Zápisnica
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 25.08.2017
Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie žiadosti o dotáciu pre DHZ KNM
4. Návrh na III. zmenu rozpočtu na rok 2017 mesta Kysucké Nové Mesto
5. Použitie fin. prostriedkov z peňažných fondov mesta z minulých rokov – prevod č. 4
6. Informácia k zmene rozpočtu presunom rozpočtových prostriedkov – ZŠ Nábrežná, ZŠ
Clementisova, CVČ
7. Návrh na doplnenie uznesenia MsZ č. 141/2017 o zvýšení rozpočtu na reprezentačné
výdavky
8. Záver
K bodu č. 1:
25. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov, ospravedlnil neúčasť poslancov: pp. Randa, Stecher, Jakubík,
Bandura, Holienčik, Fabšík.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie predsedajúci navrhol poslancov: Dušan Mičian, Ľubomír Golis, Milan
Palčisko.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 zloženie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Dušan Mičian, Ľubomír Golis, Milan Palčisko
(12/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Marián Mihalda, Branislav Neslušan.
Program:
 p. Hartel, primátor mesta – navrhol doplniť program o bod č. 8. Žiadosť Kysuckej
nemocnice
 p. Drexler – doplniť program o bod č. 9. Odvolanie a voľba členov Rady školy ZŠ
Clementisova – viď príloha č. 1
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 program rokovania 25. zasadnutia mestského
zastupiteľstva dňa 24.08.2017
II. schvaľuje program rokovania 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 24.08.2017
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie žiadosti o dotáciu pre DHZ KNM
4. Návrh na III. zmenu rozpočtu na rok 2017 mesta Kysucké Nové Mesto
5. Použitie fin. prostriedkov z peňažných fondov mesta z minulých rokov – prevod č. 4
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6. Informácia k zmene rozpočtu presunom rozpočtových prostriedkov – ZŠ Nábrežná, ZŠ
Clementisova, CVČ
7. Návrh na doplnenie uznesenia MsZ č. 141/2017 o zvýšení rozpočtu na reprezentačné
výdavky
8. Žiadosť Kysuckej nemocnice Čadca
9. Odvolanie a voľba členov Rady školy ZŠ Clementisova
10. Záver
(12/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo ŠR SR prostredníctvom kapitoly MV
SR – oprava hasičskej zbrojnice – návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol
poslancom zaslaný v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na opravu
hasičskej zbrojnice v Kysuckom Novom Meste a zabezpečenie spolufinancovania vo výške
najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov
II. schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na opravu hasičskej zbrojnice v Kysuckom
Novom Meste a zabezpečenie spolufinancovania vo výške najmenej 5 % z celkových
výdavkov z vlastných prostriedkov
(13/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 4:
Návrh na III. zmenu rozpočtu na rok 2017 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 na III. zmenu rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto na rok 2017
II. schvaľuje III. zmenu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2017
(11/1/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5:
Použitie fin. prostriedkov z peňažných fondov mesta z minulých rokov – prevod č. 4 bol
poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – chybou pri prepise došlo k tomu, že v materiáli nemáte
uvedenú vymeniteľnú nadstavbu na vozidlo na letnú údržbu komunikácií 110.000 €, táto
suma je však vo výslednej sume už zarátaná.
Diskusia:
 p. Poláček – vyasfaltovanie ul. Štúrovej, prečo tam nie je?
 p. Hartel, primátor mesta – je pripravená investičná akcia Rekonštrukcia rozvodov ÚK,
ktorá sa týka aj ulice Štúrovej. Nebolo by dobré, keby sme zrekonštruovanú ulicu zakrátko
rozbili. Preto sme stiahli pôvodný návrh.
 p. Poláček – tak potom tieto financie rezervovať na tento účel, dať ich do depozitu, aby
boli v budúcom roku k dispozícii.
 p. Neslušan – môžeme vidieť projekt na rekonštrukciu veľkej zasadačky? Zdá sa mi to
veľká suma.
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 p. Drexler – viacero akcií čo sme hovorili tu nie sú zahrnuté, napr. parkovisko
Komenského. To sa tento rok nerobí?
 p. Golis - toto je z eurofondov, to tu nie je zahrnuté.
 p. Drexler – výkup pozemkov – tento rok sa nejde nič vykupovať? Tých 20 tis. tam
nedávame? Spevnené plochy pri domoch – Dolinský potok, Nábrežná. Chodník a VO ul.
Litovelská – kde sa to tam nabralo?
 p. Hartel, primátor mesta - toto je objektívna potreba, a sú to akcie, ktoré je reálne v tomto
roku urobiť.
 p. Drexler – prístavba DS Budatínska Lehota, toto nebolo odsúhlasené.
 p. Hartel, primátor mesta – ide o dokončovacie práce, akcia beží už 4 roky, podieľajú sa
na nej aj občania Lehoty.
 p. Drexler – rekonštrukcia zasadačky – čo je za 192 tis. €?. Chcem vidieť aspoň základné
rysy rekonštrukcie, aké bude vybavenie, venujme tomuto pozornosť.
 p. Golis – úprava rozpočtu je už schválená, teraz sa schvaľujú iba prevody – toto je iba
identifikácia zdrojov.
 p. Poláček – je to isté, že všetci ľudia na ul. Hurbanovej darujú pozemky? Pri
rekonštrukcii zasadačky urobiť aj zadnú fasádu budovy, všetky návštevy prichádzajú
z parkoviska.
 p. Hartel, primátor mesta – celú budovu treba dať do poriadku, rozvody elektriny, bude to
potrebné zahrnúť do rozpočtu budúceho roka.
 p. Drexler – ako poslanec som obehol občanov, budú ochotní pozemok darovať pod cestu.
Cestu viesť v GP stredom medzi pozemkami, nie aby jeden daroval 3 metre a druhý 0,5 m
alebo nič. Je to len predbežný súhlas.
 p. Mičian – výkup pozemkov nepotrebujeme aj na cyklodráhu?
 p. Hartel, primátor mesta – nie je projekt, treba urobiť GP, presné zábery jednotlivých
vlastníkov.
 p. Mičian – ul. Sládkovičova – preliezku sme žiadali k domu 1232
 p. Jureková – tento rok nie je takáto inv. akcia schválená
 p. Neslušan – Dubská cesta – uvažuje sa o chodníku pri vchode do cintorína aj na
druhej strane? Projekt zasadačky – zvážiť klasické zariadenie za 72 tis. €.
 p. Hartel, primátor mesta – bude sa súťažiť, môže sa cena znížiť.
 p. Slivka – cesta ku lipke – čo sa ušetrí pri výberovom, môže sa dať trebárs na fasádu
budovy.
 p. Šerík – MŠ Litovelská – problémová kanalizácia, požadujú aj zateplenie 1 steny. Ak sa
dá minimálne tú kanalizáciu opraviť.
 p. Bílešová, odd. finančné – na MŠ Litovelská sme teraz riešili to, čo je možné financovať
z bežných výdavkov. Postupne zas budeme riešiť kapitálové výdavky.
Mestské zastupiteľstvo mesta Kysucké Nové Mesto
I. prerokovalo v bode programu č. 5 použitie finančných prostriedkov z ostatných fondov
mesta – prevod č. 4 z peňažných fondov minulé roky (materiál z III. zmeny rozpočtu na
rok 2017 a prevody do výšky rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2017 po III. zmene)
nasledovne:
Prebytok minulé roky vo výške (analytika 1 v S3) :
č. inv.akcie 445 Miestna komunikácia ku Lipke a ver.osvetlenie (pr.dok.)
6 000 €
č. inv.akcie 446 Miestna komunikácia Kukučínova a ver.osvetlenie (pr.dok.)
6 000 €
č. inv.akcie 447 Miestna komunikácia Neslušská cesta a ver.osvetlenie (pr.dok.) 6 000 €
č. inv.akcie 403 Rekonštrukcia chodníka a ver. osvetlenia Litovelská
180 000 €
č. inv.akcie 448 Povrchová úprava chodníka Dubská cesta
20 000 €
č. inv.akcie 435 Rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ
187 000 €
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č. inv.akcie 372 Prístavba a stavebné úpravy Domu smútku Bud. Lehota
35 000 €
Vymeniteľná nadstavba na vozidlo na letnú údržbu komunik.110 000 €
Prevody spolu vo výške:
550 000 €
II. schvaľuje použitie finančných prostriedkov z ostatných fondov mesta - prevod č. 4
finančných prostriedkov z ostatných fondov mesta – minulé roky (materiál z III. zmeny
rozpočtu na rok 2017 a prevody do výšky rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2017 po
III. zmene) vo výške :
Prebytok minulé roky vo výške (analytika 1 v S3) :
č. inv.akcie 445 Miestna komunikácia ku Lipke a ver.osvetlenie (pr.dok.)
6 000 €
č. inv.akcie 446 Miestna komunikácia Kukučínova a ver.osvetlenie (pr.dok.)
6 000 €
č. inv.akcie 447 Miestna komunikácia Neslušská cesta a ver.osvetlenie (pr.dok.) 6 000 €
č. inv.akcie 403 Rekonštrukcia chodníka a ver. osvetlenia ul. Litovelská
180 000 €
č. inv.akcie 448 Povrchová úprava chodníka Dubská cesta
20 000 €
č. inv.akcie 435 Rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ
187 000 €
č. inv.akcie 372 Prístavba a stavebné úpravy Domu smútku Budatín. Lehota 35 000 €
Vymeniteľná nadstavba na vozidlo na letnú údržbu komunik. 110 000 €
Prevody spolu vo výške:
550 000 €
(11/0/2/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6:
Informácia k zmene rozpočtu presunom rozpočtových prostriedkov – ZŠ Nábrežná, ZŠ
Clementisova, CVČ bola poslancom doručená v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 informáciu k zmene rozpočtu presunom rozpočtových
prostriedkov – ZŠ Nábrežná, ZŠ Clementisova, Centrum voľného času
II. berie na vedomie informáciu k zmene rozpočtu presunom rozpočtových prostriedkov – ZŠ
Nábrežná, ZŠ Clementisova, Centrum voľného času
(12/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7:
Návrh na doplnenie uznesenia č. 141/2017 spolu s dôvodovou správou bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Mičian – toto bude každý rok tento príspevok?
 p. Hartel, primátor mesta – toto je na konkrétnu akciu
 p. Neslušan – poďakovanie za vybavenie žiadosti
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 rozdelenie odsúhlasenej čiastky 2 000 € na zvýšenie
reprezentačného fondu mesta na účasť športových skupín v mažoretkovom športe na
Majstrovstvách Európy v Taliansku schválenej uznesením MsZ č. 141/2017 dňa
15.6.2017.
II. schvaľuje rozdelenie čiastky 2 000 € z reprezentačného fondu mesta v pomere 800 € pre
TŠ Dreams (23 účastníkov ME) a 1 200 € pre súbor ASANKA (47 účastníkov). Výdavok
z reprezentačného fondu mesta pre TŠ Dreams je účelovo určený na čiastočné krytie
výdavkov za pobyt v zariadení Vilaggio Turistico LIDO D“ABRUZZO účastníkom
podujatia prostredníctvom vedúcej súboru Edity Ďuranovej. Výdavok z reprezentačného
fondu mesta pre súbor ASANKA je určený na zakúpenie ruksakov pre členky súboru, ktoré
boli účastníkmi ME. Oba výdavky predstavujú ocenenie zásluh oboch súborov za
4

reprezentáciu mesta Kysucké Nové Mesto a šírenie jeho dobrého mena účasťou na
vrcholovom športovom podujatí v zahraničí.
(13/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 8:
Doplnený bod programu.
Diskusia:
 p. Poláček – kvitujem toto, bol by problém s röntgenom.
 p. Mihalda – röntgen je dôležitý, sme veľká spádová oblasť, snáď je toto iba začiatok
zlepšenia.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 žiadosť Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Palárikova 2311, 022 016
Čadca o výpožičku časti nebytového priestoru v objekte Poliklinika, Belanského č. 1346
v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje výpožičku časti nebytového priestoru v objekte Polikliniky na ul. Belanského č.
1346 v Kysuckom Novom Meste o výmere 30,91 m2 na prízemí budovy, na dobu určitú 2
mesiace od 01.09.2017 do 31.10.2017 v prospech žiadateľa: Kysucká nemocnica
s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 16 Čadca, IČO: 17335469 za účelom
umiestnenia digitálneho RTG prístroja pri zachovaní dostupnosti zdravotníckych služieb
pre pacientov regiónu Kysucké Nové Mesto.
(13/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 9:
Doplnený bod programu.
 p. Hartel, primátor mesta – zrekapituloval vývoj udalostí na ZŠ Clementisova
Diskusia:
 p. Mihalda – že je odvolávanie v súlade so zákonom to máme na papieri?
 p. Hartel, primátor mesta – prečítal stanovisko ministerstva
 p. Vlčková, ZŠ Clementisova – ako predseda rady školy mám dekrét od roku 2016 do
roku 2020, zatiaľ nemám odvolací dekrét. Voľby riaditeľa sú nespochybniteľné, nastal
únik informácií. Školská rada dala návrh na 1 kandidáta. Dňa 19.07.2017 ma odvolali,
nesúhlasila som s tým, pýtam sa z akého dôvodu. Ak ma chce niekto odvolať, musí byť
predmetný návrh, tento nebol.
 p. Hartel, primátor mesta - zákon nešpecifikuje spôsob odvolávania. Odvolanie 2
zástupcov pedagogických pracovníkov dňa 28.07.2017 formou tajnej voľby je vyjadrením
tých, ktorí členov do rady školy za seba nominovali.
 p. Vlčková, ZŠ Clementisova – človek, ktorý je za nepedagogických pracovníkov, ten
nebol odvolaný, prečo?
 p. Golis – celé toto je nedorozumenie. Celá táto debata je o ničom. Prečo pedagogickí
zamestnanci odvolali svojho zástupcu je to debata pre nich. V tomto prípade je zákon
úplne jasný.
 p. Šerík – nechcem hodnotiť rozhodnutie primátora na nevymenovanie. Tajná voľba
učiteľov – nielen učitelia ale aj žiaci a rodičia sa mali vyjadriť. Rodičia prejavili názor,
boli proti odvolávaniu členov rady školy. Usmernenie z ministerstva – možno predložiť aj
relevantné vyjadrenie prokurátora.
 p. Hartel, primátor mesta – dotknutí ak sa cítia poškodení, môžu sa obrátiť na spomínaný
orgán. Nie je mi známe, že by sa konalo zhromaždenie rodičov, aby sa k tejto téme
vyjadrili.
 p. Behúň – 16.07.2017 prebehol prieskum, 28.07.2017 bolo odvolanie hlasovaním. Podľa
mňa na hlasovacom lístku mala byť možnosť za alebo proti. Otázka je položená nedobre.
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 p. Hartel, primátor mesta – zástupcovia pedagogických zamestnancov v rade školy boli
odvolaní už 19.07.2017 formou podpisovej akcie. Aby odvolanie nikto nespochybňoval,
na môj návrh bolo vykonané odvolanie formou tajnej voľby dňa 28.07.2017, spôsobom
tak ako boli odvolávaní členovia do rady školy nominovaní.
 p. Mičian – som presvedčený, že rada školy by mala aj v 2. kole zasadať v tom pôvodnom
zložení. Zaráža ma to, že mesto dalo žiadosť, aby sa rada zmenila.
 p. Hartel, primátor mesta – nie mesto, ale pedagogickí zamestnanci sa rozhodli, že zmenia
svojich zástupcov v rade školy. Urobili to v tajnom hlasovaní v súlade so zákonom.
 p. Mihalda – toto sú stále tie isté voľby?
 p. Hartel, primátor mesta – je to II. výberové konanie.
 p. Šerík – primátor sa nepýtal na názor rodičov. Komu je toto prispôsobované?
 p. Hartel, primátor mesta – ja do toho nemám čo vstupovať.
 p. Neslušan – pán Ševec tu prednedávnom vyplakával, že má málo detí, teraz bol
vykreslený ako najlepší riaditeľ. Keďže rodičia na túto školu neprihlasujú deti, asi nie je
všetko v poriadku. Myslím si, že rodičia by si mali vyberať riaditeľa. Nezdá sa mi
demokratické pri 2. voľbe meniť radu školy.
 p. Hartel, primátor mesta – nemôžem súhlasiť s tým, že rodičia nedávajú deti na túto školu
lebo je zlá. Nedostatok detí je len v tom, že škola má polohu, kde je menší počet detí na
sídlisku a rodičia z Kamencov chcú mať deti umiestnené do školy najbližšie k svojmu
bydlisku.
 p. Drexler – primátor povedal, že nemá právo do toho vstupovať. Protistrana tiež urobila
kroky, môže sa stať, že za 2 roky sa toto vráti naspäť. Žiadam vykonať kontrolu
a pozastaviť druhé výberové konanie – predložil písomný návrh – viď príloha č. 2 a 3.
 p. Hartel, primátor mesta - nemienim nič na svojom rozhodnutí meniť.
 p. Mušková, odd. právne – prečítala príslušné ustanovenia zákona č. 596/2003 Z. z.
 p. Drexler – termín voľby sa môže meniť.
 p. Golis – tento návrh predkladáš ako poslanec alebo ako poslanecký klub?
 p. Poláček – pamätám si, že vždy kto vyhral, primátor vymenoval. Aký má kontrolórka
názor na to, čo predložila občianska iniciatíva?
 p. Hartel, primátor mesta – z môjho pohľadu, prečo neísť do pozastavenia – celý doterajší
proces prebehol v súlade so zákonom. Odloženie výberového konania by vnieslo neistotu,
rozvrátenie ľudských aj pracovných vzťahov v škole. Takéto riešenie považujem len za
naháňanie si politických bodov pre navrhovateľov. Ak má niektorá dotknutá strana
pochybnosti o zákonnosti postupu, nech sa obráti na príslušné inštitúcie.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 návrh poslaneckého klubu Občianska iniciatíva
II. ukladá hlavnému kontrolórovi mesta vykonať kontrolu zákonnosti odvolávania a voľby
členov rady školy ZŠ Clementisova v súvislosti s voľbou riaditeľa školy v roku 2017
a predložiť výsledok kontroly na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 21.09.2017
T: v texte
Z: hlavná kontrolórka
(7/3/3/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 návrh poslaneckého klubu Občianska iniciatíva
II. žiada primátora a radu školy pozastaviť druhé výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej školy Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto do času preskúmania
zákonnosti odvolania a voľby členov rady školy ZŠ Clementisova v súvislosti s voľbou
riaditeľa školy v roku 2017.
(3/8/2/0 – uznesenie nebolo schválené)
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K bodu č. 10:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a 25.
zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Ing. Marián Mihalda
I. overovateľ

Branislav Neslušan
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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