Štatút a rokovací poriadok
STÁLEJ KOMISIE
zriadenej podľa čl. IXa/ Dodatku č. 6 k zmluve o nájme nehnuteľností a technologických
zariadení, ktorá bola uzatvorená dňa 29.03.2000, v znení dodatku č. 1 zo dňa 19.10.2000,
dodatku č. 2 zo dňa 01.06.2005, dodatku č. 3 zo dňa 06.02.2006, dodatku č. 4 zo dňa
07.11.2006, v znení dohody o investícii zo dňa 10. 11. 2008, a dodatku č. 5 zo dňa 20. 06. 2011
============================================================================
1.Postavenie Stálej komisie
1) Stála komisia je spoločným orgánom Mesta KNM a spoločnosti KYSUCA s.r.o. zriadená v zmysle
čl. IXa/ dodatku č. 6 k zmluve o nájme nehnuteľností a technologických zariadení, ktorá bola
uzatvorená dňa 29.03.2000, v znení dodatku č. 1 zo dňa 19.10.2000, dodatku č. 2 zo dňa
01.06.2005, dodatku č. 3 zo dňa 06.02.2006, dodatku č. 4 zo dňa 07.11.2006, v znení dohody
o investícii zo dňa 10. 11. 2008, a dodatku č. 5 zo dňa 20. 06. 2011, a uznesenia MsZ č. 84/2017
zo dňa 24. 03. 2017.
2) Cieľom Stálej komisie je koordinácia činností súvisiacich s prevádzkovaním tepelných zariadení,
rekonštrukciou tepelných zariadení a cenotvorby v zmysle zmluvy o nájme nehnuteľností
a technologických zariadení zo dňa 29. 03. 2000 v znení neskorších dodatkov.
2. Členovia Stálej komisie
1) Stála komisia má 5 členov.
2) Troch členov Stálej komisie menuje a odvoláva Mestské zastupiteľstvo Mesta Kysucké Nové
Mesto
3) Dvoch členov Stálej komisie menuje a odvoláva Valné zhromaždenie spoločnosti KYSUCA s.r.o.
4) Predsedom a podpredsedom komisie na základe dohody zmluvných strán bude zástupca Mesta
Kysucké Nové Mesto (prenajímateľa).
3. Pôsobnosť Stálej komisie
1) Do pôsobnosti Stálej komisie patrí:
a) dohľad nad nakladaním s majetkom Mesta, ktorý je predmetom Nájomnej zmluvy;
b) dohľad nad plnením ustanovení Nájomnej zmluvy a vzájomných záväzkov vyplývajúcich z iných
dohôd medzi Mestom Kysucké Nové Mesto a spoločnosťou KYSUCA s.r.o.;
c) dohľad nad plnením investičných zámerov, plánov a záväzkov spoločnosti KYSUCA s.r.o. v oblasti
vykurovania;
d) dohľad nad plnením záväzkov KYSUCA s.r.o. v oblasti cenotvorby tepelnej energie s ohľadom na
platnú regulačnú legislatívu;
e) koordinácia postupu Mesta Kysucké Nové Mesto a spoločnosti KYSUCA s.r.o. pri plnení
vzájomných dohôd vyplývajúcich z ustanovení Nájomnej zmluvy a iných dohôd a záväzkov, pre
dosiahnutie spoločných cieľov a zámerov pri rozvoji systému centrálneho vykurovania v meste;
f) vytváranie synergií v činnosti Mesta Kysucké Nové Mesto a spoločnosti KYSUCA s.r.o. s cieľom
ďalšieho rozvoja aktivít oboch subjektov a zvýšenia úžitku pre obyvateľov Kysuckého Nového Mesta
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2) Stála komisia má právo vyžadovať od spoločnosti KYSUCA s.r.o. predloženie potrebných
dokumentov, analýz a správ pre zabezpečenie činnosti Stálej komisie.
3) Stála komisia má právo zisťovať stav spoločnosti Kysuca s.r.o., kontrolovať úlohy uložených
valným zhromaždením, kontrolovať plnenie obchodného plánu spoločnosti, dodržiavanie stanov
spoločnosti, a o svojich zisteniach oboznamovať valné zhromaždenie a mestské zastupiteľstvo.
4) Stála komisia má právo posudzovať uzatváranie záložných zmlúv nad 10 tis. EUR účtovnej
hodnoty.
5) Stála komisia má právo posudzovať prenájom majetku presahujúci dobu 1 roka.
6) Stála komisia má právo posudzovať výber strategického investora pre rozvojové programy
investora.
4. Rokovací poriadok Stálej komisie
1) Stála komisia sa schádza minimálne 2x za rok alebo podľa potreby. Stálu komisiu zvoláva a riadi
jej predseda. Zo svojich zasadnutí vyhotovuje zápis, ktorý obsahuje aj závery a prijaté rozhodnutia.
V prípade dlhodobej neprítomnosti alebo práceneschopnosti zvoláva a riadi činnosť komisie jej
podpredseda.
2) Stála komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Stálej komisie a
rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov Stálej komisie.
3) V prípade nevyhnutnosti je komisia po oboznámení sa so skutkovým stavom a písomným
materiálom oprávnená rozhodovať per rollam. Rozhodnutie prijaté per rollam je platné a účinné
výlučne, ak návrh bol prijatý 100 % hlasov všetkých členov komisie.
4) Prvé zasadnutie komisie zvoláva štatutárny zástupca prenajímateľa v lehote do 30 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tohto štatútu a rokovacieho poriadku. Na tomto zasadnutí volia členovia
komisie predsedu a podpredsedu komisie.
5) Na členov Stálej komisie sa vzťahuje zákaz konkurencie podľa § 136 Obchodného zákonníka.
4. Záverečné ustanovenia
1) Tento štatút a rokovací poriadok bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kysuckom
Novom Meste č. .......................... zo dňa ................... a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia
v Mestskom zastupiteľstve v Kysuckom Novom Meste.
2) Tento štatút a rokovací poriadok stálej komisie stráca platnosť a účinnosť, ak nájomca nezíska
grantovú podporu z operačného programu Kvalita životného prostredia.

V Kysuckom Novom Meste, .........2017

Prílohy:
Uznesenie o schválení štatútu a rokovacieho poriadku Stálej komisie
Uznesenie o zvolení členov Stálej komisie za prenajímateľa
Uznesenie valného zhromaždenia o schválení členov Stálej komisie
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Zápisnica
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 15.06.2017
Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh VZN č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 v znení VZN č. 2/2015 –
Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto
5. Návrh VZN č. 7/2017, ktorým sa zrušuje MŠ Budatínska Lehota č. 31 Kysucké Nové
Mesto a Školská jedáleň Budatínska Lehota č. 31 ako súčasť MŠ Budatínska Lehota č. 31
Kysucké Nové Mesto k 31.08.2017 a zriaďuje sa Školská jedáleň Budatínska Lehota 31
Kysucké Nové Mesto ako súčasť Materskej školy Komenského 1162/38 Kysucké Nové
Mesto k 01.09.2017.
6. Návrh VZN č. 8/2017 o záväznej časti zmeny a doplnku č. l Územného plánu mesta
Kysucké Nové Mesto
7. Štatút a rokovací poriadok Stálej komisie
8. Návrhy na zmenu rozpočtu :
8.1.Mesto Kysucké Nové Mesto – II. zmena rozpočtu 2017
8.2. ZŠ Clementisova – II. zmena rozpočtu 2017
8.3. ZŠ Nábrežná – III. zmena rozpočtu 2017
8.4. ZŠ Dol. potok – II. zmena rozpočtu 2017
8.5. MŠ Komenského – I. zmena rozpočtu 2017
8.6. MŠ Litovelská – I. zmena rozpočtu 2017
8.7. MŠ 9. mája - I. zmena rozpočtu 2017
8.8. ZUŠ – I. zmena rozpočtu 2017
8.9. CVČ – II. zmena rozpočtu 2017
8.10. Údržba mesta KNM – II. zmena rozpočtu 2017
9. Záverečný účet mesta za rok 2016:
9.1.Správa nezávislého audítora o audíte individuálnej účtovnej závierky – mesto Kysucké
Nové Mesto za rok 2016
9.2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
9.3. Mesto KNM – záverečný účet
9.4. MKŠS – vyhodnotenie plnenia rozpočtu PO za rok 2016
9.5. Údržba mesta – vyhodnotenie plnenia rozpočtu PO za rok 2016
10. Vyhodnotenie programového rozpočtu mesta za rok 2016
11. Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2016
12. Použitie prostriedkov z peňažných fondov mesta z minulých rokov – prevod č. 3
13. Zadanie urbanistickej štúdie Kysucké Nové Mesto - Kamence východ
14. Zmluva o spolupráci a financovaní – tréningové ihrisko s umelou trávou
15. Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2017
16. Správa o vykonaných kontrolách
17. Hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta:
17.1. Prevod správy majetku (Údržba mesta) a usporiadanie práv k majetku (Kysuca s.r.o.
v zmysle mandátnej zmluvy)
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17.2. Zriadenie odplatného vecného bremena v prospech mesta Kysucké Nové Mesto
17.3. Zrušenie prevádzkarne Miestny národný výbor Budatínska Lehota a Mestský
národný výbor v Kysuckom Novom Meste
17.4. Nový Radovan – odkúpenie časti pozemku
17.5. Macúš Jozef – odkúpenie časti pozemku
17.6. Ing. Červenec Ivan a manželka – odkúpenie časti pozemku
17.7. JUDr. Maliar Martin – odkúpenie časti pozemku
17.8. Zelina Blažej a manželka – odkúpenie časti pozemku
17.9. Školník Tibor a manželka – odkúpenie časti pozemku
17.10. MUDr. Mária Ivánková – zámena pozemkov
17.11. Návrh na zmenu uznesenia č. 8/2016 zo dňa 10.03.2016
17.12. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb KNM – prenájom nebytových
priestorov
17.13. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca – prenájom nebytových priestorov
18. Návrhy komisií:
18.1. Žiadosti o trvalý pobyt
18.2. Žiadosti o pridelenie bytu
19. Rôzne
20. Interpelácie
21. Záver
K bodu č. 1:
24. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov, ospravedlnil neúčasť poslancov: Milan Slivka, Roman
Stecher.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie predsedajúci navrhol poslancov: František Šerík, Igor Behúň, Rudolf
Drexler.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 zloženie návrhovej komisie
schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: František Šerík, Igor Behúň, Rudolf Drexler
(13/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Matej Fabšík, Ľubomír Golis
Program:
 p. Hartel, primátor mesta:
 program doplniť o body č. 8.11 – 8.13 – materiál vám bol doručený
 bod č. 17.11 – prerokovať za bodom 7, prídu aj zástupcovia Kysuca s.r.o.
 p. Neslušan – TŠ DREAMS predložil žiadosť o dotáciu, prerokovať v rôznom
 p. Hartel, primátor mesta – v zmysle VZN to už ako dotácia nie je možné, žiadosť doručili
po zasadnutí komisií, preto sa nezahrnula do programu, prerokovať to ako bod č. 17.14.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh programu rokovania 24. zasadnutia mestského
zastupiteľstva dňa 15.06.2017
II. schvaľuje program rokovania 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 15.06.2017
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
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3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh VZN č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 v znení VZN č. 2/2015
– Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto
5. Návrh VZN č. 7/2017, ktorým sa zrušuje MŠ Budatínska Lehota č. 31 Kysucké Nové
Mesto a Školská jedáleň Budatínska Lehota č. 31 ako súčasť MŠ Budatínska Lehota č.
31 Kysucké Nové Mesto k 31.08.2017 a zriaďuje sa Školská jedáleň Budatínska
Lehota 31 Kysucké Nové Mesto ako súčasť Materskej školy Komenského 1162/38
Kysucké Nové Mesto k 01.09.2017.
6. Návrh VZN č. 8/2017 o záväznej časti zmeny a doplnku č. l Územného plánu mesta
Kysucké Nové Mesto
7. Štatút a rokovací poriadok Stálej komisie
17.11. Návrh na zmenu uznesenia č. 8/2016 zo dňa 10.03.2016
8. Návrhy na zmenu rozpočtu :
8.1.Mesto Kysucké Nové Mesto – II. zmena rozpočtu 2017
8.2. ZŠ Clementisova – II. zmena rozpočtu 2017
8.3. ZŠ Nábrežná – III. zmena rozpočtu 2017
8.4. ZŠ Dol. potok – II. zmena rozpočtu 2017
8.5. MŠ Komenského – I. zmena rozpočtu 2017
8.6. MŠ Litovelská – I. zmena rozpočtu 2017
8.7. MŠ 9. mája - I. zmena rozpočtu 2017
8.8. ZUŠ – I. zmena rozpočtu 2017
8.9. CVČ – II. zmena rozpočtu 2017
8.10. Údržba mesta KNM – II. zmena rozpočtu 2017
8.11. Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Dolinský potok
8.12. Modernizácia vybavenia odborných učení v ZŠ Nábrežná
8.13. Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Clementisova
9. Záverečný účet mesta za rok 2016:
9.1.Správa nezávislého audítora o audíte individuálnej účtovnej závierky – mesto
Kysucké Nové Mesto za rok 2016
9.2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
9.3. Mesto KNM – záverečný účet
9.4. MKŠS – vyhodnotenie plnenia rozpočtu PO za rok 2016
9.5. Údržba mesta – vyhodnotenie plnenia rozpočtu PO za rok 2016
10. Vyhodnotenie programového rozpočtu mesta za rok 2016
11. Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2016
12. Použitie prostriedkov z peňažných fondov mesta z minulých rokov – prevod č. 3
13. Zadanie urbanistickej štúdie Kysucké Nové Mesto - Kamence východ
14. Zmluva o spolupráci a financovaní – tréningové ihrisko s umelou trávou
15. Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2017
16. Správa o vykonaných kontrolách
17. Hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta:
17.1. Prevod správy majetku (Údržba mesta) a usporiadanie práv k majetku (Kysuca
s.r.o. v zmysle mandátnej zmluvy)
17.2. Zriadenie odplatného vecného bremena v prospech mesta Kysucké Nové Mesto
17.3. Zrušenie prevádzkarne Miestny národný výbor Budatínska Lehota a Mestský
národný výbor v Kysuckom Novom Meste
17.4. Nový Radovan – odkúpenie časti pozemku
17.5. Macúš Jozef – odkúpenie časti pozemku
17.6. Ing. Červenec Ivan a manželka – odkúpenie časti pozemku
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17.7. JUDr. Maliar Martin – odkúpenie časti pozemku
17.8. Zelina Blažej a manželka – odkúpenie časti pozemku
17.9. Školník Tibor a manželka – odkúpenie časti pozemku
17.10. MUDr. Mária Ivánková – zámena pozemkov
17.12. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb KNM – prenájom
nebytových priestorov
17.13. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca – prenájom nebytových priestorov
17.14. Žiadosť TŠ DREAMS
18. Návrhy komisií:
18.1. Žiadosti o trvalý pobyt
18.2. Žiadosti o pridelenie bytu
19. Rôzne
20. Interpelácie
21. Záver
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p. Ježo, prednosta MsÚ.
uzn. č. 75/2017 zo dňa 16.03.2017 – splnené
uzn. č. 44/2017 zo dňa 16.03.2017 – splnené
uzn. č. 52/2017 zo dňa 16.03.2017 – plní sa
uzn. č. 73/2017 zo dňa 16.03.2017 – splnené
uzn. č. 128/2015 zo dňa 11.06.2015 – plní sa
Diskusia:
 p. Fabšík – verejná výzva využitia ZŠ Kamence, kto bude výsledky analyzovať, aký to
bude mať vplyv? Nemá to nijaký systém vyhodnocovania, uchádza mi logika zadania
výzvy. Architektonická kancelária nech dá stanovisko k tým návrhom čo prišli, čo
odporúča, čo neodporúča.
 p. Ježo, prednosta – ešte to nie je ukončené
 p. Hartel, primátor mesta – čo im zadáme, to spravia, ide však o reálnosť zámeru.
 p. Mičian – MŠ Budatínska Lehota - úprava areálu a preliezačky – z prebytku rozpočtu
toto bolo vyčiarknuté.
 p. Hartel, primátor mesta – obecne bolo 5 tis. € na preliezačky, niekedy v 8/17
naplánujeme realizáciu
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 kontrolu plnenia uznesení
II. berie na vedomie správu o plnení uznesení
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 4:
Návrh VZN č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 v znení VZN č. 2/2015 Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 návrh VZN č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
8/2012 v znení VZN č. 2/2015 - Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto
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II. schvaľuje VZN č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 v znení VZN č. 2/2015 Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5:
Návrh VZN č. 7/2017, ktorým sa ruší MŠ Budatínska Lehota č.31, Kysucké Nové Mesto
a Školská jedáleň Budatínska Lehota č.31 ako súčasť MŠ Budatínska Lehota č.31, Kysucké
Nové Mesto k 31.8.2017 a zriaďuje sa Školská jedáleň Budatínska Lehota 31, Kysucké
Nové Mesto ako súčasť Materskej školy Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto k
1.9.2017 bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 návrh VZN č. 7/2017, ktorým sa ruší MŠ Budatínska
Lehota č.31, Kysucké Nové Mesto a Školská jedáleň Budatínska Lehota č.31 ako súčasť
MŠ Budatínska Lehota č.31, Kysucké Nové Mesto k 31.8.2017 a zriaďuje sa Školská
jedáleň Budatínska Lehota 31, Kysucké Nové Mesto ako súčasť Materskej školy
Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto k 1.9.2017
II. schvaľuje VZN č. /2017, ktorým sa ruší MŠ Budatínska Lehota č.31, Kysucké Nové Mesto
a Školská jedáleň Budatínska Lehota č.31 ako súčasť MŠ Budatínska Lehota č.31,
Kysucké Nové Mesto k 31.8.2017 a zriaďuje sa Školská jedáleň Budatínska Lehota 31,
Kysucké Nové Mesto ako súčasť Materskej školy Komenského 1162/38, Kysucké Nové
Mesto k 1.9.2017
III. rozhodlo o delimitácií zamestnancov, správe majetku, záväzkov a pohľadávok nasledovne:
a) zamestnanci Mesta Kysucké Nové Mesto, ktorí vykonávali prácu v Materskej škole
Budatínska Lehota č. 31 v Kysuckom Novom Meste v počte 5 zamestnancov : Jedná
sa o týchto zamestnancov :
1. Mgr. Ján Mišáni, riaditeľ
2. Anna Murková, učiteľka
3. Jarmila Čierňavová , vedúca školskej jedálne
4. Mária Kočišová, kuchárka
5. Želmíra Jandová, upratovačka
prechádzajú delimitáciou ku dňu 01.0 9. 2017 vrátane, na preberajúcu organizáciu,
ktorou je Materská škola Komenského č. 1162/38, Kysucké Nové Mesto, IČO:
37812602, to znamená, všetky práva a povinnosti z pracovno-právnych vzťahov voči
delimitovaným zamestnancom prechádzajú na preberajúceho zamestnávateľa:
Materská škola, Komenského ulica 1162/38, Kysucké Nové Mesto, IČO: 37812602
podľa § 28 Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
b) do správy Materská škola Komenského č. 1162/38, Kysucké Nové Mesto, IČO :
37812602 prechádza aj hnuteľný a nehnuteľný majetok, s ktorým hospodárila
Materská škola Budatínska Lehota č. 31, Kysucké Nové Mesto
c) delimitujú sa aj pohľadávky a záväzky Materskej školy Budatínska Lehota č. 31,
Kysucké Nové Mesto na preberajúceho zamestnávateľa Materská škola Komenského
ulica 1162/38, Kysucké Nové Mesto, IČO: 37812602
Delimitácia zamestnancov, majetku, pohľadávok a záväzkov ako aj inventarizácia bude
vykonaná delimitačným protokolom, ktorý vypracuje odovzdávajúci subjekt s preberajúcim
subjektom ku dňu 31.08.2017 vrátane.
Od 01.092017 sa stanú zamestnancami zamestnávateľa: Materská škola, Komenského ulica č.
1162/38, Kysucké Nové Mesto, IČO: 37812602.
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Delimitácia rozpočtových prostriedkov bude vykonaná po zúčtovaní nákladov časovo
súvisiacich s prevádzkou MŠ Budatínska Lehota ako súčasti rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto ku dňu ukončenia jej činnosti a pričlenenia k MŠ Komenského, ktorý je samostatným
rozpočtovým subjektom
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6:
Návrh VZN č. 8/2017 o záväznej časti zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu mesta Kysucké
Nové Mesto 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. 8/2017 o záväznej časti zmeny a doplnku
č. 1 Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto
a) návrh Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto bol po dobu
viac ako 30 dní zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný s dotknutými
orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade
s ustanovením § 22 stavebného zákona
b) verejnosť neuplatnila žiadne pripomienky k Zmene a Doplnku č. 1 Územného plánu
mesta Kysucké Nové Mesto
c) všetky doručené stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a
právnických osôb boli súhlasné a nevyžiadali si úpravu ani doplnenie prerokovávanej
Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto
d) Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky preskúmal návrh zmeny
a doplnku č. 1 Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto podľa ustanovenia § 25
Stavebného zákona a vydal k nemu súhlasné stanovisko pod č. OÚ-ZA-OVBP12017/012379/HRI zo dňa 5.4.2017.
II. schvaľuje VZN č. 8/2017 O záväznej časti zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu Mesta
Kysucké Nové Mesto.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7:
Štatút a rokovací poriadok Stálej komisie bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Mihalda – sedenie bolo k samotnému štatútu
 p. Golis – sú tam navrhnutí 2 poslanci, pokiaľ nebude poslanec, nebude v komisii.
 P. Mušková, odd. právne – z textu jasne vyplýva, že ide o poslancov
 p. Fabšík – bod č. 4/5 – je tam ešte uvedené kontrolná komisia – opraviť na Stála komisia
 p. Ďuďák, Kysuca s.r.o. – I. kolo administratívnej kontroly prebehlo, teraz
vyhodnocujeme formálnu stránku ponúk.
 p. Jakubík – komisia bude usmerňovať aj cenu tepla?
 p. Hartel, primátor mesta – kompetencie komisie sú určené v štatúte
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 návrh Štatútu a rokovacieho poriadku Stálej komisie
zriadenej podľa čl. IXa/ Dodatku č. 6 k zmluve o nájme nehnuteľností a technologických
zariadení, ktorá bola uzatvorená dňa 29.03.2000, v znení dodatku č. 1 zo dňa 19.10.2000,
dodatku č. 2 zo dňa 01.06.2005, dodatku č. 3 zo dňa 06.02.2006, dodatku č. 4 zo dňa
07.11.2006, v znení dohody o investícii zo dňa 10.11.2008, a dodatku č. 5 zo dňa
20.06.2011
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II. schvaľuje Štatút a rokovací poriadok Stálej komisie zriadenej podľa čl. IXa/ Dodatku č. 6
k zmluve o nájme nehnuteľností a technologických zariadení, ktorá bola uzatvorená dňa
29.03.2000, v znení dodatku č. 1 zo dňa 19.10.2000, dodatku č. 2 zo dňa 01.06.2005,
dodatku č. 3 zo dňa 06.02.2006, dodatku č. 4 zo dňa 07.11.2006, v znení dohody
o investícii zo dňa 10.11.2008, a dodatku č. 5 zo dňa 20.06.2011, v znení, ako je uvedený
v prílohe tohto uznesenia.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 spôsob hlasovania za členov Stálej komisie
II. schvaľuje verejné hlasovanie členov Stálej komisie (16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 návrh členov Stálej komisie
II. schvaľuje členov Stálej komisie za mesto Kysucké Nové Mesto v nasledovnom zložení:
 primátor mesta Kysucké Nové Mesto
 Mgr. Matej Fabšík, poslanec MsZ
 Ing. Marián Mihalda, poslanec MsZ
(15/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.11:
Návrh na zmenu uznesenia č. 8/2015 zo dňa 10.03.2016 bol poslancom doručený v písomnej
forme.
Diskusia:
 p. Randa - súhlasím s vybudovaním kotla, ten existujúci kotol na zemný plyn nech ostane
zachovaný v prevádzky schopnom stave
 p. Ďuďák, Kysuca s.r.o. – sú 2 kotly mimo štiepkového, jeden je stále v prevádzke, aj
ostane.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.11 návrh zmeny uznesenia č. 8/2016 zo dňa
10.03.2016
II. súhlasí so uznesenia č. 8/2016 zo dňa 10. 03. 2016 nasledovne:
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste súhlasí s ponechaním existujúceho
kotla na biomasu na existujúcom mieste a s vybudovaním nového kotla s výkonom 7 MWh
v prístavbe vedľa existujúcej budovy kotolne na parcele č. C KN 4646/6 v k. ú. Kysucké
Nové Mesto – Tŕstie pre žiadateľa: KYSUCA s.r.o. Matice slovenskej 620, 024 01
Kysucké Nové Mesto
(15/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 8.1:
Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2017 mesta Kysucké Nové Mesto bol poslancom
doručený v písomnej forme.
 p. Svrčková – procedurálny návrh – spojiť diskusiu a hlasovanie za body č. 8.1 – 8.10 am
blok
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – spojiť body č. 8.1 – 8.10 am blok.
(13/2/1/0 – uznesenie bolo schválené)
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Diskusia:
 p. Golis – 2 položky, ktorú sú dané ako rezerva – primárne a predprimárne vzdelávanie –
bude slúžiť na prefinancovanie, ako by bolo potrebné. Ak sa nevyčerpajú, použiť financie
na 3 asfaltové ihriská a rekonštrukciu chodníkov na ul. Litovelskej
 p. Hartel, primátor mesta – nateraz navrhujem schváliť tak ako je v návrhu
 p. Fabšík – tréningové ihrisko – čím je spôsobené navýšenie
 p. Hartel, primátor mesta – refundáciou
 p. Drexler – 388 tis. € z ostatných fondov – je tam už zahrnutý rok 2016? Myslím, si, že
predtým bolo nejakých 200 tis. €. 150 tis. € na ihrisko – budú potom refundované?
 p. Bílešová, odd. finančné – kapitálové výdavky – počíta sa z prebytku roku 2016
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.1 návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto na rok 2017
II. schvaľuje II. zmenu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2017
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.2 návrh na II. Zmenu rozpočtu Základnej školy
Clementisova na rok 2017
II. schvaľuje II. zmenu rozpočtu Základnej školy Clementisova na rok 2017
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.3 návrh na III. zmenu rozpočtu Základnej školy
Nábrežná na rok 2017
II. schvaľuje III. zmenu rozpočtu Základnej školy Nábrežná na rok 2017
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.4 návrh na II. zmenu rozpočtu Základnej školy
Dolinský potok na rok 2017
II. schvaľuje II. zmenu rozpočtu Základnej školy Dolinský potok na rok 2017
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.5 návrh na I. zmenu rozpočtu Materskej školy
Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto na rok 2017
II. schvaľuje I. zmenu rozpočtu Materskej školy Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto
na rok 2017
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.6 návrh na I. zmenu rozpočtu Materskej školy
Litovelská 605/9 Kysucké Nové Mesto na rok 2017
II. schvaľuje I. zmenu rozpočtu Materskej školy Litovelská 605/9 Kysucké Nové Mesto na rok
2017
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.7 návrh I. zmeny rozpočtu Materskej školy 9. mája
1292/11, Kysucké Nové Mesto na rok 2017
II. schvaľuje I. zmenu rozpočtu Materskej školy 9. mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto na rok
2017
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.8 návrh na I. zmenu rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto
na rok 2017
II. schvaľuje I. zmenu rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto na rok 2017
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.9 návrh na II. zmenu rozpočtu CVČ Komenského na
rok 2017
II. schvaľuje II. zmenu rozpočtu CVČ Komenského na rok 2017
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.10 návrh na II. zmenu rozpočtu príspevkovej
organizácie Údržba mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2017
II. schvaľuje II. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta Kysucké Nové Mesto
na rok 2017
(15/1/0/0 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 8.11:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Behúň – procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body 8.11 - 8.13 am blok
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 8.11 – 8.13 am blok
(13/0/1/2 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.11 podanie žiadosti o NFP
II. schvaľuje:
 Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia vybavenia
odborných učební v ZŠ Dolinský potok“ realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického
vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v
základných školách; kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 z Integrovaného
regionálneho operačného programu; ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.
 Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
 Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v
maximálnej výške 4 000 eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
 Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.12 podanie žiadosti o NFP
II. schvaľuje:
 Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia vybavenia
odborných učební v ZŠ Nábrežná“ realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického
vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v
základných školách; kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 z Integrovaného
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regionálneho operačného programu; ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.
 Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
 Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v
maximálnej výške 6 200 eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
 Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8.13 podanie žiadosti o NFP
II. schvaľuje:
 Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Modernizácia vybavenia
odborných učební v ZŠ Clementisova“ realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického
vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v
základných školách; kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 z Integrovaného
regionálneho operačného programu; ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.
 Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
 Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v
maximálnej výške 4 700 eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
 Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
(14/0/0/2 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 9:
Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky – mesto Kysucké Nové
Mesto za rok 2016 bola poslancom doručená v písomnej forme.
 p. Randa – procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 9 – 12 am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 9 – 12 am blok.
(12/1/1/2 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Mihalda – konsolidovaná výročná správa kedy bude k dispozícii?
 p. Bílešová, odd. finančné – v 9/2017
 p. Šerík – bod č. 11 – toto bolo na finančnej komisii, niektoré prebytky boli prerokované
tak, že ešte to bude prerokovávané na zastupiteľstve. MŠ Litovelská – stále sa tam
upcháva kanalizácia, treba buď prestavbu alebo aspoň urobiť analýzu, prečo k tomu
dochádza
 p. Hartel, primátor mesta – navrhujem, aby sme sa ešte v 8/17 zišli a prerokovali ktoré
akcie sú potrebné
 p. Randa – záverečný účet – je prebytok, som rád, taký vysoký prebytok sme ešte nemali.
Správa HK – boli aj nedostatky, boli odstránené.
Návrh na použitie prebytku – rekonštrukcie komunikácií a rekonštrukcie chodníkov –
súťažou asi bude aj nižšia suma, ak niečo ušetríme, zahrnúť tam aj rekonštrukciu ul.
Benkovej, čo som požadoval.
 p. Fabšík:
 materiál č. 11 – bod 2 – je tam zahrnutá aj výmena 5 dverí? MŠ 9. mája – výmena
dverí nad rámec projektu.
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p. Hartel, primátor mesta – nie je to až taká významná položka, vieme to doriešiť.
p. Fabšík - komunikácia ku lipke bude sa realizovať?
p. Hartel, primátor mesta – pokúsime sa vysporiadať pozemky
p. Fabšík - stav výkupu pozemkov na ul. Hurbanova?
p. Hartel, primátor mesta – finančné prostriedky sú rezervované
p. Jureková, odd. investičné – územné rozhodnutie je právoplatné, postúpené je na
vysporiadanie pozemkov
 p. Fabšík – rekonštrukcia chodníkov, chýba mi tam chodník na Neslušskej ceste – zaradiť
ho tam, aspoň projektovú dokumentáciu. Zaradiť aj položku, ktorá bude eliminovať ten
odvodňovací žľab
 p. Hartel, primátor mesta – ide o cestu III. triedy, je to majetok VÚC. V rámci
všeobecných potrieb nebránim sa ani tomuto riešeniu.
 p. Poláček – chodníky – doplniť ul. Litovelská, Štúrova, parkoviská – každý poslanec vo
svojom obvode pozrieť, kde by sa ešte dali zrealizovať. Ul. 1. mája – parkovacie
ostrovčeky – aká bude zimná údržba? Ubralo to z parkovacích miest.
 p. Hartel, primátor mesta – projekt robil dopravný inžinier dopravného inšpektorátu,
zvýši sa bezpečnosť.
 p. Poláček – parkovisko na ústave ako pokračuje?
 p. Hartel, primátor mesta – v utorok bude stanovisko, bude elektronická aukcia
 p. Šerík – parkovanie v meste je v kritickom stave, niektorí občania si to riešia po
svojej línii
 p. Drexler – k investíciám bolo zvykom prizvať poslancov na prerokovanie.
V investíciách nevidím pokrok v budovaní cesty do INA, privádzač. Záťaž pre Dubskú
cestu je enormná, bolo občanom povedané, že toto riešenie je dočasné. Keď do ihriska
dáme 400 tis. €, prečo neurobíme aj túto cestu?
 p. Neslušan – prístup k cintorínu – ten oblúk s trávnikom odobrať, urobiť nájazd pre
kočíky alebo invalidné vozíky.
 p. Hartel, primátor mesta – treba pozrieť na mieste, nie je to zlý nápad.
 p. Mihalda – komunikácia ku lipke – urbár ani KLF nebudú robiť problém, urobiť celý
úsek na voľnočasové aktivity
 p. Hartel, primátor mesta – KLF žiada cestu posunúť bližšie k oploteniu pozemku
 p. Jakubík – areál polikliniky, chýbajú lavičky, aspoň dočasne dať nejaké
 p. Hartel, primátor mesta – už beží verejné obstarávanie, lavičky budú súčasťou
realizovaného projektu
 p. Jakubík – osvetlenie v parku
 p. Hartel, primátor mesta – môžeme realizovať z úspor z verejného osvetlenia
 p. Jakubík – obnovenie priechodov pre chodcov
 p. Hartel, primátor mesta – je to už vysúťažené, prechody sa začínajú značiť
 p. Poláček – prechod od mosta po Rudinu – bude VÚC robiť, ich prechody
 p. Neslušan – nájazd na Neslušskú cestu, sú tam robené obštrukcie niektorých občanov
 p. Hartel, primátor mesta – umožníme im prístup k domu cez náš pozemok, ale nebudeme
robiť na ich pozemkoch
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.1 správu nezávislého audítora o audite individuálnej
účtovnej závierky mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2016.
II. berie na vedomie správu nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky
mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2016.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.2 stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu
Záverečného účtu mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2016
II. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta
Kysucké Nové Mesto za rok 2016
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.3 Záverečný účet mesta Kysucké Nové Mesto za rok
2016:
 plnenie rozpočtu ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto za rok 2016
 plnenie rozpočtu ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto za rok 2016
 plnenie rozpočtu ZŠ Dolinský potok Kysucké Nové Mesto za rok 2016
 plnenie rozpočtu MŠ Komenského Kysucké Nové Mesto za rok 2016
 plnenie rozpočtu MŠ Litovelská Kysucké Nové Mesto za rok 2016
 plnenie rozpočtu MŠ 9.mája Kysucké Nové Mesto za rok 2016
 plnenie rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto za rok 2016
 plnenie rozpočtu CVČ Kysucké Nové Mesto za rok 2016
II. schvaľuje Záverečný účet mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2016 bez výhrad
 plnenie rozpočtu ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto za rok 2016
 plnenie rozpočtu ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto za rok 2016
 plnenie rozpočtu ZŠ Dolinský potok Kysucké Nové Mesto za rok 2016
 plnenie rozpočtu MŠ Komenského Kysucké Nové Mesto za rok 2016
 plnenie rozpočtu MŠ Litovelská Kysucké Nové Mesto za rok 2016
 plnenie rozpočtu MŠ 9.mája Kysucké Nové Mesto za rok 2016
 plnenie rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto za rok 2016
 plnenie rozpočtu CVČ Kysucké Nové Mesto za rok 2016
III. potvrdzuje prebytok bežného a kapitálového rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto za rok
2016 vo výške 2 043 428,65 €.
Na účel tvorby peňažných fondov mesta sa použije prebytok rozpočtu upravený v zmysle § 16
ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške
1 551 236,79 € nasledovne:
 tvorba rezervného fondu vo výške 10 % prebytku sumou 155 123,68 €
 tvorba fondu vytvoreného prebytkami rozpočtového hospodárenia mesta z minulých rokov
sumou 1 396 113,11 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.4 vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej
organizácie MKŠS Kysucké Nové Mesto za rok 2016
II. schvaľuje vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS Kysucké Nové
Mesto za rok 2016
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.5 vyhodnotenie rozpočtu príspevkovej organizácie
Údržba mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2016
II. schvaľuje vyhodnotenie rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta Kysucké Nové
Mesto za rok 2016
12

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10 programový rozpočet samosprávneho orgánu mesta
Kysucké Nové Mesto za rok 2016 – vyhodnotenie
II. schvaľuje programový rozpočet samosprávneho orgánu mesta Kysucké Nové Mesto za rok
2016 – vyhodnotenie
BEŽNÉ VÝDAVKY

Organizácia

Program/
Podprogram

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

Názov

Schválený

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

Upravený

Skutočnosť

389 819,00

387 406,00

361 552,25

15 768,00
172 532,00
133 566,00
404 271,00
470 136,00
106 485,00
9 493,00
109 288,00
0,00
80 967,00
54 644,00
439 810,00
215 673,00
315 874,00

15 909,00
181 690,00
126 710,00
414 626,00
470 735,00
109 665,00
9 493,00
179 459,00
0,00
90 885,00
50 693,00
449 758,00
257 026,00
324 184,00

13 806,58
153 219,14
111 741,42
393 696,02
470 555,83
84 184,75
9 245,00
125 682,06
0,00
82 866,29
36 907,79
403 524,77
243 966,85
267 555,02

2 918 326,00

3 068 239,00

2 758 503,77

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Organizácia

Program/
Podprogram

Mesto

Program 1:

Program 3:
Program 4:
Program 5:
Program 6:
Program 7:
Program 9:
Program 10:
Program 12:
Program 13:
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Názov

Schválený

Plánovanie, manažment a
kontrola
Interné služby
Služby občanom
Bezpečnosť
Odpadové hospodárstvo
Komunikácie
Vzdelávanie
Šport
Prostredie pre život
Bývanie
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Upravený

Skutočnosť

0,00

4 100,00

3 762,00

12 000,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
310 750,00
0,00
0,00
328 750,00

19 200,00
3 170,00
31 997,00
137 579,00
218 652,00
167 305,00
325 150,00
21 252,00
5 556,00
933 961,00

11 265,60
3 169,67
31 983,04
5 878,80
163 789,99
82 769,20
13 188,00
21 208,71
5 076,00
342 091,01

FINANČNÉ OPERÁCIE

Program/
Podprogram
Mesto
Program 15:
SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE
Organizácia

Názov

Schválený

Administratíva

25 100,00
25 100,00

Upravený
509 752,00
509 752,00

Skutočnosť
510 148,30
510 148,30

BEŽNÉ VÝDAVKY PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCII

Organizácia

Program/
Podprogram

Názov

MKŠS

Program 2:
Program 10:
Program 11:

Propagácia a marketing
Šport
Kultúra
**

Schválený

Spolu MKŠS
Údržba mesta

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

Služby občanom
Bezpečnosť
Prostredie pre život
Administratíva

Spolu Údržba mesta
VÝDAVKY MESTA BEZ RO s právnou subjektivitou

Upravený

Skutočnosť

2 500,00
284 186,00
268 929,00

2 500,00
287 946,00
271 029,00

2 312,56
273 547,63
265 515,21

555 615,00

561 475,00

541 375,40

400,00
158 888,00
633 212,00
600,00

1 040,00
160 567,00
650 259,00
600,00

1 036,00
115 114,92
620 882,02
693,06

793 100,00

812 466,00

737 726,00

4 620 891,00

5 885 893,00

4 889 844,48

1 039 733
8 250

1 174 412
3 548

1 152 075,12
3 215,80

1 047 983

1 177 960

1 155 290,92

967 904
7 740

1 008 036
6 063

1 018 590,37
5 739,40

975 644

1 014 099

1 024 329,77

637 070
4 141

698 674
1 582

713 482,06
1 581,40

641 211

700 256

715 063,46

269 787
712

289 441
712

287 379,25
462,20

270 499

290 153

287 841,45

BEŽNÉ VÝDAVKY RO s právnou subjektivitou
ZŠ Nábrežná

Program 9:
Program 14:

Vzdelávanie
Sociálne služby

Spolu:
ZŠ Clementisova

Program 9:
Program 14:

Vzdelávanie
Sociálne služby

Spolu:
ZŠ Dolinský potok

Program 9:
Program 14:

Vzdelávanie
Sociálne služby

Spolu:
MŠ Komenského

Program 9:
Program 14:

Vzdelávanie
Sociálne služby

Spolu:
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MŠ Litovelská

Program 9:
Program 14:

Vzdelávanie
Sociálne služby

Spolu
MŠ 9. mája

Program 9:
Program 14:

Vzdelávanie
Sociálne služby

Spolu:

267 860
1 100

290 191
1 100

294 700,28
818,60

268 960

291 291

295 518,88

371 909
1 566

390 529
850

398 606,28
891,60

373 475

391 379

399 497,88

CVČ

Program 9:

Vzdelávanie

179 770

194 950

195 929,41

ZUŠ

Program 9:

Vzdelávanie

655 900

685 472

688 274,48

VÝDAVKY RO s právnou subjektivitou

4 413 442

4 745 560

4 761 746,25

VÝDAVKY MESTA s RO s právnou subjektivitou

9 034 333

10 631 453

9 651 590,73

VÝDAVKY SPOLU
z toho:

9 034 333,00

10 631 453,00

9 651 590,73

BEŽNÉ
KAPITÁLOVÉ
FINANČNÉ OPERÁCIE

8 680 483,00
328 750,00
25 100,00

9 187 740,00
933 961,00
509 752,00

8 799 351,42
342 091,01
510 148,30

Mestský úrad v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11 návrh na použitie prostriedkov z prebytku
hospodárenia z roku 2016
II. berie na vedomie použitie prostriedkov z prebytku hospodárenia z roku 2016 v rozpočte
na rok 2017 po zmenách vrátane II. zmeny vo výške 551 782,68 €
III. schvaľuje použitie prostriedkov z prebytku roku 2016 na investičné akcie podľa prílohy č.
1 v predpokladanej výške 841 900 €
Návrh na použitie prostriedkov z prebytku
roku 2016
P.
č.

Investičná akcia
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu 1 projekt EÚ

Príloha č. 1
Predpokladané
náklady

Poznámka
fin.prostriedky viazané na krytie v prípade potreby
200 000 dofinancovania projektu refundáciou

2 Prístavba a stavebné úpravy MŠ Komenského

156 400 spoluúčasť a neoprávnené výdavky na projekte EÚ
komunikácie (Hurbanova,odbočka z Kukučínovej,
20 000 Dol.potok, Oškerda)
pre Údržbu mesta - nadstavba na vozidlo zakúpené v roku
110 000 2016

3 Výkup pozemkov
4 Nákup nadstavby na zametanie komunikácií
5 Scénické osvetlenie - DK KNM

30 000 pre MKŠS
parkovanie pri BD podľa požiadaviek obyvateľov a
30 000 poslancov

6 Spevnené plochy pri bytových domoch
7 PD - komunikácia a VO Ul. ku Lipke

6 000

8 PD - komunikácia a VO Ul. Kukučínova

6 000 k RD p. Poliaková, Ďurina ...

9 PD - komunikácia a VO odbočka z Neslušskej cesty

6 000 ( Kerhát )
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10 Rekonštrukcie komunikácií

Ul.Clementisova, Pivovarská, Bottova, Štúrova
170 000 parkoviská pri BD 1304,1305

11 Rekonštrukcia chodníkov

80 000 Ul.Nábrežná pred ZŠ, Dolinský potok ,Dubská cesta

12 Parkovisko Ul.Komenského

27 500 projekt EÚ SR v súčinnosti s Poľskom

Spolu

841 900

Peňažný fond tvorený z prebytkov minulých rokov: spôsob výpočtu
Počiatočný stav k 1.1.1017

758 257,32 €

Tvorba z prebytku 2016

1 396 113,11 €

Spolu
Rozpočet (zdroj 46) rok 2017 po zmenách vrátane II.
zmeny schvaľovanej 15.6.2017

2 154 370,43 €

Zostáva

-1 310 040,00 €
844 330,43 €

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12 použitie finančných prostriedkov z ostatných fondov
mesta – prevod č. 3 z peňažných fondov minulé roky (materiál z II. zmeny rozpočtu na rok
2017 + prevody do výšky rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2017 po II. zmene)
nasledovne:
 Prebytok minulé roky vo výške (analytika 1 v S3):
č.inv.akcie 125 Komunikácia Dubie – Hurbanova (proj. dokumentácia)
1 782 €
č.inv.akcie 387 Areál polikliniky KNM (proj. dokumentácia )
144 €
387 Areál polikliniky KNM (stavebné úpravy )
43 000 €
č. inv.akcie 441 Miestna komunikácia Pod brehom – Oškerda (proj.dokum.) 4 860 €
č. inv.akcie 4 24 tr. ZŠ (proj. dokumentácia)
4 500 €
č. inv.akcie 435 Rekonštrukcia veľkej zasadačky (proj. dokumentácia)
- 240 €
č. inv.akcie
Informačná tabuľa o histórii mesta – spoluúčasť s VÚC
500 €
č. inv.akcie 426 Tréningové ihrisko s umelou trávou (proj. dokumentácia)
798 €
426 Tréningové ihrisko s umelou trávou (stavebné práce)
150 000 €
č. inv.akcie 440 Minigaléria Zvonica – komunitné centrum Dubie
5 000 €
č. inv.akcie 427 Komplexná obnova MŠ 9.mája
163 029 €
č. inv.akcie 437 Modernizácia vybavenia odb.učební ZŠ Nábrežná
6 200 €
č. inv.akcie 438 Modernizácia vybavenia odb.učební ZŠ Clementisova
4 700 €
č. inv.akcie 439 Modernizácia vybavenia odb.učební ZŠ D.Potok
4 000 €
Prevody spolu vo výške:
388 273 €
II. schvaľuje použitie finančných prostriedkov z ostatných fondov mesta - prevod č. 3
finančných prostriedkov z ostatných fondov mesta – minulé roky (materiál z II. zmeny
rozpočtu na rok 2017 + prevody do výšky rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2017 po
II. zmene) vo výške:
 Prebytok minulé roky vo výške (analytika 1 v S3):
č.inv.akcie 125 Komunikácia Dubie – Hurbanova (proj. dokumentácia)
1 782 €
č.inv.akcie 387 Areál polikliniky KNM (proj. dokumentácia )
144 €
387 Areál polikliniky KNM (stavebné úpravy )
43 000 €
č. inv.akcie 441 Miestna komunikácia Pod brehom – Oškerda (proj.dokum.) 4 860 €
č. inv.akcie 4 24 tr. ZŠ (proj. dokumentácia)
4 500 €
č. inv.akcie 435 Rekonštrukcia veľkej zasadačky (proj. dokumentácia)
- 240 €
č. inv.akcie
Informačná tabuľa o histórii mesta – spoluúčasť s VÚC
500 €
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č. inv.akcie 426 Tréningové ihrisko s umelou trávou (proj. dokumentácia)
798 €
426 Tréningové ihrisko s umelou trávou (stavebné práce)
150 000 €
č. inv.akcie 440 Minigaléria Zvonica – komunitné centrum Dubie
5 000 €
č. inv.akcie 427 Komplexná obnova MŠ 9.mája
163 029 €
č. inv.akcie 437 Modernizácia vybavenia odb.učební ZŠ Nábrežná
6 200 €
č. inv.akcie 438 Modernizácia vybavenia odb.učební ZŠ Clementisova
4 700 €
č. inv.akcie 439 Modernizácia vybavenia odb.učební ZŠ D.Potok
4 000 €
Prevody spolu vo výške:
388 273 €
(16/0/0/0 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 13
Zadanie požiadaviek urbanistickej štúdie KNM - Kamence východ bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Randa – do požiadaviek dať využitie lesíka na športovo-rekreačné účely, spolu
s urbanistickou štúdiou osvetlenie cesty do Poviny
 p. Hartel, primátor mesta – urbanistická štúdia nerieši takéto detaily
 p. Randa – s NDS sa dá rokovať aby to takto zahrnuli pre športové účely
 p. Hartel, primátor mesta – v tejto fáze sa to takto nerieši detailne. V ÚP sú nakreslené
plochy zelene. Konečný návrh ešte budeme posudzovať.
 p. Fabšík – pripomienkovanie architektonickej štúdie, čo v prípade, že sa nám vôbec
nebude páčiť, bude pripomienkovanie? Chrániť sa hlavne v prípade regulatívu výšky
stavieb.
 p. Behúň – cieľom urbanistickej štúdie je navrhnúť trasovanie, parkovanie, dbať na to aby
bol dostatočný počet parkovacích miest.
 p. Hartel, primátor mesta – regulatívy sa musia dodržať.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13 zadanie urbanistickej štúdie Kysucké Nové Mesto –
Kamence východ
II. schvaľuje zadanie urbanistickej štúdie Kysucké Nové Mesto – Kamence východ.
(16/0/0/0 uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 14:
Návrh zmluvy – tréningové ihrisko s umelou trávou spolu s dôvodovou správou bol
poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – naše pripomienky k zmluve o spolupráci z väčšej časti
akceptovali, preto vám bolo predložené pozmenené znenie zmluvy. Ak chceme financie
dostať, musíme podmienky akceptovať.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo Zmluvu o spolupráci a financovaní výstavby tréningového futbalového
ihriska s umelou trávou v Kysuckom Novom Meste uzatvorenú podľa §-u 269/ ods. 2/
a nasl. Obchodného zákonníka medzi Mestom Kysucké Nové Mesto ako prijímateľom a
Slovenským futbalovým zväzom, Trnavská cesta 100, Bratislava, ako poskytovateľom
finančných prostriedkov v maximálnej výške 150.000,00 € z investičného programu UEFA
HATTRICK IV., ktoré sú účelovo viazané na nákup a inštaláciu umelého trávnika, ktorú
predložil Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, Bratislava v znení tak, ako je
priložená k návrhu na uznesenie,
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II. schvaľuje Zmluvu o spolupráci a financovaní výstavby tréningového futbalového ihriska
s umelou trávou v Kysuckom Novom Meste uzatvorenú podľa §-u 269/ ods. 2/ a nasl.
Obchodného zákonníka medzi Mestom Kysucké Nové Mesto ako prijímateľom a
Slovenským futbalovým zväzom, Trnavská cesta 100, Bratislava, ako poskytovateľom
finančných prostriedkov v maximálnej výške 150.000,00 € z investičného programu UEFA
HATTRICK IV., ktoré sú účelovo viazané na nákup a inštaláciu umelého trávnika, ktorú
predložil Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, Bratislava v znení tak, ako je
priložená k návrhu na uznesenie.
(12/1/2/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 15:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto na II. 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 II. polrok 2017
II. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto na II.
polrok 2017
(14/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16:
Správa o výsledku kontroly č. 1/2017, 2/2017 a 4/2017 bola poslancom doručená v písomnej
forme.
Diskusia:
 p. Šerík – občania sa pýtajú čo je s petíciou. Petícia nebola prerokovaná za účasti členov
petičného výboru.
 p. Hartel, primátor mesta - domnievam sa, že obsielanie petície ani nesledovalo cieľ, ku
akému petícia smerovala. Petičnému výboru bolo od začiatku jasné, že zrušenie spaľovne
nie je v kompetencii mesta. To čo sa týka uznesení, tie boli splnené, smerovali
k podporeniu zrušenia spaľovne. Prokuratúra po preskúmaní podkladov vrátila bez
akéhokoľvek komentára.
 p. Neslušan – petícia vznikla na základe toho, že prevádzke bola povolená činnosť.
 p. Hartel, primátor mesta – my prevádzku spaľovne nepovoľujeme ani nepredlžujeme. Sú
to úkony, ktoré patria do kompetencie špecializovanej štátnej správy. Môžeme sa vyjadriť,
rozhodnutie o povolení nepovolení prevádzky však vydáva špecializovaná štátna správa
na základe posúdenia či subjekt spĺňa zákonné podmienky pre prevádzku. mienky.
 p. Drexler – my poslanci sme volení občanmi, máme voči nim zodpovednosť. V inej veci
vieme rôznymi prostriedkami bojovať proti tomu, napr. diaľnica. Legislatíva sa v tomto
čase posunula, toto je v obytnej časti, môžeme vyvíjať tlak na túto spoločnosť, všetko toto
je zahalené rúškom tajnosti. Navrhovali sme spojiť sily a hľadať riešenia. Potrebovali sme
nejakú spätnú väzbu. Nemôžeme povedať, že nemôžeme v tejto veci nič robiť.
 p. Mihalda – každý máme svoju pravdu. Je tu partia ľudí, ktorí robia protest proti
diaľnici, ale podnet prišiel od tejto partie. Nech aj občianska iniciatíva príde
s aktivitou.
 p. Šerík – občianka iniciatíva koná, vyzýva ľudí. Očakávalo sa minimálne nejaké
verejné prerokovanie.
 p. Golis – nikomu nie je dobré, keď večer smrdí, ale tak isto ako všetky činnosti sa
riadia určitými zákonmi, aj tento. Vy silno búchate, ale treba búchať na tie správne
dvere. Bojujme s tým, kto má na to vplyv.
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 p. Chládková, hlavná kontrolórka – mesto usmerňuje ekonomickú činnosť, bola tu petícia
a mala sa vybaviť tak, ako vyžaduje zákon o petíciách.
 p. Hartel, primátor mesta – petícia bola vybavená v súlade so zákonom o petíciách
 p. Golis – procedurálny návrh – ukončiť diskusiu k tomuto bodu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje ukončenie diskusie k bodu č. 16
(15/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16 správu hlavného kontrolóra mesta o výsledku kontroly
č. 1/2017, 2/2017 a 4/2017
II. berie na vedomie správu hlavného kontrolóra mesta o výsledku kontroly č. 1/2017, 2/2017
a 4/2017.
(12/0/2/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.1:
 návrh na usporiadanie práv majetku k 26.06.2017 na KYSUCA, s.r.o. Matice
slovenskej 620/3 Kysucké Nové Mesto
 návrh prevodu správy majetku k 26.06.2017 na Údržba mesta, Cesta do Rudiny
637/10 Kysucké Nové Mesto a Základná škola Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje:
 usporiadanie práv majetku k 26.06.2017 na KYSUCA, s.r.o. Matice slovenskej 620/3
Kysucké Nové Mesto
 prevodu správy majetku k 26.06.2017 na Údržba mesta, Cesta do Rudiny 637/10
Kysucké Nové Mesto a Základná škola Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.2:
Návrh na zriadenie odplatného vecného bremena v prospech mesta Kysucké Nové Mesto bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo Kysucké Nové Mesto
I. prerokovalo v bode programu č. 17.2 zriadenie odplatného vecného bremena
II. schvaľuje zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú na pozemku v k.ú.
Kysucké Nové Mesto zapísaného na LV č. 1921 ako parc. KN-C č. 2234/4 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 16952 m2 (ďalej len ako zaťažený pozemok), vo vyznačenom
rozsahu (28 m2) podľa dielu č.1, GP č. 36442500-1/2017, vyhotoveným spoločnosťou
SYKO, s.r.o. A. Kmeťa 320/7,010 01 Žilina dňa 04.01.2017 v prospech oprávneného
z vecného bremena – Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody č.94, 024 01 Kysucké
Nové Mesto, IČO 00314099 a každého ďalšieho vlastníka stavby s.č. 1376 postavenej na
pozemku KN C 2234/13.
Vecné bremeno spočíva v povinnosti každodobého vlastníka pozemku parc. C KN 2234/4
v k.ú. Kysucké Nové Mesto zapísaného na liste vlastníctva č.1921 pre vlastníka Žilinský
samosprávny kraj Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO 37808427 v správe Stredná
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odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto, ako povinného z vecného
bremena, strpieť na zaťaženom pozemku v prospech oprávneného z vecného bremena:
 zabudované inžinierske siete (kanalizačná prípojka)
 právo vstupu do vyznačenej časti zaťaženého pozemku za účelom kontroly, opravy
údržby, odstraňovania porúch a havárií, výmenu inžinierskej siete alebo jej časti.
Za zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zaplatí oprávnený z vecného
bremena povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške 500,00 EUR
stanovenú v znaleckom posudku č.21/2017 zo dňa 14.02.2017 vyhotoveného Ing. Vlastou
Kolenovou, Na Podstráni 2669/28, Kysucké Nové Mesto, znalkyňou v odbore
stavebníctva.
(13/0/1/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.3:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.3 upozornenie Okresného súdu Žilina, oddelenie
obchodného registra, č. 26Exre/148/2017, v zmysle ktorého je potrebné zrušiť drobné
prevádzkarne vedené v podnikovom registri v Kysuckom Novom Meste
II. rozhodlo:
 ruší Miestny národný výbor – prevádzkareň,
sídlo: Budatínska Lehota
Čadca
Deň zápisu: 11. 01. 1971
Právna forma: národný výbor
Zapísaná v OR OS Žilina Oddiel: Pšn
Vložka číslo: 10048/L
III. rozhodlo:
 ruší Mestský národný výbor v Kysuckom Novom Meste
sídlo: Kysucké Nové Mesto
okres Čadca
štát: Slovenská republika
Deň zápisu: 28. 12. 1981
Právna forma: národný výbor
Zapísaná v OR OS Žilina Oddiel: Pšn
Vložka číslo: 10087/L
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.4:
Žiadosť p. Radovana Nového - návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom
doručený v písomnej forme.
 p. Nový – žiadateľ - predstavil svoj zámer.
Diskusia:
 p. Fabšík – niekoľkokrát sme sa zaoberali touto žiadosťou. Zeleň tam zasahuje do
výrazného pásu. Architekt neodporúča narušiť celistvosť zelene.
 p. Golis – na vybudovanie parkovísk netreba mať vlastný pozemok, na inom pozemku na
vlastné náklady vybudovať parkovisko, dať ho mestu.
 p. Drexler – byty sú v meste potrebné, nevidím problém, aby sme toto vnímali ako nejaký
ucelený pás zelene.
 p. Šerík – momentálne sa naskytla takáto možnosť, mohli by sme tento kúsok zelene
obetovať
 p. Behúň – čo by z tejto zelene padlo?
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 p. Fabšík – keď má byť zachovaný zelený ostrovček, prečo by sme mali odpredávať?
Parkovanie môže byť podzemné, poschodové. Niekedy treba robiť aj drahšie, aby sme
zachovali zeleň. V budúcnosti sa môžu viac využívať bicykle, bude treba cyklistom.
 p. Mihalda – presvedčilo ma to, že stromy ostanú zachované, je problém súhlasiť
s tým, že sa vybudujú parkovacie miesta inde.
 p. Hartel – pozmeňovací návrh – vybudovať parkoviská na pozemkoch mesta, potom
odovzdá mestu.
 p. Neslušan – už je majiteľ nehnuteľnosti, nezväzovať mu ruky, nájsť kompromis.
 p. Drexler – urobiť si rovnaký meter, na Kamencoch sme zaplatili parkovacie plochy.
Výhodnejšie pre nás je to predať.
 p. Hartel, primátor mesta – Kamence bol iný prípad. Keď bude parkovisko verejné, kto
príde, zaparkuje. Ak bude súkromný pozemok, neumožní parkovať iným ľuďom.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4 žiadosť p. Radovana Nového, trvale bytom Štúrova
1304/28, 024 04 Kysucké Nové Mesto o odkúpenie časti pozemku - parcely č. C KN
1774/31 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 703 m2 z celkovej výmery pozemku
6880 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísanej na LV č. 1880 vo výlučnom vlastníctve
mesta Kysucké Nové Mesto za účelom výstavby parkovacích plôch pre stavbu č. s. 618 –
polyfunkčná budova postavená na pozemku – p. č. C KN 1774/87.
II. schvaľuje podľa ust. §-u 9a/ ods. 9/ písm. c/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom
znení (prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa) prenájom časti pozemku
– p. č. C KN 1774/31 zastavané plochy a nádvoria o výmere 703 m2, z celkovej výmery
pozemku 6880 m2, v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná na LV č. 1880 v majetku
mesta Kysucké Nové Mesto žiadateľovi: p. Radovan Nový, trvale bytom Štúrova 1304/28,
024 04 Kysucké Nové Mesto za cenu 1,00 € na dobu určitú do nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o kolaudácii stavby parkoviska s tým, že nájomca sa zaväzuje
do 30 dní po kolaudácii stavby (parkoviska, spevnené plochy a pod.) odovzdať
parkovisko postavené na predmete prenájmu bezplatne do vlastníctva mesta.
Presná výmera predmetu nájmu bude uvedená v geometrickom pláne, ktorý si dá na
vlastné náklady vypracovať žiadateľ.
Jedná sa o prebytočný nehnuteľný majetok mesta KNM.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Žiadateľ je výlučný vlastník polyfunkčnej budovy č. s.
618, ktorá je postavená na parcele č. C KN 1774/87 zapísaná na LV č. 9336 v k. ú. KNM
a dotknutý pozemok tvorí priľahlý pozemok k budove, na ktorom budú vybudované
parkovacie plochy pre verejnosť – nájomcov (vlastníkov) bytov s tým že namiesto
polyfunkčnej budovy bude postavený bytový dom s podstavanou občianskou
vybavenosťou.
Prenájom nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.5:
Žiadosť p. Jozefa Macúša - návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Neslušan – už to bolo na zastupiteľstve, bude mať SEVAK prístup, nevedeli sme zámer
žiadateľa
 p. Hartel, primátor mesta – SEVAK nemá výhrady
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.5 žiadosť p. Jozefa Macúša, trvale bytom Dolinský
potok 1332/37/A, 024 01 Kysucké Nové Mesto o odkúpenie časti pozemku – parcely č. C
21

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. 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 3751/3 zastavané
plochy a nádvoria o výmere cca 50 m2 z celkovej výmery pozemku 78 m2 v k. ú. Kysucké
Nové Mesto (presná špecifikácia a výmera bude uvedená v geometrickom pláne, ktorý si
dá na vlastné náklady vypracovať žiadateľ) do výlučného vlastníctva žiadateľa: p. Jozefa
Macúša, trvale bytom Dolinský potok 1332/37/A, 024 01 Kysucké Nové Mesto za cenu
minimálne podľa znaleckého posudku, ktorý si dá na vlastné náklady vypracovať žiadateľ
s tým, že znalca určí mesto.
Jedná sa o prebytočný a neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta KNM.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Prístup na pozemok, ktorý je predmetom prevodu je
z pozemku žiadateľa. Pozemok je neudržiavaný a žiadateľ má záujem zabezpečiť
starostlivosť o tento pozemok. Jedná sa o verejný záujem
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(14/0/2/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.6:
Žiadosť Ing. Ivana Červenca - návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – komisia výstavby tam už bola 2 krát, komisia neodporučila.
 p. Šerík – stanovisko komisie nech je zdôvodnené, prečo odporúča alebo neodporúča,
komisia finančná sa nemá od čoho odraziť.
 p. Fabšík – jedná sa tu o problém oplotenia. Ak predáme, nemáme dosah na to, ako
potom bude pozemok vyzerať.
 p. Randa – takýchto kúskov pozemkov je v meste veľa, pre mesto je nevyužiteľný
 p. Červenec, žiadateľ – chceme pozemok naďalej udržiavať. Ohradíme živým plotom.
 p. Šerík nemali sme informácie na komisii
 p. Fabšík – nemáme dosah, keď predáme pozemok
 p. Mušková, odd. právne – ak by bol odpredaj, navrhnúť do zmluvy zmluvnú pokutu pri
nedodržaní podmienok napr. 5 tis. €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.6 žiadosť Ing. Ivana Červenca s manželkou,
Jesenského 1055, Kysucké Nové Mesto, o kúpu časti pozemku – p. č. C KN 1287/17
zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 19 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je
zapísaná na liste vlastníctva č. 1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje pri odpredaji zakotviť do zmluvy zmluvnú pokutu za nedodržanie podmienok.
(4/9/2/1 – uznesenie nebolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.6 žiadosť žiadateľa: Ing. Ivan Červenec s manželkou,
Jesenského 1055, Kysucké Nové Mesto, o kúpu časti pozemku – p. č. C KN 1287/17
zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 19 m2 tak, ako je vyznačená farebne na
priloženej snímke, v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č.
1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje podľa ust. §-u 9a/ ods. 8/ písm. e/ zák. č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí (predaj pozemku z dôvodu hodného
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osobitného zreteľa) predaj časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 1880 v k. ú.
Kysucké Nové Mesto – parcely č. C KN 1287/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere
cca 19 m2 z celkovej výmery 480 m2 (presná výmera bude určená geometrickým plánom,
ktorý si dajú na vlastné náklady vypracovať žiadatelia) do bezpodielového
spoluvlastníctva žiadateľov: Ing. Ivan Červenec s manželkou, trvale bytom Jesenského
1055, Kysucké Nové Mesto, za cenu podľa znaleckého posudku, ktorý si dajú na vlastné
náklady vypracovať žiadatelia s tým, že znalca určí mesto.
Jedná sa o prebytočný a neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Jedná sa o priľahlý pozemok k domu č. s. 1055 na ul.
Jesenského v KNM, ktorá časť pozemku tvorí predzáhradku žiadateľov, o ktorú sa
žiadatelia už niekoľko rokov starajú.
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(14/1/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.7:
Žiadosť JUDr. Martina Maliara – návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – keď to predáme jednému, spustí sa reťazová reakcia. Vstup tam ostane.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.7 žiadosť žiadateľa: JUDr. Martina Maliara,
Jesenského 1180/10, Kysucké Nové Mesto, o kúpu časti pozemku – p. č. C KN 4901/2
zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 50 m2 z celkovej výmery 5592 m2, ako
bezprostredný prístup k jeho nehnuteľnosti, v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná
na liste vlastníctva č. 1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto
II. neschvaľuje podľa ust. §-u 9a/ ods. 8/ písm. e/ zák. č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí (predaj pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa) predaj časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 1880 v k. ú.
Kysucké Nové Mesto – parcely č. C KN 4901/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca
50 m2 z celkovej výmery 5592 m2 (presná výmera bude určená geometrickým plánom,
ktorý si dá na vlastné náklady vypracovať žiadateľ) do výlučného vlastníctva žiadateľa:
JUDr. Martin Maliar, Jesenského 1180/10, Kysucké Nové Mesto, za cenu 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.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Jedná sa o priľahlý pozemok k domu č. s. 159 na ul.
Jesenského v KNM, ktorý je postavený na parcele č. C KN 7/2 a jediný prístup k tomuto
domu je po časti parcely č. C KN 4901/2, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké
Nové Mesto.
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(14/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.8:
Žiadosť p. Blažeja Zelinu s manželkou – návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Randa – toto je podobný prípad ako u p. Červenca, pristupovať podobne.
 p. Fabšík – nesúhlasím s tým, že pozemok je v budúcnosti neupotrebiteľný.
 p. Drexler – treba zvažovať, že chodníky sa môžu rozširovať na cyklochodníky
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
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I. prerokovalo v bode programu č. 17.8 žiadosť žiadateľa: Blažej Zelina a manželka
Mariana, Komenského 1087/2, Kysucké Nové Mesto, o kúpu časti pozemku – p. č. C KN
1269/2 záhrady o výmere cca 31 m2 tak, ako je vyznačená farebne na priloženej snímke,
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 1269/2 záhrady o výmere cca 31 m2 z celkovej
výmery 43 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1880 vo
výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, žiadateľom: Blažej Zelina a manželka
Mariana, Komenského 10857/2, Kysucké Nové Mesto.
(11/1/4/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.9:
Žiadosť Tibora Školníka – návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Fabšík – pozemok vedľa cesty je to prirodzené pokračovanie chodníka, bude tam pohyb
peších.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.9 žiadosť žiadateľov: Tibor Školník a manželka
Danka, Hurbanova 2917/42, Kysucké Nové Mesto, o kúpu časti pozemku – p. č. C KN
1852/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 3,825 m2 z celkovej výmery 5143 m2,
v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1880 vo výlučnom
vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, za účelom ich prístupu k nehnuteľnosti žiadateľa
– p. č. C KN 1852/7
II. zamieta predaj časti pozemku – p. č. C KN 1852/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere
cca 3,825 m2 z celkovej výmery 5143 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná na
liste vlastníctva č. 1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, žiadateľom:
Tibor Školník a manželka Danka, Hurbanova 2917/42, Kysucké Nové Mesto.
(12/1/2/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.10:
Žiadosť MUDr. Márie Ivánkovej – návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Fabšík – je to v podstate ten istý prípad ako p. Maliar. Ak bude rozdielne hlasovanie, je
to precedens.
 p. Ivánková, žiadateľka – žiadam výmenu, nie predaj, nie je to tak ako p. Maliar.
 p. Golis – je pravda, že toto nie je to isté, chodník mesto potrebuje.
 p. Behúň – keby som bol vlastníkom toho pozemku, reagoval by som tak isto ako
žiadateľka.
 p. Fabšík – mám iný názor. Pozemkov pod komunikáciami je mnoho
nevysporiadaných. Mesto pracuje na ich vysporiadavaní. Pristupovať k žiadosti tak
isto ako u p. Maliara.
 p. Mihalda – beriem čo sa týka zásobovania. Dať tam blokáciu parkovania v určitých
hodinách.
 p. Drexler – každému musíme umožniť vstup do prevádzky. Podobný prípad sme vyriešili
na ul. Belanského. Vymedzme územie, že tam môže byť iba zásobovanie.
 p Neslušan – zmena vlastníka nezabráni parkovaniu. Môže iba tak, že tam vlastník dá
zábrany. Dať tam kríže, vyberať pokuty.
 p. Behúň – čo urobíme v zimných mesiacoch, keď nebude vidieť vodorovné značenie?
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 p. Neslušan – mesto bude vychádzať v ústrety tým, že bude kontrolovať.
 p. Hartel, primátor mesta – komisia výstavby navrhuje osadiť dopravné značenie,
prípadne parkovacie zábrany.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.10 žiadosť žiadateľky MUDr. Márie Ivánkovej,
Námestie slobody 164/50, Kysucké Nové Mesto, o zámenu pozemkov – p. č. E KN 515
o výmere 111 m2 zapísanej na LV č. 7536 v podielovom spoluvlastníctve žiadateľky za
časť parcely č. C KN 4901/2 o výmere 82,5 m2 v k. ú. KNM zapísanej na LV č. 1880
II. neschvaľuje 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 (zámena pozemkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa) zámenu pozemkov – parcely č. E KN 515 o výmere 111 m2
v podielovom spoluvlastníctve žiadateľky: MUDr. Mária Ivánková, Námestie slobody
164/50, Kysucké Nové Mesto, v podiele ¾-tiny pod por. č. 4 zapísanej na liste vlastníctva
č. 7536 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá sa nachádza pod miestnou komunikáciou na ul.
Sládkovičova v Kysuckom Novom Meste, za časť parcely č. C KN 4901/2 o výmere 82,5
m2 z celkovej výmery 5592 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto zapísanej na liste vlastníctva č.
1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, pričom presná výmera parcely
vo výlučnom vlastníctve mesta bude špecifikovaná v geometrickom pláne, ktorý dá na
vlastné náklady vypracovať žiadateľka.
Zámena by sa realizovala bez finančného vyrovnania v rozdiele m2. Jedná sa o prebytočný
a neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Mesto Kysucké Nové Mesto doteraz nemá vysporiadanú
miestnu komunikáciu v tejto lokalite a preto by bola výhodná zámena nehnuteľnosti tak,
ako uvádza žiadateľka.
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(11/0/5/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.12:
Prenájom nebytových priestorov – návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.12 žiadosť Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych
služieb Kysucké Nové Mesto, Štúrova 1210/61, Kysucké Nové Mesto o prenájom časti nebytových
priestorov v objekte Poliklinika, Belanského č. 1346 v KNM.
II. schvaľuje v zmysle Zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kysucké Nové Mesto čl. 4
bod 4a/ od. 2 výpožičku nebytových priestorov v objekte Poliklinika, Belanského č. 1346
v Kysuckom Novom Meste o výmere 6,55 m2 za účelom využitia tohto priestoru na úschovu vozíkov
pre imobilných pacientov tohto zariadenia. na dobu neurčitú v prospech žiadateľa Zariadenie pre
seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto, Štúrova 1210/61 Kysucké Nové Mesto,
ktorý je zapísaný na LV č. 1880 vo výlučnom vlastníctve mesta KNM. Jedná sa o prebytočný
a neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta KNM – prázdne skladovacie priestory.
Dôvod osobitného zreteľa: nebytové priestory nie sú využívané a preto z dôvodu verejného záujmu
je možné tieto poskytnúť žiadateľovi Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké
Nové Mesto, Štúrova 1210/61 Kysucké Nové Mesto za účelom využitia tohto priestoru pre
umiestnenie vozíkov pre invalidných pacientov tohto zariadenia a tak pomôcť osobám so ŤZP.
Výpožička nehnuteľnosti sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)

25

K bodu č. 17.13:
Prenájom nebytových priestorov – návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom

doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Randa – tie zariadenia boli zakúpené z prostriedkov EÚ, je možné meniť nájomcu?
 p. Hartel, primátor mesta – my sme dostali prostriedky, my ich prenajímame.
 p. Randa – situácia je neudržateľná. Majú tam ostať 2 rentgenológovia bez lekára. Žiadal
som prednostu OÚ, aby on inicioval rokovanie čo sa týka zdravotného personálu.
 p. Poláček – tiež som o tomto počul, myslím si, že keď to ide o nemocnicu, dajú aj
lekára. My ohľadom lekárov chodíme stále. Pľúcny lekár nebude, vybavenie ordinácií
je veľmi drahé. Ak je problém, treba zavolať na VÚC, oni zadelia.
 p. Hartel, primátor mesta – niet lekárov. Systém je tak nastavený, že každý má iba toľko
lekárov v nemocnici, čo nevyhnutne potrebujú. Nevychovávajú náhradu. Je potrebné na
tej najvyššej úrovni zmeniť zdravotnú politiku.
 p. Golis – lekár, ktorý bude popisovať, že tu bude iba niektoré dni v týždni. Zariadenie čo
sa prenajíma, aby neostalo neprenajaté, to by bol problém.
 p. Drexler – vybavenie z prostriedkov EÚ, nevyužívajú ho lekári alebo sme ešte nedodali?
 p. Hartel, primátor mesta – asi týždeň dozadu sme mali kontrolu z ministerstva
zdravotníctva. Konštatovali, že využívanie zdravotníckych zariadení v našej poliklinike
patrí medzi najvyššie u doteraz kontrolovaných subjektov.
 p. Randa – VÚC určil, že lekár pre neurológiu je MUDr. Olbertová. Pacienti tam od
04.00 hod. ráno čakajú.
 p. Mičian – pekné by bolo, keby sme všetkých lekárov vedeli takto nahradiť. Predseda
VÚC vycestoval do Bratislavy na ministerstvo, aby dostali neurológa do nemocnice.
Ak bude občan odmietnutý, volať VÚC.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.13 žiadosť: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Palárikova 2311, 022 16
Čadca o prenájom časti nebytových priestorov v objekte Poliklinika, Belanského č. 1346
v KNM.
II. schvaľuje podľa ust. §-u 9a od. 9/ písm. c/ zák. č. 507/2010 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa
zákon 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení (prenájom nebytových priestorov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa) prenájom časti nebytových priestorov v objekte
Poliklinika, Belanského č. 1346 Kysucké Nové Mesto o výmere 105,59 m2 za účelom
využitia tohto priestoru na prevádzkovania RTG na dobu neurčitú s účinnosťou od
1.9.2017 v prospech žiadateľa Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova
2311, 022 16 Čadca, IČO: 17335469 v objekte č. 1346, ktorý je zapísaný na LV č. 1880
vo výlučnom vlastníctve mesta KNM za cenu schválenú uznesením MsZ č. 1/2005 zo dňa
22.2.2005 a 1.3.2005 – 19,70 €/1m2/rok bez služieb + inflácia.
Jedná sa o prebytočný a neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta KNM .
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Jedná sa o nebytové priestory v objekte poliklinika,
ktoré sa využívajú pre poskytovanie zdravotníckej starostlivosti a s účinnosťou od
1.9.2017 by boli nevyužité, ale realizáciou tohto nájmu sa budú naďalej využívať na
poskytovanie RTG pre obyvateľov mesta KNM a priľahlých obcí.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 17.14:
Žiadosť TŠ Dreams Kysucké Nové Mesto – dodatočne zaradená do programu rokovania.
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Diskusia:
 p. Neslušan – oslovili ma rodičia dievčat, idú na ME v Taliansku, s čím sú zvýšené
výdavky. Žiadajú príspevok.
 p. Bílešová, odd. finančné – ako príspevok sa to podľa VZN už nedá zrealizovať. Treba
nájsť formu. Keď sú pod CVČ, tak navýšiť im príspevok.
 p. Drexler – jeden oddiel je financovaný z MKŠS, ten druhý nebude financovaný. Ak
tam postúpili Asanky, spojiť cestu v autobuse s nimi.
 p. Hartel, primátor mesta – Asanky majú občianske združenie, predsa aj CVČ je naše
zariadenie, má financie z rozpočtu mesta.
 p. Poláček – v autobuse je mažoretiek veľa, asi nebude miesto pre členky Dreams,
navýšiť rozpočet CVČ.
 p. Randa – ak patria pod CVČ, nech sa riaditeľka spojí s riaditeľom MKŠS, lacnejšie
bude ak to budú robiť spoločne. Navýšiť rozpočet CVČ.
 p. Bílešová, odd. finančné – Asanky sa tiež skladali, prispievajú si na cestu.
 p. Mihalda – teraz treba zmenu rozpočtu pre CVČ. Hovoril som, že je potrebné nechať
v dotáciách cca 1500 € na takýto účel.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – navýšenie rozpočtu pre CVČ ide o dotáciu na 1
žiaka. Vyžadovalo by si to zmenu VZN. .
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – financovanie CVČ je na 1 žiaka. VZN o dotáciách je
platné, bola by potrebná jeho z mena. Treba celé prehodnotiť, aké aktivity plánovali CVČ
a MKŠS. Možnosť úprava reprezentačného – bežné výdavky.
 p. Hartel, primátor mesta - navýšiť rozpočet v položke reprezentačné o cca 2 tis. €.
 p. Bílešová, odd. finančné – keď sa obracajú so žiadosťou o financie, nech je tá žiadosť
kvalifikovaná, aby sme sa mali o čo oprieť.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.14 žiadosť TŠ Dreams Kysucké Nové Mesto
o finančný príspevok
II. schvaľuje navýšenie rozpočtu na položke: 41 01 11 633 016, 1.2.1 o sumu 2.000 €
(16/0/0/0 - uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 18.1.1:
Žiadosť Ľuby Mintachovej – návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom
doručený v písomnej forme.
 p. Behúň – procedurálny návrh, prerokovať a schváliť body č. 18.1.1. až 18.2.6 am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.1.1 procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body
č. 18.1.1 až 18.2.6 am blok.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.1.1 žiadosť p. Ľuby Mintachovej z Kysuckého Nového
Mesta o súhlas k trvalému pobytu pre: Ľubu Mintachovú a Petra Fedora – nájomníci
nájomného bytu, dcéru Viktóriu Mintachovú, dcéru Renátu Balošákovú a vnučku Ninu
Bielas do nájomného bytu na ul. Cesta do Rudiny 2939/7A-18 Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje žiadosť p. Ľuby Mintachovej z Kysuckého Nového Mesta o súhlas k trvalému
pobytu a to pre: Ľubu Mintachovú a Petra Fedora – nájomníci nájomného bytu, dcéru
Viktóriu Mintachovú, dcéru Renátu Balošákovú a vnučku Ninu Bielas do nájomného bytu
na ul. Cesta do Rudiny 2939/7A-18 Kysucké Nové Mesto.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.1.2 žiadosť p. Zdenky Jančigovej z Kysuckého Nového
Mesta o súhlas k trvalému pobytu pre: Zdenku Jančigovú – nájomníčku nájomného bytu,
priateľa p. Slavomíra Mravca a dcéru Klaudiu Mravcovú do nájomného bytu na ul.
Murgašova 613/5-5 Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje žiadosť p. Zdenky Jančigovej z Kysuckého Nového Mesta o súhlas k trvalému
pobytu a to pre: Zdenku Jančigovú – nájomníčku nájomného bytu, priateľa p. Slavomíra
Mravca a dcéru Klaudiu Mravcovú do nájomného bytu na ul. Murgašova 613/5-5
Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.1.3 žiadosť p. Alexandra Baláža z Kysuckého Nového
Mesta o súhlas k trvalému pobytu pre seba ako nájomníka nájomného bytu na ul. Dubská
cesta č. 1376/5-40 Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje žiadosť p. Alexandra Baláža z Kysuckého Nového Mesta o súhlas k trvalému
pobytu ako nájomníka nájomného bytu na adresu Dubská cesta č. 1376/5-40 Kysucké
Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.1.4 žiadosť p. Alexandra Baláža o prechodný pobyt
pre svoju priateľku p. Ivanu Balážovú a jej dcéru Natáliu Balážovú na adresu: Dubská
cesta 1376/5-40 KNM
II. schvaľuje žiadosť p. Alexandra Baláža o prechodný pobyt pre svoju priateľku p. Ivanu
Balážovú a jej dcéru Natáliu Balážovú do nájomného bytu na adresu: Dubská cesta
1376/5-40 v KNM počas platnej nájomnej zmluvy žiadateľa na predmetný byt.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.2.1 žiadosť p. Zuzany Tvrdej, trvale bytom Kysucké
Nové Mesto o pridelenie garsónky v Kysuckom Novom Meste.
II. schvaľuje žiadosť p. Zuzany Tvrdej, trvale bytom Kysucké Nové Mesto o pridelenie
garsónky v Kysuckom Novom Meste a to pridelením garsónky č. 15 v bytovom dome
1376/5 na ul. Dubská cesta v Kysuckom Novom Meste v zmysle VZN č. 2/2017
o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.2.2 žiadosť p. Márie Mičianovej, trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto o pridelenie garsónky v Kysuckom Novom Meste.
II. schvaľuje žiadosť p. Márie Mičianovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o pridelenie
garsónky v Kysuckom Novom Meste a to pridelením garsónky č. 33 v bytovom dome
1376/5 na ul. Dubská cesta v Kysuckom Novom Meste v zmysle VZN č. 2/2017
o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.2.3 žiadosť p. Anny Čonkovej trvale bytom Kysucké
Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje žiadosť p. Anny Čonkovej, trvale bytom Kysucké Nové Mesto o pridelenie
nájomného 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. 2/2017 o hospodárení
s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.2.4 žiadosť p. Jaroslavy Čičmanovej trvale bytom
Kysucké Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje žiadosť p. Jaroslavy Čičmanovej, trvale bytom Kysucké Nové Mesto
o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste a to pridelením bytu č. 44
v bytovom dome 613/5 na ul. Murgašovej v Kysuckom Novom Meste v zmysle VZN č.
2/2017 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.2.5 žiadosť p. Magdalény Barčíkovej, trvale bytom
Kysucké Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje žiadosť p. Magdalény Barčíkovej, trvale bytom Kysucké Nové Mesto
o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste a to pridelením 1-izbového bytu
č. 8 v bytovom dome 2939/7A na ul. Cesta do Rudiny v Kysuckom Novom Meste v zmysle
VZN č. 2/2017 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Kysucké Nové
Mesto.
III. schvaľuje náhradníkov na 1-izbové byty:
1. Gúcky Ľuboš a Facunová Denisa, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto
2. Pušková Helena, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto
3. Juračková Beáta, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.2.6 žiadosť p. Mariána Buttu, trvale bytom Kysucké
Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje žiadosť p. Mariána Buttu bytom Kysucké Nové Mesto o pridelenie nájomného
bytu v Kysuckom Novom Meste a to pridelením 2-izbového nájomného bytu č. 2 v bytovom
dome 1376/5 na ul. Dubská cesta v KNM v zmysle VZN č. 2/2017 o hospodárení
s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto.
III. schvaľuje náhradníkov na 2-izbové byty:
1. Albičuková Zuzana, bytom KNM
2. Krasňan Ľubomír, bytom KNM
(16/0/0/0 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 19:
 p. Poláček – procedurálny návrh – spojiť body č. 19 a 20 am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať body č. 19 a 20 am blok.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Hartel, primátor mesta – informoval o investičných akciách:
 MŠ 9. mája – mierny sklz, dodávateľ žiada predĺženie doby výstavby, písomnú
žiadosť zatiaľ nemáme. Rozpočtované náklady sú 184 tis. €, vlastné náklady 10 tis. €.
 Prístavba a stavebné úpravy MŠ Komenského – mali by sme získať aj nové priestory,
nevieme či sme boli úspešní. Rozpočtované náklady sú 640 tis. €, vlastné náklady 156
tis. €.
 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu – rozpočtované náklady 2 233 tis. €,
vlastné náklady 120 tis. €.
 Modernizácia odborných učební na ZŠ Nábrežná, Clementisova a Dolinský potok:
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Rozpočtované náklady:
ZŠ Nábrežná
116 000 €
ZŠ Clementisova
87 744 €
ZŠ Dolinský potok
74 205 €
 Parkovisko na ul. Komenského:
rozpočtované
189 380 €
 Areál polikliniky – termín realizácie sa posunul
rozpočtované
304 500 €
 Tréningové ihrisko s umelou trávou:
rozpočtované
563 300 €

vlastné náklady
6 200 €
4 700 €
4 000 €
vlastné náklady 10 000 €
vlastné náklady 152 000 €
vlastné náklady 413 300 €

 p. Golis:
 chodníky ul. Murgašova okolo OÚ sú rozkopané, prepadávajú sa tam
 chodníky ul. Litovelská,
 úprava ihrísk Lipová
Akcií je rozbehnutých veľa, zamestnať nových ľudí, 2 ľudia na investičnom oddelení to
nestíhajú.
 p. Poláček:
 verejné toalety
 retarder ul. Komenského
 parkovanie na poliklinike
 kontajnery na BRO – nie sú vyvážané tak ako majú byť
 kúpalisko – ako to vyzerá?
 plaváreň na ihrisku – prečo to bolo stiahnuté
 cyklotrasa
 kosenie v meste
 veľký kontajner pri prerábkach bytov už nie je
 pohybuje sa tu veľa neznámych ľudí po mesta
Odpovedal p Hartel, primátor mesta:
 kúpalisko – začalo sa konanie, sú skompletizované materiály, po ukončení konania začne
plynúť lehota na stavbu.
 plaváreň na ihrisku – tak ako to bolo predložené je to nerealizovateľné z dôvodu nesúladu
návehu s platnou legislatívou mesta.
Odpovedal p. Ježo, prednosta MsÚ:
 cyklotrasa – povedie od Dunajova po Žilinu. Pôjde sa okolo žel. trate až ku lipke, tam sú 2
návrhy, prešlo by sa k nábrežiu, potom Rudina, Rudinka
Odpovedala p. Jakubcová, riaditeľka Údržby mesta:
 kosenie – je málo ľudí, málokto chce ísť pracovať na dobu určitú nejakých 5 mesiacov, aj
na aktivačných prácach je málo ľudí.
 p. Jakubík:
 psíčkári – kde sa dávajú peniaze z poplatku – zľava na očkovanie
 ako by sa dalo využiť dopravné ihrisko?
 mláka pred školou ZŠ Nábrežná – nie je tam kanalizačný trativod
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 poplatok za psov – financie idú do rozpočtu, znečistenie po psíčkároch je značné
 dopravné ihrisko – nie je to majetok mesta, nemáme naň dosah, je to v exekučnom konaní,
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 mláka pred školou – v rámci drobnej inv. akcie urobíme
 p. Bandura:
 parkovisko hotel B – opraviť
 ul. Clementisova – kedy sa bude opravovať, ktorá časť?
 upchaté kanálové výpuste pre domom kultúry
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 parkovisko – musíme posúdiť naliehavosť požiadaviek
 ul. Clementisova – hlavná ulica
 kanály – ÚM zistiť či sú naše
 p. Ševec:
 rozšírenie križovatky v Radoli – poďakovanie poslancom VÚC
 využitie prebytku z roku 2016 – chodník od mosta ku garážam, skultúrniť celé
prostredie.
 svetelné informačné tabule nainštalovať na DK a MsÚ, dať tam aj znečistenie
ovzdušia
Odpovedal p. Ježo, prednosta MsÚ:
 priestor od mosta ku garážam – povedie tade cyklotrasa
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 informačné tabule – zistíme na OÚ či je niečo také možné
 p. Drexler:
 žiadosť ZŠ Dolinský potok o konvektomat, stoly, krájač zemiakov
 nespevnená Neslušská cesta- prišla petícia
 zmluva o právnom zastupovaní Eurokapital – kto zastupuje?
 Hurbanova – Dubie – ako to stojí, identifikujú sa vlastníci, je to v stave zápisu.
 Dubie – označenie mestská časť – preveriť, či je Dubie mestská časť
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 ZŠ Dolinský potok – všeličo sme tam riešili, o takejto žiadosti neviem
 spor Eurokapital – spor beží, záujemca v r. 2007 chcel postaviť polyfunkčný dom,
zastupiteľstvo tento zámer potvrdilo. Bola dohodnutá kúpno-.predajná zmluva na časť
pozemku, medzitým boli občania proti tomu, aby sa to tam stavalo. Nárok na pozemok si
uplatnila cirkev, my sme pozemok získali vydržaním. 50 rokov sme ho užívali, cirkev dala
protest proti zápisu o vlastníctve, mesto spor prehralo, skončil projekt Eurokapital. Chceli
sme ukončiť zmluvu s Eurokapitalom, ten však na naše výzvy nereagoval. Až teraz sa
ozvali, žiadajú ušlý zisk 5 mil. €. Boli 2 pojednávania.
 Dubie označenie - mestská časť je vtedy, keď má svoje vlastné katastrálne územie,
preveríme.
Odpovedal p. Ježo, prednosta MsÚ:
 Neslušská cesta – nespevnená časť – projektová dokumentácia z prebytku rozpočtu mesta
 p. Holienčik:
 parkovacie miesta na ul. 1. mája – oproti Rempu parkujú v odbočke, dať zákaz parkovania
 ul. Komenského a Pivovarská – bola prekopaná cesta, zaasfaltovať
 nábrežie aj v hornej časti upraviť
Odpovedala p. Jakubcová, riaditeľka údržby mesta:
 rozkopaná cesta – na budúci týždeň sa bude robiť
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 p. Mihalda:
 kosenie – častejšie kosiť okolie detských ihrísk
 rekonštrukcia ihriska – poďakovanie p. Studenému
 investičné oddelenie – posilniť pracovníkmi
 osvetlenie za priemyslovkou
 p. Neslušan:
 bio odpad na ul. Belanského – kontajnery sa nedávali?
 ÚM posilniť pracovníkmi – možno aj študenti by si chceli zarobiť
 ZŠ Dolinský potok – vysporiadanie pozemkov
 pieskové ihrisko na otvorenom priestranstve – oplotiť
 ihrisko s umelou trávou – zasa zatvorené, nechávajú tam odpad, kontrolovať MP
 výmena piesku v pieskoviskách, prehrabávanie piesku
 MP kedy bude pán náčelník chodiaci policajt?
 Môže si občan overiť, koľkokrát bol pokutovaný – keď sú súdne pojednávania, sú tam
správy, že bol pokutovaný a on o tom nevie
Odpovedala p. Moravčíková, odd. ŽP:
 kontajnery sa BRO prideľovanie na trvalý pobyt
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 MP - s náčelníkom je dohoda odmeňovania, policajt nemôže byť na všetkých miestach
naraz
 pokuty – ak to bude žiadať inštitúcia, áno
Odpovedala p. Chládková, hlavná kontrolórka:
 pokuty – treba si pozrieť evidenciu priestupkov
 p. Palčisko:
 kosenie ul. Murgašova – je pokosená iba 1/5 plochy
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 kosenie – je to súkromný pozemok
 p. Šerík:
 orez drevín – poďakovanie
 ul. Kollárova – 2 ihriská nevyužité, osadiť kôš basketbalový
 p. Behúň:
 reklamácia strechy ZŠ Nábrežná – aký je výsledok?
 parkovanie ul. Komenského – retarder ako prechod.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 reklamácia strechy – riešené žalobou cez súd
 p. Randa:
 poďakovanie za opravu verejného osvetlenia
 zábradlie pri Bille – poďakovanie investičnému oddeleniu
 obnova prameňa Horná Skotňa
 posilnenie pracovníkov Údržby mesta
 kosenie – pokosiť aj časť pri rozostavanej ZŠ Kamence
 cudzí ľudia v meste – ako sa ide do Škorčia, akési bunkre sú tam v podzemí - preveriť
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 plaváreň
 čo s hotelom B – platí daň
 návrh na cenu mesta – FS Jedľovina ako kolektív a vedúcim Koptákovcom.
 voľby riaditeľov MŠ a ZŠ – informovať
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 ocenenie – uvažovali sme s tým, že oceňovanie bude každé 2 roky. Toto je výročie,
nemám s tým problém
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19 a 20 návrh na ocenenie Cena mesta Kysucké Nové
Mesto pre FS Jedľovina a manželov Štefániu a Pavla Koptáka, vedúcich FS Jedľovina.
II. schvaľuje udelenie ocenenia Cena mesta Kysucké Nové Mesto pre:
 FS Jedľovina
 manželia Štefánia a Pavol Kopták – vedúci FS Jedľovina
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Odpovedal p. Vendrinský, odd. školstva:
 výberové konania riaditeľov MŠ a ZŠ
5.6.2017 – MŠ 9. mája – p. Gavláková
9.6.2017 – MŠ Komenského – p. Mišáni
8.6.2017 – MŠ Litovelská – p. Jatiová
12.6.2017 – ZŠ Clementisova – nie je rozhodnuté
CVČ – ešte bude výberové konanie
 p. Neslušan – ZŠ Clementisova – kto je tam zvolený?
 p. Hartel, primátor mesta – na ZŠ Clementisova boli 3 kandidáti. Zo strany väčšej časti
zamestnancov školy vzišla požiadavka za zachovanie vo funkcii súčasného riaditeľa
školy. Proces nie je ukončený.
K bodu č. 21:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a 24.
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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