Zápisnica
z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 08.09.2016

Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informácia o III. úprave rozpočtu mesta
5. Návrh IV. úpravy rozpočtu mesta
6. Návrh II. úpravy rozpočtu MKŠS
7. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2016
8. Správa o výsledkoch kontrol
9. Miestny poplatok za rozvoj - informácia
10. Nakladanie s majetkom mesta
10.1.Jozef Macúš, KNM: Nakladanie s majetkom mesta – predaj časti pozemku
10.2.MiPe - Plast, s. r. o. Varín: Nakladanie s majetkom mesta – predaj pozemku
10.3.Ján Stračiak, Dolný Vadičov: Nakladanie s majetkom mesta – prenájom časti
pozemku na dobu neurčitú
10.4.SSE – Distribúcia, a. s. Žilina: Nakladanie s majetkom mesta – zmluva o zriadení
vecného bremena pre stavbu: „KNM Nábrežná ulica, predĺženie NNK pre sezónny
odber“
10.5.SSE – Distribúcia, a. s. Žilina: Nakladanie s majetkom mesta – zmluva o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena pre stavbu: „9572-Kysucké Nové Mesto – ul.
Štúrova – rekonštrukcia NNK“
10.6.Informácia - ihrisko s umelou trávou – verejné obstarávanie
11. Návrhy komisií
11.1. Žiadosti o jednorazovú dávku
11.2. Žiadosti o pridelenie bytu
11.3. Žiadosti o trvalý a prechodný pobyt
11.4. Žiadosti o splátkový kalendár
11.5. Žiadosti o zrušenie nájomnej zmluvy
11.6. Žiadosť futbalového klubu - muži A o dohodu o finančnej a hmotnej
zainteresovanosti
12. Personálne obsadenie komisie finančnej, podnikateľských činností a správy majetku
13. Rôzne
14. Interpelácie
15. Záver
K bodu č. 1:
18. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov a verejnosť, ospravedlnil neúčasť poslancov: Svrčková. Randa,
Šerík
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K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie predsedajúci navrhol poslancov: Daniel Bandura, Igor Behúň, Rudolf
Drexler.
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, Rudolf Drexler.
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov zápisnice určil predsedajúci poslancov: Matej Fabšík, Ľubomír Golis.
Do volebnej komisie predsedajúci navrhol členov návrhovej komisie, teda poslancov pp.
Daniel Bandura, Igor Behúň, Rudolf Drexler.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 zloženie volebnej komisie
II. schvaľuje volebnú komisiu v zložení: Daniel Bandura, Igor Behúň, Rudolf Drexler.
(13/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
Predsedajúci navrhol doplniť do programu rokovania nasledujúce body:
10.7 – Program cezhraničnej spolupráce – parkovisko ul. Komenského KNM
10.8 – Program cezhraničnej spolupráce – mikroprojekt Kultúra sme MY
10.9 – návrh nových investičných akcií do konca roka 2016-09-09
11.2.3 – žiadosť o pridelenie bytu – Alexander Baláž
k bodu 13 - Žiadosť FS Jedľovina – príspevok na reprezentatívny zájazd
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 program rokovania 18. zasadnutia mestského
zastupiteľstva dňa 08.09.2016
II. schvaľuje program rokovania 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 08.09.2016
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informácia o III. úprave rozpočtu mesta
5. Návrh IV. úpravy rozpočtu mesta
6. Návrh II. úpravy rozpočtu MKŠS
7. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2016
8. Správa o výsledkoch kontrol
9. Miestny poplatok za rozvoj – informácia
10. Nakladanie s majetkom mesta
10.1.Jozef Macúš, KNM: Nakladanie s majetkom mesta – predaj časti pozemku
10.2.MiPe - Plast, s. r. o. Varín: Nakladanie s majetkom mesta – predaj pozemku
10.3.Ján Stračiak, Dolný Vadičov: Nakladanie s majetkom mesta – prenájom časti
pozemku na dobu neurčitú
10.4.SSE – Distribúcia, a. s. Žilina: Nakladanie s majetkom mesta – zmluva o zriadení
vecného bremena pre stavbu: „KNM Nábrežná ulica, predĺženie NNK pre
sezónny odber“
10.5.SSE – Distribúcia, a. s. Žilina: Nakladanie s majetkom mesta – zmluva o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena pre stavbu: „9572-Kysucké Nové Mesto –
ul. Štúrova – rekonštrukcia NNK“
10.6.Informácia - ihrisko s umelou trávou – verejné obstarávanie
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10.7. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020,
Projekt – Parkovisko ul. Komenského Kysucké Nové Mesto
10.8.Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020,
Mikroprojekt – Kultúra sme MY
10.9. Návrh nových investičných akcií mesta Kysucké Nové Mesto do konca roka
2016 – II. časť.
11. Návrhy komisií
11.1. Žiadosti o jednorazovú dávku
11.2. Žiadosti o pridelenie bytu
11.3. Žiadosti o trvalý a prechodný pobyt
11.4. Žiadosti o splátkový kalendár
11.5. Žiadosti o zrušenie nájomnej zmluvy
11.6. Žiadosť futbalového klubu - muži A o dohodu o finančnej a hmotnej
zainteresovanosti
12. Personálne obsadenie komisie finančnej, podnikateľských činností a správy majetku
13. Rôzne
14. Interpelácie
15. Záver
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
uzn. č. 78/2016 z 09.06.2016 – plní sa
uzn. č. 23/2016 z 10.03.2016 – splnené
Diskusia:
 p. Neslušan – pri kontrole plnenia uznesení dostaneme skrátenú správu, ani som
nerozumel, čo prednosta povedal. Ja sám som podal veľa návrhov, nič tu o nich nie je
povedané.
 p. Ježo, prednosta MsÚ – vyhodnotil som všetky úlohy, ktoré boli prijaté uznesením,
v termíne plnenia.
 p. Hartel, primátor mesta – vyhodnocujú sa úlohy, ktoré boli prijaté zastupiteľstvom.
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.
(14/0/2/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 4:
Informáciu o III. úprave rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto obdržali poslanci v písomnej
forme.
Diskusia:
 p. Golis – finančná komisia prerokovala III. úpravu rozpočtu, je to uvedené v správe.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 informáciu o III. úprave rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto
II. berie na vedomie informáciu o III. úprave rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto vykonanej
v kompetencii primátora mesta podľa čl. IV, § 8, ods. 5 Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami mesta
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 5:
Návrh na IV. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2016 bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Mihalda – položka 133004 – aké sú to hracie automaty? Na 111 – kapitálový príjem zo
štátneho rozpočtu – dá sa to žiadať aj pre iné organizácie – materské školy?
 p. Bílešová, odd. finančné – o tieto prostriedky sa žiada pravidelne každý rok. Sú to
prostriedky ministerstva školstva, poskytnuté v rámci projektu dobudovanie telocviční.
Prostriedky dostala aj ZŠ Clementisova a Nábrežná – na bežné výdavky.
 p. Hartel, primátor mesta – zďaleka sme nedostali všetko, čo sme žiadali.
 p. Holienčik – to boli výzvy, materské školy vtedy nemohli žiadať.
 p. Drexler – záverečný účet bol schválený s výhradou - už ste sa dopátrali
k rozdielnostiam.
 p. Bílešová, odd. finančné – zatiaľ nie, prijali sme opatrenia na zamedzenie opakovaniu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 návrh na IV. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto na rok 2016
II. schvaľuje IV. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2016
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6:
Návrh na II. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko
Kysucké Nové Mesto na rok 2016 bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 návrh na II. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie
Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto na rok 2016
II. schvaľuje návrh na II. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrnošportové stredisko Kysucké Nové Mesto na rok 2016
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7:
Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2016 bola poslancom doručená
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Mihalda - dividendy odkiaľ ich máme?
 p. Bílešová, odd. finančné – s.r.o. Kysuca, Urbariát.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 monitorovaciu správu o plnení rozpočtu mesta Kysucké
Nové Mesto za I. polrok 2016
II. berie na vedomie monitorovaciu správu o plnení rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto za
I. polrok 2016
(15/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 8:
Správa o výsledku kontroly č. 1/2016 a č. 3/2016 bola poslancom doručená v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Fabšík – opäť tu máme zlyhanie v procese verejného obstarávania. Kto je zodpovedný,
ako bude potrestaný?
 p. Jureková, odd. investičné – oprava mostíka nebola investičná akcia. Bolo oslovených 9
firiem, prihlásila sa iba jedna firma.
 p. Neslušan – na lávku bol samostatný projekt. Boli oslovené firmy, ako napr.
z Michaloviec. Táto firma za 4 tis. € určite nepôjde do Kysuckého Nového Mesta
robiť.
 p. Hartel, primátor mesta – bola oslovená aj vaša firma, škoda, že ste sa o to neuchádzali.
 p. Jureková, odd. investičné – od začiatku to bola oprava.
 p. Drexler – prečítať firmy, ktoré boli oslovené. Pri otváraní obálok by mal byť
prítomný aj poslanec. Naliehavosť opravy lávky pretrváva viac ako 2 roky. Bola už
uplatnená reklamácia, už teraz sú tam 2 veľké priehlbiny. Pochybenie tu je.
 p. Poláček – prečo nedali tí ostatní ponuku, keď boli oslovení? Prakticky tá lávka by
nebola urobená.
 p. Mihalda – to, že bolo dofinancovanie, treba si dať na to pozor. Neviem si
predstaviť, že by sa to nebolo urobilo. Treba sa poučiť, dávať si na to pozor.
 p. Fabšík – zistenia kontroly poukázali na pochybenia.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – podnet na vykonanie kontroly vyšiel od p. Mihaldu.
Už projektant navýšil bežné ceny. V tomto prípade sa jednalo o rekonštrukciu mostíka.
 p. Hartel, primátor mesta - projektant stanovil predpokladanú cenu, firmy vedia, že ide
o cenu predpokladanú a môžu dať ponuku podľa svojich možností – vyššiu alebo nižšiu.
Je na obstarávateľovi, či ponuku akceptuje. Oslovili sme viac firiem z okolia, ktoré
sa zaoberajú cestnými stavbami. Dostali sme však iba jednu ponuku. Ostatné firmy
domnievame sa, že pre obtiažnosť podmienok v akých sa zákazka realizovala, na výzvu
nereagovali. Čo sa týka návrhu zabezpečiť interný predpis, domnievame sa, že v predpise
nedokážeme postihnúť všetky možné nuansy, ktoré sa môžu vyskytnúť, preto jeho
vypracovanie nepovažujeme za účelné. Zákon o verejnom obstarávaní je dostatočne
podrobný a limitujúci pre verejné obstarávanie v našich podmienkach. Čo sa týka účasti
poslanca na otváraní obálok, keďže sa do súťaže prihlásil iba jeden uchádzač, bolo by
zbytočné prizývať na otváranie obálok poslanca.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 správu hlavného kontrolóra mesta o výsledku kontroly
č. 1/2016 a č. 3/2016
II. berie na vedomie správu hlavného kontrolóra mesta o výsledku kontroly č. 1/2016 a č.
3/2016.
(13/0/2/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 9:
Informácia o miestnom poplatku za rozvoj bola poslancom doručená v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – na komisii stavebnej sme to prerokovali, ide o jednorazový poplatok. Ide
prakticky o každý rodinný dom.
 p. Ševec - ide o ďalšie navýšenie rozpočtu pre stavebníka. Keď to zákon neprikazuje,
nesúhlasím s navýšením, prijatím VZN.
 p. Drexler – nie je to teda povinnosťou schváliť. Môžeme to dať iba podnikateľom?
 p. Fabšík – dá sa rozdeliť do zón, môže byť zóna s nulovým poplatkom?
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 p. Mušková, odd. právne – mám za to, že niektorá zóna môže byť aj bez poplatku. Treba
ešte počkať na výklad zákona.
 p. Neslušan – kto vyberal tých 150 m2?
 p. Hartel, primátor mesta – zákonodarca určil. Navrhujem materiál nateraz odročiť.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – výnos z dane, jeho použitie, je účelovo určený.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 informáciu o miestnom poplatku za rozvoj v zmysle zák.
č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ktorý nadobúda účinnosť od 01. 11. 2016 a splnomocňuje obce (mestá) aby po 01. 11.
2016 mohli (nejde o povinnosť) prijať VZN, ktorým na svojom území ustanovia miestny
poplatok za rozvoj s účinnosťou od 01. 01. 2017.
II. odkladá vypracovanie VZN o miestnom poplatku za rozvoj na neurčito.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Neslušan – nenašiel som v správe dôvod, prečo to chce odkúpiť. Vedľajší pozemok
užívajú vodári, je tam družstvo, vedia o tom, že to chce odkúpiť? Ako sa tam potom
vodári dostanú?
 p. Poláček – možno by odkúpil aj ten susedný pozemok. Myslím si, že pre mesto je
pozemok nepotrebný.
 p. Hartel, primátor mesta – ak je v tom nejasnosť, odročiť to.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10.1 žiadosť p. Jozefa Macúša, trvale bytom Dolinský
potok 1332/37/A, 024 01 Kysucké Nové Mesto o odkúpenie časti pozemku – parcely č. C
KN 3751/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 50 m2 z celkovej výmery pozemku
78 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísanej na LV č. 1880 vo výlučnom vlastníctve mesta
Kysucké Nové Mesto.
II. odročuje na budúce zasadnutie zastupiteľstva žiadosť p. Jozefa Macúša, trvale bytom
Dolinský potok 1332/37/A, 024 01 Kysucké Nové Mesto o odkúpenie časti pozemku –
parcely č. C KN 3751/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 50 m2 z celkovej
výmery pozemku 78 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísanej na LV č. 1880 vo výlučnom
vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto na budúce mestské zastupiteľstvo.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10.2:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Drexler – vedľajšie pozemky sú súčasťou parku. V územnom pláne je to ako park?
Môže tam byť parkovisko?
 p. Hartel, primátor mesta – vzhľadom na užívania schopnosť tej budovy by sme im nemali
robiť problém. Nebude to taká ujma z parku. ÚP to asi až v takýchto detailoch nerieši.
 p. Holienčik – ten oblúk je súčasťou súčasného areálu. Obdĺžniky sú súčasťou parku.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode program u č. 10.2 žiadosť firmy MiPe - Plast, s.r.o., so sídlom P. O.
Hviezdoslava 551, 013 03 Varín, IČO: 36 837 075, o odkúpenie pozemku – parcely č. C
KN 285/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto
zapísanej 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 pozemku – parcely č. C KN 285/2 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 83 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísanej na LV č. 1880 vo
výlučnom vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto do výlučného vlastníctva žiadateľa:
firmy MiPe - Plast, s.r.o., so sídlom P. O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín, IČO:
36 837 075, 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: jediný prístup na pozemok, ktorý je predmetom prevodu,
je z pozemku žiadateľa, pričom z opačnej strany sa nachádza len pozemok vo výlučnom
vlastníctve iného subjektu.
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(14/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10.3:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Fabšík – akú možnosť má mesto vypovedať zmluvu?
 p. Golis – toto by mohol byť podobný prípad, ako garáže na Kamencoch, bol s tým
problém, treba pozerať do budúcna.
 p. Neslušan – nevieme aké sú nájomné podmienky zmluvy.
 p. Mušková, odd. právne – nájomná zmluva vždy obsahuje podstatné náležitosti.
 p. Mičian – podnikateľ chce objekt zveľadiť, preto žiada o nájom na neurčito.
 p. Hartel, primátor mesta – zakotviť do nájomnej zmluvy 3 mesačnú výpovednú lehotu
bez udania dôvodu, podnájom len so súhlasom mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10.3 žiadosť p. Jána Stračiaka, trvale bytom Dolný
Vadičov 131, o prenájom časti pozemku – parcely č. C KN 280/1 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 14 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísanej na LV č. 1880 vo
výlučnom vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje podľa ust. §-u 9a/ ods. 9/ písm. c/ zák. č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení (prenájom pozemkov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa) prenájom časti pozemku – parcely č. C KN 280/1
zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísanej na LV
č. 1880 vo výlučnom vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto žiadateľovi: p. Ján Stračiak,
trvale bytom Dolný Vadičov 131, za cenu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta
KNM č. 3/2009 o nájme a užívaní verejného priestranstva a pešej zóny na území mesta
KNM v platnom znení (0,05€ za 1m2/deň) na dobu neurčitú za účelom umiestnenia stánku
Jedná sa o prebytočný a neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta KNM, na ktorom je
umiestnený už niekoľko rokov predajný stánok vo výlučnom vlastníctve žiadateľa.
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Dôvod hodný osobitného zreteľa: na predmete prenájmu je už niekoľko rokov umiestnený
predajný stánok vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, ktorý v ňom poskytuje služby pre
obyvateľov mesta KNM.
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(12/0/0/4 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10.4:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Fabšík – čo to bude za sezónny odber, ulica je dlhodobo neosvetlená. Dajú sa spojiť
výkopy?
 p. Mušková, odd. právne – už je to zrealizované.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10.4 žiadosť SSE – Distribúcia, a. s., Žilina, Pri
Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO: 36442151, o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena
na časť pozemku - parcely č. C KN 1576/1 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná
na LV č. 1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, v zmysle priloženého
geometrického plánu č. 3/2015, ktorý vyhotovila GEOSLUŽBA s. r. o. a ktorý bol overený
Okresným úradom KNM – katastrálny odbor pod č. 53/15 dňa 25. 02. 2015.
II. schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena v rozsahu: právo uloženia inžinierskych
sietí a právo vstupu, prechodu a prístupu, v ktoromkoľvek čase a ročnom období
mechanizmami, ako aj oprávnenými
pracovníkmi SSE-D, a. s. na časti pozemku – p. č.
C KN 1576/1 v zmysle geometrického plánu č. 3/2015, na časť pozemku v k. ú. Kysucké
Nové Mesto zapísanom na liste vlastníctva č. 1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké
Nové Mesto parcely č. C KN 1576/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6144 m2, vo
výmere 16 m2, v zmysle geometrického plánu č. 3/2015, ktorý vyhotovila GEOSLUŽBA s.
r. o. a ktorý bol overený Okresným úradom KNM – katastrálny odbor pod č. 53/15 dňa
25.02.2015, v prospech oprávneného z vecného bremena: SSE–Distribúcia, a.s., Žilina,
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO: 36442151, na dobu neurčitú, za jednorazovú odplatu
145,92 € v zmysle znaleckého posudku č. 49/2016 zo dňa 29.02.2016, ktorý vypracovala
znalecká organizácia Znalex s. r. o. Zvolen tak, ako je priložená v prílohe v návrhu na
uznesenie.
Uznesenie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
(15/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10.5:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – elektrika je tam v katastrofálnom stave, podľa obrázka je to vedené stredom
cesty, prečo to nejde okrajom? Pri vydávaní stavebného povolenia upresniť, nech to ide
bokom.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10.5 žiadosť SSE – Distribúcia, a. s., Žilina, Pri
Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO: 36442151, o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena na časť parcely č. C KN 626/1 v k. ú. Kysucké Nové Mesto v rozsahu
podľa geometrického plánu, ktorý bude vypracovaný po realizácii stavby (porealizačný
geometrický plán).
II. schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, v rozsahu: umiestnenie
elektroenergetického zariadenia na pozemku, jeho prevádzka – vykonávanie povolenej
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činnosti (distribúcia elektriny) a prístup k nemu v zmysle zákona o energetike, na časť
pozemku v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísanom na liste vlastníctva č. 1880 vo výlučnom
vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto parcely č. C KN 626/1 v rozsahu cca 120 m2 podľa
geometrického plánu, ktorý sa vypracuje po realizácii stavby, s budúcim oprávneným
z vecného bremena: SSE – Distribúcia, a. s., Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO:
36442151 tak, ako je priložená v prílohe v návrhu na uznesenie s nasledovným
doplnením:
Článok I/ bod 1.1/ písm. d/ Odplata za zriadenie v. b.: za odplatu, ktorej výška bude
určená znaleckým posudkom, ktorý si dá vypracovať oprávnený z vecného bremena na
vlastné náklady.
Článok II/ Ďalšie dojednania - doplní sa o bod 2.11/, ktorý znie: Táto zmluva je platná
dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim
po jej zverejnení na webovej stránke mesta Kysucké Nové Mesto.
Táto zmluva stráca platnosť a účinnosť v prípade, že budúci oprávnený z vecného
bremena nezíska platné stavebné povolenie do dvoch rokov od účinnosti tejto zmluvy.
- vypustí sa bod 2.3/, 2.6/, 2.7/.
Uznesenie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
(15/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10.6:
Informáciu o ihrisku s umelou trávou, verejné obstarávanie, obdržali poslanci pred
zasadnutím zastupiteľstva v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček - nerobme veci tak, že potom dokončíme. Urobiť kompletne aj s osvetlením.
 p. Bandura – podporujem návrh p. Poláčka. Keď je vybratý staviteľ, môže byť teraz ešte
nižšia suma?
 p. Hartel, primátor mesta – staviteľ ešte nie je vybratý.
 p. Poláček – v iných mestách čo sa robilo, koľko ich stál podklad pod umelú trávu?
 p. Hartel, primátor mesta – každý má svoje špecifické podmienky, nedá sa to porovnávať,
pôjde to cez súťaž.
 p. Slivka – podporujem komplet dokončenie. Ak by to hlasovaním neprešlo, tak v
najbližšom období.
 p. Neslušan – ktoré firmy ste oslovovali?
 p. Hartel, primátor mesta – bude to cez vestník.
 p. Neslušan – podal som niekoľko návrhov, vždy neboli peniaze. Teraz tu hádžete
ciframi. Stále sa investuje do športu, nie pre ľudí. Pokiaľ nebude urobená občianska
vybavenosť, cesty, nepodporím žiadnu akciu.
 p. Drexler – robme veci komplet, patrí tam teda medzi to aj prístupová cesta do INY,
Dubská cesta – v tomto nepokračujeme. Cesta k privádzaču je nutná. Športovať je
dôležité, ale keď sa to zrealizuje, bude to iba pre futbalistov. Využiť ihrisko pre viacero
športov. Financovanie – INA nebude do mesta posielať peniaze, ale do združenia pri
MKŠS. Združenie nevie financie presunúť na mesto. Nie je tu záväzok, že financie budú
presunuté na mesto. Bolo povedané, že INA bude prispievať na atletickú dráhu aj
v nasledujúcich rokoch, teraz to už ide do trávy, ihriska.
 p. Slivka – INA prispela 4 krát, v ďalšom období je ochotná podporiť podobné
investičné akcie.
 p. Hartel, primátor mesta – tu je objektívna potreba dobudovať areál, dostaneme príspevok
od SFZ, INA bude dávať finančné prostriedky účelovo.
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 p. Bílešová, odd. finančné – hovoríme o spolufinancovaní INY, občianskeho združenia,
ide o kapitálový rozpočet.
 p. Mihalda – keby sme nemali prisľúbené tieto dotácie, ani by sme na takúto akciu
nepomýšľali. Treba to urobiť komplet, aj s osvetlením. Na prenájme sa nám niečo vráti.
 p. Neslušan – 210 tis. € sú dotácie, 310 tis. € dá mesto, som zvedavý na výslednú
sumu, kto to zaplatí. Nie je tam zahrnutý projekt.
 p. Hartel, primátor mesta – povrch je zadefinovaný, vysúťažený. Nevidím dôvod, aby sa
rozpočet prekročil.
 p. Ševec – každý šport potrebuje nejakú investíciu, aby niečo dosiahol. Túto investíciu
treba uskutočniť čo najskôr.
 p. Mičian – treba využiť dotácie, osloviť ostatné mestá, možno zrealizujeme za nižšiu
sumu. Môj názor, osloviť INU, aby zafinancovala celé osvetlenie.
 p. Hartel, primátor mesta – nie je to také jednoduché, ako sa to hovorí.
 p. Golis – realizácia projektu bude v roku 2017?
 p. Hartel, primátor mesta - ak podmienky dovolia, tak aj tento rok, dokončíme v roku
2017.
 p. Golis – máme tých 100 tis. aby sme mohli osvetlenie zrealizovať?
 p. Bílešová, odd. finančné – teraz je to predčasné. Neverím, že v tomto roku sa to podarí
konečne zrealizovať. Do budúceho roka presúvame veľa investícií, neviem povedať, či
tých 100 tis. budeme mať.
 p. Poláček – koľko to bude mesto stáť bez dotácií?
 p. Hartel, primátor mesta – môže sa stať, že v tomto roku stihneme akciu iba vysúťažiť,
realizácia by bola až na budúci rok. Ak MZ akciu odsúhlasí, pôjdem na SFZ preveriť
možnosť presunutia ich dotácie na rok 2017.
 p. Studený – dotácia by mala byť presunutá, ale presne zistím.
 p. Neslušan – je lepší umelý trávnik alebo prírodná tráva?
 p. Studený - je to vec názoru, umelý trávnik hlavne v prechodnom období.
 p. Neslušan – podľa mňa by bolo oveľa lacnejšie vysporiadať pozemky pri ZŠ
Dolinský potok, môžu trénovať.
 p. Fabšík – projekt podporím, mesto by sa však malo rovnomerne rozvíjať vo všetkých
oblastiach. Máme informáciu ako vysúťažili podklad iné mestá. Zaujíma ma
mechanizmus financovania z pohľadu mesta.
 p. Hartel, primátor mesta – dotáciu sme dostali s tým, že musíme akceptovať dodávateľa
povrchu za vysúťaženú cenu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10.6 informáciu o ihrisku s umelou trávou o stave
verejného obstarávania
II. schvaľuje použitie finančných prostriedkov v sume 410.000,00 € na realizáciu stavby
ihrisko s umelou trávou s tým, že mesto využije okrem týchto prostriedkov dotáciu
150.000,00 € zo Slovenského futbalového zväzu a 60.000,00 € od firmy INA Kysucké
Nové Mesto na dokončenie stavby.
(14/2/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10.7:
Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 2.Prioritná os:
Trvalo udržateľná cezhraničná doprava, Projekt – Parkovisko ul. Komenského Kysucké Nové
Mesto bol poslancom doručený pred zasadnutím zastupiteľstva v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Neslušan – ukázať o ktorú parcelu sa jedná.
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 p. Jakubík – súčasťou projektu bude aj oplotenie od školy?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10.7 účasť v Programe cezhraničnej spolupráce Interreg
V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 2.Prioritná os: Trvalo udržateľná cezhraničná
doprava
II. schvaľuje podanie žiadosti o finančný príspevok na projekt
Názov projektu: „Parkovisko ul. Komenského Kysucké Nové Mesto“
Celkové oprávnené výdavky: ......................................... 185 000 EUR
Finančné prostriedky na spoluúčasť mesta Kysucké Nové Mesto ... 15 % t.j. max. 27 750
EUR
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020
2.Prioritná os : Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
(13/0/1/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10.8:
Program cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014-2020
Mikroprojekt – Kultúra sme MY bol poslancom doručený pred zasadnutím zastupiteľstva
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Čierňava. riad. MKŠS – pôjde o výmenu scénického osvetlenia v hlavnej sále DK.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10.8 účasť v Programe cezhraničnej spolupráce Interreg
V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 1.Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného
a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
II. schvaľuje podanie žiadosti o finančný príspevok na projekt
Názov projektu : „Kultúra sme MY“
Celkové oprávnené výdavky : ......................................... 58 818,60 EUR
s finančnou spoluúčasťou mesta Kysucké Nové Mesto - 10 % t.j. max. 5 881,86 EUR
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020
1.Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného
územia
Finančné prostriedky budú zahrnuté do rozpočtu na rok 2017.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10.9:
Návrh nových investičných akcií mesta Kysucké Nové Mesto do konca roka 2016, II. časť,
bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – je možnosť prepožičania kosačky aj pre Údržbu mesta?
 p. Golis – kosačka by mala byť priamo pod Údržbou mesta.
 p. Slivka – kosačku potrebuje MKŠS, trávnik na štadióne kosí aj 2 krát do týždňa.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10.9 návrh nových investičných akcií mesta Kys. Nové
Mesto do konca roka 2016 v predpokladanej výške kapitálových výdavkov 173 400 €
II. schvaľuje použitie kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto
s účelovým určením na investičné akcie:
 Robot na krájanie zeleniny a mletie mäsa pre ŠJ ZŠ Nábrežná ...............
6 800 €
 Robot na krájanie zeleniny a mletie mäsa pre ŠJ ZŠ Clementisova ........
6 800 €
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 Traktorová kosačka s príslušenstvom umožňujúcim jej použitie aj ako snehovej frézy
a prevzdušňovača trávnika pre MKŠS KNM .........................................
9 800 €
 Nákup sypača pre Údržbu mesta KNM .................................................... 150 000 €
Kapitálové výdavky budú kryté kapitálovým príjmom so zdrojom 1AA1 a 1AA2 Európsky
fond regionálneho rozvoja – 3. programové obdobie, ktorým sa mestu Kysucké Nové
Mesto vrátili v I. štvrťroku 2016 predfinancované kapitálové výdavky z roku 2015 na
investičné akcie Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky a Stavebné úpravy a prístavba
Domu kultúry Kysucké Nové Mesto. Úprava kapitálových výdavkov mesta bude vykonaná
po výbere dodávateľa formou verejného obstarávania.
(11/0/0/3 – uznesenie bolo schválené)
Bod č. 11.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis - procedurálny návrh – body č. 11.1 – 11.5 prerokovať a schváliť am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – body č. 11.1 až 11.5 prerokovať a schváliť am blok.
(11/0/2/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.1 žiadosť p. Jána Maračka, trvalý pobyt Sládkovičova
1207/51-35, Kysucké Nové Mesto o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.
II. schvaľuje jednorazovú dávku v sume 20,00 € pre p. Jána Maračka, trvalý pobyt
Sládkovičova 1207/51-35, Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.2.1. žiadosť p. Jozefa Vnuka, trvalý pobyt KNM, ktorý
žiada o nájomný byt v Kysuckom Novom Meste.
II. schvaľuje žiadosť p. Jozefa Vnuka, trvalý pobyt KNM o pridelenie nájomného bytu a to
pridelením garsónky č. 42 v bytovom dome 1376/5 ul. Dubská cesta 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. 11.2.2 žiadosť p. Evy Balážovej, Dubská cesta 1376/5-21
KNM o pridelenie iného bytu a to č. 29 na ul. Dubská cesta 1376/5 KNM.
II. zamieta žiadosť p. Evy Balážovej, Dubská cesta 1376/5-21 KNM o pridelenie bytu č. 29
na ul. Dubská cesta 1376/5-21 KNM.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.2.3 žiadosť p. Alexandra Baláža, trvalý pobyt KNM 0,
ktorý žiada o nájomný byt v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje žiadosť p. Alexandra Baláža, trvalý pobyt KNM 0 o pridelenie nájomného bytu
a to pridelením garsónky č. 40 v bytovom dome 1376/5 ul. Dubská cesta 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. 11.3.1 žiadosť p. Márie Chládekovej o súhlas k trvalému
pobytu do nájomného bytu na Cesta do Rudiny 2939/7A-7 pre celú svoju rodinu na
adresu: Cesta do Rudiny 2939/7A-7 KNM
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II. schvaľuje žiadosť p. Márie Chládekovej, Cesta do Rudiny 2939/7A-7 KNM o súhlas
k trvalému pobytu do nájomného bytu 2939/7A-7 KNM a to pre:
Mária Chládeková - žiadateľka, nájomníčka bytu
Tibor Škorvánek - priateľ, nájomník bytu
Laura Chládková - dieťa
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.3.2 žiadosť p. Jany Tvrdej, Dubská cesta 1376/5-13
KNM o súhlas k prechodnému pobytu pre svojho priateľa p. Miroslava Boráka do
nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-13 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje žiadosť p. Jany Tvrdej, Dubská cesta 1376/5-13 KNM o súhlas k prechodnému
pobytu pre svojho priateľa p. Miroslava Boráka do nájomného bytu na ul. Dubská cesta
1376/5-13 počas platnosti nájomnej zmluvy p. Jany Tvrdej.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.4 žiadosť p. Gabriely Štrkáčovej, bytom Murgašova
613/5-18 KNM, ktorá žiada o splátkový kalendár na dlžnú sumu za užívanie nájomného
bytu a zároveň aj o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt
II. schvaľuje žiadosť p. Gabriely Štrkáčovej, bytom Murgašova 613/5-18 KNM o splátkový
kalendár na dlžnú sumu 701,67 €, ktorá jej vznikla za užívanie nájomného bytu a to po
mesačných splátkach v sume 100,00€ s možnosťou splatenia do 31.12.2016
III. schvaľuje žiadosť p. Gabriely Štrkáčovej, bytom Murgašova 613/5-18 KNM o opätovné
uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt 18 v bytovom dome 613/5 ul. Murgašova v KNM a to
do 31.12.2016 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy pri splnení podmienok v zmysle
VZN 1/2012 o nakladaní s bytovým fondom mesta Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.5 žiadosť p. Miroslava Dadaja a Antónie Dadajovej
z Murgašovej 612/16-7 KNM, ktorí žiadajú o zrušenie nájomnej zmluvy s tým, že sa
uzatvorí nová nájomná zmluva na predmetný byt s ich dcérou Veronikou
II. schvaľuje žiadosť p. Miroslava Dadaja a Antónie Dadajovej, bytom Murgašova 612/16-7
KNM o zrušenie nájomnej zmluvy na byt č. 7 v bytovom dome 612/16 KNM.
III. schvaľuje žiadosť p. Miroslava Dadaja a Antónie Dadajovej, bytom Murgašova 612/16-7
KNM o pridelenie bytu č. 7 v bytovom dome 612/16 ul. Murgašova v KNM dcére p.
Veronike Dadajovej, trvale bytom Murgašova 612/16-7 Kysucké Nové Mesto na dobu
neurčitú.
( 13/0/1/0 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 11.6:
Dohoda o finančnej a hmotnej zainteresovanosti futbalového klubu – oddielu muži A bola
poslancom doručená v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Mičian – odporúčam obnoviť a prijať zásady komisie. Futbalisti pretože nemajú
preplatené štartové, nedostávajú žiadnu stravu, odišli z futbalového klubu. Nechceme
navyšovať rozpočet. Prebehol výkup hráčov, oddiel získal určité financie, z ktorých by sa
zaplatili náklady.
 p. Fabšík – nestotožňujem sa s obnovou zásad. Robia to na dobrovoľnej báze, že ich šport
baví. Nemáme dostatok financií, mal by tam byť záujem, že chcú dosiahnuť určitý
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výsledok, určitú nejakú cieľovú prémiu ako mužstvo. Ak niečo dosiahnu, potom im
prispieť. Chýba tu nejaký sponzor.
 p. Ševec – ak by zanikol futbal, pre koho robíme umelý trávnik? Komisia neodporúča
schváliť.
 p. Jakubík – je toto aj pre mládežníkov?
p. Mičian – ostatní nedostávajú nič.
p. Slivka – materiálne veci by mali byť zaplatené. Na komisii vznikol návrh stanoviť
cieľovú sumu. Financovanie na obciach ide cez sponzorov, rôzne občianske združenia.
Vadí mi tam odmena za tréningy.
 p. Neslušan – podporujem, ale ako motivačné za dosiahnuté výsledky. Ako
podporujeme hokejistov?
 p. Poláček – cieľovú odmenu keď postúpia. Na priemyslovke sa ide robiť areál,
ľadová plocha, môžu tam trénovať aj hokejisti. Financuje to VÚC. Obnovme mužstvo
dospelých.
p. Mičian – nechceme peniaze z rozpočtu mesta, sú to financie za prestupy, za tých, čo
odišli. Chceme iba obnoviť zásady. Dorastenci v 2. lige sú na 2. alebo 3. mieste. My ich
vychováme, potom odídu, lebo im nič neponúkame. Peniaze sme dostali a vy nechcete
obnoviť zásady, ktoré prijala komisia športová.
 p. Golis – tým, že dostanú 3 € lepšie hrať nebudú. Nie som za to, aby sme dávali
určitej skupine. Vytvorme systém na podporovanie všetkých. Dohoda je uzatvorená
medzi MKŠS a futbalovým klubom, prečo to tu máme?
 p. Drexler – je to úplne jednoduché. Máme balík financií, ktorý sme dali MKŠS,
žiadny iný klub za športovanie nič nedostal. Iba futbalisti. Boli zvyknutí, že dostávali.
Športom podporujme hlavne mládež. Zabezpečili sme ihrisko, je tu dobrá mládež,
nech si ju zoberú a podporujú.
 p. Slivka – tento návrh je preto, že každý športový klub má svoj rozpočet. Mám
problém len so zaplatením tréningov. Treba však niekoho, kto to zastreší.
 p. Fabšík – koľko sme získali, nejakých 7 tis. €. Aký je dopad na rozpočet, dostaneme
sa na úroveň cca 15 tis. €. Tých 7 tis. € je len do konca roka.
p. Bílešová, odd. finančné – na základe akého VZN sa tieto čiastky vyplácajú?
p. Čierňava – od roku 2002 je kalorné, stravné, cestovné zahrnuté do rozpočtu mesta.
Futbal nie je niekto, sme to my, MKŠS, lebo sú schválené kluby pod MKŠS.
p. Piňák, člen komisie športovej – priorita sú deti. Na komisii sme vychádzali z reálnych
čísiel. Ušetrili sme 30 tis., ešte je potrebné ušetriť ďalších 30 tis.
p. Mrmus, manažér futbalu – treba si uvedomiť, že už teraz sme v kritickom stave. 4. ligu
sme zachraňovali príchodom dorastencov. Odišlo nám 11 mužov behom 3 mesiacov.
p. Mičian – hráči si vytvorili svoj fond za predaj hráčov. Chceme z týchto financií pokryť
tie výdavky, čo sú predložené v zásadách. Pokúsme sa aspoň túto sezónu zachovať futbal.
 p. Fabšík – celý príspevok p. Mrmusa bol o nejakom vyplakávaní. Očakával som, že
ako manažér vystúpite s určitým návrhom ako futbal udržať.
 p. Neslušan – manažér je na to, aby zohnal sponzora. Robil som si prehľad faktúr,
mesto od r. 2014 vyplatilo jednej firme 400 tis. €. Osloviť ju, nech zasponzorujú. Chce
to len dobrého manažéra.
 p. Slivka – som proti trestom v zmluve. Urobiť kompromis, predložiť do
decembrového zastupiteľstva konkrétne kroky k získaniu sponzorov.
 p. Golis – názor, že hráči si zarobili tým, že prestúpili, je scestný. Nech manažér
predloží solídnu víziu, na rok 2017 sa môžeme baviť ako bude pokračovať futbal.
p. Horák, občan mesta – prečo je tu toľko športov, keď na to nemáme? Ako môže
fungovať futbal, keď nemajú ani výbor, iba 1 manažéra.
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 p. Poláček – majú ultimátum do konca roka, obetujme peniaze do konca roka, nič viac
im nedávajme.
 p. Slivka – návrh rozpočtov klubov bol schválený v zastupiteľstve. Ja osobne dám 100
€ sponzorské, ale s tým, že sa začne konať ohľadom sponzorov.
 p. Čierňava, riad. MKŠS – podmienky boli určito nastavené, potom sa zmenili.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje ukončenie diskusie k bodu č. 11.6. (14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Mihalda – predložil písomný návrh na uznesenie – viď príloha č. 1
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.6 dohodu o finančnej a hmotnej zainteresovanosti
futbalového klubu – oddielu muži A
II. schvaľuje „Dohodu o finančnej a hmotnej zainteresovanosti futbalového klubu – oddielu
muži A“ s platnosťou jesennej časti súťaže a zároveň zaväzuje p. Františka Mrmusa
predložiť koncepciu a víziu fungovania futbalového „A“ mužstva, v období po januári
2017. Termín: 08.12.2016
(12/1/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 12:
Návrh na zmenu personálneho obsadenia členov komisie finančnej bol poslancom predložený
v písomnej forme.
Prebehla tajná voľba člena komisie.
Volebná komisia vyhlásila výsledky tajnej voľby člena komisie finančnej, podnikateľských
činností a správy majetku.
Na hlasovaní sa zúčastnilo 14 poslancov, z toho bolo odovzdaných 12 platných hlasov, 2
hlasy boli neplatné. Z 12 platných hlasov získala 12 hlasov p. Zlata Vnuková.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12 žiadosť Mgr. Miroslava Hrivíka, Vajanského 865/8,
Kysucké Nové Mesto o zrušenie členstva v komisii finančnej, podnikateľských činností
a správy majetku
II. ruší členstvo Mgr. Miroslava Hrivíka v komisii finančnej, podnikateľských činností
a správy majetku
III. berie na vedomie výsledky tajnej voľby člena komisie finančnej, podnikateľských činností
a správy majetku. Za člena komisie finančnej, podnikateľských činností a správy majetku
bola zvolená p. Zlata Vnuková, bytom Sládkovičova 1207/49, Kysucké Nové Mesto.
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 13:
 p. Jakubík – petícia občanov ul. 1. mája na rušenie nočného pokoja podnikom Arkáda.
 p. Čuntala, náčelník MP – potrebujeme dôkazy, aspoň fotografie telefónom, že rušitelia
vychádzajú z menovaného podniku.
 p. Hartel, primátor mesta – predĺžené otváracie hodiny sa dávajú s tým, že ak pretrvávajú
problémy, otváracie hodiny sa skrátia.
 p. Poláček – robím si občas obchôdzku po meste. Je to všade, v celom meste. Kúpia si
fľaše v obchode, potom v meste pijú.
 p. Golis – ul. Murgašova – 2 suché stromy,
 križovatka pri parku od Žiliny – upchatá kanalizácia,
 parkovanie 1. mája – v akom je to štádiu?
 prechod pre chodcov pred ZUŠ, smer železničná stanica, je tam časť ušlapaného
chodníka, zabetónovať.
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 p. Ježo, prednosta MsÚ - parkovanie na ul. 1. mája – zadali sme projekt.
 p. Fabšík - situácia so ZŠ Dolinský potok, ako sa to tam vyvíja?
 p. Ježo, prednosta MsÚ – vyšetrovanie pokračuje, zatiaľ to ide mimo nás, ani cent sme
nedostali.
 p. Fabšík - diaľnica – čo sa robí? Plaváreň – ako ďalej pokračuje vývoj?
 p. Hartel, primátor mesta – GF park mali do konca 8/2016 predložiť projekt, v posledný
deň predložili.
 p. Fabšík – kedy uplynú tie 3 roky? Apelujem na to, aby sa to dalo do komisie výstavby.
 p. Hartel, primátor mesta – 3 roky od právoplatného stavebného rozhodnutia.
 p. Fabšík – verejné osvetlenie, kedy bude prebiehať projekcia, každá tretia chalupa má
osvetlenú spálňu a obývačku (Podstránie, Suľkov).
 p. Hartel, primátor mesta – treba doručiť podnety, napravíme.
 p. Fabšík - dňa 4.8. bola zaslaná požiadavka občanov ul. Hálkovej, Neslušskej,
- ul. Sládkovičova – dať tam nejaký spomaľovací prvok, je tam hlučná a rýchla jazda
- budova kina – čo sa s ňou plánuje, kto platí náklady na teplo?
 p. Hartel, primátor mesta – zatiaľ neuvažujeme s rekonštrukciou.
 p. Fabšík – kontrola úloh, sú tam nejaké výsledky, podnety?
 p. Hartel, primátor mesta – neviem o liste ani meili.
 p. Fabšík – na základe výsledku kontroly ÚVO boli nejaké pokuty?
 p. Hartel, primátor mesta – nie.
 p. Mihalda – žiadosti o orezy – dať požiadavky na životné prostredie.
- STOPka na ul. Sládkovičovej – ďaleko od križovatky, trochu zreteľnejšie umiestniť,
- projektová dokumentácia zasadačky v akom je stave?
- plynová kotolňa učilište?
- námestie by malo byť výkvet, zgrupujú sa tu bezdomovci.
 p. Hartel, primátor mesta – kotolňa - Kysuca by bola ochotná vybudovať kotolňu na
vlastné náklady, problém je v legislatíve. Územné konanie je spustené. K 1.1.2017 by to
malo byť, je to takto dohodnuté s VÚC. Ak sa nepodarí legislatívne cez Kysucu, budeme
financovať my.
 p. Holienčik – príspevok pre FS Jedľovina, realizovali šnúru vystúpení v Španielsku.
 p. Bílešová, odd. finančné – ak je to žiadosť obč. združenia, ideme cez dotáciu.
 p. Hartel, primátor mesta – keďže je to naša organizácia, navýšiť rozpočet MKŠS.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13 žiadosť o poskytnutie príspevku pre FS Jedľovina
II. schvaľuje poskytnutie príspevku pre FS Jedľovina v sume 2.000,00 € z rozpočtu MKŠS na
rok 2016. Po predložení žiadosti o úpravu rozpočtu bude o uvedenú sumu navýšený
rozpočet na rok 2016 pre MKŠS Kysucké Nové Mesto.
(11/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 14:
 p. Drexler:
 vývesné tabule v Dubí, vedľa autobusovej zastávky,
 uznesenie ASA – ako mesto pokračuje v jednaniach?
 výzva na rekonštrukciu tepelných rozvodov?
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 ASA – uznesenie splnené – odpoveď ŽP bola taká, že ASA má trvalé povolenie, iba
kontrolujú, či spĺňajú podmienky, že podmienky spĺňajú. Mesto oslovilo Inšpekciu živ.
prostredia a Ministerstvo životného prostredia – meracie zariadeníe na meranie čistoty
ovzdušia bolo umiestnené na 3 mesiace, neboli závažnejšie prekročenia limitov.
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 tepelné rozvody – zatiaľ nebola ešte výzva vyhlásená.
 p. Poláček:
 výtlky v meste - už sú dokončené práce?
 kontajnery na zber šatstva - vyzvať majiteľov na ich odstránenie, alebo nech
udržiavajú okolo nich čistotu a poriadok,
 poslanci rozhodujú o otázkach v meste, ak občan osloví poslanca aj z iného obvodu,
mal by na jeho dotaz reagovať,
 neporiadok v meste, osvetlenie nastaviť.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 práce na výtlkoch ešte nie sú dokončené,
 osvetlenie – treba konkrétne povedať o ktoré svetlo sa jedná, nastavíme.
 p. Jakubík:
 podnet od občianky – kamerový systém na cintorín,
 cyklotrasy – cez EÚ sú výzvy?
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 kamerový systém je nákladná investícia, nedá sa reagovať na každý podnet individuálne.
 aby sme mohli použiť finančné prostriedky z EÚ, musí byť vysporiadaný majetok,
pozemok, čo v prípade cyklotrás je zložité. Zatiaľ nebola vhodná výzva.
 p. Mičian:
 ak by sa dobudoval úsek od ČSA k lipke, predseda VÚC prisľúbil, že sám bude
iniciovať, aby sa to prepojilo s Ochodnicou.
 p. Neslušan:
 na web stránke mesta zriadiť kolonku, aké podnety poslanci poslali. Ja osobne som
poslal kopu podnetov, kde skončili?
 mesto je podielnikom v Urbariáte. Urbariát ťaží drevo, vždy sú tam úmyselne
ponechané napadnuté stromy, aby mohli ďalej ťažiť.
 koľko máme pieskovísk v meste, faktúra 190 ton je zarážajúca.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 podnety – môžu sa zhromažďovať, osobitne treba predložiť na zastupiteľstve.
Odpovedal p. Ježo, prednosta MsÚ:
 190 ton za piesok, dobre ste čítal, vo všetkých pieskoviskách v meste sa vymieňal piesok.






p. Bandura:
ul. Litovelská – dorobené odstavné plochy pod kontajnery – poďakovanie,
ul. Clementisova pri ZŠ – vyrobiť stojiská, potom by tam mohli byť aj odstavné plochy,
výkopy – bude sa to dávať do pôvodného stavu?
výrezy stromov, urobiť harmonogram výrezov, požiadavky na životné prostredie.

 p. Hartel, primátor mesta – podal informáciu o stave rokovaní ohľadom diaľnice D3.
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K bodu č. 15:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov rokovaní predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a 18.
zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Mgr. Matej Fabšík
I. overovateľ

Ing. Ľubomír Golis
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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