mesta – môžeme povedať, že so zákonom nesúhlasíme, ale dodržiavať
ho musíme.
 p. Mihalda – toto prikazuje zákon. Aby sme boli na nule, museli by sme platiť
poplatok za odpad okolo 24 € na osobu, teraz platíme cca 17 €. Ostatné dopláca mesto.
 p. Hartel, primátor mesta – ak sa ukáže potreba vyššieho objemu, prehodnotíme.
 p. Drexler – v návrhu sa píše, že pôvodca odpadu, podnikateľ, má označiť pridelenú
zbernú nádobu.
Článok 4, bod 1 – uvedený je referát odpadového hospodárstva – opraviť, nepoznám
takýto referát.
Článok 4, bod 12 – mesto nezavádza triedený zber biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu, ale v článku 7, bod 3 je uvedený aj biologicky rozložiteľný odpad –
dať to do súladu.
 p. Hartel, primátor mesta – označovanie nádob PO a FO podnikatelia je kvôli identifikácii
odpadu v prípade potreby. Toto je nová vec. Referát odpadového hospodárstva- opravíme,
biologicky odpad – ide hlavne o odpad z MŠ a ZŠ, ktoré musia mať zabezpečený odber.
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 p. Drexler – upraviť to v návrhu VZN.
 p. Mičian – v prípade živelnej pohromy ako to bude s odpadom? Občania sa musia
preukázať o úhrade za odpad.
 p. Ježo, prednosta MsÚ – v prípade živelnej pohromy sa to rieši vždy operatívne, krízovou
situáciou.
 p. Hollá – doplnenie nádob na separovaný zber do Oškerdy – papier, tetrapak. Do bočných
ulíc iným spôsobom zabezpečiť, doplniť vrecia.
 p. Neslušan – cca 5 tis ton bioodpadu ročne vyprodukuje Kysucké Nové Mesto. Nech
mesto už teraz pripravuje podklady a podmienky k projektu zberného dvora v Hričove.
 p. Gábor, občan mesta – v rodinných domoch nemajú občania kde dávať odpad. Čo
s odpadom zo záhradky? Separovanie odpadu v rodinných domoch – v 21. storočí do vriec
a odvoz 1 x mesačne. V zákone nikde nie je uvedené, že na požiadanie nemôže dať mesto
väčšiu nádobu a čo nie je zakázané, to je dovolené.
 p. Hartel, primátor mesta – separovaný zber do vriec v rodinných domoch – zatiaľ sa nič
iné nevymyslelo. Ostáva pri tom, že keď žiada väčšiu nádobu, treba kontrolovať odpad, či
je separovaný.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 poslanecký návrh na doplnenie VZN č. 7/2015
o spôsobe nakladania s odpadmi na území mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje poslanecký návrh na doplnenie VZN č. 7/2015 o spôsobe nakladania s odpadmi
na území mesta Kysucké Nové Mesto nasledovne:
Článok 4, odst. 4 doplniť na konci o samostatnú vetu tohto znenia:
!Ak pôvodcovi odpadu pridelená zberná nádoba v písm. a) v objeme 110 litrov
nepostačuje, na základe jeho žiadosti sa mu pridelí nádoba s väčším objemom alebo
ďalšia 110 litrová nádoba za predpokladu, že opakovaná kontrola preukáže, že daný
pôvodca odpadu do nádoby určenej na komunálny odpad neodkladá zložky triedeného
komunálneho odpadu, t. j. papier, plasty, kovy, tetrapaky, sklo.
(14/0/1/2 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 návrh VZN č. 7/2015 o spôsobe nakladania s odpadmi
na území mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje návrh VZN č. 7/2015 o spôsobe nakladania s odpadmi na území mesta Kysucké
Nové Mesto.
(13/0/3/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5:
Návrh VZN č. 8/2015, ktorým sa nemí a dopĺňa VZN č. 7/2014 o dani z nehnuteľností mesta
Kysucké Nové Mesto bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 návrh VZN č. 8/2015, ktorým sa nemí a dopĺňa VZN č.
7/2014 o dani z nehnuteľností mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje návrh VZN č. 8/2015, ktorým sa nemí a dopĺňa VZN č. 7/2014 o dani
z nehnuteľností mesta Kysucké Nové Mesto
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)

6

K bodu č. 6:
Návrh VZN č. 9/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesta Kysucké Nové Mesto bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Randa – na komisii sociálnej sme odporučili nedávať sadzbu 0,05 €/kg ale dať sadzbu
0,015 €/kg.
 p. Mihalda – komisia životného prostredia navrhovala dať minimálny poplatok, ale
zamestnanci odboru životného prostredia nás presvedčili, že výhodnejšie je iná
sadzba.
 p. Moravčíková, odd. ŽP – vychádzame zo skutočného objemu zo zberného dvora.
Netreba ísť na tú najnižšiu hranicu, náklady mesta sú vysoké.
 p. Golis – doplniť tam aj povinnosť viesť evidenciu, kto odovzdáva odpad a v akom
množstve, kontrolovať, vyhodnocovať.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 pozmeňujúci návrh na sadzbu poplatku za kg drobných
stavebných odpadov z 0,05€/kg na 0,015 €/kg vo VZN 9/2015, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje vo VZN č. 9/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesta Kysucké Nové Mesto v Čl. I, bod 2
sadzbu 0,015 €/kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
(14/0/1/2 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 návrh VZN č. 9/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesta
Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje návrh VZN č. 9/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2014 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesta Kysucké Nové Mesto
(14/0/1/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7:
Návrh VZN č. 10/2015 o školských obvodoch mesta Kysucké Nové Mesto bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 návrh VZN č. 10/2015 o školských obvodoch mesta
Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje návrh VZN č. 10/2015 o školských obvodoch mesta Kysucké Nové Mesto
(14/0/0/3 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 8:
Návrh VZN č. 11/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto bol
poslancom doručený v písomnej forme.
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Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 návrh VZN č. 11/2015 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje návrh VZN č. 11/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Kysucké Nové Mesto
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 9:
Návrh VZN č. 12/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na
osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 návrh VZN č. 12/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
3/2015 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl
a školských zariadení
II. schvaľuje návrh VZN č. 12/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o určení výšky
dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení
(14/0/2/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10:
Návrh Zásad hospodárenia s finančných prostriedkami mesta Kysucké Nové Mesto bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – komisia finančná toto prerokovala. Boli určité pripomienky, ktoré sú
zapracované v tomto návrhu. Prenesenie zodpovednosti za čerpanie rozpočtu na každého
pracovníka, ktorý spravuje položku, ide iba o opravu rozpočtu, ktorý už bol schválený,
aby sa rozpočet dostával do vyrovnaného stavu.
 p. Drexler – čo bude obsahovať monitorovacia správa a kedy bude predkladaná?
 p. Bílešová, odd. finančné – monitor je vlastne zhodnotenie programového rozpočtu,
predkladá sa 1 x ročne.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10 návrh internej smernice Zásady hospodárenia
s finančnými prostriedkami mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje internú smernicu Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta
Kysucké Nové Mesto
III. súhlasí s tým, aby si rozpočtové a príspevkové organizácie mesta navzájom poskytovali
svoje výkony bezplatne s prihliadnutím na to, že všetky tieto organizácie sú
v zriaďovateľskej právomoci mesta.
(15/1/1/0 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 11.1:
Návrh na III. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015 bol poslancom
doručený v písomnej forme.
 p. Svrčková, zástupkyňa mesta – procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 11.1
– 11.9 am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 11.1 – 11.9 am blok.
(12/1/1/2 – uznesenie bolo schválené)
Predsedajúci p. Hartel odovzdal vedenie mestského zastupiteľstva p. Svrčkovej, zástupkyni
primátora.
Diskusia:
 p. Drexler – bod č. 11.1 – sú tam zmeny, prijatie zamestnanca, kto je to?
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – navyše nemáme, iba náhrada za odišlého p.
Neveďala.
 p. Hartel, primátor mesta – máme 1 pracovníčku, ktorá zo zdravotných dôvodov bola
preradená na iný výkon práce, na jej predchádzajúce miesto nastúpila pracovníčka, ktorá
ju počas PN zastupovala. Máme však 1 činnosť navyše – integrované obslužné miesto.
 p. Drexler – ide teda o zámenu matrikárky?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.1 návrh na III. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto na rok 2015
II. schvaľuje III. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.2 návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2015
Základnej školy Nábrežná 845/17 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2015 Základnej školy Nábrežná 845/17
Kysucké Nové Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č 11.3 návrh na III: úpravu rozpočtu na rok 2015
Základnej školy Clementisova Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje návrh III. úpravy rozpočtu na rok 2015 Základnej školy Clementisova Kysucké
Nové Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.4 návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2015
Základnej školy Dolinský potok Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2015 Základnej školy Dolinský potok
Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.5 návrh na II. úpravu rozpočtu MŠ Komenského
1162/38 Kysucké Nové Mesto na rok 2015
II. schvaľuje návrh na II. úpravu rozpočtu MŠ Komenského 1162/38 Kysucké Nové Mesto na
rok 2015.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.6 návrh na II. úpravu rozpočtu MŠ Litovelská 605/9
Kysucké Nové Mesto na rok 2015
II. schvaľuje návrh na II. úpravu rozpočtu MŠ Litovelská 605/9 Kysucké Nové Mesto na rok
2015.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.7 návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 MŠ 9.
mája Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2015 MŠ 9. mája Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.8 návrh na II. úpravu rozpočtu Centra voľného času,
Komenského 1163/40 Kysucké Nové Mesto na rok 2015
II. schvaľuje návrh na II. úpravu rozpočtu Centra voľného času, Komenského 1163/40
Kysucké Nové Mesto na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.9 návrh na II. úpravu rozpočtu príspevkovej
organizácie Údržba mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015
II. schvaľuje návrh na II. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta Kysucké
Nové Mesto na rok 2015
(13/0/2/1 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 12:
Stanovisko hlavného kontrolóra spolu s dôvodovou správou k návrhu rozpočtu mesta na roky
2016 – 2018 obdržali poslanci pred zasadnutím zastupiteľstva.
Diskusia:
 p. Drexler - postrádam zoznam investičných akcií, investovanie na komunikáciu Dubie –
Hurbanova. Myslel som, že v tomto roku sa podarilo vytvoriť štúdiu komunikácie.
 p. Chládková – na čo sú kapitálové výdavky, to môžem povedať. Rozdiel prognózou
a navýšenie štátu dáva predpoklad, že sa môžu uskutočniť iné investičné akcie.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – určitú vôľu dáva tento rozdiel, s ktorým bol
pripravený návrh rozpočtu, investičné akcie sa zvyčajne schvaľujú v máji.
 p. Hartel, primátor mesta - pripravuje sa to, bude to súvisieť s tým, ako sa rozhodneme.
Teraz schvaľujeme rozpočet objemovo, aby bol vyrovnaný.
 p. Jureková, odd. investičné – vypracovaný je projekt, postúpený do komisie stavebnej,
nemám žiaden výstup.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12 stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
mesta na roky 2016 až 2018
II. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta na roky
2016 až 2018.
(15/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 13.1:
Návrh rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2016, 2017, 2018 bol poslancom
doručený v písomnej forme.
 p. Randa – procedurálny návrh – body č. 13.1 – 13.4 prerokovať a schváliť am blok.
10

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 13.1 – 13.4 am blok.
((13/2/1/0 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Bílešová, odd. finančné – v návrhu nie je zohľadnený zákonný 4 % nárast miezd, čo
činí pre všetky subjekty mesta cca 103.000 €. Bude nutná úprava rozpočtu. Bežný
rozpočet je prebytkový, kapitálový schodkový, celkový rozpočet je vyrovnaný.
 p. Drexler – rozpočet MKŠS – konečne sme sa dočkali rozpisu po jednotlivých kluboch.
Keď sa chce, tak sa dá.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.1 návrh rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok
201 – 2018
II. schvaľuje návrh rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2016
III. berie na vedomie návrh rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2017 – 2018
Rozpočet na Rozpočet na Rozpočet na
rok 2016
rok 2017
rok 2018
A. BEŽNÉ PRÍJMY:
z toho

8 712 583

8 712 459

8 712 759

8 522 675

8 522 551

8 522 851

189 908

189 908

189 908

8 680 483

8 658 600

8 660 510

- samosprávny orgán Mesto Kysucké Nové Mesto

4 267 041

4 245 158

4 247 068

- školstvo

4 413 442

4 413 442

4 413 442

5 000

5 000

5 000

328 750

0

0

316 750

0

0

25 100

25 100

25 100

17 420

17 420

17 420

270 499

270 499

270 499

17 120

17 120

17 120

268 960

268 960

268 960

28 864

28 864

28 864

373 475

373 475

373 475

- samosprávny orgán Mesto Kysucké Nové Mesto
- školstvo

B. BEŹNÉ VÝDAVKY:
z toho

C. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
D. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ
Rozpočet MŠ Komenského
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Rozpočet MŠ Litovelská
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Rozpočet MŠ 9. mája
Bežné príjmy
Bežné výdavky
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Rozpočet ZŠ Nábrežná
Bežné príjmy

18 080

18 080

18 080

1 047 983

1 047 983

1 047 983

23 880

23 880

23 880

975 644

975 644

975 644

13 050

13 050

13 050

641 211

641 211

641 211

51 734

51 734

51 734

655 900

655 900

655 900

19 760

19 760

19 760

179 770

179 770

179 770

Bežné príjmy

640 625

640 625

640 625

Bežné výdavky

640 625

640 625

640 625

Bežné príjmy

813 650

802 950

804 140

Bežné výdavky

813 650

802 950

804 140

Bežné výdavky
Rozpočet ZŠ Clementisova
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Rozpočet ZŠ Dolinský potok
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Rozpočet ZUŠ
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Rozpočet CVČ
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Rozpočet MsKŠS

Rozpočet Údržba mesta

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.2 návrh programového rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto na roky 2016 – 2018
II. schvaľuje návrh programového rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2016
III. berie na vedomie návrh programového rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2017
– 2018
Mesto

Program 1:
Program 2:
Program 3:
Program 4:
Program 5:
Program 6:
Program 7:
Program 8:

Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
389 819
389 819
389 819
15 768
15 768
15 768
184 532
172 002
172 002
133 566
132 966
132 966
410 271
395 375
395 495
470 136
470 136
470 136
106 485
110 064
110 064
9 493
10 000
10 000

12

Program 9:
Program 10:
Program 11:
Program 12:
Program 13:
Program 14:
Program 15:

109 288
310 750
80 967
54 644
439 810
215 673
340 974
3 272 176

111 745
0
77 067
50 644
439 810
215 473
341 374
2 932 243

111 745
0
77 667
50 644
439 810
215 473
341 374
2 932 963

Program 2:
Program 10:
Program 11:

2 500
284 186
268 929
555 615

2 500
284 186
268 929
555 615

2 500
284 186
268 929
555 615

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

400
158 888
633 212
600
793 100

400
153 388
628 012
600
782 400

400
153 388
629 202
600
783 590

Program 9:
Program 14:

1 039 733
8 250
1 047 983

1 039 733
8 250
1 047 983

1 039 733
8 250
1 047 983

Program 9:
Program 14:

967 904
7 740
975 644

967 904
7 740
975 644

967 904
7 740
975 644

Program 9:
Program 14:

637 070
4 141
641 211

637 070
4 141
641 211

637 070
4 141
641 211

Program 9:
Program 14:

269 787
712
270 499

269 787
712
270 499

269 787
712
270 499

Program 9:
Program 14:

267 860
1 100
268 960

267 860
1 100
268 960

267 860
1 100
268 960

Program 9:
Program 14:

371 909
1 566
373 475

371 909
1 566
373 475

371 909
1 566
373 475

Spolu
MKSŠ

Spolu:
Údržba mesta

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

Program 9:

179 770

179 770

179 770

ZUŠ

Program 9:

655 900

655 900

655 900

9 034 333

8 683 700

8 685 610

CELKOM:

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.3 návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba
mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2016, 2017 a 2018.
II. schvaľuje rozpočet príspevkovej organizácie Údržba mesta Kysucké Nové Mesto na rok
2016
III. berie na vedomie rozpočet príspevkovej organizácie Údržba mesta Kysucké Nové Mesto
na roky 2017 – 2018.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.4 návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské
kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto na rok 2016, 2017, 2018
II. schvaľuje rozpočet príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké
Nové Mesto na roky 2016, 2017 a 2018.
(14/0/2/0 – uznesenia bolo schválené)
K bodu č. 14:
Návrh Programu hospodársko - sociálneho rozvoja mesta Kysucké Nové Mesto pre jeho
obsiahlu formu nebol poslancom doručený v písomnej forme, uverejnený bol na webovej
stránke mesta. Podľa spracovateľa boli pripomienky zapracované do návrhu.
Diskusia:
 p. Mihalda – komisia ŽP doplnila viaceré veci, ktoré sú zakomponované. Ďakujem za
spracovanie pripomienok komisie ŽP.
 p. Drexler – viac materiálov by sa malo posielať elektronicky tak ako tento materiál,
šetrili by sme naše lesy.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14 návrh Programu hospodársko – sociálneho rozvoja
mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2015 – 2020
II. schvaľuje Program hospodársko – sociálneho rozvoja mesta Kysucké Nové Mesto na roky
2015 – 2020.
(12/0/4/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 15:
Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste na rok 2016 bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Drexler – môj návrh bol taký, aby sme sa stretli 1 x mesačne. Nemáme Programové
vyhlásenie mestského zastupiteľstva, vždy je čo prejednávať, výhodnejšie by bolo sa
stretávať každý mesiac okrem prázdnin, nie potom manipulovať s programom podľa toho,
kto je prítomný na zasadnutí.
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 p. Svrčková – odmietam akúkoľvek manipuláciu s programom zastupiteľstva. Nevidím
dôvod plánovať zasadnutie každý mesiac.
 p. Hartel, primátor mesta – v mojej právomoci je zvolávať zasadnutie zastupiteľstva.
Zákon ukladá zvolať minimálne 4 x do roka. Podľa potreby sú mimoriadne zasadnutia, nie
však preto, aby som niečo presadil.
 p. Neslušan – navrhujem odhlasovať, že ak bude mimoriadne zastupiteľstvo, budú
prerokované výhradne body, ktoré sú na pozvánke. Aby tam nebol doplnený žiaden
iný bod rokovania.
 p. Hartel, primátor mesta – mimoriadne zasadnutie je zvolané vtedy, keď si to mimoriadna
situácia žiada. Je na poslancoch, či sa doplnenie programu prijme alebo nie.
 p. Neslušan – pokus o zmier v prípade STAVREAL, s.r.o. navrhla právnička mesta.
 p. Hartel, primátor mesta – zasadnutie tohto zastupiteľstva bolo zvolané na základe
iniciatívy poslancov.
 p. Poláček – ty osobne pán Neslušan si vsúval do programu body, ktoré tam neboli.
 p. Mihalda – chápem p. Neslušana čo ho vedie k tomu, aby podal uvedený návrh.
Nesúhlasím s tým, zablokovali by sme sami seba.
 p. Drexler – body rokovania sa chystajú v priebehu štvrťroka. Pravidelné stretnutia si vie
každý poslanec naplánovať. Keď už som tu na mimoriadnom zastupiteľstve, nemôžem
diskutovať v rôznom alebo s interpeláciami. Keď už sú zasadnutia navyše, mali by byť tak
ako ostatné, teda aj s bodom rôzne a interpelácie.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – práve na tvoj podnet boli zahrnuté aj body rôzne
a interpelácie. Nevieme kedy bude výzva na eurofondy, nedá sa presne určiť termín.
 p. Hartel, primátor mesta – ak má byť fungovaním poslanca to, aby určitú vec povedal iba
na zastupiteľstve pred kamerami, treba veci riešiť priebežne aj s pracovníkmi.
 p. Fabšík – mimoriadne zastupiteľstvá sú o tom, že riešime niečo mimoriadne.
Ak návrh rozpočtu dostaneme 4 – 5 dní pred zasadnutím, nie je možné to naštudovať.
Urobiť minimálne 6 zasadnutí, poslanci by sa vedeli lepšie pripraviť. Rozpočet by som
rád videl aspoň 10 dní vopred. 4 zasadnutia za rok je veľmi málo.
 p. Ježo, prednosta MsÚ – 25.11.2015 visel návrh rozpočtu na web stránke mesta.
 p. Fabšík – na riadnych zasadnutiach máme príliš veľa materiálu. Poslanci potom nie
sú pripravení. Potrebujeme viac času pred zastupiteľstvom.
 p. Hartel, primátor mesta – v papierovej podobe ste ich dostali 5 dní pred zastupiteľstvom,
15 dní pred zastupiteľstvom boli na webe.
 p. Poláček – keby to malo byť každé 2 mesiace, musia zasadať aj komisie. Poslanectvo nie
je len o zastupiteľstve.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15 Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kysuckom
Novom Meste na rok 2015
II. berie na vedomie Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste na
rok 2015.
(12/2/2/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16:
Správa o výsledku kontroly č. 2/2015, 7/2015 až 14/2015 bola poslancom doručená
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – v meste rezonuje prípad ZŠ Dolinský potok. Aké konkrétne veci boli prijaté aby
sa to neopakovalo? Takmer každá kontrola s určitými nedostatkami. Ako je možné, že
v pokladni chýbajú peniaze?
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 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – bol prijatý návrh opatrení v prípade MKŠS
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – zmysel kontrol vidím v tom, že všetci riaditelia si
zovšeobecnia výstup z kontroly, všetci by sa mali z výstupu poučiť.
 p. Poláček – kontrola ZŠ Dolinský potok – veľké peniaze unikajú.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora - celý proces je vo vyšetrovaní.
 p. Neslušan – 5 stranový dokument nedostatkov. Každý subjekt má svojho ekonóma.
Podmienky výberového konania na ekonóma v ZŠ Dolinský potok sú také prísne, tu
človek musí byť veľmi zdatný ekonóm. Ako bude vedenie mesta postupovať, aké budú
dôsledky? Takéto správy by mala kontrolórka postúpiť priamo na prokuratúru.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – vedenie sa bude týmto zaoberať, primátor mesta
bude ešte informovať o škole Dolinský potok.
 p. Drexler – pokladničná hotovosť 12.825 € chýbala v MKŠS. Sú tu zodpovední ľudia.
Prijať do každej inštitúcie kontrolóra, nech kontrolujú. Zodpovední zamestnanci by mali
pracovať podľa zákonov, nevznikali by takéto situácie. Náš hlavný kontrolór nemôže byť
všade a kontrolovať všetko. Nikto nebol disciplinárne potrestaný, ticho to ostáva.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – kontrola v ZUŠ, boli personálne zmeny.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16 správu hlavného kontrolóra mesta o výsledku kontroly
č. 2/2015, č. 7/2015 až č. 14/2015.
II. berie na vedomie správu hlavného kontrolóra mesta o výsledku kontroly č. 2/2015, č.
7/2015 až č. 14/2015.
(16/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17:
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto na I. polrok
2016 bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Neslušan – navrhol vykonať krížovú kontrolu za súčinnosti advokátskej kancelárie
Müller a Dikoš, s.r.o. na vykonanie kontroly v MKŠS.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – právnická kancelária nemá kompetencie vstupovať do
interných dokladov mesta. Oprávnený je napr. inšpektorát práce.
 p. Hartel, primátor mesta – MKŠS je naša organizácia, my máme umožniť protistrane aby
hľadala dôkazy proti nám? Som za to, nech rozhoduje niekto tretí.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – ak doplníte kontrolu, prosím špecifikovať účel
a predmet kontroly.
 p. Neslušan – ide o to, či mu boli zohľadnené investície.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – nemám vyšetrovacie kompetencie, môj vzťah je
k dokladom MKŠS.
 p. Ježo, prednosta MsÚ – vysvetlil genézu prenájmov uvedených priestorov. Jedine súd
môže v tomto prípade rozhodnúť.
 p. Neslušan – rok 2005, ktorý riaditeľ podpísal zmluvu?
 p. Šerík – podanie zo strany poslancov je preto, aby sa komplexne objasnila situácia.
Na súde je iba časť sporu. Menovaný pán má ochotu dohodnúť sa.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – mal veľa možností, nevyužil ich.
 p. Šerík – môj cieľ bol dosiahnuť dohodu.
 p. Stecher – prebieha aj mimosúdne rokovanie. Nemám prečo neveriť p. Ježovi alebo
riaditeľovi MKŠS, nech sa kontrola urobí.

16

 p. Drexler – nie všetci asi vieme o čom sa tu teraz hovorí. Nech teda rozhodne súd.
Nájomník dlhuje 5 tisíc, preinvestoval 20 tisíc, priestor sa zveľadil, mesto ho bude takto
využívať.
 p. Šerík – súd nerozhodne o tom, kto má pravdu, iba o tom, či je dlžný.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17 návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta Kysucké Nové Mesto na I. polrok 2016
II. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto na I.
polrok 2016
III. poveruje JUDr. Ing. Evu Chládkovú, hlavnú kontrolórku mesta Kysucké Nové Mesto
vykonať kontroly schválené v časti II. tohto uznesenia.
(14/0/0/3 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 18:
Návrh na opätovné prerokovanie platu primátora Mesta Kysucké Nové Mesto v zmysle zák. č.
154/2011 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov podľa
§-u 4/ ods. 4/ bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Drexler – v priebehu roka už bol daný návrh, aby sa pohyblivá zložka neudeľovala.
Odvtedy vznikli ďalšie nedostatky, neplnenie uznesení, nestotožňujem sa s predloženým
návrhom. Prikláňam sa k nulovým odmenám.
 p. Fabšík – nemáme na základe čoho rozhodnúť. Akým spôsobom sa bude ďalej
vyvodzovať zodpovednosť na ZŠ Dolinský potok?
 p. Neslušan – výsledky kontrol preukazujú, že na riadiacich miestach sú aj nekompetentní
ľudia. Vypichnem niektoré prípady: faktúra za svietidlá p. Jaroš – takéto svietidlo je 5 krát
lacnejšie inde na trhu, ďalší prípad skrátené obstarávanie – tá istá firma stále dokola, ďalší
príklad – lávka Dubská cesta – keď to išlo z bežnej údržby, prečo boli rozposielané
žiadosti na vypracovanie ponuky?
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – ide o drobnú neznalosť zákona – ide o výšku ceny aká má byť forma obstarávania a nie na to, či je to oprava alebo investícia.
 p. Jureková, odd. investičné – správne ste povedal, že vypichnete niektoré prípady.
Vypichol ste niektoré položky. Víťaz verejného obstarávania je ten, kto dá najnižšiu cenu
celkom. Nesúťažime po položkách.
 p. Hartel, primátor mesta – toto je obvyklý postup p. Neslušana. Znevažovať, vypichovať
polopravdy. Ak je predmetom súťaže určitá zákazka, súťaží sa výsledná suma a nie
jednotlivé položky, je to v súlade so zákonom.
 p. Mihalda – toto som čítal na facebooku, tu vidím priestor pre kontrolórku. Nech
vykoná kontrolu. Tie veci nech dá hlavná kontrolórka na prešetrenie.
 p. Mičian – prečo toto bolo vytiahnuté v tomto bode. Pani Jureková to vysvetlila.
Prečo nepríde p. Neslušan upozorniť na faktúru, keď na to príde. Prečo sa tá
spoločnosť neprihlásila do súťaže?
 p. Poláček – tie firmy čo povedia, že dajú nižšiu cenu, tie sú za zenitom. My všetci
sme ovce, tak si nás nazval. Všetko je podľa teba zle, na žiadnom obvode by sme nič
neurobili.
 p. Neslušan – možno predtým to bolo takto zaužívané, že sa poslanci obchádzali.
Faktúra – poslal som to na investičné oddelenie, sú to všetko nové faktúry. Ja nikoho
neočierňujem, iba kontrolujem.
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 p. Hartel, primátor mesta – ide o to, či spôsob obstarávania je v súlade so zákonom alebo
robíme niečo nezákonné.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18 plat primátora Mesta Kysucké Nové Mesto v zmysle
zák. č. 154/2011 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov podľa §-u 4/ ods. 4/
II. schvaľuje Ing. Jánovi Hartelovi, primátorovi mesta Kysucké Nové Mesto, podľa zák. č.
154/2011 Z. z., ktorým sa novelizuje zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov,
s účinnosťou od 11. 12. 2015 plat primátora Mesta Kysucké Nové Mesto vo výške
3.063,00 € mesačne z toho:
- schvaľuje podľa § 3/ ods. 1/ citovaného zákona v sume 2.171,00 € mesačne, ktorý bol
vypočítaný podľa § 4/ ods. 1/ tabuľka bod 6/ podľa počtu obyvateľov mesta Kysucké
Nové Mesto od 10 001 obyvateľov do 20 000 obyvateľov vo výške 2,53 násobok
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve na základe údajov
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá činí 858,00 €,
- rozhodlo podľa § 4/ ods. 2/ citovaného zákona o zvýšení platu o 41,08 %, čo
predstavuje 892,00 € mesačne.
(12/2/2/1 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 19:
Návrh na prevod správy majetku k 21.12.2015 bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19 návrh prevodu správy majetku k 21.12.2015 na:
MsKŠS Litovelská 871/3 KNM, Údržba mesta Cesta do Rudiny 637/10 KNM
II. schvaľuje prevod správy majetku k 21.12.2015 na: MsKŠS Litovelská 871/3 KNM,
Údržba mesta Cesta do Rudiny 637/10 KNM
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 19.1:
Obnova komplexu škôlky na MŠ 9. mája v Kysuckom Novom Meste.
 p. Hartel, primátor mesta - predpokladáme výzvu na revitalizáciu budov. Zatiaľ nevieme
konkrétne čísla, výšku spoluúčasti. Projektová dokumentácia stojí 12.600,- € + ostatné
výdavky, ktoré treba financovať. Revitalizácia bude stáť cca 320 tis. €. Spoluúčasť by
mala byť od 5 – 15 % - podľa vyprodukovanej úspory, ktorú určí energetický audit.
 p. Bandura – na základe čoho sa vybrala MŠ 9. mája?
 p. Hartel, primátor mesta – najväčší ekonomický prínos, je to čisto len zateplenie.
 p. Drexler – je to v pláne PHSR, máme na to finančné krytie?
 p. Hartel, primátor mesta – je to v PHSR, finančné krytie musíme nájsť.
 p. Drexler – teraz to schvaľujeme, je už aj návrh na zmenu rozpočtu?
 p. Hartel, primátor mesta – robíme všetko pre to, aby sme to stihli. Od vyhlásenia výzvy
po podanie žiadosti je krátky termín. Je predpoklad, že to všetci nestihnú a tým je väčšia
šanca uspieť.
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 p. Poláček – či máme alebo nemáme momentálne finančné krytie, treba využiť
možnosť keď dostaneme dotáciu.
 p. Mihalda – treba do toho ísť. Energetický audit je podmienkou.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19.1 obnovu komplexu MŠ 9. mája Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z výzvy kód OPKZP-PO4SC431-2015-6 na projekt „Obnova komplexu Materskej školy 9. mája 1292
v Kysuckom Novom Meste“ s výškou maximálneho celkového spolufinancovania
projektu zo strany mesta Kysucké Nové Mesto 15 % z celkových oprávnených
výdavkov
b) použitie finančných prostriedkov mesta na:
 vypracovanie projektovej dokumentácie
 vypracovanie energetického auditu
 zabezpečenie externého manažmentu projektu a implementáciu projektu
 činnosť stavebného dozoru
 inžiniersku činnosť
s výškou prostriedkov podľa výsledkov verejného obstarávania na tieto služby.
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 19.2:
Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v súvislosti
s potrebou vyplatiť zamestnancom ZŠ Dolinský potok Kysucké Nové Mesto mzdy za
december 2015 bol poslancom doručený pred zasadnutím zastupiteľstva.
Diskusia:
 p. Golis – môžeme to takto urobiť?
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – je to možné v prípade mimoriadnej situácie, bolo nám
povedané, že toto je mimoriadna situácia.
 p. Behúň – je reálna šanca že tie prostriedky budú získané naspäť?
 p. Hartel, primátor mesta – urobíme všetko pre to, aby sme aspoň časť získali späť.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19.2 nedostatok finančných prostriedkov v Základnej
škole Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto potrebných na úhradu miezd a platov
zamestnancov školy a s nimi súvisiacich odvodov za mesiac december 2015. Škola je
rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej právomoci mesta,
nedostatok finančných prostriedkov na úhradu miezd je spôsobený platobnou
neschopnosťou školy v súvislosti so spreneverou finančných prostriedkov bývalou
zamestnankyňou školy
II. schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu mesta Kysucké Nové Mesto v súlade so
zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. § 10 ods.9 vo
výške 47 200 €. Prostriedky rezervného fondu poskytnuté Základnej škole Dolinský potok
budú účelovo určené a použité na úhradu miezd a platov a s nimi súvisiacich odvodov
zamestnancov školy za mesiac december 2015
III. ukladá riaditeľovi Základnej školy Dolinský potok zabezpečiť, aby spreneverené finančné
prostriedky zistené v účtovníctve školy za rok 2015 boli zaúčtované ako pohľadávka
Základnej školy Dolinský potok voči zodpovednej bývalej zamestnankyni a v nákladoch
ZŠ ako manko a škoda.
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Akýkoľvek príjem zo splácania tejto pohľadávky je Základná škola Dolinský potok
povinná poukazovať na účet mesta Kysucké Nové Mesto do 3 dní od ich pripísania na
účet školy alebo prijatia hotovosti do pokladne školy do výšky sumy poskytnutej
z rezervného fondu mesta.
T: ihneď
Z: v texte
(17/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 19.3:
Návrh na úpravu výšky žiadaného úveru na finančné zabezpečenie investičnej akcie
Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Kysucké Nové Mesto na celkovú čiastku 750.000 €
bol poslancom doručený pred zasadnutím zastupiteľstva.
Diskusia:
 p. Poláček – prečo by sme nemohli zobrať aspoň 1,2 mil? Ostatok bude ako záloha na
niečo potrebné.
 p. Hartel, primátor mesta – podľa mojich vedomostí to výhodné úverovanie je iba na
určitý účel.
 p. Behúň – ostáva v tom projekte zahrnuté Kamence – Povina?
 p. Hartel, primátor mesta – toto nie je rozšírenie, iba výmena jestvujúcich. Rozšírenie
bude následne.
 p. Golis – tých 500 tis. z domu kultúry prečo ešte nevrátili?
 p. Hartel, primátor mesta – je to v súlade so zmluvou, čakáme.
 p. Golis – treba trochu bližšie popísať ten projekt, kedy bude realizácia.
 p. Jureková, odd. investičné – ide o výmenu osvetľovacích telies, cca 1430 svietidiel
v meste a priľahlých častiach. V sobotu bude aukcia, v pondelok by mal byť výsledok,
dodávateľ predloží vzorky svietidiel. Následne kontrola verejného obstarávania na
ministerstve, do konca roka vyplatené peniaze na účet dodávateľa – budú vinkulované,
dostane až po odvedení práce.
 p. Golis – aká je plánovaná životnosť svietidiel?
 p. Jureková – ide o LED svietidlá, deklarujú určite vyššiu.
 p. Golis – treba robiť rezervu, bude potrebná výmena po určitom období.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19.3 nové skutočnosti týkajúce sa prijatia návratného
zdroja financovania – úveru mestom Kysucké Nové Mesto na financovanie investičnej
akcie Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Kysucké Nové Mesto. Prijatie úveru je
potrebné na preklenutie časového nesúladu medzi potrebou prefinancovania investičnej
akcie a poskytnutím nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja
II. schvaľuje zvýšenie čiastky úveru zo 600 000 € na celkovú sumu 750 000 na finančné
zabezpečenie investičnej akcie Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Kysucké Nové
Mesto v súvislosti s Rozhodnutím o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
č. 21408/2015-1000-46416 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako
Riadiaceho orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
III. súhlasí s vystavením vlastnej blankozmenky mesta Kysucké Nové Mesto a podpísaním
dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke ako poskytnutím zábezpeky na úver banke
na zvýšenú sumu úveru
IV. splnomocňuje primátora mesta vystaviť a podpísať vlastnú blankozmenku mesta Kysucké
Nové Mesto a dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke.
(16/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 19.4:
Rozvody teplej úžitkovej vody a ústredného kúrenia.
Diskusia:
 p. Drexler – prezentoval požiadavku občanov, aby rozvody tepla sa nedostali do rúk
iného. Obava vzniká z toho, že nie je známe kto bude predkladateľ výzvy, chceli by sme
mesto zaviazať, že ak by investorom bola Kysuca, nedať do jeho majetku rozvody, určiť
kontrolný orgán ako dozor.
 p. Hartel, primátor mesta – takéto odporučenie bolo prerokované aj v komisii, ktorá bola
určená mestským zastupiteľstvom. Závisí to od výzvy, taktiež aj od možnosti
zrealizovania zámeru. Zatiaľ zo známych podkladov vieme, že vstup na cudzie pozemky
umožňuje zákon o energetike. V utorok je stretnutie komisie s väčšinovým vlastníkom,
tam sa môžu všetky otázky prediskutovať. Záväzky, ktoré budú predmetom zmluvy, túto
bude zastupiteľstvo prerokovávať.
 p. Golis – hovorí sa, že bude potrebná rekonštrukcia výhrevne, čo to pre občana
znamená, nech to zástupca Kysuca vysvetlí, keď príde na komisiu.
 p. Fabšík – na 99 % oprávneným žiadateľom môže byť obec aj dodávateľ tepla. V Čl.
4, ods. 6 – dáme iba predbežný súhlas. Ak bude investorom Kysuca, aby sa podľa
tohto odseku oni nestali vlastníkom. Jednoznačne definovať aj budúce majetko-právne
vzťahy. Celý ten článok je veľmi dôležitý. Žiadateľom nech je mesto, stavebníkom
bude Kysuca.
 p. Drexler – Kysuca je momentálne nájomca. V roku 2020 jej končí zmluva. Teraz
ideme s nimi do projektu, či ostane ona ako výhradný dodávateľ tepla? Nechať si
otvorené vrátka, aby rozvody ostali v majetku mesta.
 p. Fabšík – toto nech je aplikované aj na nový zdroj. Jedna vec sú rozvody, jedna vec
je vnútorné vybavenie kotolní. Predložil písomný návrh na uznesenie – príloha č. 3
 p. Behúň – Kysuca už teraz chodí po domoch, že bude nahradená výmeníčka za novú,
bude to ich vlastníctvo.
 p. Janíková, občianka mesta – ľudí zaujíma ako prebiehajú práce na projekte, práca
komisie. Po schránkach boli rozdané letáky, 50 % by dostali z eurofondov, 50 % by dali
oni, čo by sme v konečnom dôsledku 15 rokov splácali my občania. Apelujem na
primátora, aby chránil občanov.
 p. Lukáč, občan mesta – zákon o tepelnej energetike hovorí, že vlastníctvo sa po vykonaní
preložky nemení. Zastupiteľstvo by malo mať predložený projekt, rozmýšľať o novej
zmluve, bola podpísaná v dobe, kedy cena bola stanovená štátom. Teraz je situácia iná.
Výroba a rozvod tepla je zlaté vajce, ktoré si každý stráži. Dozorná rada zmizla zo
zmluvy, čo je na škodu.
 p. Fabšík – dozorná rada – opýtať sa na možnosť jej zriadenia.
 p. Jakubík – zavolať zástupcu Kysuce tu na zastupiteľstvo, aby to vysvetlil.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19.4 poslanecký návrh ohľadom rozvodov tepla
II. zaväzuje mesto Kysucké Nové Mesto konať tak, aby v prípade, že investorom bude Kysuca
s.r.o., neprešli rozvody tepla a ostatné technologické zariadenia do vlastníctva Kysuca
s.r.o. ako je uvedené v Zmluve o nájme medzi mestom Kysucké Nové Mesto a Kysuca
s.r.o. zo dňa 29.03.2000, v čl. IV, ods. 6.
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 20.1:
Návrhy komisií boli poslancom doručené v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Holienčik – procedurálny návrh – navrhujem bod 20, s výnimkou bodov 20.4.1 a 20.5.1
prerokovať a schváliť am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – body č. 20 s výnimkou bodov 20.4.1 a 20.5.1 prerokovať
a schváliť am blok.
(15/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode č. 20.1 v zmysle § 9a ods. 9 zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí
výsledky výberového konania na prenájom časti nebytového priestoru v priestoroch
Polikliniky na Belanského ul. 1346 v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje prenájom časti nebytového priestoru v Poliklinike na Belanského ul. 1346
v Kysuckom Novom Meste v prospech nájomcu Interne, s. r. o., Ametysova 14/631, 010
09 Žilina, IČO: 36 440 078, ktorý splnil podmienky výberového konania a ponúkol
najvyššiu cenu 19,70 €/m2/rok bez služieb. Ide o priestory o výmere 34,75 m2 na poschodí,
ktoré sa budú využívať na poskytovanie služieb: poskytovanie zdravotnej starostlivosti –
ambulancia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo a nájomná zmluva sa uzatvorí
na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.1.2016.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode č. 20.2.1 žiadosť p. Evy Gazdíkovej trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto
o súhlas k prechodnému pobytu pre svojho syna p. Miroslava Gazdíka na adresu:
Komenského č. 922/42-9 Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje žiadosť p. Evy Gazdíkovej trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o súhlas
k prechodnému pobytu pre svojho syna p. Miroslava Gazdíka na adresu: Komenského
922/42-9 Kysucké Nové Mesto, po dobu platnosti nájomnej zmluvy p. Evy Gazdíkovej.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20.2.2 žiadosť p. Jaroslavy Šmehýlovej trvalý pobyt
Kysucké Nové Mesto o súhlas k prechodnému pobytu pre priateľa p. Jozefa Holáňa na
adresu: Kysucké Nové Mesto, Murgašova 994 – byt č. 43
II. schvaľuje žiadosť p. Jaroslavy Šmehýlovej trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o súhlas
k prechodnému pobytu pre priateľa p. Jozefa Holáňa na adresu: Kysucké Nové Mesto,
Murgašova 994 – byt č. 43 počas platnosti nájomnej zmluvy p. Jaroslavy Šmehýlovej.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20.3.1 žiadosť p. Ľubice Macekovej, trvalý pobyt
Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt pre svojho priateľa p. Juraja
Krála na adresu: Kysucké Nové Mesto, Clementisova 1048/37-51
II. schvaľuje žiadosť p. Ľubice Macekovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o súhlas
k prihláseniu na trvalý pobyt pre svojho priateľa p. Juraja Krála na adresu: Kysucké
Nové Mesto, Clementisova 1048/37-51.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20.3.2 žiadosť p. Jany Janoušovej, trvalý pobyt Dubská
cesta 1376/5-32 Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt pre svoju
mamu p. Antóniu Janoušovú a to na adresu: Dubská cesta 1376/5-32 Kysucké Nové Mesto
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II. schvaľuje žiadosť p. Jany Janoušovej, trvalý pobyt Dubská cesta 1376/5-32 Kysucké Nové
Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt pre svoju mamu p. Antóniu Janoušovú a to
na adresu: Dubská cesta 1376/5-32 Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20.3.3 žiadosť p. Viery Matejčíkovej, Murgašova 613/537 Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu svojej dcéry Viery Matejčíkovej na adresu:
Murgašova ul. 613/5-37
II. schvaľuje žiadosť p. Viery Matejčíkovej, Murgašova 613/5-37 Kysucké Nové Mesto
o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt pre svoju dcéru Vieru Matejčíkovu na adresu: ul.
Murgašova č. 613/5-37.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20.4.2 žiadosť p. Michaely Gubániovej, Cesta do Rudiny
2939/7A-12 KNM o zrušenie trvalého bytu, ako nájomníčka predmetného bytu a to pre
svojho bývalého priateľa p. Róberta Obertu
II. schvaľuje žiadosť p. Michaely Gubániovej, Cesta do Rudiny 2939/7A-12 KNM o zrušenie
trvalého bytu, ako nájomníčka predmetného bytu a to pre svojho bývalého priateľa p.
Róberta Obertu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20.5.2 žiadosť p. Milana Pastvu, trvalý pobyt KNM 0
o nájomný byt
II. schvaľuje pridelenie garsónky č. 47 na Dubskej ceste 1376/5 v KNM a to p. Milanovi
Pastvovi, trvale bytom Kysucké Nové Mesto 0 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. 20.5.3 žiadosť p. Jany Dršmanovej, bytom Kysucké Nové
Mesto o nájomný byt
II. schvaľuje pridelenie garsónky č. 32 na Murgašovej ul. č. 613/5 v Kysuckom Novom Meste
p. Jane Dršmanovej bytom 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. 20.5.4 žiadosť p. Tomáša Ochodničana, bytom Kysucké
Nové Mesto o nájomný byt
II. schvaľuje pridelenie 1-izbového bytu č. 7 v bytovom dome 2939/7A ul. Cesta do Rudiny
v Kysuckom Novom Meste p. Tomášovi Ochodničanovi bytom 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. 20.5.5 žiadosť p. Simony Jedinákovej, bytom Kysucké
Nové Mesto o nájomný byt
II. schvaľuje pridelenie 1-izbového bytu č. 46 v bytovom dome 994 na ul. Murgašovej
v Kysuckom Novom Meste p. Simone Jedinákovej bytom Sládkovičova 1232/24 Kysucké
Nové Mesto v zmysle VZN č. 1/2012 o nakladaní s bytovým fondom mesta Kysucké Nové
Mesto
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III. schvaľuje v prípade uvoľnenia 1-izbových bytov nasledovných žiadateľov o 1- izbové byty:
a) Janu Janoušovú z KNM
b) Barboru Holubovú z KNM
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20.6.1 žiadosť p. Martiny Bilíkovej zo Štúrovej 2591/2626 Kysucké Nové Mesto o zníženie z nájmu bytu
II. schvaľuje žiadosť p. Martiny Bilíkovej zo Štúrovej 2591, byt č. 26 KNM o zníženie
mesačného nájmu a to o 50% až do odstránenia závad v nájomnom byte, ktorý užíva.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20.6.2 žiadosť p. Daniela Adámka s priateľkou Janou
Zradulovou zo Štúrovej 2591/26-11KNM o zníženie z nájmu bytu
II. schvaľuje žiadosť p. Daniela Adámka s priateľkou Janou Zradulovou zo Štúrovej 2591,
byt č. 26 KNM o zníženie mesačného nájmu a to o 50% až do odstránenia závad
v nájomnom byte, ktorý užíva.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20.7 podnet – informácia od správcu bytov, vo veci
postupu pri exekúcii o vyprataní bytu r. Okapalovej
II. schvaľuje pokračovať v exekučnom konaní r. Ivety Okapalovej s manželom Jozefom
o vyprataní bytu č. 12 v bytovom dome 1376/5 ul. Dubská cesta Kysucké Nové Mesto.
(15/0/0/2 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 20.4.1:
Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu bola poslancom doručená v písomnej forme.
 p. Poláček – procedurálny návrh – body č. 20.4.1 a 20.5.1 prerokovať a schváliť am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – body č. 20.4.1 a 20.5.1 prerokovať a schváliť am blok.
(11/0/0/6 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Mičian – komisia sociálna žiadosť prerokovala, odporúča žiadosť schváliť.
 p. Poláček – pamätám si, že ten byt odkúpil syn, súd rozhodol, že ho musí vrátiť mestu,
prečo sa tak stalo? Je to právne možné zrušiť takto trvalý pobyt?
 p. Galbavá, sestra p. Slobodovej – moja sestra dostáva dôchodok, riadne si platí nájom,
pomáha jej syn, ktorý ju navštevuje, stará sa o ňu.
 p. Ježo, prednosta MsÚ – p. Slobodová tu bola, že si ten byt nechce kúpiť.
 p. Poláček – ľudia dlhujú peniaze na nájomnom a stále bývajú v byte, ona si platí
nájom.
 p. Mičian – máme žiadosť o výmenu bytu za 1 izbový, nakoľko p. Slobodová nemá taký
príjem, aby si ho mohla platiť. Súdobne jej bol určený poručník.
 p. Stecher – trochu poznám túto rodinu. P. Slobodová je svojprávna aby mohla takto
rozhodovať?
 p. Poláček – odročme žiadosť kým to riadne prešetríme.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20.4.1 žiadosť p. Anny Podpleskej v zastúpení p. Lýdii
Slobodovej, ako jej poručníčka žiada o zrušenie trvalého pobytu v byte č. 2 v bytovom
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dome 1299/14 na ul. Revolučnej v KNM a to: Miroslav Drábik, Augustín Sloboda,
Marcela Roháčová, Lukáš Roháč, Stanislav Roháč, Pavol Roháč
II. odročuje žiadosť p. žiadosť p. Anny Podpleskej v zastúpení p. Lýdii Slobodovej, ako jej
poručníčka žiada o zrušenie trvalého pobytu v byte č. 2 v bytovom dome 1299/14 na ul.
Revolučnej v KNM a to: Miroslav Drábik, Augustín Sloboda, Marcela Roháčová, Lukáš
Roháč, Stanislav Roháč, Pavol Roháč
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Prijatím tohto uznesenia sa bod č. 20.5.1 stáva bezpredmetným.
K bodu č. 21.1:
Zriadenie integrovaného obslužného miesta – sú to univerzálne miesta, na ktorých si budú
môcť občania vybaviť úradné záležitosti. Tieto integrované obslužné miesta budú povinne zo
zákona zriadené na mestských a obecných úradoch, ktoré sú zároveň matričnými úradmi.
Mesto má pracovníka, ktorý už absolvoval prvé školenie organizované ministerstvom
financií. V prvej fáze sa budú vydávať napr. výpis LV, výpis z obchodného registra, odpis
z registra trestov. Tento systém sa bude rozširovať tak, že neskôr bude možné získať výpis
z verejných aj neverejných informačných systémov, úradne skonvertovať dokumenty a listiny
alebo využívať doplnkové služby ako tlač, skenovanie, kopírovanie dokumentov, kontrola
a sprístupnenie obsahu elektronickej schránky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 21.1. informáciu o zriadení integrovaného obslužného
miesta
II. berie na vedomie informáciu o zriadení integrovaného obslužného miesta na Mestskom
úrade v Kysuckom Novom Meste.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 21.2:
Informácia o ukončení vyšetrovania v Dennom centre Klub 75.
 p. Hartel, primátor mesta – mestu bolo doručené Uznesenie Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Žiline, odboru kriminálnej polície ohľadom prešetrenia podozrenia
z trestného činu sprenevery podľa § 213 Trestného zákona. Vypočutí boli viacerí
svedkovia. Či došlo k sprenevere sa nepodarilo získať relevantné dôkazy. Vyšetrovací
orgán dospel k záveru, že v danom prípade skutok, pre ktorý sa viedlo trestné stíhanie sa
stal, avšak tento skutok nie je trestným činom ani priestupkom a teda trestné stíhanie musí
byť zastavené. Určenie zodpovednosti je v kompetencii mesta Kysucké Nové Mesto.
V disciplinárnom konaní bol uložený finančný postih – na 3 mesiace krátenie osobného
príplatku.
Diskusia:
 p. Mihalda – tu sme sa pýtali na niečo iné. Na prezenčných listinách boli podpísaní ľudia,
ktorí sa akcie nezúčastnili, potvrdenky o uskutočnení nákupu boli napr. z 18.00 hod,
pričom akcia sa konala o 16.00 hod.
 p. Hartel, primátor mesta – preto som to posunul na orgány činné v trestnom konaní. Zo
záverečnej správy sa nepreukázalo osobné obohatenie. Neviem teraz rozprávať ku
prezenčným listinám, neviem to zistiť, keď to nezistil orgán činný v trestnom konaní. Pre
mňa bolo podstatné, či došlo k osobnému obohateniu.
 p. Mičian – podľa mňa je to principiálny problém.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – uznesenie o ukončení vyšetrovania prišlo na mesto
dňa 10.11.2015, ja som ho dostala včera. Je z neho zrejmé, že došlo k použitiu verejných
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prostriedkov v rozpore s určeným účelom, nehospodárnemu, neefektívnemu a
neoprávnenému odčerpaniu finančných prostriedkov. Dochádzalo k falšovaniu podpisu
nadriadeného.
 p. Neslušan – ďakujem kontrolórke za správu. Kontrolórka tiež neočierňuje, iba
kontroluje. Toto je ukážkový príklad, aká toto je zodpovednosť? Aj tu sa jedná o stratu
peňazí. Na jednom prípade sú personálne zmeny, tuto iba smiešne pokarhanie.
 p. Hartel, primátor mesta – ZUŠ a DC sú neporovnateľné. Tu by som sa mohol pýtať
viacerých, ako to mohlo prísť až do takéhoto stavu.
 p. Šerík – dobre že kontrolórka prečítala aj to ostatné. Chcem sa ospravedlniť
kontrolórke, keď sme schvaľovali túto kontrolu, nemohol som tušiť, čo to všetko
obnáša, že žiaden policajt nevyšetrí, kto zjedol ten jogurt alebo baklažán. Záver je
taký, že vyšetrovanie je právoplatné ukončené.
 p. Poláček – kde sa dá prečítať Štatút denného centra?
 p. Mičian – na základe týchto informácií, ktoré dali členovia denného centra sa zmenil
štatút. Je možnosť čerpania finančných prostriedkov aj pre hostí. Pri takýchto akciách sa
stáva, že organizátor nevie presný počet ľudí čo sa zúčastnia, preto robí vyúčtovanie až po
ukončení akcie.
 p. Mihalda – som organizátorom podujatí, kde je cca 250 – 300 ľudí, práve že viem
ako sa to robí.
 p. Novotná, bývalá vedúca odd. finančného – som v šoku z toho, čo sa tu deje.
Kontrolórka spracovala správu, vy poslanci si ju vypočujete a nič sa nedeje. Pán primátor
neveril kontrolórke, dal to na trestné stíhanie.
 p. Hartel, primátor mesta – ty skúsená finančníčka, že tebe to prešlo a ty si to podpisovala
na vyplatenie. Určite k chybám došlo, o tom som nepochyboval, vadilo mi na kontrole, že
sa tam spomínajú iba tí dvaja ľudia, nespomína sa bývalá vedúca finančného, ktorá
účtovné doklady od pracovníčky preberala, vadilo mi, že to 3 – 4 roky bežalo, až potom,
keď sa ľudia ozvali, dal som pokyn na kontrolu. Išlo mi o to, či si niekto nakúpil a nechal
si pre seba.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – pamätám si, že v roku 2012 si dal tejto pracovníčke
zákaz samostatne nakupovať.
 p. Neslušan – ubezpečujem, že nie všetci poslanci sa k tomuto stavajú benevolentne.
 p. Šerík – či ten postih je postačujúci, treba sa zamyslieť.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 21.2 informáciu o ukončení vyšetrovania v dennom
centre
II. berie na vedomie informáciu o ukončení vyšetrovania v dennom centre a opatreniach
urobených na odstránenie nedostatkov.
(10/2/2/3 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 21.3:
Informácia o odčerpávaní finančných prostriedkov na ZŠ Dolinský potok.
 p. Hartel, primátor mesta – zvažujem odvolanie riaditeľa školy. Požiadal som o stanovisko
radu školy, nesúhlasí s odvolaním. Ešte si potrebujem skonfrontovať nezrovnalosti. Do
konca roka vyriešim v súlade s právnymi predpismi.
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K bodu č. 21.4:
Informácia o privádzači a diaľnici D3.
 p. Hartel, primátor mesta – p. Drexler bol na určitom rokovaní na NDS, kde presadzovali,
aby sa robilo riešenie D3 cez Rudinskú križovatku, privádzač do INY ako samostatnú
stavbu v predstihu. Výsledok bol taký, že to, čo sme my vyrokovali za prítomnosti
dotknutých orgánov, kde sme dohodli, že budeme akceptovať estakády. NDS nadobudla
pocit, že nevieme čo chceme. Jedni súhlasia s estakádou a privádzač bude etapa, druhí
chcú samostatnú stavbu. Ešte raz navštívime generálneho riaditeľa NDS, kde bude
akceptovaná estakáda, privádzač až do priemyselnej zóny. Sme v konaní s firmou
NETREND, pozemok je INY, dohodlo sa, že NETREND za odpustenie 5 ročných daní dá
do vlastníctva, čo nie je možné. Našli sme iné riešenie – pozemky sa vymenia. Pôjdeme aj
do riešenia, že vložíme aj vlastné finančné prostriedky.
 p. Neslušan – vyprosujem si, že som niekomu povedal nezmysly, bol to jeden
z možných návrhov. V roku 2008 bolo sedenie na ministerstve dopravy, vyžiadať si
rozhodnutie.
 p. Hartel, primátor mesta – vybavili sme, že privádzač sa potiahol až do Rudiny.
 p. Poláček – oni prišli s týmto návrhom, ešte že je to lacnejšie o 30 mil. Aj p. Súkenník
súhlasil s týmto návrhom.
 p. Mihalda – dnes tu padajú samé vážne obvinenia. Keď sa niekto samozvane vyberie
do Bratislavy rokovať a neguje vyjadrenia cca 40 ľudí čo sa dohodli, takto to vyzerá.
 p. Hartel, primátor mesta – možno to robili s dobrým úmyslom.
 p. Fabšík – v tomto bode sme ¾ riešili omáčky. Ak chcel p. Drexler rozdeliť stavby,
tak preto, aby sa vôbec mohol privádzač realizovať skôr. Tu je vážny problém, či to
bude pred alebo po roku 2020.
 p. Hartel, primátor mesta – keď nebudeme ťahať za jeden povraz, môže sa stať, že budú
stavať inde.
K bodu č. 21 a 22:
 p. Poláček:
 k p. Slobodovej nech ide komisia a zistia stav, aký tam je. Keď ju dáme do 1 izbového
bytu, bude robiť to isté.
 prenosy zo zastupiteľstva, ako to je so záznamami?
 p. Golis rozprával, že keď sa bude robiť daňový úrad, bude tam správa daní. So
všetkým treba chodiť do Žiliny.
 k 30.12.2015 odchádza z polikliniky zubár MUDr. Jakubčík. Príde nový na plný
úväzok Prvý mesiac ho bude zastupovať iný lekár. Chce tu ísť aj ďalší zubár.
 neurológ – už som bol aj v Čadci na poliklinike, nie je nikto voľný.
 pľúcny lekár – nebude tu, treba chodiť do Žiliny
Odpovedal p. Ježo, prednosta MsÚ:
- záznamy zo zastupiteľstva – aspoň jeden odvysielať
 p. Brodňan, spoločnosť AnTechNet – problém je v tom, že tento záznam treba nejako
spracovať, toto je nákladné. Vypracujeme ponuku na 1 alebo 3 opakovania.
 p. Mičian – byt p. Slobodovej treba vypratať. Už v minulosti smeti vypratávali. Sestra
je dlžná, teraz sa chce nasťahovať k p. Slobodovej.
 p. Poláček - v Krásne nad Kysucou keď chceli lekárov, museli mu dať byt. Rátať aj
s touto možnosťou.
 p. Golis – zrušenie trvalého pobytu – schvaľovali sme trvalé pobyty ako na bežiacom
páse, že nás to k ničomu nezaväzuje.
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Lekári – výsledok je nulový ako ja som tiež chodil ohľadom daňového úradu, výsledok je
tiež nulový.
 p. Neslušan:
 podal písomný návrh (viď príloha č. 4) na zaradenie futsalového klubu pod MKŠS.
 p. Hartel, primátor mesta – problém nie je len v tom zaradení pod MKŠS, vyvstavajú
z toho ďalšie náklady, prejednať to v športovej komisii.
 p. Neslušan – každý klub potrebuje to isté, nemajú nejaké požiadavky na financie.
 p. Hartel, primátor mesta – prečítal stanovisko komisie, neschvaľuje to. Ešte raz to
dôkladne prebrať v komisii.
 p. Čierňava, MKŠS - konečne sme sa dopracovali k rozpočtom jednotlivých športových
oddielov, klubov. Oni žiadali cca 7 tis. € od MKŠS. Ten oddiel čo sa zrušil už nie je
v rozpočte zaradený.
 p. Mihalda – chalani by mali byť pod mestom. Zaraďme ich pod futbal, potom
uvidíme aký bude ďalší krok.
 zástupca futsalového klubu – z hľadiska súťaží ako by to fungovalo? Ide o samostatné
súťaže.
 p. Poláček – už minule som to podporoval. Komisia športu si všetci schválili svoje
oddiely. Navrhujem začleniť pod mesto.
 p. Šidlo, futsalový klub – trénujeme večer poslední, v I. kole nežiadame vôbec nič,
chceme sa stať rovnocenným klubom.
 p. Neslušan – dajme hlasovať, nemyslím si, že je toto nejakou horúcou ihlou šité.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 21 poslanecký návrh na zaradenie futsalového klubu
medzi športové kluby MKŠS
II. schvaľuje zaradenie futsalového klubu medzi športové kluby MKŠS v Kysuckom Novom
Meste, ktorý po tomto zradení medzi športové kluby mesta bude mať názov Mestský
futsalový klub Kysucké Nové Mesto.
(15/0/2/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Neslušan – žiadosť o zaradenie parkovacích miest pri dome kultúry a katastrálnom
úrade pre matky s deťmi – či môže mesto nejako zapracovať.
 p. Hartel, primátor mesta – na cudzom pozemku určite nie – s vlastníkom pozemku je
potrebné sa dohodnúť, treba aj súhlas dopravného inšpektorátu.
 p. Neslušan – vysvetliť vybudovanie kruhového objazdu v Dubí, zverejniť, ako to chce
mesto ďalej riešiť.
 p. Hartel, primátor mesta – kruhový objazd pred Dubím na pozemku INA bola myšlienka,
ktorú sme s INOU prejednávali. INA túto myšlienku s nemeckým vlastníkom nedohodla.
Nakoniec došlo k dohode, že sa bude prednostne riešiť prístup do INY zo zadnej strany
rekonštrukciou panelovej cesty, aby sa znížila celková zaťaženosť Dubskej cesty
nákladnou a osobnou dopravou.
 p. Neslušan – zakázať prejazd cez Hurbanovu ulicu dať tam značku.
 p. Ježo, prednosta MsÚ – iba na krátky úsek je vhodný zákaz prejazdu. Iba zákaz vjazdu
s dodatkovou tabuľou. Dubská cesta je v tomto odľahčená.
 p. Fabšík – iba obmedzenie prejazdu v určitých hodinách cez Hurbanovu ulicu.
 p. Hartel, primátor mesta – odkomunikujeme to s dopravným inšpektorátom
 p. Neslušan – spor p. Šedo – p. Janiš – príjazdová cesta, vytýčiť cestu.
 p. Hartel, primátor mesta – vlastníci majú možnosť vytýčiť si pozemky.
 p. Ježo, prednosta MsÚ – manželka p. Šedu povedala, že je to ich pozemok. Cesta nie je
majetok mesta. Je to spor dvoch občanov.
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 p. Neslušan – realizáciu umelej trávy zastupiteľstvo zamietlo, boli tam plánované určité
fin. prostriedky, presunúť ich na rekonštrukciu ciest Kukučínova, Hurbanova, Dolinský
potok, Hálkova, Bottova, Neslušská cesta.
 p. Hartel, primátor mesta – ešte nie je zrušené toto uznesenie
 p. Golis:
 správa o kontrolách – komisia finančná žiada zdôvodnenie, prečo došlo k týmto
pochybeniam, zdôvodnenie pochybenia.
 MP – v rámci obchôdzok kontrolovať aj detské ihrisko pri ul. Clementisovej, tam, kde
sa robilo osvetlenie.
 p. Randa:
 mládež z Kamencov – vytvoriť podmienky na korčuľovanie na ploche kde býva súťaž
vo varení gulášu
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
Závisí od počasia. Bolo by to možné na trávnatom ihrisku pri Perle – MKŠS zistí cenu fólie.
 p. Fabšík – nejde popod ihrisko teplovod?
 p. Behúň:
 porozbíjané sklo na vchodových dverách – kamerový systém kedy bude rozšírený?
 oceňovanie občanov Cenou mesta – tento rok nebolo. Navrhujem na budúci rok oceniť
darcov krvi – Diamantova plaketa a Kňazovického plaketa.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
- kamerový systém – opakovane sme so žiadosťou o grant neuspeli, odporúčanie dáva
OÚ Žilina.
- oceňovanie občanov – robíme to na hody, tento rok neboli podané žiadne návrhy,
súhlasím s týmto návrhom
 p. Bandura:
 oceniť darcov krvi
 MP nech kontroluje aj školské ihrisko Clementisova, aj priestor za ním
 mestský rozhlas – nie je signál na ul. Lipová, Clementisova, Murgašova, Litovelská
 líška – stále sa pohybuje v meste
 p. Ševec:
 doplnenie do rozpočtu ÚM aj požiadavku na opravy asfaltových povrchov INFRASET
 p. Šerík:
 Lipová 824 – chýba tam osvetlenie
 Litovelská – obmedziť rýchlosť
 parkovisko Litovelská – občania nedostali odpoveď na svoju žiadosť
 označiť prechod pre chodcov – pri hoteli Kysuca do parku
 poďakovanie vedeniu mesta za vianočnú výzdobu aj v priľahlých uliciach
 parkovanie na parkovisku pri budove spoločnosti Kysuca – dávajú lístočky, že
porušujú vlastnícke právo.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
- prešetríme situácie
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 p. Jakubík:
 vybudovanie chodníkov vo frekventovaných časoch dohliadať aj MsP
 priestor pred poliklinikou - veľa blata, zhrnúť to z cesty
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 s našou políciou nedokážme ustriehnuť všetky prechody, pomáhajú aj zamestnanci na
aktivačných prácach.
 p. Mičian:
 ul. Sládkovičova – osadenie zrkadla aj od Jednoty
 ul. Clementisova – orezanie smutnej vŕby v jarných mesiacoch
 p. Mihalda:
 problémy s odpadmi a bezdomovcami, ktorí nechávajú neporiadok, policajti nech to
viac kontrolujú
 p. Poláček:
 peniaze z projektu DK, kde to viazne?
 autá bez značiek na parkoviskách
 „gumovačky“ áut na parkovisku pri Bille vo večerných hodinách
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 financie z projektu DK viaznu v Poľsku, budeme to ďalej urgovať.
K bodu č. 23:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedajúci poďakoval prítomným za
účasť na 14. zasadnutí mestského zastupiteľstva, zaželal všetkým šťastné Vianoce
a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Mgr. František Šerík
I. overovateľ

Ing. Miloš Ševec, PhD.
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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