Zápisnica
z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 08.12.2016

Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh VZN č. 5/2016 o spôsobe nakladania s odpadmi na území mesta Kysucké Nové
Mesto
5. Návrh VZN č. 6/2016 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka
a dieťa škôl a školských zariadení
6. Návrh VZN č. 7/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2014 k zásadám tvorby
a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch
obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
7. Návrh VZN č. 8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2015 o školských obvodoch
mesta Kysucké Nové Mesto
8. Návrhy na úpravu rozpočtu
8.1. Návrh VI. úpravy rozpočtu mesta na rok 2016
8.2. Návrh III. úpravy rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta na rok 2016
8.3. Návrh III. úpravy rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS na rok 2016
8.4. Návrh III. úpravy rozpočtu ZŠ Nábrežná na rok 2016
8.5. Návrh III. úpravy rozpočtu ZŠ Clementisova na rok 2016
8.6. Návrh III. úpravy rozpočtu ZŠ Dolinský potok na rok 2016
8.7. Návrh III. úpravy rozpočtu MŠ Komenského na rok 2016
8.8. Návrh III. úpravy rozpočtu MŠ Litovelská na rok 2016
8.9. Návrh III. úpravy rozpočtu MŠ 9.mája na rok 2016
8.10.Návrh III. úpravy rozpočtu ZUŠ KNM na rok 2016
8.11.Návrh III. úpravy rozpočtu CVČ KNM na rok 2016
9. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta na roky 2017 - 2019
10. Návrhy rozpočtu
10.1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2017-2019
10.2. Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2017-2019
10.3. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM na roky 2017- 2019
10.4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko
KNM na roky 2017-2019
11. Ocenenie darcov krvi
12. Návrh na prevod správy majetku
13. Nakladanie s majetkom mesta
13.1. LAURIN MEDICA, s.r.o. – predaj časti pozemku
13.2. Korpesiová Marta – predaj časti pozemku
14. Návrhy komisií
14.1. Žiadosti o prechodný a trvalý pobyt
14.2. Žiadosti o zrušenie trvalého a prechodného pobytu
14.3. Žiadosti o pridelenie bytu
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15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2017
16. Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2017
17. Rôzne
17.1. Prerokovanie petície skupiny občanov vo veci zrušenia spaľovne v Kys. N. Meste
17.2. Voľba prísediaceho na Okresný súd Žilina
18. Interpelácie
19. Záver
K bodu č. 1:
20. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov, ospravedlnil neúčasť poslancov: Branislav Neslušan, Roman
Stecher.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie predsedajúci navrhol poslancov: Ivan Poláček, Matej Fabšík, Ondrej
Holienčik
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 zloženie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ivan Poláček, Matej Fabšík, Ondrej Holienčik.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci navrhol poslancov: František Šerík, Miloš Ševec
 p. Hartel, primátor mesta – navrhol doplniť program o body:
13.3 – Zmluva o združení fin. prostriedkov ŽSK a mesto KNM
13.4 – Vyčlenenie fin. prostriedkov na zabezpečenie 24 tr. ZŠ Kamence
 p. Randa – navrhol body č. 17. a 18. presunúť za bod č. 10 z dôvodu jeho skoršieho
odchodu zo zasadnutia zastupiteľstva.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode č. 2 návrh zmeny programu 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva
konaného dňa 08.12.2016 – body č. 17. a 18. presunúť za bod č. 10.
II. schvaľuje presunúť body č. 17. a 18. za bod č. 10. (10/0/5/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Jakubík – navrhol do programu prednostne zaradiť prerokovanie podnetu občanov na
rušenie nočného pokoja pri Arkáde
 p. Hartel, primátor mesta – tento bod bude prerokovaný v rámci bodu Rôzne, ktorý sa na
základe návrhu poslanca Randu presúva hneď za bod č. 10.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh programu rokovania 20. zasadnutia mestského
zastupiteľstva konaného dňa 08.12.2016
II. schvaľuje program rokovania 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa
08.12.2016
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
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4. Návrh VZN č. 5/2016 o spôsobe nakladania s odpadmi na území mesta Kysucké Nové
Mesto
5. Návrh VZN č. 6/2016 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na
žiaka a dieťa škôl a školských zariadení
6. Návrh VZN č. 7/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2014 k zásadám tvorby
a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch
obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
7. Návrh VZN č. 8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2015 o školských obvodoch
mesta Kysucké Nové Mesto
8. Návrhy na úpravu rozpočtu
8.1. Návrh VI. úpravy rozpočtu mesta na rok 2016
8.2. Návrh III. úpravy rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta na rok 2016
8.3. Návrh III. úpravy rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS na rok 2016
8.4. Návrh III. úpravy rozpočtu ZŠ Nábrežná na rok 2016
8.5. Návrh III. úpravy rozpočtu ZŠ Clementisova na rok 2016
8.6. Návrh III. úpravy rozpočtu ZŠ Dolinský potok na rok 2016
8.7. Návrh III. úpravy rozpočtu MŠ Komenského na rok 2016
8.8. Návrh III. úpravy rozpočtu MŠ Litovelská na rok 2016
8.9. Návrh III. úpravy rozpočtu MŠ 9.mája na rok 2016
8.10.Návrh III. úpravy rozpočtu ZUŠ KNM na rok 2016
8.11.Návrh III. úpravy rozpočtu CVČ KNM na rok 2016
9. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta na roky 2017 - 2019
10. Návrhy rozpočtu
10.1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2017-2019
10.2. Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2017-2019
10.3. Návrh rozpočtu pr. organizácie Údržba mesta KNM na roky 2017- 2019
10.4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko
KNM na roky 2017-2019
17. Rôzne
17.1. Prerokovanie petície skupiny občanov vo veci zrušenia spaľovne v Kys. N. Meste
17.2. Voľba prísediaceho na Okresný súd Žilina
17.3. Žiadosť firmy REAL FOCUS s.r.o. o zmenu územného plánu
18. Interpelácie
11. Ocenenie darcov krvi
12. Návrh na prevod správy majetku
13. Nakladanie s majetkom mesta
13.1. LAURIN MEDICA, s.r.o. – predaj časti pozemku
13.2. Korpesiová Marta – predaj časti pozemku
13.3. Zmluva o združení fin. prostriedkov ŽSK a mesto KNM
13.4. Vyčlenenie fin. prostriedkov na zabezpečenie 24 tr. ZŠ Kamence
14. Návrhy komisií
14.1. Žiadosti o prechodný a trvalý pobyt
14.2. Žiadosti o zrušenie trvalého a prechodného pobytu
14.3. Žiadosti o pridelenie bytu
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2017
16. Návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2017
19. Záver
(13/0/2/1 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p. Ježo, prednosta MsÚ
uzn. č. 78/2016 z 09.06.2016 – termín stály, plní sa
uzn. č. 245/2015 z 10.12.2015 – termín stály, plní sa
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
(15/0/0/1- uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 4:
Návrh VZN č. 5/2016 o spôsobe nakladania s odpadmi na území mesta Kysucké Nové Mesto
bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Bandura – uvažuje mesto o podzemných nádržiach na odpad, je to výhodné i z hľadiska
čistoty.
 p. Ježo – zatiaľ o tom neuvažujeme
 p. Hartel, primátor mesta – jedno takého miesto už skúšobne máme, vyžaduje to špeciálnu
technológiu pri vývoze
 p. Poláček – na papier a plasty to odporúčam, ale na bežný komunálny odpad to nie je
vhodné. Je to veľmi nákladné.
 p. Mihalda – komisia životného prostredia návrh VZN prerokovala, odporúča ho schváliť.
 p. Behúň – objemové kontajnery boli mestom zabezpečené, po ich odvoze ľudia aj
naďalej vyhadzujú veľkoobjemový odpad na verejné priestranstvá.
 p. Fabšík – nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – exaktne napísať, opraviť
gramatické chyby
 p. Jakubík – právnické osoby sú povinné označiť kontajnery svojou firmou – aj školy?
Ako sa postupuje, keď sú vrecia navešané okolo kontajnera?
 p. Moravčíková, odd. ŽP – vrecia vešajú okolo kontajnerov väčšinou firmy, ktoré si
objednávajú vzhľadom na platby menšie kontajnery. Odvozca nie je povinný tieto vrecia
odviesť.
 p. Poláček – treba dohliadať na tie autá, čo tu chodia z okolitých dedín a vozia odpad,
vyhadzujú vrecia ku kontajnerom. Čo tie kontajnery na oblečenie, okolo nich je stále
neporiadok. Pomáhame tým, že vyberú oblečenie, dávajú to potom do sekáčov.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 návrh VZN č. 5/2016 o spôsobe nakladania s odpadmi
na území mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje VZN č. 5/2016 o spôsobe nakladania s odpadmi na území mesta Kysucké Nové
Mesto
(15/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5:
Návrh VZN č. 6/2016 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka
a dieťa škôl a školských zariadení bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Holienčik – komisia školstva odporúča schváliť
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 návrh VZN č. 6/2016 o určení výšky dotácie na osobné
a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení
II. schvaľuje VZN č. 6/2016 o určení VZN č. 6/2016 o určení výšky dotácie na osobné a
prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení
(15/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6:
Návrh VZN č. 7/2016, ktorým sa dopĺňa VZN č. 4/2014 k zásadám tvorby a čerpania fondu
prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím
verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 návrh VZN č. 7/2016, ktorým sa dopĺňa VZN č. 4/2014
k zásadám tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov
v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory
sociálneho bývania
II. schvaľuje VZN č. 7/2016, ktorým sa dopĺňa VZN č. 4/2014 k zásadám tvorby a čerpania
fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných
s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
(15/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7:
Návrh VZN č. 8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.10/2015 o školských obvodoch Mesta
Kysucké Nové Mesto bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Drexler – VZN nariaďuje rovnomerné rozloženie žiakov, nie je to zákon. Riaditeľ
rozhoduje o prijatí. Zaoberať sa hlavne tým, že keď deti ubúda, treba zabezpečiť bývanie
pre mladé rodiny, bude viac detí. Mesto neumožňuje vytvárať priestory pre bývanie,
jednou záležitosťou je zvýšiť možnosť bývania. Rodič sa má možnosť rozhodnúť kde dá
svoje dieťa, nezazlievajme toto riaditeľom.
 p. Hartel, primátor mesta – problém s rozvojom bývania bol dlhoročný, územie na
Kamencoch bolo zablokované z dôvodu plánovanej trasy plavebného kanála. Tento
problém sa podarilo vedeniu mesta vyjednávaním s MDRR odstrániť zadefinovaním
novej trasy. V súčasnosti ÚP umožňuje výstavbu, ale vlastnícke pomery sú tam zložité. Je
to dlhodobejší proces. Zasa to však bude na Kamencoch, najbližšia škola pre nich bude ZŠ
Nábrežná. Riaditeľ môže zobrať koho chce, ale zákon dáva kompetencie riaditeľom ZŠ,
že nemusia zobrať deti, ktoré nie sú zaradené do ich školského obvodu. Bolo prijaté
uznesenie, aby riaditelia pozerali na celospoločenský záujem, tak aby sa zabezpečila
funkčnosť všetkých škôl v meste.
 p. Drexler – máme aj iné časti, kde by mohla byť individuálna bytová výstavba – Dubie,
Suľkov, treba na to vytvoriť podmienky.
 p. Poláček – riaditelia by mali byť ústretoví. ZŠ Clementisova nemajú dostatok detí,
lebo výstavba je iba na Kamencoch. Občanov je menej každý rok.
 p. Šerík – obsadenosť základných škôl, preplnenosť materských škôl, nedostatok
predškolských zariadení, vidím riešenie v združení materských a základných škôl.
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 p. Ševec – najracionálnejšie riešenie je obsadenosť škôl 3, 3 a 2 prvé triedy. Je na
riaditeľoch, aby na toto mysleli.
 p. Drexler – nechcem obhajovať riaditeľa. Môže sa stať, že keď dieťa nezapíše, pôjde
napr. do Radole. Je to na rodičoch.
 p. Vendrinský – zákony sú zmenené, školský zákon určuje, že riaditeľ školy je povinný
prednostne prijať žiakov, ktorí majú trvalý pobyt v školskom obvode spádovej školy.
Preto sa robí aj rajonizácia.
 p. Fabšík – ak je povinný prednostne prijať – to však ale za podmienky, že ho tam rodič
dá. Oškerda je vo všetkých obvodoch zahrnutá. Všetky tri školy potrebujeme, treba udržať
ten pomer 3, 3 a 2 triedy. Občianska vybavenosť, stavebná uzávera bola, treba rozmýšľať
s výstavbou aj do okolitých svahovitých terénov, centrum už netreba zahusťovať.
 p. Hartel, primátor mesta – podľa územného plánu máme kde stavať, problém je
v majetkoprávnom vysporiadaní, svahovité terény nie sú vo vlastníctve mesta.
 p. Mihlada – na rade školy p. Ševec povedal, že či je možné dať nariadenie na počty
tried.
 p. Hartel, primátor mesta – nie, na počty tried, zriaďovateľ má ale iné možnosti ako
donútiť riaditeľov aby rešpektovali verejný záujem.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 návrh VZN č.8 /2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č.10/2015 o školských obvodoch Mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje VZN č. 8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.10/2015 o školských obvodoch
Mesta Kysucké Nové Mesto.
(15/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 8.1:
Návrh na VI. úpravu rozpočtu mesta na rok 2016 bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Behúň – procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 8.1 – 8.11 am blok, je to
klasický proces úprav.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 8.1 . 8.11 am blok.
(11/2/1/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Fabšík - MKŠS – všeobecný materiál a všeobecné služby, kvôli čomu je táto úprava,
čo bolo potrebné zmeniť?
 p. Bilešová – navyšujú si svoje vlastné, až potom príspevok zriaďovateľa.
 p. Čierňava, MKŠS – zákon o rozpočtových pravidlách presne určuje všeobecné služby –
napr. revízie, všeobecný materiál, napr. dresy.
 p. Fabšík – čo mimoriadne toto navýšilo, nebolo to prerokované v komisii, preto sa na to
pýtam.
 p. Randa – rozpočet je rozsiahly, aj úpravy, keď sa budeme zaoberať položkovite,
budeme tu 2 týždne.
 p. Mihalda – hospodársky výsledok aký je?
 p. Bílešová, odd. finančné – je očakávaný prebytkový. Keď budú výkazy škôl
a príspevkových organizácií budeme vedieť presnejšiu sumu.
 p. Bandura – takýto materiál prečo komisia neprerokovala.
 p. Hartel, primátor mesta – všetci robili na návrhu rozpočtu, preto nestihli predložiť
rozpočtové úpravy, v úpravách bolo iba upratovanie položiek.
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 p. Bílešová, odd. finančné – úpravy sa nestihli predložiť, materiál na komisiu sme
posielali už 25.11.2016. Na zasadnutí komisie boli materiály k dispozícii, ale komisia ich
neprerokovala. Zasadnutie zastupiteľstva začiatkom mesiaca je pre nás nevhodný termín,
nie sme schopní spracovať materiál.
 p. Mičian – myslím si, že keď sa jedná o úpravu rozpočtu, mali by tu byť prítomní aj
rozpočtári jednotlivých škôl, aby vedeli vysvetliť. Sociálnou komisiou neprešlo VZN, kde
by sme ho mali prerokovať. Nech je prítomný ten, kto predkladá VZN.
 p. Mihlada – rozpočet by mala komisia schváliť.
 p. Hartel, primátor mesta – rozpočet bol prerokovaný a schválený vo finančnej komisii,
iba úpravy rozpočtov komisia neprešla.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.1 návrh na VI. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto na rok 2016
II. schvaľuje VI. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2016
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.2 návrh na III. úpravu rozpočtu príspevkovej
organizácie Údržba mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2016
II. schvaľuje III. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta Kysucké Nové
Mesto na rok 2016.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.3 návrh na III. úpravu rozpočtu príspevkovej
organizácie MKŠS Kysucké Nové Mesto na rok 2016
II. schvaľuje III. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS Kysucké Nové Mesto na
rok 2016.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.4 návrh na III. úpravu rozpočtu ZŠ Nábrežná na rok
2016
II. schvaľuje III. úpravu rozpočtu ZŠ Nábrežná na rok 2016
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.5 návrh na III. úpravu rozpočtu Základnej školy
Clementisova na rok 2016
II. schvaľuje III. úpravu rozpočtu Základnej školy Clementisova na rok 2016
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.6 návrh na III. úpravu rozpočtu Základnej školy
Dolinský potok na rok 2016
II. schvaľuje III. úpravu rozpočtu Základnej školy Dolinský potok na rok 2016
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.7 návrh na III. úpravu rozpočtu Materskej školy
Komenského1162/38, Kysucké Nové Mesto na rok 2016
II. schvaľuje III. úpravu rozpočtu Materskej školy Komenského1162/38, Kysucké Nové Mesto
na rok 2016
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.8 návrh na III. úpravu rozpočtu MŠ Litovelská 605/9
na rok 2016
II. schvaľuje III. úpravu rozpočtu MŠ Litovelská 605/9 na rok 2016
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.9 návrh na III. úpravu rozpočtu Materskej školy ulica
9. mája 1192/11 Kysucké Nové Mesto na rok 2016
II. schvaľuje III. úpravu rozpočtu Materskej školy ulica 9. mája 1192/11 Kysucké Nové
Mesto na rok 2016
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.10 návrh na III. úpravu rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové
Mesto na rok 2016
II. schvaľuje III. úpravu rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto na rok 2016
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.11návrh na III. úpravu rozpočtu CVČ Komenského na
rok 2016
II. schvaľuje III. úpravu rozpočtu CVČ Komenského na rok 2016
(12/0/2/1 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 9:
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrh rozpočtu mesta na roky 2017 – 2019 bolo
poslancom doručené v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – kontrolórka v správe poukázala na skutočnosť, že pre ŠJ ZŠ
Dolinský potok nie sú určené žiadne finančné prostriedky na prevádzkové náklady
jedálne. Na základe tohto upozornenia bol prepracovaný návrh rozpočtu ZŠ Dolinský
potok, alternatívny rozpočet pre ZŠ Dolinský potok.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu
rozpočtu mesta na roky 2017 – 2019
II. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta na roky
2017 – 2019
(14/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10.1:
Návrh rozpočtu samosprávneho orgánu mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2017 – 2019 bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Bandura – procedurálny návrh – body č. 10.1 – 10.4 prerokovať a schváliť am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 10.1 – 10.4 am blok.
(11/2/1/2 – uznesenie bolo schválené)
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 p. Bílešová, odd. finančné – východiskové body pri tvorbe rozpočtu sú výška podielových
daní, rozpočet školstva. V tomto návrhu nie je zohľadnený nárast miezd podľa
kolektívneho vyjednávania.
 p. Golis – komisia finančná materiál prerokovala. Otázky boli zodpovedané, sú tam aj
určité alternatívne riešenia. Komisia odporúča schváliť.
 p. Holienčik – školskými zariadeniami sa zaoberala aj komisia školstva, hlavne ŠJ ZŠ
Dolinský potok.
 p. Bílešová, odd. finančné – prebehlo vzájomné rokovanie so školou, vzišiel alternatívny
návrh rozpočtu ZŠ Dolinský potok. V priebehu roka sa v to úprave rozpočtu vyriešil.
 p. Randa - úprava rozpočtov sme schvaľovali aj školám, teraz pri návrhoch rozpočtov
školy jednotlivo nie sú. Úpravy škôl a šk. zariadení, navýšenie platov , neupravuje sa
nepedagogickým zamestnancom, toto štát nerieši. Prijať záväzok voči týmto
zamestnancom, v rámci mesta ich poriešiť. Vymyslieť nejaký mechanizmu, aby aj im bola
zvýšená mzda.
 p. Bílešová, odd. finančné – je to riešené tak ako aj ostatným zamestnancom mesta, 4 %
navýšenie sa týka aj ich.
 p. Fabšík – finančné operácie príjmové okolo 1 700 tis. €, je to prevod z minulých rokov,
aký je stav, aká je terajšia rezerva? Je toto smerovanie udržateľné?
 p. Bílešová, odd. finančné – ideme do náročných investičných akcií, treba pozorne
a opatrne pracovať s kapitálovými výdavkami.
 p. Fabšík – plynová prípojka Dubská cesta ako to pokračuje?
 p. Hartel, primátor mesta – snažili sme sa to vyriešiť v skrátenom termíne, už sme začali
obstarávanie. Po konzultácii s Úradom pre verejné obstarávanie bolo zistené, že by uznali
prekrytie iba 1 roka, dodávateľ do toho nechcel ísť. Budeme obstarávať cez vestník.
 p. Fabšík – výstavba ul. Hurbanova – je to reálne stihnúť v budúcom roku?
 Jureková, odd. investičné – už sa robí geometrický plán na vysporiadanie pozemkov
 p. Mihalda – rozpočet schvaľujeme položkovite, bude sa dať hýbať s jednotlivými
položkami?
 p. Mičian – rozpočet MKŠS, futbalový oddiel muži je znížený. Predložil písomný návrh
na uznesenie (viď príloha č. 1.)
 p. Mihalda – dať garanciu, že tých 30 tis. € bude pre mužov umožnený presun
v položkách.
 p. Bílešová, odd. finančné – osobne nechápem, prečo by sme teraz mali robiť zmeny
návrh rozpočtu. Úpravy sa robia v priebehu roka.
 p. Behúň – situácia v mužskom futbale je zložitá, je to finančná otázka, aj otázka
disciplíny. Použiť finančné prostriedky na nákup hráčov.
 p. Fabšík – ideme schvaľovať rozpočty, neviem ako ideme zakomponovať návrh
uznesenia, čo predložil pán Mičian. Mala byť predložená vízia futbalového klubu, niečo
mám pred sebou. Z celého materiálu je iba malá stať vízie, nejaké 4 odrážky. Toto nie je
koncepcia ani vízia. Všetko iba všeobecná formulácia. Ten kto dostal úlohu či ju aj splnil.
Takto narýchlo ušité uznesenie nás môže priviesť do rozporu s transparentnosťou.
 p. Golis – bolo tu spomínané, že prečo sa materiály neprerokovávajú v komisii. Prečo toto
nebolo v komisii finančnej? Prečo to tu teraz predkladáme? Pán Mičian, toto sa nerobí
počas zastupiteľstva. Ide tu o peniaze. Bol dostatočný čas na to, aby sa to premietlo do
návrhu rozpočtu. Robme veci tak ako sa majú robiť.
 p. Drexler – bol som proti plateniu, odmeňovaniu hráčov. Nevidím dôvod, aby sa
z rozpočtu odmeňovali športovci. Máme 11 družstiev mládeže, nemáme zanietených
mužov, ktorí nedokážu reprezentovať mesto pokiaľ to nedostanú zaplatené. Nikto sa
nepýtal prečo skončili volejbalistky, ktoré mali iné výsledky.
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 p. Mičian – znížil sa im rozpočet zo 60 na 30 tis. €. Teraz je to necelých 28 tis. €. Keď
sa nikto neozve, tak futbal v meste pochováme. Odmeny hráčov – bolo povedané,
zožeňte si sponzorov. Nič iné nechceme, iba peniaze od sponzorov aby sme mohli
použiť. Vychováme mládež, za 250 € nám hráča odkúpia.
 p. Fabšík – dnes je úplne bezpredmetné baviť sa o tomto. P. Mrmus prijal a súhlasil
s tým, že bude tvoriť víziu. Hovoríte, že peniaze určite zoženiete. Firmy zakúpia
materiál, lebo nechcú dávať na odmeny.
 p. Mičian – sťahujem predložený návrh
 p. Poláček – sponzori dávajú preto na kopačky, lebo si to môžu dať do nákladov.
 p. Hartel, primátor mesta – navrhujem ukončiť debatu, vrátiť sa k rozpočtom. Ak
pridelíme futbalovému klubu peniaze, budú ich môcť používať v súlade s rozpočtom.
Zodpovední sú tam na to, aby ich použili v súlade s platnými predpismi.
 p. Slivka – dňa 10.10.2016 bol komisiou schválený návrh p. Čierňavu tak, ako bol
predložený. Vôbec nič sme proti návrhu neznižovali.
 p. Fabšík – nechcem z tých 30 tis uberať, keď si klub zoženie, ale neodvolávajme sa
na víziu, ktorá tu nie je.
 p. Jakubík – schválili sme, že budeme budovať umelé ihrisko, ak nebude futbalový klub,
pre koho bude?
 p. Hartel, primátor mesta – zadefinovať sumu, všetko robiť v súlade so zákonom.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10.1 návrh rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na roky
2017 – 2019
II. schvaľuje rozpočet mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2017 s tým, že do rozpočtu mesta
budú zapracované zmeny vyplývajúce z alternatívneho rozpočtu ZŠ Dolinský potok
III. berie na vedomie rozpočet mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2018 - 2019
Rozpočet
na rok
2017

Rozpočet
na rok
2018

Rozpočet
na rok
2019

A. BEŽNÉ PRÍJMY:
z toho - samosprávny orgán Mesto Kysucké Nové Mesto
- školstvo

9 116 691
8 964 040
152 651

9 113 451
8 960 800
152 651

v€
9 113 451
8 960 800
152 651

B. BEŹNÉ VÝDAVKY:
z toho - samosprávny orgán Mesto Kysucké Nové Mesto
- školstvo

9 098 094
4 471 703
4 626 391

9 038 235
4 411 844
4 626 391

9 038 685
4 412 294
4 626 391

C. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

5 000
911 229

5 000
204 900

5 000
204 900

D. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

914 229
26 597

204 900
26 597

204 900
26 597

Rozpočet MŠ Komenského
Bežné príjmy
Bežné výdavky

13 300
292 577

13 300
292 577

13 300
292 577
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Rozpočet MŠ Litovelská
Bežné príjmy
Bežné výdavky

12 880
293 004

12 880
293 004

12 880
293 004

Rozpočet MŠ 9. mája
Bežné príjmy
Bežné výdavky

16 660
402 454

16 660
402 454

16 660
402 454

16 080
1 098 613

16 080
1 098 613

16 080
1 098 613

Rozpočet ZŠ Clementisova
Bežné príjmy
Bežné výdavky

10 900
984 472

10 900
984 472

10 900
984 472

Rozpočet ZŠ Dolinský potok
Bežné príjmy
Bežné výdavky

9 007
672 890

9 007
672 890

9 007
672 890

Rozpočet ZUŠ
Bežné príjmy
Bežné výdavky

50 794
691 608

50 794
691 608

50 794
691 608

Rozpočet CVČ
Bežné príjmy
Bežné výdavky

23 030
190 773

23 030
190 773

23 030
190 773

Rozpočet MsKŠS
Bežné príjmy
Bežné výdavky

581 405
581 405

581 405
581 405

581 405
581 405

Rozpočet Údržba mesta
Bežné príjmy
Bežné výdavky

840 705
840 705

815 095
815 095

814 945
814 945

Rozpočet ZŠ Nábrežná
Bežné príjmy
Bežné výdavky

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10.2 návrh programového rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto na roky 2017 – 2019
II. schvaľuje programový rozpočet mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2017
III. berie na vedomie programový rozpočet mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2018 - 2019
BEŽNÉ VÝDAVKY
Organizácia

Rozpočet
2017

Program/ Podprogram Názov
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Rozpočet Rozpočet
2018
2019

Plánovanie, manažment a kontrola
Propagácia a marketing
Interné služby
Služby občanom
Bezpečnosť
Odpadové hospodárstvo
Komunikácie
Doprava
Vzdelávanie
Šport
Kultúra
Prostredie pre život
Bývanie
Sociálne služby
Administratíva

Mesto

Program 1:
Program 2:
Program 3:
Program 4:
Program 5:
Program 6:
Program 7:
Program 8:
Program 9:
Program 10:
Program 11:
Program 12:
Program 13:
Program 14:
Program 15:
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY

401 050 401 050 401 050
16 021
16 021
16 021
194 532 183 020 183 020
136 199 135 899 135 899
408 860 408 533 408 833
470 650 470 650 470 650
107 515 111 094 111 094
9 493
10 000
10 000
128 339 115 109 115 109
0
0
0
81 898
81 991
82 291
52 172
48 172
48 172
448 296 440 296 440 296
273 811 273 811 273 811
320 757 319 698 319 698
3 049 593 3 015 344 3 015 944

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Organizácia

Rozpočet
2017

Program/ Podprogram Názov

Mesto

Program 1:
Program 3:
Program 5:
Program 6:
Program 7:
Program 10:
Program 13:
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Plánovanie, manažment a kontrola
Interné služby
Bezpečnosť
Odpadové hospodárstvo
Komunikácie
Šport
Bývanie

Rozpočet Rozpočet
2018
2019

5 000
4 900
131 579
277 750
410 000
82 000
911 229

200 000

204 900

200 000
204 900

26 597
26 597

26 597
26 597

26597
26 597

4 900

4 900

FINANČNÉ OPERÁCIE
Mesto
Program 15:
SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE

Administratíva

BEŽNÉ VÝDAVKY PO
MKSŠ

Program 2:
Program 10:
Program 11:

Propagácia a marketing
Šport
Kultúra

2 500
286 883
292 022
581 405

2 500
286 883
292 022
581 405

2 500
286 883
292 022
581405

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

Služby občanom
Bezpečnosť
Prostredie pre život
Administratíva

1 500
135 505
703 100
600
840 705

1 500
134 980
678 015
600
815 095

1 500
134 970
677 875
600
814945

Spolu MKSŠ
Údržba mesta

Spolu Údržba mesta
VÝDAVKY MESTA BEZ RO s právnou subjektivitou

5 409 529 4 643 341 4 643 791

BEŽNÉ VÝDAVKY RO s právnou subjektivitou
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ZŠ Nábrežná

Program 9:
Program 14:

Vzdelávanie
Sociálne služby

Program 9:
Program 14:

Vzdelávanie
Sociálne služby

978 402
6 070
984 472

978 402
6 070
984 472

978 402
6 070
984472

ZŠ Dolinský potok Program 9:
Program 14:
Spolu:

Vzdelávanie
Sociálne služby

671 188
1 702
672 890

671 188
1 702
672 890

671 188
1 702
672890

MŠ Komenského

Program 9:
Program 14:

Vzdelávanie
Sociálne služby

291 877
700
292 577

291 877
700
292 577

291 877
700
292577

Program 9:
Program 14:

Vzdelávanie
Sociálne služby

292 271
733
293 004

292 271
733
293 004

292 271
733
293004

Program 9:
Program 14:

Vzdelávanie
Sociálne služby

401 354
1 100
402 454

401 354
1 100
402 454

401 354
1 100
402454

CVČ

Program 9:

Vzdelávanie

190 773

190 773

190 773

ZUŠ

Program 9:

Vzdelávanie

691 608

691 608

691 608

Spolu:
ZŠ Clementisova
Spolu:

Spolu:
MŠ Litovelská
Spolu
MŠ 9. mája
Spolu:

VÝDAVKY RO s právnou subjektivitou

1 095 063 1 095 063 1 095 063
3 550
3 550
3 550
1 098 613 1 098 613 1 098 613

4 626 391 4 626 391 4 626 391

VÝDAVKY MESTA s RO s právnou subjektivitou

10 035 920 9 269 732 9 270 182

VÝDAVKY SPOLU
z toho:
BEŽNÉ
KAPITÁLOVÉ
FINANČNÉ OPERÁCIE

10 035 920 9 269 732 9 270 182
9 098 094 9 038 235 9 038 685
911 229 204 900 204 900
26 597
26 597
26 597

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10.3 návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba
mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2017 – 2019
II. schvaľuje rozpočet príspevkovej organizácie Údržba mesta Kys. Nové Mesto na rok 2017
III. berie na vedomie rozpočet príspevkovej organizácie Údržba mesta Kysucké Nové Mesto
na roky 2018 a 2019.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10.4 návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS
Kysucké Nové Mesto na roky 2017 – 2019
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II. schvaľuje rozpočet príspevkovej organizácie MKŠS Kysucké Nové Mesto na rok 2017
III. berie na vedomie rozpočet príspevkovej organizácie MKŠS Kysucké Nové Mesto na roky
2018 a 2019.
(12/1/1/2 - uznesenia boli schválené)
K bodu č. 18:
 p. Randa:
 poliklinika – bezbariérový prístup, dlažba je šmykľavá
 informačná tabuľa o umiestnení lekárov v starej budove polikliniky
 verejné osvetlenie Kamence, ul. Sládkovičova – pri 3 činžiakoch nesvietia svetlá, sú
tam prerušené káble
 horský prameň Horná Skotňa – revitalizácia prameňa, zopakovať rozbor tejto vody
 klzisko pre korčuliarov – urobiť zasa
 cestu ku lipke nie je doteraz urobená
 rozostavaná budova ZŠ Kamence
 vandalizmus v meste narastá
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 dlažba poliklinika – dodávateľom je deklarovaná ako protišmyková, budeme musieť s tým
niečo robiť
 ul. Sládkovičova verejné osvetlenie – jestvujúce svietidlá vyprodukujú úsporu, z ktorej po
pridaní vlastných prostriedkov budeme vykrývať náklady na opravy, rekonštrukciu vedení
a stĺpov.
 prameň Skotňa – urobíme v roku 2017
 klzisko – podľa počasia
 cesta ku lipke – bolo prerokované s KLF energetika, sú ochotní predať pozemok, je to
investícia, závisí od rozhodnutia mestského zastupiteľstva
 ZŠ Kamence – je k tomu samostatný bod rokovania
 vandalizmus – je to aj na ľuďoch, v prípade podozrenia volať mestskú políciu
K bodu č. 17.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom zaslaný v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – vecne príslušný je Okresný úrad v Žiline, ktorý nám však
zaslanú petíciu vrátil naspäť s tým, že to máme prerokovať na zastupiteľstve. Trvalý
súhlas na spaľovňu vydal OÚ ŽP Žilina v roku 2009.
Diskusia:
 p. Mihalda – prednosta OÚ dal prísľub, že sa bude v tejto veci konať, budú zverejňovať
údaje monitoringu, či je mesto zaťažené
 p. Drexler – oceňujem verejný záujem občanov. V kompetencii mesta je podieľať sa
a komunikovať s orgánmi, ktoré majú túto kompetenciu o tomto rozhodnúť. Deklarované
výsledky sú také, že sú v poriadku. Na web stránke mesta je uverejnené možné ohrozenie
INA, vyplývajú takéto povinnosti aj pre iné inštitúcie?
 p. Hartel, primátor mesta – spaľovňa sa tiež musí riadiť terajšími zákonmi.
 p. Mihalda – zákon o kritickej infraštruktúre – musia informovať.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.1 petíciu skupiny občanov Kysuckého Nového Mesta
za zastavenie (zrušenie) činnosti spaľovne nebezpečných odpadov v Kysuckom Novom
Meste
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II. ukladá prednostovi MsÚ zaslať petíciu skupiny občanov Kysuckého Nového Mesta
Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie so žiadosťou
o prehodnotenie rozhodnutia okresného úradu o udelení súhlasu k činnosti spaľovne
a o zastavenie (zrušenie) jej činnosti v Kysuckom Novom Meste.
T: ihneď
Z: prednosta MsÚ
(13/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
 p. Poláček - podívajme sa koľko spaľovní tu máme, každý jeden rodinný dom. Tá
spaľovňa je tu už 25 rokov, tí čo boli červení sú teraz zelení, u paradajky je to naopak, zo
zelenej paradajky sa stane červená.
K bodu č. 17.2:
 p. Hartel, primátor mesta - Okresný súd v Žiline nás požiadal o prísediacich na súde, toto
bolo aj zverejnené, prihlásila sa iba JUDr. Chládková, ktorá aj doteraz túto funkciu
zastáva, ale končí sa jej funkčné obdobie. Podľa rokovacieho poriadku má byť tajná
voľba, navrhujem preto zloženie volebnej komisie to isté ako je návrhová komisia, teda
poslanci pp. Poláček, Fabšík a Holienčik.
Prebehla tajná voľba prísediaceho na Okresný súd v Žiline.
P. Holienčik za volebnú komisiu predniesol výsledky volieb. Pri voľbe bolo prítomných
13 poslancov, odovzdaných bolo 12 platných hlasov, ktoré získala JUDr. Ing. Eva
Chládková a bola zvolená za prísediacu na Okresnom súde v Žiline.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.2 potrebu prísediaceho na Okresný súd v Žiline
II. berie na vedomie výsledok tajnej voľby prísediaceho na Okresný súd v Žiline, ktorou bola
zvolená JUDr. Ing. Eva Chládková.
(14/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Mgr. Jaššová, Vydavateľstvo Helena nás oslovil s požiadavkou o prispenie cca 1.000,00 € na
publikáciu o meste a obciach dolných Kysúc, ktorú idú vydávať.
Diskusia:
 p. Golis – máme pravidlá o poskytovaní dotácií. Nech pani redaktorka požiada
o príspevok v rámci VZN. Bude kniha pre okres KNM a obce, prispejú podnikatelia,
každá obec, ich vlastný vklad – toto je vyššia suma ako výdavok na tlač knihy.
 p. Hartel, primátor mesta – redaktorke sme odporučili požiadať o dotáciu cez VZN.
V opätovnej žiadosti žiadateľka uviedla, že obce, ktoré budú v knihe uvedené, platia
vlastne za propagáciu v knihe. Podľa nej to nie je dotácia. Ak mesto nemá záujem,
neprispeje, nebude do knihy zahrnuté.
 p. Ševec – kniha bude predajná alebo to bude iba exkluzívne vydanie?
 p. Slivka – zakúpiť do mestskej knižnice 2 – 3 kusy.
 p. Fabšík – reakcia ma celkom zaskočila, je to z ich strany určité vydieranie. Ak to má
byť kniha faktov, tak bez ohľadu na to, či prispejeme alebo nie, tak by tam určite mali
byť zahrnutí hasiči KNM, majú svoju históriu.
 p. Drexler – akú propagáciu máme my ako mesto?
 p. Hartel, primátor mesta – máme zatiaľ to čo spracoval JUDr. Stráňan, je to nepredajná
kniha.
 p. Slivka – existuje aj Sprievodca KNM. Na komisii sme sa zaoberali tým, že p.
Priečko chcel vydať publikáciu aj o KNM. Určiť určitý horizont, povedať si v akej
kvalite a rozsahu chceme knihu.
15

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode č. 17 žiadosť Mgr. Aleny Jaššovej, Vydavateľstvo Helena so sídlom
v Šali o príspevok za zverejnenie informácie o meste a hasičskom zbore v rozsahu 5 – 8
strán + 30 ks publikácie
II. schvaľuje príspevok 1.000 € Mgr. Alene Jaššovej, Vydavateľstvo Helena so sídlom v Šali
za zverejnenie informácie o meste a hasičskom zbore v pripravovanej publikácii v rozsahu
5 – 8 strán + 30 ks publikácie
(6/4/2/3 - uznesenie nebolo schválené)
K bode č. 17.3:
Žiadosť firmy REAL FOCUS s.r.o. o zmenu územného plánu mesta KNM.
Diskusia:
 p. Behúň – ako má firma vyriešené parkovanie?
 p. Hartel, primátor mesta – chcú vybudovať v prízemí + určité miesta vpredu, chýba im
cca 10 parkovacích miest, to by sme im umožnili v priestore, kde plánujeme budovať
parkovanie, pri ZŠ Nábrežná.
 p. Slivka – keď bude 24 bytov, to bude treba viac parkovacích miest
 p. Poláček – zbežne sme to predebatovali na komisii, 10 parkovacích miest by vybudovali
na inom mieste.
 p. Šerík – sú vyčíslené náklady na zmenu územného plánu? Ako dlho to bude trvať? Viem
ešte o 1 zámere na zmenu, dať to dohromady.
 p. Hartel, primátor mesta – ak sa združia viacerí, ktorým to schválime, je to možné
 p. Drexler – technické záležitosti okolo toho, keď by ZŠ Nábrežná chcela sedlovú strechu,
či by nebol potom problém.
 zástupca firmy REAL FOCUS, s.r.o. – stavebný zákon budeme dodržiavať v plnom
rozsahu
 p. Jakubík – byty budú nájomné alebo predajné?
 p. Mičian – stavebný zákon určuje koľko bytov, toľko parkovacích miest. LIDL
neumožňuje parkovanie na ich parkovisku, treba rátať s tým, že ak vybudujeme
parkovisko pri ZŠ Nábrežná, budú tam parkovať občania z ul. Nábrežnej.
Mestský úrad v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.3 žiadosť firmy REAL FOCUS, s.r.o. o zmenu
územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje začatie procesu obstarania zmeny územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto
v zmysle žiadosti firmy REAL FOCUS, s.r.o. s podmienkou, že celý proces obstarania
zmeny ÚP finančne zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.
(13/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Slivka:
 cesta do Škorčia
 ul. Belanského – zrekonštruovať stred
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 cesta do Škorčia – žiadal som Urbariát, aby sa podieľali na údržbe, keď odmietnu, dáme
tam dopravné značenie alebo navýšime daň z nehnuteľností. Urbariát nemá žiaden záujem
o údržbu komunikácie, ktorú poškodzuje vývozom dreva.
 p. Jakubík:
 riešenie situácie na ul. 1. mája – Arkáda
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Odpovedal p. Čuntala, náčelník MP:
 podnik Arkáda zatvoriť v čase od 03.00 – 5.30 hod.
 p. Hartel, primátor mesta – nekompromisne zatvoriť o 03.00 hod, potom ale všetky
podniky rovnako. Ak zosúladime prevádzkovú dobu, nebudú sa zhlukovať. Ak sa situácia
neupraví, budeme pokračovať z obmedzovaní prevádzkovej doby.
 p. Holienčik:
 prechod pre chodcov ul. Komenského – ako je to s projektom?
 pod parkoviskom Jednoty nie je reálny prechod na ul. Pivovarskú
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 prechod na ul. Komenského bude súčasťou pripravovaného parkoviska v investícii
Slovensko - Poľskej spolupráce
 p. Poláček:
 daň za odpad, nedoplatky – po 10.rokoch prichádzajú ľuďom výzvy, že nemajú
zaplatené smeti. Treba dať do Zvestí, že je to postupné čistenie starých záležitostí
 kontajnery na oblečenie –zlikvidovať ich, platí firma za prenájom miesta?
 veľa ľudí tu býva, ale nemajú tu trvalé bydlisko. Dane idú inde, využívajú naše
parkovacie plochy
 športová hala – zatekanie. Koľko sa dalo do opravy?
 plaváreň – som proti kúpalisku. Urobiť tam plaváreň. Dať teda novú výzvu, urobiť tak
ako v Krásne klzisko.
 všetci členovia chceli byť v komisiách, teraz na komisie nechodia. Ak chýbal cca 1/3,
vymeniť členov.
 oprava chodníkov pri DSS
 poliklinika – vozík pre pacientov
 neporiadok pod priečelím INSTAL a gymnázium
 čo s budovou starého gymnázia?
 lampy, ktoré nesvietili, že si ľudia sami vypli, že pri 3 činžiakoch naschváľ presekli
káble, ukradli pneumatiky
 nedostatok lekárov – neurológ, ak by pacienta nezobrali v ZA, volať VÚC
 určitý poslanec tvrdí, že my ako poslanci VÚC sme nič neurobili pre mesto
 p. Fabšík :
 v akom stave je povolenie na plaváreň, akú maximálnu dobu môžu blokovať pozemok,
už sa to ťahá dlhú dobu
 p. Jastrábek, Pastva – vyvolať rokovanie
Odpovedal p. Kultán, odd. výstavby:
 povolenie na plaváreň bude vydávať spoločný stavebný úrad Rudina
 p. Jastraba a Pastva - už majú stavebné povolenie
 p. Behúň:
 rekonštrukcia Radoľského mosta, že na 1 rok má byť zatvorený
 premnoženie líšok, bola už aj pred našim domom
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 most – pravostranný chodník – 1 výjazdový pruh. VÚC robil statický posudok, mala sa
spracovať projektová dokumentácia, od LIDL bude odbočovací pruh
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 líšky – v obytnej časti sa nemôže strieľať, bol spoločný lov, ale neulovili žiadnu. Už
predtým niekoľko líšok odchytili.
 p. Mičian:
 poďakovanie od p. Liškovej za riešenie bývania
 prečítal čo VÚC vyfinancoval pre mesto a okolie za roky 2014 – 2016
 p. Drexler:
 materiály elektronicky zasielať
 Dubie – odvoz zberných nádob niekedy nie je v určenom termíne, ale až na budúci deň
 odhrnúť chodník Neslušská a Dubská cesta
 osadiť tabuľu časť mesta Dubie – buď ako ulica alebo ako miestna časť
 zatekanie športovej haly
 vytvoriť pracovnú skupinu na realizáciu ul. Hurbanova – Dubie, poslanci a občania,
ktorí darujú pozemky
 projekt rekonštrukcie zasadačky už je?
 otáčanie autobusov v Dubí
 pokračovanie cesty, ktorá sa zamenila – od parkoviska INY smer do mesta
 nevysporiadané pozemky pod ZŠ Dol. potok
 nemáme programové vyhlásenie – do II. polovice volebného obdobia hľadať spoločné
rokovania, aby sme splnili volebné sľuby.
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 otáčanie autobusov – budú sa otáčať na novom parkovisku pri INE, ktoré bude podľa
vyjadrenia INY vybudované do cca 30.06.2017
 cesta – treba financie na vysporiadanie pozemkov, stále treba zainvestovať do telesa
cesty. Bude záležať od toho, do čoho budeme investovať.
 ZŠ Dol. potok – pod objektami už sú pozemky vysporiadané, ostatné nie, snažíme sa
o bezplatné vysporiadanie, nie je to jednoduché.
 p. Ševec:
 chodník v parku pre domom kultúry – je tam veľká jama
 imobilní pacienti majú problém v starej časti polikliniky dostať sa na I. poschodie
 zimná údržba pred DK – neodprataný sneh
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 chodník v parku – vyskúšame nové zariadenie, čo sme kúpili
 imobilní pacienti – stará budova je majetok VÚC
 zimná údržba – údržbu sťažujú odparkované autá
 p. Jakubík:
 budovanie cyklotrás
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 majetkové pomery v jednotlivých úsekoch sú veľmi zložité
 p. Fabšík:
 cyklistika, najskôr motivovať ľudí aby chodili na bicykloch, doplniť stojany na bicykle
 zastávka na ul. Sládkovičovej – opraviť
 lokalita smerom k lipke – sú indície na hromadnú bytovú výstavbu, je nejaká vízia?
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 aký názor má mesto na funkciu hlavného architekta?
 verejné osvetlenie, už sú nejaké výsledky z návratnosti?
 24 tr. ZŠ Kamence – bezpečnosť, treba budovu posunúť ďalej, predložil návrh na
uznesenie (viď príloha č. 2)
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 stojany na bicykle - oslovíme väčšie obchody, aby inštalovali stojany, v rámci
cezhraničnej spolupráce je to aj v projekte parkoviska pri ZŠ Nábrežná, ktoré by sa malo
zrealizovať v rámci spolupráce s Poľskom.
 záujemcovia o HVB Kamence mali záujem o tú časť pozemkov, ktoré sú mesta, musí byť
však štúdia na celé územie
 verejné osvetlenie – bude s hodnotiacou správou
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17 poslanecký návrh na zabezpečenie ideového návrhu
riešenia prestavby a účelu využitia rozostavanej budovy školy Kamence a priľahlých
pozemkov
II. ukladá vedeniu mesta zabezpečiť ideový návrh riešenia a účelu využitia rozostavanej
budovy školy a priľahlých pozemkov na par. č. KN C 1105/8, 1105/9 a časti parcely
1105/2.
T: do marcového zasadnutia MsZ
Zodp: v texte
(11/0/3/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Mihalda:
 vstúpiť do rokovania s povodím Váhu
 parkovanie ul. Nešporova – urobiť 1 veľké parkovisko
 zrkadlo ul. Nešporova – 9. mája – otočiť ho
 výruby stromov - komisia ŽP uprednostňuje orezy
 jednanie s LIDL ohľadom parkoviska, tak ako je pri Jednote
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 NDS v rámci diaľnice vykúpila pozemky, nepovolili vyasfaltovať
 LIDL zamietol žiadosť na nočné parkovanie obyvateľstva z dôvodu potreby zabezpečenia
zimnej údržby parkoviska
 p. Šerík:
 predškolské zariadenie ul. Litovelská – vysporiadanie pozemkov
 VZN 1/2003 – poplatok za znečisťovanie ovzdušia
Odpovedala p. Moravčíková, odd. ŽP:
 poplatok za znečisťovanie ovzdušia – je to zo zákona
K bodu č. 11:
Návrh na ocenenie darcov krvi, držiteľov diamantových Janského plakiet a držiteľov plakiet
MUDr. Kňazovického bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Behúň – odovzdal poďakovanie v mene ocenených
 p. Holienčik – niektorí sú evidovaní v Žiline, toto je zoznam iba z Čadce
 p. Hartel, primátor mesta – chceli by sme urobiť takú tradíciu, vždy v predvianočnom
období oceniť darcov krvi
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11 návrh na ocenenie darcov krvi
II. schvaľuje ocenenie darcov krvi
(13/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 12:
Návrh na prevod správy majetku a na usporiadanie práv majetku bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12 návrh prevodu správy majetku k 15.12.2016 na:
- ZŠ Dolinský potok 1114/28 KNM,
- Údržba mesta Cesta do Rudiny 637/10 KNM,
- MKŠS Litovelská 871/3 KNM,
- MŠ 9.mája 1292/11 KNM,
- ZŠ Clementisova 616/1 KNM,
- MŠ Komenského 1162/38 KNM,
- MŠ Litovelská 605/9 KNM
návrh na usporiadanie práv majetku k 15.12.2016 na:
- KYSUCA s.r.o. Matice Slovenskej 620/3 KNM
II. schvaľuje prevod správy majetku k 15.12.2016 na:
- ZŠ Dolinský potok 1114/28 KNM,
- Údržba mesta Cesta do Rudiny 637/10 KNM,
- MKŠS Litovelská 871/3 KNM,
- MŠ 9.mája 1292/11 KNM,
- ZŠ Clementisova 616/1 KNM,
- MŠ Komenského 1162/38 KNM,
- MŠ Litovelská 605/9 KNM
usporiadanie práv majetku k 15.12.2016 na:
- KYSUCA s.r.o. Matice Slovenskej 620/3 KNM
(12/0/0/3 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 13.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Fabšík – kto a akým spôsobom bude dohliadať na to, že to bude podľa projektu? Ak
nedodrží projekt, neskolauduje sa mu to?
 p. Hartel, primátor mesta – na to je tu stavebný úrad
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.1 žiadosť firmy LAURIN MEDICA, s.r.o., so sídlom
Kysucké Nové Mesto, IČO: 31634061, o odkúpenie časti pozemku – parcely č. C KN
498/1 ostatné plochy o výmere cca 28 m2 z celkovej výmery 92 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 časti pozemku – parcely č. C KN 498/1 ostatné
plochy o výmere cca 28 m2 z celkovej výmery 92 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísanej
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na LV č. 1880 vo výlučnom vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto (presná špecifikácia a
výmera bude uvedená v geometrickom pláne, ktorý si dá na vlastné náklady vypracovať
žiadateľ) do výlučného vlastníctva žiadateľa: LAURIN MEDICA, s.r.o., sídlo: Belanského
1345, Kysucké Nové Mesto, IČO: 31 634 061, 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.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Žiadateľ je výlučný vlastník stavby č. s. 81 na pozemku
– parcele č. C KN 497/2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto s tým, že má záujem rozšíriť
a zrekonštruovať stavbu č. s. 81 tak, aby došlo k zarovnaniu nehnuteľnosti so susedným
pozemkom – parcela č. C KN 498/3, čím sa zlepší celkový vzhľad v uvedenej lokalite,
pretože dĺžka odpredávaného pozemku bude totožná s dĺžkou pozemku – p. č. C KN 497/2
a šírka odpredávaného pozemku bude totožná so šírkou pozemku – p. č. C KN 498/3.
Dotknutý pozemok je využiteľný len pre vlastníka stavby č. s. 81, ktorým je žiadateľ,
a tesne nadväzuje na parcelu č. C KN 497/2, a preto je dotknutý pozemok využiteľný pre
žiadateľa, ktorý ho využíva ako prístup k svojim nehnuteľnostiam.
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(12/0/1/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 13.2:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Hartel, primátor mesta – odporúčam sa k týmto problémom vrátiť
 p. Poláček – urobiť tam určitý zámer
 p. Fabšík – mať nejakú štúdiu, ide o celistvý pás pozemku, nenechať ho rozkuskovať
 p. Šerík – za plotom je kúsok pozemku vo vlastníctve VÚC, žiadateľke ide výlučne
o prechod, možno vecné bremeno
 p. Mihalda – už parkovanie pri autobusovom nástupišti je plné, opatrne s týmito
pozemkami
 p. Drexler – skúsenosti zo zahraničia – cyklochodník z Kamencov do INY – túto časť
využiť na tento účel.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.2 žiadosť žiadateľky: Marta Korpesiová, Murgašova
612/14, Kysucké Nové Mesto, o kúpu časti pozemku – p. č. C KN 4886/8 o výmere cca 60
m2 z celkovej ostatnej plochy o výmere 1724 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je
zapísaná na liste vlastníctva č. 1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto
II. zamieta predaj časti pozemku – p. č. C KN 4886/8 ostatné plochy o výmere cca 60 m2
z celkovej ostatnej plochy o výmere 1724 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná
na liste vlastníctva č. 1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto,
žiadateľke: Marta Korpesiová, Murgašova 612/14, Kysucké Nové Mesto.
Mesto povoľuje právo prechodu cez uvedenú parcelu
(13/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 13.3:
Zmluva o združení medzi ŽSK a mesto KNM bola poslancom doručená v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Drexler – akým spôsobom sa bude vchádzať, bude poplatok?
 p. Hartel, primátor mesta – prvá polhodina zdarma, potom za poplatok, ktorý bude slúžiť
na údržbu priestoru
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.3 zámer združenia investičných prostriedkov za
účelom prípravy a realizácie stavby „Areál polikliniky Kysucké Nové Mesto“
II. schvaľuje Zmluvu o zdužení medzi Žilinský samosprávny kraj Žilina a mesto Kysucké
Nové Mesto vo veci prípravy a realizácie stavby „Areál polikliniky Kysucké Nové Mesto“
(13/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 13.4:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou obdržali poslanci v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.4 vyčlenenie finančných prostriedkov na zabezpečenie
rozostavanej stavby 24 tr. ZŠ Kamence
II. schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov na zabezpečenie rozostavanej stavby 24 tr.
ZŠ Kamence vo výške 3.500 €
(13/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 14.1.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Bandura – procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 14.1.1 – 14.3.6 am blok
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 14.1.1 – 14.3.6 am blok.
(13/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.1.1 žiadosť p. Emílie Litvíkovej, Dubská cesta 1376/73 KNM o súhlas k prechodnému pobytu pre svojho priateľa p. Lukáša Zadňančina do
nájomného bytu na ul. Dubská cesta 1376/7-3 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje žiadosť p. Emílie Litvíkovej, Dubská cesta 1376/7-3 KNM o súhlas
k prechodnému pobytu pre svojho priateľa p. Lukáša Zadňančina do nájomného bytu na
ul. Dubská cesta 1376/7-3 počas platnosti nájomnej zmluvy p. Emílie Litvíkovej na
predmetný byt.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.1.2 žiadosť p. Jozefa Vnuka o súhlas k trvalému
pobytu do nájomného bytu na Dubská cesta 1376/5-42 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje žiadosť p. Jozefa Vnuka trvale bytom KNM 0 o súhlas k trvalému pobytu do
nájomného bytu 1376/5-42 KNM.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.1.2 žiadosť p. Marty Šamajovej, trvalý pobyt
Ochodnica 544 o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt pre seba a svoje deti Patrika
Šamaja, Silviu Šamajovú a Martu Šamajovú
II. schvaľuje žiadosť p. Marty Šamajovej, trvalý pobyt Ochodnica 544 o súhlas k prihláseniu
na trvalý pobyt pre: Martu Šamajovú – žiadateľku, Patrika Šamaja – syna, Silviu
Šamajovú – dcéru, Martu Šamajovú – dcéru do nájomného bytu na ul. Murgašovej 994/41
Kysucké Nové Mesto.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.1.4 žiadosť p. Evy Balážovej, trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt pre Evu Balážovú - žiadateľku a jej
dcéru Franciscu Balážovú do nájomného bytu na adresu Dubská cesta 1376/5-21 Kysucké
Nové Mesto
II. schvaľuje žiadosť p. Evy Balážovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o súhlas
k prihláseniu na trvalý pobyt pre: Evu Balážovú – žiadateľku a jej dcéru Franciscu
Balážovú do nájomného bytu na adresu Dubská cesta 1376/5-21 Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.1.5 žiadosť p. Evy Véghovej, trvalý pobyt Litovelská
676/15 Kysucké Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt pre žiadateľku Evu
Véghovú a jej dcéru Stephanie Véghovú do nájomného bytu na adresu Murgašova 994/44
Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje žiadosť p. Evy Véghovej, trvalý pobyt Litovelská 676/15 Kysucké Nové Mesto
o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt pre žiadateľku Evu Véghovú a jej dcéru Stephanie
Véghovú do nájomného bytu na adresu Murgašova 994/44 Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.2.1 žiadosť Bc. Ivety Polepšekovej, trvalý pobyt
Štúrova 2591/69 Kysucké Nové Mesto o zrušenie trvalého pobytu pre p. Bayrama Ali
Akyuza z Tureckej Republiky a taktiež aj o zrušenie uznesenia MsZ č. 128/2014 zo dňa
11.9.2014
II. schvaľuje žiadosť Bc. Ivety Polepšekovej, trvalý pobyt Štúrova 2591/69 Kysucké Nové
Mesto o zrušenie trvalého pobytu pre p. Bayrama Ali Akyuza z Tureckej Republiky
III. ruší uznesenie MsZ č. 128/2014 zo dňa 11.9.2014
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.2.2 žiadosť p. Emílie Litvíkovej, trvalý pobyt Dubská
cesta 1376/7-3 Kysucké Nové Mesto o zrušenie prechodného pobytu pre p. Stanislava
Vojanského zo Žiliny a taktiež aj o zrušenie uznesenia MsZ č. 283/2012 zo dňa 13.12.2012
II. schvaľuje žiadosť p. Emílie Litvíkovej, trvalý pobyt Dubská cesta 1376/7-3 Kysucké Nové
Mesto o zrušenie prechodného pobytu pre p. Stanislava Vojanského zo Žiliny
III. ruší uznesenie MsZ č. 283/2012 zo dňa 13.12.2012
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.3.1 žiadosť p. Jaroslava Jančigu st., trvale bytom
Kysucké Nové Mesto 0 o pridelenie garsónky v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje žiadosť p. Jaroslava Jančigu st., trvale bytom Kysucké Nové Mesto 0
o pridelenie garsónky v Kysuckom Novom Meste a to pridelením bytu č. 28 v bytovom
dome 1376/5 na ul. Dubská cesta v Kysuckom Novom Meste 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. 14.3.2 žiadosť p. Moniky Chovancovej s manž., trvale
bytom Štúrova 839 Kysucké Nové Mesto o pridelenie garsónky v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje žiadosť p. Moniky Chovancovej s manž., trvale bytom Štúrova 839 Kysucké
Nové Mesto o pridelenie garsónky v Kysuckom Novom Meste a to pridelením bytu č. 29
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v bytovom dome 1376/5 na ul. Dubská cesta v Kysuckom Novom Meste 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. 14.3.3 žiadosť p. Heleny Čuntalovej s manž., trvale
bytom Hurbanova 2615 Kysucké Nové Mesto o pridelenie garsónky v Kysuckom Novom
Meste
II. schvaľuje žiadosť p. Heleny Čuntalovej s manž., trvale bytom Hurbanova 2615 Kysucké
Nové Mesto o pridelenie garsónky v Kysuckom Novom Meste a to pridelením bytu č. 22
v bytovom dome 1376/5 na ul. Dubská cesta v Kysuckom Novom Meste 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. 14.3.4 žiadosť p. Eleny Jancovej a syna Róberta
Ondrúška, trvale bytom Kollárova 834/1 B Kysucké Nové Mesto o pridelenie garsónky
v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje žiadosť p. Eleny Jancovej a syna Róberta Ondrúška, trvale bytom Kollárova
834/1 B Kysucké Nové Mesto o pridelenie garsónky v Kysuckom Novom Meste a to
pridelením bytu č. 27 v bytovom dome 1376/5 na ul. Dubská cesta v Kysuckom Novom
Meste 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. 14.3.5 žiadosť p. Renáty Petrákovej s Miroslavom
Ondrúškom, trvale bytom Dubská cesta 1376/5-26 Kysucké Nové Mesto o pridelenie bytu
v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje žiadosť p. Renáty Petrákovej s Miroslavom Ondrúškom, trvale bytom Dubská
cesta 1376/5-26 Kysucké Nové Mesto o pridelenie bytu v Kysuckom Novom Meste a to
pridelením bytu č. 19 v bytovom dome 613/5 na ul. Murgašovej v Kysuckom Novom
Meste 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. 14.3.6 žiadosť p. Ivety Jakubíkovej a Antonína
Paškuliaka, Kysucké Nové Mesto, ktorí žiadajú o pridelenie nájomného bytu
II. schvaľuje žiadosť p. Ivety Jakubíkovej a Antonína Paškuliaka, Kysucké Nové Mesto
o pridelenie 1-izbového nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste a to pridelením bytu č.
8 v bytovom dome 2939/7A na ul. Cesta do Rudiny v Kysuckom Novom Meste v zmysle
VZN č. 1/2012 o nakladaní s bytovým fondom mesta Kysucké Nové Mesto
III. schvaľuje náhradníka na 1-izbový byt p. Denisu Komzalovú, trvale bytom Štúrova
1304/30 Kysucké Nové Mesto
(13/0/0/2 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 15:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto na I. polrok
2017 bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15 návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta Kysucké Nové Mesto na I. polrok 2017
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II. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto na I.
polrok 2017
(13/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16:
Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste na rok 2017 bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Zasadnutia zastupiteľstva sú plánované nasledovne:
I. štvrťrok
16. marca 2017
II. štvrťrok
15. júna 2017
III. štvrťrok
14. septembra 2017
IV. štvrťrok
14. decembra 2017
Diskusia:
 p. Fabšík – kedy sú plánované komisie?
 p. Hartel, primátor mesta – zvolanie komisie je vecou predsedu
K bodu č. 19:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedajúci 20. 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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