Zápisnica
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 21.09.2017
Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh VZN č. 9/2017 o spôsobe nakladania s odpadmi na území mesta KNM
5. Návrh riešenia urbanistickej štúdie KNM – Kamence východ
6. Návrh na zmeny rozpočtu na rok 2017
6.1. IV. zmena rozpočtu mesta
6.2. III. zmena rozpočtu ZŠ Dolinský potok
7. Návrh na prevod správy majetku na Údržbu mesta, ZŠ Nábrežná, MŠ Komenského, ZUŠ
Štúrova a MKŠS
8. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2017
9. Návrh cenníka na vyhotovenie fotokópií prinesených listín a dokladov pre právnické
a fyzické osoby
10. Návrh na delegovanie zástupcu za zriaďovateľa mesto KNM do RŠ pri MŠ Komenského
11. Nakladanie s majetkom mesta:
11.1. Líniová stavba ul. Hurbanova v KNM – odkúpenie pozemkov od jednotlivých
vlastníkov
11.2.Miesta komunikácia ul. Benkova v KNM – odkúpenie pozemku od vlastníkov:
Jaroslav Belák s manž., KNM
11.3. Ľubor Šimek, KNM – prenájom pozemku
12. Návrhy komisií
12.1.Žiadosti o trvalý pobyt
12.2. Žiadosti o pridelenie garsónky
12.3. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu
13. Rôzne
14. Interpelácie
15. Záver
K bodu č. 1:
26. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov, ospravedlnil neúčasť poslancov: pp. Slivka, Stecher.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie predsedajúci navrhol poslancov: Ivan Poláček, Vavrín Randa, Dušan
Mičian.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 zloženie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ivan Poláček, Vavrín Randa Dušan Mičian,
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
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Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: František Šerík, Jana Svrčková.
Program:
 p. Hartel, primátor mesta – navrhol doplniť program o bod č. 11.4 Zapojenie mesta do
výzvy na autonómny varovný systém s monitoringom, bod č. 5 presunúť za bod č. 2
nakoľko sú tu prítomní zástupcovia investora a požiadali ma o urýchlenie.
 p. Drexler – bod č. 3 zachovať tak ako je naplánované.
 p. Poláček - zaradiť do programu Zmenu uznesenia č. 158/2017 – viď príloha č. 1
 p. Hartel, primátor mesta – dáme to ako bod 6.3
 p. Mičian – do bodu č. 13 zaradiť vystúpenie občianky p. Svrčkovej.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 doplnenie programu o bod č. 11.4 Zapojenie mesta do
výzvy na autonómny varovný systém s monitoringom
II. schvaľuje doplnenie programu o bod č. 11.4 Zapojenie mesta do výzvy na autonómny
varovný systém s monitoringom
(16/1/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 zmenu bodov programu – za bod č. 3 Kontrola plnenia
uznesení zaradiť bod č. 5 Návrh riešenia urbanistickej štúdie KNM – Kamence východ
II. schvaľuje zmenu bodov programu - za bod č. 3 Kontrola plnenia uznesení zaradiť bod č. 5
Návrh riešenia urbanistickej štúdie KNM – Kamence východ
(15/0/2/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh na doplnenie programu o bod č. 6.3 – Zmena
uznesenie č. 158/2017
II. schvaľuje doplnenie programu o bod č. 6.3 Zmena uznesenia č. 158/2017
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 program rokovania 26. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje program rokovania 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom
Novom Meste:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh riešenia urbanistickej štúdie KNM – Kamence východ
4. Návrh VZN č. 9/2017 o spôsobe nakladania s odpadmi na území mesta KNM
6. Návrh na zmeny rozpočtu na rok 2017
6.1. IV. zmena rozpočtu mesta
6.2. III. zmena rozpočtu ZŠ Dolinský potok
6.3. Zmena uznesenia č. 158/2017
7. Návrh na prevod správy majetku na Údržbu mesta, ZŠ Nábrežná, MŠ Komenského,
ZUŠ Štúrova a MKŠS
8. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2017
9. Návrh cenníka na vyhotovenie fotokópií prinesených listín a dokladov pre právnické
a fyzické osoby
10. Návrh na delegovanie zástupcu za zriaďovateľa mesto KNM do RŠ pri MŠ
Komenského
11. Nakladanie s majetkom mesta:
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11.1. Líniová stavba ul. Hurbanova v KNM – odkúpenie pozemkov od jednotlivých
vlastníkov
11.2.Miesta komunikácia ul. Benkova v KNM – odkúpenie pozemku od vlastníkov:
Jaroslav Belák s manž., KNM
11.3. Ľubor Šimek, KNM – prenájom pozemku
11.4. Zapojenie mesta do výzvy na autonómny varovný systém s monitoringom
12. Návrhy komisií
12.1.Žiadosti o trvalý pobyt
12.2. Žiadosti o pridelenie garsónky
12.3. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu
13. Rôzne
14. Interpelácie
15. Záver
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p. Ježo, prednosta MsÚ:
uzn. č. 163/2017 zo dňa 24.08.2017 – nedošlo k začatiu kontroly, materiály boli na vyžiadanie
zaslané na Okresnú prokuratúru Žilina
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – kontrola bola začatá dňa 28.08.2017, materiály
z dôvodu zaslania na OP mi neboli predložené.
 p. Hartel, primátor mesta – odporúčam po skontrolovaní akceptovať výsledok OP, túto
úlohu pre kontrolórku zrušiť.
 p. Drexler – OP viackrát niečo vytkla, bolo tu povedané, že je vyjadrenia nie sú pre nás
záväzné. Zákonnosť je taká, že demokraticky zvolený kandidát nebol vymenovaný. Nech
kontrolórka došetrí. Je tu prítomný poslanec NR SR, žiadam, aby mohol vystúpiť.
 p. Hartel, primátor mesta – keď poslanec NR SR o slovo požiada, bude mu udelené. Ak si
kontrolórka myslí, že treba kontrolovať prokuratúru, nech kontroluje.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – je to vecou zastupiteľstva, to schválilo úlohu, ono ju
môže zrušiť.
 p. Golis – pri odvolávaní predsedu rady školy 100 % nebol porušený zákon. Zrušme túto
úlohu. Som terajší predseda rady školy, predtým som bol jej členom, mňa sa nikto na nič
nepýtal. Nerobme tu búrku v pohári vody.
 p. Randa – predčasne uvažovať o zrušení tejto úlohy. Nech hlavná kontrolórka pokračuje
v plnení tejto úlohy.
 p. Hartel, primátor mesta – chcel som povedať iba to, že orgán, ktorý je zákonom určený
na kontrolu dodržiavania zákonnosti preveruje dodržanie zákonnosti v tej istej veci ako
má kontrolovať kontrolórka a my chceme po ňom kontrolovať.
 p. Šerík – predpokladám, že do budúceho MZ budú materiály z prokuratúry naspäť, nech
kontrola prebehne. Vystúpenie poslanca NR SR je podľa rokovacieho poriadku.
 p. Hartel, primátor mesta – dal hlasovať za zrušenie uznesenia č. 163/2017 zo dňa
24.08.2017.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 návrh na zrušenie uznesenia č. 163/2017 zo dňa
24.08.2017
II. schvaľuje zrušenie uznesenia č. 163/2017 zo dňa 24.08.2017
(3/11/0/3 – uznesenie nebolo schválené)
Vystúpenie poslanca NR SR p. Ota Žarnaya – vo svojom vystúpení uviedol, že ako poslanec
NR SR má povinnosť chrániť záujmy občanov. Pán Janek sa rozhodol bojovať za svoju
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pravdu. Doviedla ho sem povinnosť postaviť sa na stranu pravdy. Odvolaná predsedníčka
rady školy cíti neprávosť za odvolanie. Podľa právnych názorov, o ktoré s a opieral, žiaden
zákon nepriznáva primátorovi robiť anonymný prieskum, išlo o svojvôľu. Primátor z vlastnej
iniciatívy robil prieskum ako verejná osoba. Mohli z rady školy bez udania dôvodu byť
odvolaní členovia, podmienky odvolania predsedu neboli – porušenie Štatútu.
Diskusia:
 p. Hartel, primátor mesta – oponoval vyjadreniam poslanca p. Žarnaya. Informoval
o celom postupe diania na škole, nakoľko p. poslanec Žarnay bol iba jednostranne
informovaný. Primátor očakával, že p. poslanec Žarnay si pred svojim vystúpením
v zastupiteľstva vypočuje i názory druhej strany.
 p. Žarnay, poslanec NR SR – nechtiac ste sa nechali do toho vtiahnuť, nemali ste to robiť.
Opieram sa iba o nález ústavného súdu. Primátor je povinný dodržiavať zákonnosť.
Apelujem, aby neostal prípad nedoriešený, budem iniciovať zasadnutie výboru pre
regionálny rozvoj a tam to predostriem.
 p. Holienčik – pán poslanec opierate sa tu o právne vyjadrenia, analýzy, prosím môžete
povedať meno právnika, ktorého ste citoval. Nie ste ochotný vyjsť z anonymity. Hovoril
som s predsedníčkou rady školy, vypočul som si aj druhú stranu, atmosféra v škole je
ťažká. Najlepší postup by bol tretí kandidát. Nejedná sa iba o primátora, tu ide
o zriaďovateľa, stále ste hovoril iba primátor, primátor.
 p. Žarnay, poslanec NR SR – nie je štandardný postup menovať právnikov. Povedal som,
že nepoznám podmienky školy. Primátor nemal právo robiť prieskum.
 p. Hartel, primátor mesta – čo sa týka odvolávania členov rady školy, do toho som
nevstupoval, iba akceptoval výsledok.
 p. Palčisko – právo veta primátor využil, vy to spochybňujete. Zakazuje to zákon?
 p. Žarnay, poslanec NR SR - iba dôvody som spochybnil
 p. Drexler – dehonestovali ste názor poslanca NR SR, ktorý sa opieral o svoju právnu
analýzu. Bol diskriminovaný ten kandidát, ktorý nebol vymenovaný. Poslanec NR SR
hovorí o precedense, v rade školy sú aj rodičia, nikto sa ich nepýtal na názor.
 p. Ševec, riad. školy – vyprosujem si to, že som bol za zamestnancami. Vôbec som sa do
toho nestaral, nikoho som nemanipuloval.
 p. Šerík – prípad je zložitý, v momente zamotania nedokážem rozsúdiť. Mrzí ma, že tu
máme poslanca NR SR, ktorý zdvihol prst, že to môže byť precedens, ospravedlňujem sa
za kolegov.
 p. Behúň – pri týchto voľbách vznikla neštandardná situácia, primátor to musel riešiť. Ako
by ste na jeho mieste riešili túto situáciu vy pán poslanec.
 p. Žarnay, poslanec NR SR – ja by som radšej vymenoval víťaza, potom by som začal ako
zriaďovateľ konať.
 p. Mihalda – právo veta v zákone je. V rámci zachovania demokracie by bolo asi lepšie
právo veta zrušiť. My to tu teraz nevyriešime, je to na prokuratúre. Máme tu v meste
oveľa väčšie problémy ako sú zdravotníctvo, cesty.
 p. Šerík – tiež som si vypočul obidve strany. Zaráža ma však forma obsahu – nespokojní
učitelia. Kiež by všetci zamestnanci si mohli povedať, že sú nespokojní so svojim šéfom.
Objekt vzdelávania sú žiaci (aj ich rodičia), akým spôsobom ste sa ich pýtali na názor?
 p. Hartel, primátor mesta – žiaden rodič ma v tomto smere neoslovil. Keby prišli
zástupcovia, tak isto by som sa tým zapodieval. Ja som sa nerozhodoval na základe toho,
že učitelia niečo chceli, ale podľa toho, ako škola napreduje, aké výsledku dosahuje.
 p. Randa – mal som informácie od ľudí okolo pána Janeka, vážim si ho preto, lebo
legitímne vyhral voľby, jeho právo bolo hrubo porušené. Na toto som upozornil pána
primátora. Demokracia je o tomto, že aj iný legitímne vyhrá voľby. Súhlasím s tým, že
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primátor konal svojvôľne. Zriaďovateľ je mesto, najvyšším orgánom je mestské
zastupiteľstvo, mal zvolať mimoriadne zastupiteľstvo. Teraz sme sa dostali do
bezprávneho stavu, škola sa bude spamätávať najmenej 5 rokov.
p. Hartel, primátor mesta – nesúhlasím s vyjadrením, že som konal svojvôľne, protiprávne
bez rozhodnutia zastupiteľstva. Konal som v súlade so zákonom. Nie je pravda, že som
bol povinný zvolať mestské zastupiteľstvo. Odporúčam p. poslancovi, aby si preštudoval
zákon o obecnom zriadení o právomociach primátora a poslancov mestského
zastupiteľstva. Nakoniec veci sa riešia, dodržanie zákonnosti rieši prokuratúra.
 p. Neslušan – príde mi neštandardný postup, aby riaditeľ inicioval odvolanie členov
rady školy.
p. Hartel, primátor mesta – riaditeľ neinicioval odvolanie členov rady školy. Iniciovali to
samotní pedagogickí zamestnanci.
 p. Holienčik – ak právo veta v zákone robí precedens, vy poslanci NR SR máte
právomoc zrušiť ho.
p. Žarnay, poslanec NR SR – už 2 krát sme sa o to pokúšali, aj ZMOS toto odmietol.
p. Golis – nestotožňujem sa s kolegami ani poslancom NR SR. Blížia sa voľby do VÚC,
vystúpenia niektorých poslancov sú toho svedectvom. Nehovorme o dojmoch ale
o pojmoch. Mestské zastupiteľstvo sa riadi zákonmi. Nezneužívajme toto miesto, aby sme
sa zviditeľňovali.
p. Hartel, primátor mesta – rozlúčil sa s p. Žarnayom, poslancom NR SR s tým, že aj
v budúcnosti tu bude vítaný, avšak s podmienkou, že si objektívne zistí informácie k veci,
ku ktorej chce vystúpiť.

Pokračovala kontrola plnenia uznesení.
uzn. č. 128/2015 zo dňa 11.06.2015 – v plnení
uzn. č. 245/2015 zo dňa 10.12.2015 – plní sa
uzn. č. 52/2017 zo dňa 16.03.2017 – plní sa
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 plnenie uznesení mestského zastupiteľstva
II. berie na vedomie správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Nezval, spracovateľ štúdie – odprezentoval predložený návrh riešenia. Zadanie bolo
prerokované, bolo zadefinované územie, podmienka zachovania zelene, umiestňovanie
KBV, výšková hladina budov.
Diskusia:
 p. Behúň – je spočítaný podiel zelene k betónu alebo zastavanej ploche. Zdá sa mi to
veľký percentuálny nepomer zelene. Parkovacie miesta ako tam budú riešené? Už by to
malo byť riešené podzemným státím, alebo nulté podlažie domu. Maximálna výška budov
bola okolo 6 podlaží.
 p. Nezval, spracovateľ štúdie – riešenie zelene je cca 25 % plochy prislúchajúcej k domu.
ÚP nestanovuje minimálny podiel zelene. Urbanistická štúdia je podkladom pre vydávanie
stavebných povolení, toto je iba smerové, stavebný úrad bude kontrolovať investora. UŠ
pripúšťa aj podzemné parkovanie, toto sú maximálne možnosti, ktoré priestor dovoľuje. Je
možné súčasnú statickú dopravu riešiť aj parkovacím domom.
 p. Holienčik – 25 % zelene – nevychádza mi to, určite je to menej.
 p. Neslušan pripomienkové konanie – občania v skutočnosti majú pripomienky až potom.
Som proti tomu, aby sa tu robili betónové plantáže, ako to bude s kanalizáciou. Vonkajšie
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parkovacie plochy sú nepostačujúce, ul. Sládkovičova nebude postačovať zobrať dopravu
– vyriešiť parkovanie a prístup, pozerať minimálne na 20 rokov dopredu.
p. Drexler – treba zladiť záujmy mesta, obyvateľov susediacich domov, plány investora.
Poďme sa stretnúť všetky 3 strany na nejakom verejnom prediskutovaní. Ideme hlasovať
o tom, že berieme na vedomie, odporúčame, keď bola zastavovania štúdia zadefinovaná,
je akoby záväzná. Robme riadenú diskusiu k závažným veciam pred zasadnutím
zastupiteľstva.
 p. Golis – toto bol dobrý diskusný príspevok. Máme úlohu, venujme sa jej a nič iné
nás nezaujíma. Je táto urbanistická štúdia pre nás záväzná, možno by stálo za to ešte to
doriešiť.
p. Poláček – prerokovali sme na komisii výstavby, dali sme odporúčanie najviac 5
podlaží, parkovanie popod činžiakom parkovacie státia, bude viac zelene. Navrhujem do
15.10.2017 ešte aj toto prerokovať, urobiť mimoriadne zastupiteľstvo.
 p. Neslušan – ešte toto verejne prebrať, nesúhlasím s tým, že toto sa nedá na 20 rokov
dopredu. Autá z parkovacích plôch aby zmizli, schovať pod strechu.
p. Fabšík – developer nie je spasiteľ, ale partner pre mesto. Neprebehla diskusia
k vylepšeniu a pozmeneniam urbanistickej štúdie. Toto riešenie trochu v obmenenej forme
bolo pred časom na komisii. Vadí mi podiel zelene a betónu, parkovacie miesta, zelene je
mojim odhadom 15 %. Toto riešenie nebude vyhovovať na 20 rokov dopredu. Treba
pritiahnuť ľudí do modernej obytnej zóny. Urobiť niekde na okraji parkovací dom.
Úroveň terénu je podľa mňa aj pre podúrovňové státie, je tam nedoriešená ulica
Sládkovičova. Vadí mi výška zástavby – po pripomienkach bolo v územnom pláne
zadefinované maximálne 5 podlaží. Toto nereflektuje budúce požiadavky.
Predložil písomný návrh na uznesenie – viď príloha č. 2
 p. Holienčik – parkovacie miesto minimálne zatravňovače, nepodceňujme
mikroklímu.
 p. Mičian – máme právo pozmeniť štúdiu, dopravu ul. Sládkovičovej smerovať na
cestu do Poviny. Pre 500 bytov iba 1 škôlka je to postačujúce? Výška 6 podlaží iba
vtedy, keď nulté podlažie bude na parkovanie.
 p. Randa – stavajme byty 21. storočia - podobjektové státie. Zokruhovanie ulíc,
doprava bude neúmerne zaťažená. Zapracovať tam doriešenie parkovania ulice
Sládkovičova. Zadefinovať, že zastavané územie je prehustené, minimálne 40 %
plochy zeleň.
 p. Mihalda – toto je určité vodítko. Treba si uvedomiť obidve strany. Je investor
ochotný vstúpiť s nami do rokovania?
investor – je to projekt na 20 rokov. Podzemné parkovanie – všetko to má svoj dopad na
cenu. Toto je iba usmerňujúci podklad, následne budeme predkladať ďalšie dokumenty,
pre nás je záväzný územný plán mesta. Nebránime sa diskusii, ale zbytočne nebrzdiť
prácu, chceme v procese pokračovať.
 p. Neslušan – neverím tomu, že keď postavíte dom s podzemným parkovaním že byty
nepredáte. Nevidím problém keď sa dom zdvihne o 1 podlažie a bude parkovanie.
 p. Fabšík – podmienkou urbanistickej štúdie bolo, že ju budeme pripomienkovať.
Žiadame to, čo bolo prisľúbené. Dnes ju tu máme, sú tam nedotiahnuté veci,
dorokovať to.
 p. Randa – v návrhu na uznesenie je že odporúčame alternatívu A, ktorá to je?
p. Hartel, primátor mesta – vysvetlil rozdiely v alternatívach.
investor – nebránim sa diskusii, môžeme hovoriť o dopracovaní. Štúdiu sme tu dali
v predstihu, nečakal som, že budú pripomienky, zobrať toto na vedomie.
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 p. Holienčik- vždy keď idete niečo robiť, potrebujete prvý návrh, aby ste si to vedeli
predstaviť. My to máme prvý krát, chcem pokračovať. Považujme to ako nultý návrh,
urobiť ďalší prvý návrh.
 p. Fabšík – rátali sme s tým, že prebehne diskusia. Toto považujem za nultý návrh,
doba do l mesiaca nemôže byť brzdou. Trváme na tom, na čom sme sa dohodli v júni.
 p. Neslušan – navrhujem veľmi širokú debatu s občanmi. Na základe ich požiadaviek
zaviazať investora.
p. Hartel, primátor mesta – v určitej grafike to spracovať s týmito pripomienkami.
občan mesta – kedy môžem pripomienkovať urbanistickú štúdiu. Chcem ako majiteľ
pozemku v danej lokalite, aby pripomienka bola zapracovaná.
p. Kultán, odd. výstavby – vysvetlil postup územného konania, kedy občan môže
predkladať pripomienky.
p. Hartel, primátor mesta – do 2-3 týždňov predložiť návrh, k tomu sa záväzne vyjadríme.
Stretnutie s investorom bude dňa 27.09.2017 o 14.00 hod. Tento bod ostáva následne na
prerokovanie.

K bodu č. 4:
Návrh VZN č. 9/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 v znení VZN č.3/2017
o spôsobe nakladania s odpadmi na území mesta Kysucké Nové Mesto bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky ani pozmeňovacie návrhy.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 návrh VZN č. 9/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
5/2016 v znení VZN č.3/2017 o spôsobe nakladania s odpadmi na území mesta Kysucké
Nové Mesto
II. schvaľuje VZN č. 9/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 v znení VZN č.3/2017
o spôsobe nakladania s odpadmi na území mesta Kysucké Nové Mesto
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Svrčková – procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 6.1 – 6.3 am blok.
 p. Drexler – som za urýchlenie rokovania, ale ak sa rokuje o rozpočte alebo jeho
z mene, je lepšie hlasovať osobitne.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať a hlasovať za body č. 6.1 – 6.3 am blok.
(9/5/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6.1 – 6.3:
Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2017 bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – v predloženom návrhu (viď príloha č. 1) bol aj návrh na uznesenie na
pozastavenie investičnej akcie - rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ.
 p. Neslušan – zverejniť projekt na webe
 p. Ježo, prednosta MsÚ – autorské práva by boli porušené.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6.1 návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto na rok 2017
II. schvaľuje IV. zmenu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2017.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6.2 návrh na III. zmenu rozpočtu Základnej školy
Dolinský potok Kysucké Nové Mesto na rok 2017
II. schvaľuje III. zmenu rozpočtu Základnej školy Dolinský potok Kysucké Nové Mesto na rok
2017.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6.3 pozastavenie investičnej akcie 435 – rekonštrukcia
veľkej zasadačky MsÚ po dobu, kým sa s predmetným projektom rekonštrukcie podrobne
neoboznámia všetci poslanci MZ a neprijmú relevantné závery.
II. schvaľuje pozastavenie investičnej akcie 435 – rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ po
dobu, kým sa s predmetným projektom rekonštrukcie podrobne neoboznámia všetci
poslanci MZ a neprijmú relevantné závery.
(15/0/0/0 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 7:
Návrh na prevod správy majetku spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – na finančnej komisii sme sa uzniesli na tom, že zastupiteľstvo by malo uložiť
finančnému oddeleniu povinnosť previesť majetok, ktorý doteraz nebol prevedený, do
správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta a tiež odporúča uložiť
štatutárnym orgánom rozpočtových a príspevkových organizácií povinnosť vykonať na
katastrálnom odbore Okresného úradu Kysucké Nové Mesto zápis o správe zvereného
majetku.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 návrh prevodu správy majetku k 29.09.2017 na:
 Údržba mesta Cesta do Rudiny 637/10 Kysucké Nové Mesto,
 ZŠ Nábrežná 845/17 Kysucké Nové Mesto,
 MŠ Komenského 1162/38 Kysucké Nové Mesto,
 ZUŠ Štúrova 467/6 Kysucké Nové Mesto,
 MKŠS Litovelská 871/3 Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje prevod správy majetku k 29.09.2017 na:
 Údržba mesta Cesta do Rudiny 637/10 Kysucké Nové Mesto,
 ZŠ Nábrežná 845/17 Kysucké Nové Mesto,
 MŠ Komenského 1162/38 Kysucké Nové Mesto,
 ZUŠ Štúrova 467/6 Kysucké Nové Mesto,
 MKŠS Litovelská 871/3 Kysucké Nové Mesto.
III. ukladá štatutárom rozpočtových a príspevkových organizácií vykonať na katastrálnom
odbore Okresného úradu Kysucké Nové Mesto zápis o správe zvereného majetku.
T: stály
Z: v texte
(15/0/0/0 uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 8:
Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2017 bola poslancom doručená
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Drexler – výsledok je povzbudzujúci, ale zavádzajúci. Kapitálové výdavky sa nám
nedarí robiť v celom roku. Plánovať, súťažiť v zime, stavať v lete.
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 p. Hartel, primátor mesta – kapitálové výdavky sú viazané na výzvy, tie vychádzajú
priebežne, sú tam termíny.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 monitorovaciu správu o plnení rozpočtu mesta za I.
polrok 2017
II. berie na vedomie monitorovaciu správu o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2017.
(14/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 9:
Návrh cenníka na vyhotovenie fotokópií prinesených listín a dokladov pre právnické a fyzické
osoby bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 návrh cenníka na vyhotovenie fotokópií prinesených
listín a dokladov pre právnické a fyzické osoby
II. schvaľuje cenník na vyhotovenie fotokópií prinesených listín a dokladov pre právnické a
fyzické osoby takto:
 formát A4 - jednostranne 1ks (čiernobiela) - 0,10 €
 formát A4 - obojstranne 1ks (čiernobiela) - 0,15 €
 formát A4 - jednostranne 1ks (farebná) – 0,15 €
 formát A4 – obojstranne 1ks (farebná) – 0,25 €
(14/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10:
Návrh na delegovanie zástupcu za zriaďovateľa – mesto Kysucké Nové Mesto do Rady školy
pri MŠ Komenského 1162/38 Kysucké Nové Mesto bol poslancom doručený v písomnej
forme.
Diskusia:
 p. Drexler – pri zlučovaní bolo nepriamo povedané, že upravíme o 2 členov z Budatínskej
Lehoty. Potrebujeme tam aj štvrtého zástupcu za zriaďovateľa? Môže to byť aj niekto
z Dubia?
 p. Hartel, primátor mesta – počty sú určené zákonom
 p. Vendrinský, odd. školstva – v zákone nie je povedané, kto za zriaďovateľa. Predtým
bolo schválené, že za zriaďovateľa budú delegovaní len poslanci. V tomto zmysle je aj
predkladaný návrh.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10 návrh na delegovanie zástupcu za zriaďovateľa –
Mesto Kysucké Nové Mesto, do Rady školy pri MŠ Komenského 1162/38, Kysucké Nové
Mesto
II. schvaľuje zástupcu do Rady školy pri MŠ Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto –
Ing. Janu Svrčkovú.
(12/0/3/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 11.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Svrčková – procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 11.1 – 11.4 am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 11.1 – 11.4 am blok.
(12/1/2/0 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Behúň – k bodu č. 11.4 – dať meracie zariadenie k spaľovni.
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 p. Fabšík – líniová stavba Hurbanova – čo s tým plotom čo tam vyrástol?
 p. Drexler – k bodu č. 11.4 – lepšie zadefinovať, ide tam monitorovacie zariadenie
ovzdušia s plnou funkčnosťou, výskyt nebezpečných látok. Iný operačný program, ktorý
hovorí o kvalite života – prečo sa mesto do tohto nezapojilo? Je to pre samosprávy. Či táto
výzva by nebolo kvalitnejšia čo sa týka výsledkov merania. Do budúceho zastupiteľstva
vyjadriť, či sa môžeme zapojiť do tejto výzvy.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.1 zámer mesta Kysucké Nové Mesto na odkúpenie
pozemkov v k. ú. Kysucké Nové Mesto na ul. Hurbanovej za účelom realizácie líniovej
stavby – ul. Hurbanova v Kysuckom Novom Meste.
II. schvaľuje odkúpenie pozemkov, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Kysucké Nové Mesto na ul.
Hurbanovej tak, ako je uvedené geometrickom pláne č. 36442500-52/2017 zo dňa
20.02.2017, ktorý vypracovala spoločnosť SYKO s. r. o. Žilina, a ktorý bol úradne
overený Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor, pod č. 55/2017 dňa
28. 02. 2017, od jednotlivých vlastníkov za cenu 1,00 €, pričom vlastníci parcely a výmery
sú špecifikované v prílohe tohto vyjadrenia.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.2 zámer mesta Kysucké Nové Mesto na odkúpenie
pozemku v k. ú. Kysucké Nové Mesto na ul. Benkovej pod miestnou komunikáciou
v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje odkúpenie pozemku, ktorý sa nachádza v k. ú. Kysucké Nové Mesto na ul.
Benkovej pod miestnou komunikáciou – parcela č. C KN 5009/3 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 111 m2, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 7838 v k. ú. Kysucké
Nové Mesto od vlastníkov: Jaroslav Belák a manželka Štefánia Beláková, rod. Mazúrová,
ul. Benkova 774/5, Kysucké Nové Mesto za kúpnu cenu 1,00 €
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.3 žiadosť žiadateľa: Ľubor Šimek, Komenského
1140/58, Kysucké Nové Mesto, o prenájom časti pozemku – p. č. C KN 1217/1 zastavané
plochy a nádvoria o výmere cca 20 m2 z celkovej výmery 967 m2, v k. ú. Kysucké Nové
Mesto, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta
Kysucké Nové Mesto, za účelom umiestnenia prefabrikovanej betónovej garáže na dobu
30 rokov.
II. zamieta žiadosť žiadateľa: Ľubor Šimek, Komenského 1140/58, Kysucké Nové Mesto,
o prenájom časti pozemku – p. č. C KN 1217/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca
20 m2 z celkovej výmery 967 m2, v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná na liste
vlastníctva č. 1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, za účelom
umiestnenia prefabrikovanej betónovej garáže na dobu 30 rokov.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11.4 zapojenie mesta do výzvy na autonómny varovný
systém s monitoringom
II. schvaľuje zapojenie mesta do výzvy na autonómny varovný systém s monitoringom
(15/0/0/0 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 12.1.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Behúň – procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 12.1. – 12.3. am blok.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 12.1 – 12.3 am blok.
(14/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.1.1 žiadosť p. Anny Jarinovej z Kysuckého Nového
Mesta o súhlas k trvalému pobytu pre: Annu Jarinovú – nájomníčka nájomného bytu,
vnučku Tatianu Balážovú do nájomného bytu na ul. Clementisova 1048 byt 45 Kysucké
Nové Mesto
II. schvaľuje žiadosť p. Anny Jarinovej z Kysuckého Nového Mesta o súhlas k trvalému
pobytu a to pre: Annu Jarinovú – nájomníčku nájomného bytu a jej vnučku Tatianu
Balážovú do nájomného bytu na ul. Clementisovu 1048 byt 45 Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.1.2 žiadosť p. Jany Tvrdej z Kysuckého Nového Mesta
o súhlas k trvalému pobytu pre: Janu Tvrdú – nájomníčku nájomného bytu do nájomného
bytu na ul. Dubská cesta 1376/5-13 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje žiadosť p. Jany Tvrdej z Kysuckého Nového Mesta o súhlas k trvalému pobytu
ako nájomníčku nájomného bytu na adresu Dubská cesta č. 1376/5-13 Kysucké Nové
Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.1.3 žiadosť p. Zuzany Tvrdej z Kysuckého Nového
Mesta o súhlas k trvalému pobytu ako nájomníčku nájomného bytu na ul. Dubská cesta č.
1376/5-15 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje žiadosť p. Zuzany Tvrdej z Kysuckého Nového Mesta o súhlas k trvalému pobytu
ako nájomníčku nájomného bytu na adresu Dubská cesta č. 1376/5-15 Kysucké Nové
Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.1.4 žiadosť p. Anny Čonkovej z Kysuckého Nového
Mesta o súhlas k trvalému pobytu pre seba Annu Čonkovú - ako nájomníčku nájomného
bytu a pre svoju dcéru Štefániu Baliarovú do nájomného bytu na ul. Murgašovu č. 613/519 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje žiadosť p. Anny Čonkovej z Kysuckého Nového Mesta o súhlas k trvalému
pobytu pre: Annu Čonkovú - ako nájomníčku nájomného bytu a jej dcéru Štefániu
Baliarovú na adresu Murgašova ul. č. 613/5-19 Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.2.1 žiadosť p. Martina Štrkáča, trvale bytom Kysucké
Nové Mesto o pridelenie garsónky v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje žiadosť p. Martina Štrkáča, trvale bytom Kysucké Nové Mesto o pridelenie
garsónky v Kysuckom Novom Meste a to pridelením garsónky č. 39 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. 12.2.2 žiadosť p. Ondreja Vlčka, trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto o pridelenie garsónky v Kysuckom Novom Meste
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II. schvaľuje žiadosť p. Ondreja Vlčka, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o pridelenie
garsónky v Kysuckom Novom Meste a to pridelením garsónky č. 30 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. 12.3.1 žiadosť p. Anny Ďuranovej trvale bytom Kysucké
Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje žiadosť p. Anny Ďuranovej, trvale bytom Kysucké Nové Mesto o pridelenie
nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste a to pridelením garsónky č. 3 v bytovom dome
922/42 na ul. Komenského v Kysuckom Novom Meste v zmysle VZN č. 2/2017
o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto čl. III. bod 3.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.3.2 žiadosti o 1-izbové nájomné byty v Kysuckom
Novom Meste
II. schvaľuje náhradníkov pre 1-izbové nájomné byty a to:
Simonu Facunovú, KNM
Štefana Facunu, KNM
Evu Klobušickú, KNM
(13/0/0/2 - uznesenia boli schválené)
 p. Golis – procedurálny návrh – body č. 13 a 14 prerokovať am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať body č. 13 a 14 am blok.
(13/0/1/1 uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 13 a 14:
 p. Hartel, primátor mesta:
 MŠ Komenského – úspešná akcia na ďalšie obdobie, projekt prešiel, realizovať sa
bude až budúci rok,
 VÚC Žilina – opakovaný dotaz na chýbajúcich lekárov – odpoveď predsedu –
Smernica na určovanie počtu a špecifikácií – počty sa stanovujú podľa smernice na
kraj, nie na okres. Odporúčajú komunikovať aj s poisťovňami a vytvárať lákavé
podmienky pre lekárov.
 p. Poláček – stále chodím na VÚC ohľadom lekárov, ako náhle bude neurológ, budú
podpisovať zmluvu, ale všetko je to o poisťovniach. Pľúcneho lekára tu asi nedostaneme,
lebo vybaviť pľúcnu ambulanciu je nákladné.
 p. Svrčková Mária, občianka mesta – vystúpila so svojim problémom ohľadom stavby
rodinného domu na ul. Sládkovičovej. Podľa jej vyjadrenia stavba na susednom pozemku
narušuje kvalitu bývania susedov, nedodržiavajú sa pravidlá. Je tam navezený hnusný
odpad. Trvá na tom, aby boli zamurované 3 okná.
 p. Kultán, odd. výstavby - vysvetlil podrobne priebeh územného i stavebného konania.
Susedia sa odvolali na príslušný úrad, ktorý potvrdil rozhodnutie nášho stavebného úradu.
Tak isto dopadlo aj odvolanie na ministerstvo dopravy.
 p. Hartel, primátor mesta – ja ako štatutár podpisuje rozhodnutia. Mám také informácie, že
v odvolacom konaní boli naše rozhodnutia potvrdené.
 p. Neslušan – odporúčam p. Svrčkovej, pokiaľ má dôkazy, že je odpad skladovaný,
bojovať proti ním tvrdšími zbraňami. Povolenie k stavbe sa robí so súhlasom ostatných
zúčastnených, keď stavebný úrad konštatuje, že je to podľa zákona, neviem čo my s tým
urobíme.
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 p. Behúň – občania Dubie – otáčanie autobusov INA. Byty nad INSTALOM – ako je to
s priľahlým pozemkom?
 p. Hartel, primátor mesta – vysvetlil spoluvlastnícky podiel na zastavanom území pre byty
i nebytové priestory
 p. Jakubík:
 rekonštrukcia rozvodov v meste, ako to stojí?
 výstavba parkoviska na Nábrežnej,
 výstavba v poliklinike – uvažuje sa s opravou aj o tej časti kde je psychologická
poradňa?
 uvažuje sa na polikliniku s prechodom pre chodcov s osvetlením?
 prechod pre chodcov pri kostole – Pivovarská ul.,
 obťažovanie občanov našimi spoluobčanmi, ktorí pýtajú peniaze,
 ul. Nábrežná – oprava chodníka bude tento rok?
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 rozvody – zatiaľ nemáme výsledok, výzva ešte nebola ukončená,
 parkovisko Komenského – mali by sme byť úspešní, ide o cezhraničnú spoluprácu, v PL
to prešlo, projekt bol schválený, teraz prebiehajú procedurálne úkony,
 prechody – zahrnúť do investícií, nie je tam osvetlenie,
 obťažovanie občanov – nech im nedávajú, prípadne nech sa obrátia na mestskú políciu.
Odpovedala p. Jureková, odd. investičné:
 oprava chodníka Nábrežná – nebol zaradený do investičných akcií
 p. Poláček:
- parkovacie plochy na 1. mája – na čo sú tam tie ostrovčeky?
- Obyvatelia bývajúci u p. Hagena – stále sa tam viac a viac zgrupujú, treba zavolať
hygienu, robiť s tým niečo
- chodník na Neslušskej cesta opraviť, je nebezpečný
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 parkovanie 1. mája – navrhoval dopravný inžinier, asi vedel prečo tie ostrovčeky,
 MP bude viac kontrolovať pohyb občanov v tejto lokalite
 p. Fabšík:
- ospravedlňovanie detí v MŠ
- chodník Neslušská cesta zaradiť na budúci rok do rozpočtu
- budova ZŠ Kamence – ako to dopadlo?
- hokejová hala,
- plaváreň – 1 spoločník že odstúpil,
- hotel B – množia sa sťažnosti,
- hotel Kriváň – hrdzavá smerovka
Odpovedal p. Vendrinský, odd. školstva:
 ospravedlnenia detí MŠ – toto je problém všetkých MŠ, rozosielal som usmernenie
ministerstva školstva
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 ospravedlňovanie detí MŠ – aj riaditelia aj lekári majú oporu v zákone, posunúť na
prokuratúru, nech povie čo platí.
 budova ZŠ Kamence – pracuje sa na tom, ako využitie pre bývanie
 hokejová hala – asi to padne, bola to nejaká bublina
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 plaváreň – firma GF park ostala, pokračuje sa tak ako bolo dohodnuté,
 hotel B – majitelia prisľúbili nápravu, chcú tam niečo na bývanie
Odpovedala p. Kočišová, odd. výstavby:
 hrdzavá smerovka – zvažuje sa jej odstránenie
 p. Drexler:
- poďakovanie za dni Dubia manželom Janoškovcom,
- do rozpočtu na rok 2018 dať PD pre územné konanie cesta od privádzača k ceste I.
triedy,
- kontrola HK – 15 % zvýšenie pre opatrovateľky platí alebo nie,
Odpovedal p. Ježo, prednosta MsÚ:
 navýšenie pre opatrovateľky – robíme na novom pracovnom poriadku, tam to bude
zahrnuté, - dotaz na ministerstvo. Nie som si istý, že to tam patrí, sú v najvyššom stupni
zaradené.
Odpovedala p. Chládková, hlavná kontrolórka:
 navýšenie pre opatrovateľky – opatrovateľky a niektorí iní zamestnanci, im toto 15 %
navýšenie náleží. Zo zákona majú nárok. Nedá sa odvolávať na pracovný poriadok.
Nemôžu byť diskriminovaní, trvám na tom, že im to patrí, odpoveď ministerstva je
jednoznačná, vykonávajú samosprávnu činnosť.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 navýšenie pre opatrovateľky – boli tam viaceré vyjadrenia, neboli tak jednoznačné. Ak im
to patrí, treba to dať. Bude to poriešené.
 p. Neslušan:
- chodník Neslušská cesta – starý problém, z prebytkov sme schvaľovali akcie, tento
chodník tam nie je,
- realizácia areálu v poliklinike – situácia je taká, že za chvíľu nebudeme mať ku akým
lekárom chodiť. Tlačiť na VÚC, aby boli lekári.
- robí mesto uvítania detí do života?
- máme kontrolu nad ubytovanými v meste?
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 poliklinika – lekári – toto musí vyriešiť vláda a parlament, je to systémová chyba,
 uvítanie dieťaťa – robíme 1. narodenému dieťaťu v roku, ostatné iba ak si požiadajú,
Odpovedala p. Kublová, odd. bytové:
 ubytovaní v meste - prevádzkovatelia ubytovacích zariadení platia mestu daň za
ubytovanie, vyúčtovanie predkladajú štvrťročne, musia si viesť evidenciu ubytovaných.
Máme asi 7 zariadení s prechodným ubytovaním a to na živnosť a 2 zariadenia sú
v súkromí. Pán Hagen platí za prechodné ubytovanie podľa oznámenia o vzniku dani,
ktoré predkladá mestu
 p. Randa:
- lekári – riešiť problém v súčinnosti s viacerými inštitúciami,
- koše na odpadky – priestory pri bývalom Rozvoji, je tam automat, nie je tam
odpadkový kôš, monitorovať mestskou políciou,
- ul. Pivovarská, Komenského – veľký pohyb áut od Jednoty, dať tam prechod pre
chodcov,
- Dolinský potok, Podstránie – čo ide mesto robiť so zamorovaním ovzdušia
spaľovaním toxických látok v rodinných domoch?
- opakované prenosy zo zasadnutia zastupiteľstva – občania žiadajú viac opakovaní
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pozvanie na akciu Najlepší kysucký guláš dňa 30.09.2017
ÚM – vykosiť priestor na akciu Najlepší kysucký guláš
poďakovanie ÚM – v letnom období boli veľmi snaživí, dorobený horský prameň
Skotňa
- príplatok pre opatrovateľky – ak mali dostať, počítať s týmto v rozpočte, minimálne
premlčovaciu dobu doplatiť
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 odpadkový kôš pri automate – kto má automat, má udržiavať poriadok, preveríme
 prenosy zo zasadnutí – je to vecou AnTechNetu, zmluvne máme priame prenosy +
opakovanie.
-

 p. Holienčik:
- CPPP vonkajšie osvetlenie,
- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice,
- vandalizmus – problém v lesíku,
- Komenského – meranie rýchlosti,
- ul. Pivovarská – bude sa robiť?
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 rekonštrukcia pož. zbrojnice – nemáme výsledok, je to v procese schvaľovania,
 vandalizmus – je to hlavne o výchove, občania nech nie sú ľahostajní,
 ul. Pivovarská – aj tejto ulice sa týka projekt rozvody tepla
 p. Mičian:
- vyjadril sa k problematike lekárov v KNM,
- volebné obdobia – vybudovať reklamné tabule,
- odpady pri kontajneroch – odovzdávať na zberný dvor,
- premiestnenie preliezky na Dubskej ceste – kto dal povolenie?
- Ul. Komenského – výzva kedy začne mať nejaký charakter?
- poliklinika – zbytkový asfalt pri búracích prácach – nebezpečie úrazu
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 premiestnenie preliezky – Kysuca po dohode s občanmi bytovky,
 výzva ul. Komenského – máme informáciu, že sme boli úspešní
 p. Šerík:
- poliklinika – je tam teraz zákaz vjazdu, nechať pre imobilných nejaké parkovacie
miest na ul. Belanského,
- oplotky na ul. Litovelská, Matice slovenskej, Kollárova, Murgašova – hrozí
nebezpečenie úrazu, odstrániť,
- pieskoviská – kde nebol doplnený piesok, doplniť,
- verejné osvetlenie – koľko sa ušetrilo, rozšíriť osvetlenie na ul. Matice slovenskej, pri
bytovke 824 na ul. Lipovej,
- ul. Lipová – pieskovisko zlé,
- ul. Kollárova – parkovanie, osadenie basketbalového koša, prvé ihrisko využiť na
parkovanie,
- ul. Litovelská – kanalizácia, zistiť pôvod chyby, dať to investícií na rok 2018,
- žiadosť ul. Dlhomíra Poľského od apríla alebo mája na svojpomocné vybudovanie
parkoviska
- orezať kríky na ul. Kollárova – Lipová – zlá viditeľnosť na cestu,
- ul. Litovelská – orez stromov
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Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 poliklinika – policajti majú pokyn ako postupovať v prípade vjazdu imobilných
spoluobčanov,
 oplotky – toto je majetok ľudí čo si to tam urobili, aby nás nenapadli, že im berieme
majetok, keď to odstránime. Ak je to nefunkčné, je potrebné to odstrániť.
Odpovedala p. Bílešová, odd. finančné:
 parkovisko na Dl. Poľského – potrebné je vyjadrenie všetkých občanov bytovky, ďalej sa
neozvali, nemám pocit, že doplnili žiadosť, preverím.
 p. Bandura:
- plot pri bytovke Cesta do Rudiny – vymaľovať sperejmi,
- poďakovanie za opravu hojdačky,
- garáže smer Sevak – urobiť tú bočnú cestu
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 plot - sprejeri – neriešil by som to takto
 p. Ševec:
- poďakovanie poslancom VÚC – rozšírenie odbočovacieho pruhu na moste v Radoli,
- posilové zariadenie ul. Clementisova – časť je vytrhnutá zo zeme, treba to dať do
poriadku,
- poliklinika – kedy budú ukončené práce
Odpovedal p. Hartel primátor mesta:
 poliklinika – práce potrvajú 3 mesiace
K bodu č. 15:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a 26.
zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Mgr. František Šerík
I. overovateľ

Ing. Jana Svrčková
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
16

