Zápisnica
z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 14.12.2017
Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh VZN č. 10/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012, VZN č. 2/2015 v znení
VZN č. 6/2017 Poskytovanie dotácii z rozpočtu mesta kysucké Nové Mesto
5. Návrh VZN č. 11/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 v znení dodatku č. 1
z roku 2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania
ovzdušia
6. Návrh VZN č. 12/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2015 v znení VZN č. 8/2016
o školských obvodoch mesta Kysucké Nové Mesto
7. Návrh VZN č. 13/2017 o podmienkach poskytovania domácej opatrovateľskej služby,
odľahčovacej služby, spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a platení úhrady za domácu
opatrovateľskú službu a odľahčovaciu službu
8. Návrh VZN č. 14/2017 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka
škôl a školských zariadení
9. Návrh na zmeny rozpočtu
9.1. Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2017
9.2. Návrh na IV. zmenu rozpočtu ZŠ Dolinský potok na rok 2017
9.3. Návrh na IV. zmenu rozpočtu ZŠ Clementisova na rok 2017
9.4. Návrh na IV. zmenu rozpočtu ZŠ Nábrežná na rok 2017
9.5. Návrh na II. zmenu rozpočtu MŠ 9. mája 1292/11 na rok 2017
9.6. Návrh na II. zmenu rozpočtu MŠ Komenského 1162/38 na rok 2017
9.7. Návrh na III. zmenu rozpočtu MŠ Litovelská 605/9 na rok 2017
9.8. Návrh na III. zmenu rozpočtu pr. org. Údržba mesta KNM na rok 2017
9.9. Návrh na II. zmenu rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto na rok 2017
9.10. Návrh na III. zmenu rozpočtu CVČ Komenského na rok 2017
9.11. Informácia k zmene rozpočtu presunom rozpočtových prostriedkov–ZŠ
Clementisova, MŠ Litovelská
10. Návrh na poverenie primátora mesta KNM vykonať rozpočtové opatrenia v kapitálovej
časti rozpočtu do 31.12.2017
11. Návrh na použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov mesta z minulých rokov –
prevod č. 5
12. Návrhy rozpočtu
12.1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta na roky 2018 – 2020
12.2.Návrh rozpočtu samosprávneho orgánu mesta Kys. Nové Mesto na roky 2018 – 2020
12.3. Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2018 – 2020
12.4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM na roky 2018 – 2020
12.5. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko KNM
na roky 2018 – 2020
13. Nakladanie s majetkom mesta
13.1. Amirp, s.r.o. Považská Bystrica – odpredaj časti pozemku
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13.2. ISTROFINAL BD KNM, s.r.o., Žilina – zmluva o zriadení vecného bremena
13.3. Macúš Jozef, KNM – odkúpenie časti pozemku
13.4. Ragula Jozef, BL – zámena nehnuteľností
13.5. Návrh na stanovenie ceny nájomného za prenájom pozemkov a nebytových
priestorov vo vlastníctve mesta
13.6. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok mesta KNM a ich
odpísanie z účtovnej evidencie
13.7. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok MKŠS a ich
odpísanie z účtovnej evidencie
13.8. Návrh na usporiadanie práv k majetku v zmysle Mandátnej zmluvy so spoločnosťou
Kysuca s.r.o. a prevody správy majetku
13.9. Návrh na vyňatie práva k majetku v zmysle Mandátnej zmluvy so spoločnosťou
Kysuca s.r.o.
13.10. Žiadosť Centra sociálnych služieb Kamence o odpustenie úhrady za vedľajšie
poskytované služby pri výpožičke priestorov v priestoroch polikliniky
14. Návrh plánu zasadnutí MsZ na rok 2018
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018
16. Odstúpenie z funkcie riaditeľky organizácie Údržby mesta KNM
17. Návrhy komisií:
17.1. Prenájom nebytových priestorov
17.2. Žiadosti o trvalý a prechodný pobyt
17.3. Súhlas k uzatvoreniu nájomnej zmluvy
17.4. Pridelenie bytu
17.5. Žiadosť o splátkový kalendár
18. Rôzne
19. Interpelácie
20. Záver
K bodu č. 1:
28. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov, ospravedlnil neúčasť poslancov: Milan Palčisko, Dušan
Mičian.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie predsedajúci navrhol poslancov: Daniel Bandura, Igor Behúň, Rudolf
Drexler.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 zloženie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Daniel Bandura, Igor Behúň, Rudolf Drexler
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Matej Fabšík, Ľubomír Golis.
Program:
 p. Holienčik - navrhol doplniť program o bod – rozšírenie komisie školstva a mládeže.
 p. Hartel, primátor mesta – zaradiť to ako bod 16.1 – doplnenie člena komisie školstva
a mládeže.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 doplnenie programu a program rokovania 28.
zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 14.12.2017
II. schvaľuje program rokovania 28. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 14.12.2017
1.Otvorenie
2.Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh VZN č. 10/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012, VZN č. 2/2015
v znení VZN č. 6/2017 Poskytovanie dotácii z rozpočtu mesta kysucké Nové Mesto
5. Návrh VZN č. 11/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 v znení dodatku č. 1
z roku 2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania
ovzdušia
6. Návrh VZN č. 12/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2015 v znení VZN č.
8/2016 o školských obvodoch mesta Kysucké Nové Mesto
7. Návrh VZN č. 13/2017 o podmienkach poskytovania domácej opatrovateľskej služby,
odľahčovacej služby, spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a platení úhrady za
domácu opatrovateľskú službu a odľahčovaciu službu
8. Návrh VZN č. 14/2017 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na
žiaka škôl a školských zariadení
9. Návrh na zmeny rozpočtu
9.1. Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2017
9.2. Návrh na IV. zmenu rozpočtu ZŠ Dolinský potok na rok 2017
9.3. Návrh na IV. zmenu rozpočtu ZŠ Clementisova na rok 2017
9.4. Návrh na IV. zmenu rozpočtu ZŠ Nábrežná na rok 2017
9.5. Návrh na II. zmenu rozpočtu MŠ 9. mája 1292/11 na rok 2017
9.6. Návrh na II. zmenu rozpočtu MŠ Komenského 1162/38 na rok 2017
9.7. Návrh na III. zmenu rozpočtu MŠ Litovelská 605/9 na rok 2017
9.8. Návrh na III. zmenu rozpočtu pr. org. Údržba mesta KNM na rok 2017
9.9. Návrh na II. zmenu rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto na rok 2017
9.10. Návrh na III. zmenu rozpočtu CVČ Komenského na rok 2017
9.11. Informácia k zmene rozpočtu presunom rozpočtových prostriedkov–ZŠ
Clementisova, MŠ Litovelská
10. Návrh na poverenie primátora mesta KNM vykonať rozpočtové opatrenia
v kapitálovej časti rozpočtu do 31.12.2017
11. Návrh na použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov mesta z minulých
rokov – prevod č. 5
12. Návrhy rozpočtu
12.1. Stanovisko hl. kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta na roky 2018– 2020
12.2.Návrh rozpočtu sam. orgánu mesta Kys. Nové Mesto na roky 2018-2020
12.3. Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2018–2020
12.4. Návrh rozpočtu príspevkovej org. Údržba mesta KNM na roky 2018–2020
12.5. Návrh rozpočtu príspevkovej org. Mestské kultúrno-športové stredisko
Kysucké Nové Mesto na roky 2018–2020
13. Nakladanie s majetkom mesta
13.1. Amirp, s.r.o. Považská Bystrica – odpredaj časti pozemku
13.2. ISTROFINAL BD KNM, s.r.o., Žilina – zmluva o zriadení vecného bremena
13.3. Macúš Jozef, KNM – odkúpenie časti pozemku
13.4. Ragula Jozef, BL – zámena nehnuteľností
13.5. Návrh na stanovenie ceny nájomného za prenájom pozemkov a nebytových
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priestorov vo vlastníctve mesta
13.6. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok mesta KNM
a ich odpísanie z účtovnej evidencie
13.7. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok MKŠS a
ich odpísanie z účtovnej evidencie
13.8. Návrh na usporiadanie práv k majetku v zmysle Mandátnej zmluvy so
spoločnosťou Kysuca s.r.o. a prevody správy majetku
13.9. Návrh na vyňatie práva k majetku v zmysle Mandátnej zmluvy so
spoločnosťou Kysuca s.r.o.
13.10. Žiadosť Centra sociálnych služieb Kamence o odpustenie úhrady za
vedľajšie poskytované služby pri výpožičke priestorov v priestoroch polikliniky
14. Návrh plánu zasadnutí MsZ na rok 2018
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018
16. Odstúpenie z funkcie riaditeľky organizácie Údržby mesta KNM
16.1.Doplnenie člena komisie školstva a mládeže
17. Návrhy komisií:
17.1. Prenájom nebytových priestorov
17.2. Žiadosti o trvalý a prechodný pobyt
17.3. Súhlas k uzatvoreniu nájomnej zmluvy
17.4. Pridelenie bytu
17.5. Žiadosť o splátkový kalendár
18. Rôzne
19. Interpelácie
20. Záver
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p. Ježo, prednosta MsÚ.
uzn. 245/2015 zo dňa 10.12.2015 – plní sa
uzn. 52/2017 zo dňa 16.03.2017 – plní sa
uzn. 163/2017 zo dňa 24.08.2017 – plnenie pozastavené, materiály na prokuratúre
uzn. 206/2017 zo dňa 09.11.2017 – splnená
uzn. 128/2015 zo dňa 11.06.2015 – splnená – viď bod programu 13.5
Diskusia:
 p. Behúň - už sa podarilo niečo vymôcť pre ZŠ Dolinský potok?
 p. Ježo, prednosta MsÚ – nie, rozhodnutie súdu nie je právoplatné
 p. Fabšík – uzn. 75/2017 bolo splnené iba v jednej polovici. V akom štádiu je toto
riešenie?
 p. Hartel, primátor mesta – schvaľovanie územného plánu má určitú postupnosť. Bol
schválený, teraz sa ozvala KLF energetika, má tam 2 vodné zdroje. Využívajú ich a budú
ich využívať. Preto bola v tejto lokalite pozastavená činnosť.
 p. Fabšík – prečo sme v kontrole plnenia uznesení neboli o tomto informovaní.
 p. Mihalda – na poslednom mimoriadnom zastupiteľstve o tom bolo hovorené prečo je
to tak.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 kontrolu plnenia uznesení
II. berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 4:
Návrh VZN č. 10/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012, VZN č. 2/2015 v znení
VZN č. 6/2017 Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto bol poslancom
doručený v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – vysvetlil, prečo sa k tomuto kroku pristúpilo.
Diskusia:
 p. Drexler – uvítal by som túto možnosť oboznámiť sa so štruktúrou ako to bude
fungovať.
 p. Jurky, riad. firmy Schaeffler – firma podporuje mládež, aj naďalej hodlá v tom
pokračovať. Teraz je to finančne minimálne 2 krát toľko ako dáva mesto na futbal.
Príspevky do mestského športového klubu sa zdvojnásobili, plánujeme 3 krát toľko.
Problémom je to, že prostriedky na činnosť sa prefinancovávajú cez 2 zdroje, čo je
zložitejšie. Teraz to bude zmiešané občianske združenie – spoločný projekt s mestom.
 p. Mihalda – možno do budúcna iná forma dotácie, podporovať viac malých, väčší si
vedia zohnať sponzorov, treba tam strop.
 p. Behúň – firma podporila už viacero projektov. Teraz je tam paráda, koľko detí využíva
ihrisko.
 p. Holienčik – ihrisko je teraz živé, podporujem to.
 p. Mihalda – včera o 17.30 tam bolo cca 55 detí
 p. Randa – kto zastupuje mesto v združení?
 p. Ježo, prednosta MsÚ – p. Bílešová a p. Čierňava.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 návrh VZN č. 10/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
8/2012, VZN č. 2/2015 v znení VZN č. 6/2017 Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta
Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje VZN č. 10/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012, VZN č. 2/2015 v znení
VZN č. 6/2017 Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5:
Návrh VZN č. 11/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 v znení dodatku č. 1
schváleného v roku 2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania ovzdušia bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Šerík – toto VZN realizuje odbor výstavby – aká je to daň, komu sa vyrubuje?
 p. Kočišová, odd. výstavby – je to za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci rok,
vyrubuje sa právnickej osobe, vo VZN sú určené komodity, pre ktoré sa to vzťahuje.
 p. Mihalda – cca 65 právnických osôb v meste spadá pod tento poplatok, máme najvyššie
poplatky. V budúcnosti účelovo viazať tieto financie a zaviesť aj poplatok pre fyzické
osoby, ktoré znečisťujú ovzdušie.
 p. Šerík – podľa mňa je nelogické ako zdroj znečisťovania plynový kotol. Aj spaľovňa
platí poplatok?
 p. Kočišová, odd. výstavby – spaľovňa nepatrí k malým zdrojom znečisťovania ovzdušia,
nie je v kompetencii mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 návrh VZN č. 11/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
1/2003 v znení dodatku č. 1 schváleného v roku 2008 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
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II. schvaľuje VZN č. 11/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 v znení dodatku č. 1
schváleného v roku 2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
znečisťovania ovzdušia.
(16/0/1/0 uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6:
Návrh VZN č. 12/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2015 v znení VZN č. 8/2016
o školských obvodoch mesta Kysucké Nové Mesto bol poslancom doručený v písomnej
forme.
Diskusia:
 p. Behúň – koľko tried prvého ročníka sa otvorilo?
 p. Hartel, primátor mesta – ZŠ Nábrežná 3 triedy, ZŠ Clementisova a ZŠ Dolinský potok
po 2 triedy. V budúcom roku by ZŠ Dolinský potok mala už iba 1 triedu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 Návrh VZN č.12/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č.10/2015 v znení VZN č. 8/2016 o školských obvodoch mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje VZN č. 12/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.10/2015 v znení VZN č. 8/2016
o školských obvodoch mesta Kysucké Nové Mesto (16/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7:
Návrh VZN č. 13/2017 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby,
spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a platení úhrady za domácu opatrovateľskú službu
a odľahčovaciu službu bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Randa – VZN bolo prerokované na komisii sociálnej, s týmto úzko súvisí komunitný
plán mesta. Jeho platnosť končí tento rok. V marci som žiadal vyhodnotiť komunitný plán
a vypracovať nový komunitný plán. Prijať uznesenie, predložiť návrh v marci 2018 na
schválenie a taktiež vyhodnotenie starého komunitného plánu – viď príloha č. 1
 p. Ježo, prednosta MsÚ – komunitný plán ešte stále platí, preto nebolo jeho
vyhodnocovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 návrh VZN č. 13/2017 o poskytovaní domácej
opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a
platení úhrady za domácu opatrovateľskú službu a odľahčovaciu službu
II. schvaľuje VZN č. 13/2017 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby, odľahčovacej
služby, spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a platení úhrady za domácu opatrovateľskú
službu a odľahčovaciu službu
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 poslanecký návrh predložiť vyhodnotenie komunitného
plánu sociálnych služieb mesta Kysucké Nové Mesto
II. ukladá na zasadnutie MsZ v marci 2018 predložiť vyhodnotenie komunitného plánu
sociálnych služieb mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2013 – 2017 a časový
harmonogram vypracovania komunitného plánu na ďalšie časové obdobie (2017 – 2021,
resp. 2018 – 2022.
T: v texte
Z: prednosta MsÚ
(15/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 8:
Návrh VZN č. 14/2017 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka
a dieťa škôl a školských zariadení bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 návrh VZN č. 14/2017 o určení výšky dotácie na
osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení
II. schvaľuje VZN č. 14/2017 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na
žiaka a dieťa škôl a školských zariadení.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 9.1:
Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2017 mesta Kysucké Nové Mesto bol poslancom
doručený v písomnej forme.
 p. Svrčková - procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 9.1 – 9.11 am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh prerokovať a schváliť body č. 9.1 – 9.11 am blok.
(11/2/1/3 – uznesenie bolo schválené)
 p. Fabšík – bod č. 9.1 areál polikliniky – objasniť navýšenie, či to nespôsobí problém
s verejným obstarávaním.
 Navyšovanie prostriedkov na energie na ÚM – vykurovanie uhlím, ráta sa so zmenou?
 MŠ Litovelská – problémy s kanalizáciou sú vyriešené?
 p. Hartel, primátor mesta – poliklinika – počas realizácie sa ukázalo, že sú potrebné práce
naviac, stavba sa robí v spolupráci s VÚC, stavebný dozor je z VÚC. Z rokovacieho
konania vzišlo, za akých podmienok je dodávateľ schopný dokončiť stavbu. Sú to
zobjektivizované financie, v súlade s verejným obstarávaním.
 ÚM – vykurovanie – zatiaľ sa so zmenou neráta.
 p. Poštek, ÚM – nárast bol preto, lebo došlo k rozšíreniu garáži, dielňa, tie neboli predtým
vykurované. Prípojka na plyn – hlavná vetva je na hlavnej ceste, nie sú vysporiadané
pozemky, je tam aj železničná trať, preto vybudovanie plynovej prípojky nie je
jednoduché
 p. Svrčková, zástupca primátora – kanalizácia MŠ Litovelská – kamera zistila, že rúry sú
zalomené v 3 miestach. V jarných mesiacoch bude oprava, výmena kanalizačných rúr.
 p. Šerík – poďakovanie za MŠ Litovelská. Táto škôlka je diskriminovaná, nemá
vysporiadané pozemky, nemôže sa uchádzať o prostriedky z fondov EÚ.
 p. Jakubík – položka policajné služby – neobsadené 1 miesto – dôvod, prečo?
 p. Hartel, primátor mesta – sú tam dlhodobé PN, 1 policajt urobil skúšky a odišiel,
v novom roku bude výberové konanie na 1 policajta.
 p. Mihalda – ostatné poplatky – ako sa to vyberá – jednorazovo alebo štvrťročne? Aké
pokuty prevládajú?
 Náčelník MP – bolo zavedené hodnotenie policajtov, priestupov bolo cca 2000, proti VZN
a cestnej doprave.
 p. Bílešová, odd. finančné – príjmy sú viazané na rozhodnutia, podľa vydávania
stavebných povolení a pod. V návrhu rozpočtu je predpokladaný stav. Poplatky sa
vyberajú jednorázovo.
 p. Neslušan – zhustenie kamerových systémov, v meste je viacero detských ihrísk,
ktoré sú ničené, mať to pod kontrolou.
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 p. Hartel, primátor mesta – mesto sa každý rok pokúša rozšíriť kamerový systém
reagovaním na zverejnenú výzvu o rozšírenie kamerového systému. Posledných 7 rokov
sme nič nedostali. Teraz sa opäť uchádzame, aj z vlastných zdrojov sme v kritických
miestach inštalovali kamery.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.1 návrh na V. zmenu rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto na rok 2017
II. schvaľuje V. zmenu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2017
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.2 návrh na IV. zmenu rozpočtu Základnej školy
Dolinský potok na rok 2017
II. schvaľuje IV. zmenu rozpočtu Základnej školy Dolinský potok na rok 2017
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.3 návrh na IV. zmenu rozpočtu Základnej školy
Clementisova na rok 2017
II. schvaľuje IV. zmenu rozpočtu Základnej školy Clementisova na rok 2017
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.4 návrh na IV. zmenu rozpočtu Základnej školy
Nábrežná na rok 2017
II. schvaľuje IV. zmenu rozpočtu Základnej školy Nábrežná na rok 2017
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.5 návrh na II. zmenu rozpočtu Materskej školy ul. 9.
mája 1292/11 Kysucké Nové Mesto na rok 2017
II. schvaľuje II. zmenu rozpočtu Materskej školy ul. 9. mája 1292/11 Kysucké Nové Mesto na
rok 2017
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.6 návrh na II. zmenu rozpočtu MŠ Komenského
1162/38 na rok 2017
II. schvaľuje II. zmenu rozpočtu MŠ Komenského 1162/38 na rok 2017
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.7 návrh na III. zmenu rozpočtu MŠ Litovelská 605/9 na
rok 2017
II. schvaľuje III. zmenu rozpočtu MŠ Litovelská 605/9 na rok 2017
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.8 návrh na III. zmenu rozpočtu príspevkovej
organizácie Údržba mesta KNM na rok 2017
II. schvaľuje III. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM na rok 2017
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.9 návrh na II. zmenu rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové
Mesto na rok 2017
II. schvaľuje II. zmenu rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto na rok 2017
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.10 návrh na III. zmenu rozpočtu CVČ Komenského na
rok 2017
II. schvaľuje III. zmenu rozpočtu CVČ Komenského na rok 2017
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9.11 informáciu k zmene rozpočtu presunom
rozpočtových prostriedkov – ZŠ Clementisova, MŠ Litovelská
II. berie na vedomie informáciu k zmene rozpočtu presunom rozpočtových prostriedkov – ZŠ
Clementisova, MŠ Litovelská
(13/0/1/3 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 10:
Návrh na poverenie primátora mesta Kysucké Nové Mesto vykonať rozpočtové opatrenia
v kapitálovej časti rozpočtu v období do konca roka 2017 a k tomu zodpovedajúce pohyby na
peňažných fondoch mesta z minulých rokov bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – predložený návrh stratil opodstatnenie, sťahuje sa z rokovania.
K bodu č. 11:
Použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov mesta z minulých rokov – prevod č. 5
bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11 použitie finančných prostriedkov z ostatných fondov
mesta – prevod č. 5 z peňažných fondov minulé roky (materiál z V. zmeny rozpočtu na rok
2017 a prevody do výšky rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2017 po V. zmene)
nasledovne:
 Prebytok minulé roky vo výške (analytika 1 v S3) :
Investičná akcia č.
441
Miestna komunikácia Pod brehom (Oškerda) (proj.dok.)
- 844 €
403
Rekonštrukcia chodníka a ver. osvetlenia MK Litovelská
- 121 280 €
387
Areál polikliniky
+ 60 000 €
426
Tréningové ihrisko s umelou trávou spolu, v tom:
- 141 685 €
GP porealizačné zameranie
+ 844 €
Striedačky
+ 7 471 €
Zníženie použitia zo zdroja 46 o čiastku poukázanú SFZ
- 150 000 €
440
Minigaléria Zvonica – komunitné centrum Dubie
+ 3 500 €
427
Obnova komplexu MŠ 9. mája
+ 22 309 €
bez č. Traktor na údržbu športovísk v areáli štadióna
+ 28 000 €
Prevody spolu vo výške:
- 150 000 €
II. schvaľuje použitie finančných prostriedkov z ostatných fondov mesta - prevod č. 5
finančných prostriedkov z ostatných fondov mesta – minulé roky (materiál z V. zmeny
rozpočtu na rok 2017 a prevody do výšky rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2017 po
V. zmene) vo výške :
 Prebytok minulé roky vo výške (analytika 1 v S3) :
Investičná akcia č.
441
Miestna komunikácia Pod brehom (Oškerda) (proj.dok.)
- 844 €
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403
387
426

Rekonštrukcia chodníka a ver. osvetlenia MK Litovelská
- 121 280 €
Areál polikliniky
+ 60 000 €
Tréningové ihrisko s umelou trávou spolu, v tom:
- 141 685 €
GP porealizačné zameranie
+ 844 €
Striedačky
+ 7 471 €
Zníženie použitia zo zdroja 46 o čiastku poukázanú SFZ
- 150 000 €
440
Minigaléria Zvonica – komunitné centrum Dubie
+ 3 500 €
427
Obnova komplexu MŠ 9. mája
+ 22 309 €
bez č. Traktor na údržbu športovísk v areáli štadióna
+ 28 000 €
Prevody spolu vo výške:
- 150 000 €
(12/0/1/4 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 12.1:
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta na roky 2018 až 2020 bolo
poslancom doručené v písomnej forme.
 p. Randa – procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 12.1 – 12.5 am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č- 12.1 – 12.5 am blok.
14/0/2/1 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Mihalda – požiadavky ŠJ ZŠ Dolinský potok – odkiaľ sa budú čerpať financie?
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – do tohto návrhu rozpočtu sa to nedalo zahrnúť.
Požiadavky ŠJ ZŠ Dolinský potok aj ostatných škôl budú riešené úpravou rozpočtu.
 p. Mihalda – fondy EÚ – zhodnocovanie bio odpadu, dôkladne zdokladovať oprávnené
náklady.
 p. Hartel, primátor mesta – investícia bola vybudovaná mimo mesta. Občania ju nevidia,
ale plní funkciu pre naše mesto. Mesto vďaka nej likviduj biologický odpad v súlade so
zákonom.
 p. Mihalda – neplánuje sa bio odpad aj pre paneláky?
 p. Hartel, primátor mesta – TKO od činžiakov sa triedi, dodržiavajú sa aj týmto príslušné
percentá. Je to v súlade s platnými normami.
 p Mihalda – blížime sa k percentám separovania odpadu stanoveným výhľadovo EÚ?
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – nepribližujeme
 p. Poláček – nevieme roztriediť papier, sklo, plasty, nie ešte bio odpad. Je to na
ľuďoch, aby správne triedili.
 p. Behúň – triedenie odpadu sa zhoršuje, mieša sa jedna komodita cez druhú.
Vyzývam občanov aby zodpovedne pristupovali k triedeniu.
 p. Hartel, primátor mesta – pokiaľ nebudeme riadne triediť, vyhadzujeme si peniaze
z vlastného vrecka.
 p. Neslušan – robiť osvetu aj na školách. Poplatok za zmiešaný odpad je omnoho vyšší
ako za triedený.
 p. Holienčik – všetky školy boli vyzvané, iniciatíva je.
 p. Randa – v I. úprave rozpočtu 2018 riešiť financie na osvetlenie chodníka okolo kostola.
Predložil návrh na uznesenie – viď príloha č. 2
 p. Hartel, primátor mesta – takýchto požiadaviek je mnoho, treba stanoviť priority,
nepredpokladám, že všetkým požiadavkám vyhovieme. Berieme toto do databázy.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – musí sa urobiť zoznam priorít, napriek tomuto trváš
na hlasovaní?
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 p. Golis – nie je jednoduché k niečomu sa zaviazať do budúcnosti. Všetci poslanci
takto mohli urobiť. Navrhujem, aby sme tento návrh neodhlasovali ako našu
povinnosť do budúcna.
 p. Holienčik – skutočne by som teraz nerobil zmeny, dajme to ako prioritu. Jednou
zmenou urobíme chaos v rozpočte.
p. Randa – navrhol som rozpočet schváliť tak ako je, ale túto požiadavku v I. úprave
zahrnúť.
p. Drexler - kapitálový rozpočet – návrh rozpočtu predkladá viac ako je v peňažných
fondoch. Ako to je?
p. Chládková, hlavná kontrolórka – z prebytku minimálne 10 % ide do rezervného fondu,
ostatné financie z prebytku sú na peňažných fondoch z minulého roku. Stav peňažných
fondov z minulých rokov, po schválení záverečného účtu mesta za predchádzajúci rok, je
2 154 370,43 €. V roku 2017 schválilo mestské zastupiteľstvo použitie peňažných
prostriedkov z týchto fondov vo výške 1 860 040 €. Návrh rozpočtu mesta predpokladá
ďalšie použitie peňažných fondov vo výške 376 600 €, čo je o 82 269,57 € viac ako je
v peňažných fondoch z minulých rokoch mesta k dispozícií. Z uvedených údajov vyplýva,
že mesto nedisponuje dostatočným množstvom finančných prostriedkov na peňažných
fondoch z minulých rokov, aby boli pokryté všetky akcie a túto skutočnosť je potrebné pri
návrhu rozpočtu mesta zohľadniť. Ešte nikdy sa nestalo, že by sa použili všetky financie
z minulých rokov aj rezervný fond.
 p. Holienčik – nie všetci sme účtovníci. Jedna vec je čo sa zaúčtuje, čo dostaneme
späť, treba to vysvetliť.
p. Bílešová, odd. finančné – tá čiastka 1 860 040 je už nižšia o sumu 150 tis., čo uhradil
futbalový zväz. Čo je kryté upraveným rozpočtom neznamená, že je použité. Prechádza to
do budúceho roka, ale budú sa z toho financovať tieto akcie. Pre veľké akcie nevieme aké
bude predfinancovanie, ako bolo aj pri dome kultúry, poliklinike.
p. Drexler – vyplýva z toho, že výpočet peňazí prevyšuje náš rozpočet na akcie, ktoré sme
si odsúhlasili. Teoreticky ich nemáme všetky kryté. Rozhodujme o tom, na čo máme.
p. Chládková, hlavná kontrolórka – vychádzam z tých uznesení, ktoré sú schválené.
p. Bílešová, odd. finančné – ešte čakáme financie za MŠ 9. mája
p. Hartel, primátor mesta – veľmi zodpovedne rozhodujeme, finančné oddelenie to
nepustí, keď nie sú financie.
p. Fabšík – toto je pre nás taký zdvihnutý prst. Rozpočty – kladie sa dôraz na strategické
plánovanie – opravy ulíc Bottova, ku lipke, a pod. – v rozpočtoch nemáme naplánované
financie, ktoré sme odobrili. Vychádza mi, že budeme v mínuse. Prečo sa tam nedostali
aspoň hrubé odhady na tieto komunikácie?
p. Ježo, prednosta MsÚ – zatiaľ sú naplánované len náklady na PD, po jej zhotovení z nej
vyplynie suma na investície.
p. Fabšík – všetko čo tam dáme je lepšie ako tá nula, čo teraz svieti na Neslušskej ceste.
Z pohľadu strategického plánovania by tam nemala byť nula, nemôže to byť na jeden rok.
Prečo na bytovú výstavbu je odhad a tuto to nešlo.
p. Jureková, odd. investičné – na IBV Podstránie je projekt, ten hovorí odhadovú sumu.
Pri komunikáciách je to zložitejšie.
 p. Neslušan – keď vieme približne koľko stojí projekt, vieme koľko nás stál chodník
na inej ulici, dať tam predbežnú sumu.
 p. Randa – ročný rozpočet nie je strategický dokument v zmysle zákona
o rozpočtových pravidlách. Orientačný rozpočet na roky 2019 – 2020 berieme iba na
vedomie, bude sa postupne vyvíjať.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.1 stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu
rozpočtu mesta na roky 2018 až 2020
II. berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu mesta na roky
2018 až 2020.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.2 návrh rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na roky
2018-2020
II. schvaľuje rozpočet mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2018
III. berie na vedomie rozpočet mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2019-2020
Rozpočet
na rok
2018

Rozpočet
na rok
2019

Rozpočet
na rok
2020

v€
A. BEŽNÉ PRÍJMY:

10 221 166 10 221 166 10 221 166

z toho - samosprávny orgán Mesto Kysucké Nové Mesto
- školstvo

B. BEŹNÉ VÝDAVKY:

9 637 906

9 637 906

9 637 906

583 260

583 260

583 260

10 205 106 10 201 629 10 192 619

z toho - samosprávny orgán Mesto Kysucké Nové Mesto
- školstvo

C. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

D. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ

4 694 885

4 691 408

4 682 398

5 510 221

5 510 221

5 510 221

5 000

5 000

5 000

493 217

493 217

493 217

499 717

214 900

104 900

27 560

27 560

27 560

52 040

52 040

52 040

400 131

400 131

400 131

Rozpočet MŠ Komenského
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Rozpočet MŠ Litovelská
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Bežné príjmy
Bežné výdavky

47 820

47 820

47 820

352 676

352 676

352 676

71 999

71 999

71 999

500 842

500 842

500 842

165 480

165 480

165 480

1 389 239

1 389 239

1 389 239

89 800

89 800

89 800

1 090 825

1 090 825

1 090 825

77 221

77 221

77 221

762 126

762 126

762 126

52 420

52 420

52 420

808 582

808 582

808 582

26 480

26 480

26 480

205 800

205 800

205 800

617 069

617 069

617 069

Rozpočet MŠ 9. mája
Bežné príjmy
Bežné výdavky

Rozpočet ZŠ Nábrežná
Bežné príjmy
Bežné výdavky

Rozpočet ZŠ Clementisova
Bežné príjmy
Bežné výdavky

Rozpočet ZŠ Dolinský potok
Bežné príjmy
Bežné výdavky

Rozpočet ZUŠ
Bežné príjmy
Bežné výdavky

Rozpočet CVČ
Bežné príjmy
Bežné výdavky

Rozpočet MsKŠS
Bežné príjmy
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Bežné výdavky

617 069

617 069

617 069

Bežné príjmy

916 355

913 761

913 761

Bežné výdavky

916 355

913 761

913 761

Rozpočet Údržba mesta

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.3 návrh programového rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto na roky 2018 – 2020
II. schvaľuje programový rozpočet mesta Kysucké Nové Mesto rok 2018
III. berie na vedomie programový rozpočet mesta Kysucké Nové Mesto roky 2019-2020
BEŽNÉ VÝDAVKY
Organizácia

Program/
Názov
Podprogram

Mesto

Program 1:

Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 Rozpočet 2020

Program 2:

Plánovanie, manažment a
kontrola
Propagácia a marketing

439 571
18 830

439 571
18 830

439 571
18 830

Program 3:

Interné služby

216 690

210 590

210 590

Program 4:

Služby občanom

133 158

133 158

133 158

Program 5:

Bezpečnosť

438 586

450 751

450 751

Program 6:

Odpadové hospodárstvo

480 005

480 005

480 005

Program 7:

Komunikácie

111 515

111 094

111 094

Program 8:

Doprava

9 493

10 000

10 000

Program 9:

Vzdelávanie

69 930

58 530

58 530

Program
10:
Program
11:
Program
12:
Program
13:
Program
14:
Program
15:

Šport

0

0

0

86 660

87 260

88 150

54 700

50 700

50 700

453 405

451 905

441 905

275 188

275 188

275 188

373 730
3 161 461

382 996
3 160 578

383 096
3 151 568

Kultúra
Prostredie pre život
Bývanie
Sociálne služby
Administratíva

SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY
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KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Organizácia

Program/
Názov
Podprogram

Mesto

Program 1:

Rozpočet
2018

Rozpočet
2019

Rozpočet
2020

0

0

0

Program 3:

Plánovanie, manažment a
kontrola
Interné služby

25 000

5 000

5 000

Program 5:

Bezpečnosť

10 900

4 900

4 900

Program 6:

Odpadové hospodárstvo

111 617

0

0

Program 7:

Komunikácie

92 000

0

100 000

Program 9:

Vzdelávanie

156 400

0

0

Program 10:
Program 11:
Program 12:
Program 13:

Šport
Kultúra
Prostredie pre život
Bývanie

3 300
30 000
64 000

0
0
0

493 217

0
0
0
200 000
209 900

109 900

Rozpočet
2018
27 560
27 560

Rozpočet
2019
27 560
27 560

Rozpočet
2020
27 560
27 560

Rozpočet
2019

Rozpočet
2020

SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
FINANČNÉ OPERÁCIE
Organizácia
Mesto

Program/
Názov
Podprogram
Program 15: Administratíva

SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE

BEŽNÉ VÝDAVKY PO

Rozpočet
2018

Organizácia

Program/
Názov
Podprogram

MKSŠ

Program 2:

Propagácia a marketing

Program 10:
Program 11:

Šport
Kultúra

Spolu MKSŠ

Údržba mesta Program 4:

Služby občanom

15

2 500

2 500

2 500

286 975
327 594

286 975
327 594

286 975
327 594

617 069

617 069

617 069

4 300

4 300

4 300

Program 5:

Bezpečnosť

Program
12:
Program
15:

Prostredie pre život
Administratíva

Spolu Údržba mesta
VÝDAVKY MESTA BEZ RO s právnou subjektivitou

159 573

158 892

158 892

751 782

749 869

749 869

700
916 355

700
913 761

700
913 761

5 215 662

4 928 868

4 819 858

1 387 807

1 387 807

1 387 807

1 432
1 389 239

1 432
1 389 239

1 432
1 389 239

1 086 245

1 086 245

1 086 245

4 580
1 090 825

4 580
1 090 825

4 580
1 090 825

760 424

760 424

760 424

1 702
762 126

1 702
762 126

1 702
762 126

399 431

399 431

399 431

700
400 131

700
400 131

700
400 131

351 910

351 910

351 910

766
352 676

766
352 676

766
352 676

BEŽNÉ VÝDAVKY RO s právnou subjektivitou
ZŠ Nábrežná

Program 9:

Vzdelávanie

Program
14:

Sociálne služby

Spolu:

ZŠ
Program 9:
Clementisova
Program
14:

Vzdelávanie
Sociálne služby

Spolu:

ZŠ Dolinský
potok

Program 9:

Vzdelávanie

Program
14:

Sociálne služby

Program 9:

Vzdelávanie

Program
14:

Sociálne služby

Program 9:

Vzdelávanie

Program
14:

Sociálne služby

Spolu:

MŠ
Komenského

Spolu:

MŠ
Litovelská

Spolu
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MŠ 9. mája

Program 9:

Vzdelávanie

Program
14:

Sociálne služby

CVČ

Program 9:

ZUŠ

Program 9:

500 609

500 609

500 609

233
500 842

233
500 842

233
500 842

Vzdelávanie

205 800

205 800

205 800

Vzdelávanie

808 582

808 582

808 582

5 510 221

5 510 221

5 510 221

10 725 883

10 439 089

10 330 079

10 725 883

10 439 089

10 330 079

10 205 106

10 201 629

10 192 619

493 217

209 900

109 900

27 560

27 560

27 560

Spolu:

VÝDAVKY RO s právnou subjektivitou

VÝDAVKY MESTA s RO s právnou subjektivitou

VÝDAVKY SPOLU
z toho:
BEŽNÉ
KAPITÁLOVÉ
FINANČNÉ OPERÁCIE

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.4 návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta
Kysucké Nové Mesto na rok 2018, 2019 a 2020
II. schvaľuje rozpočet príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM za rok 2018.
III. berie na vedomie rozpočet príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM za rok 2019

a 2020.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.5 návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS
Kysucké Nové Mesto na rok 2018, 2019 a 2020
II. schvaľuje rozpočet príspevkovej organizácie MKŠS Kysucké Nové Mesto na rok 2018,
2019 a 2020.
(14/0/1/2 – uznesenia boli schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.1 poslanecký návrh na zabezpečenie finančných
prostriedkov na osvetlenie chodníka okolo kostola sv. Jakuba
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II. ukladá pri prvej úprave rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2018 zabezpečiť
finančné prostriedky na osvetlenie chodníka okolo kostola sv. Jakuba. Vypracovať
projektovú dokumentáciu vrátane realizácie verejného osvetlenia najneskôr do konca
mája 2018.
T: v texte
Z: prednosta MsÚ
(6/4/6/1 – uznesenie nebolo schválené)
K bodu č. 13.1:
Návrh na uznesenie ohľadom odpredaja pozemku pre Amirp, spol. s r.o. Považská Bystrica
bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Golis – procedurálny návrh – prerokovať body č. 13.1 – 13.10 am blok, o každom
návrhu hlasovať osobitne.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať doby č. 13.1 – 13.10 am blok, o každom
návrhu hlasovať osobitne.
(14/0/2/1 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Šerík – návrh nesedí s dôvodovou správou, kde sa hovorí o minimálnom nájomnom.
Keď hovoríme o minimálnom nájomnom, nedávajme rozpätie od – do. Ako to bude od
1.1.2018 – budú sa doterajšie zmluvy upravovať?
 p. Ježo, prednosta MsÚ – ceny musia ísť podľa doterajších predpisov + inflácia sa môže
pripočítať.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – stanovme teda stred tých rozpätí.
 p. Čierňava, MKŠS – prikláňam sa k tomu, aby minimálna cena nebola stanovená od – do.
Stanoviť 1 cenu ako minimálnu.
 p. Poláček – minimálna jedna cena, od tej sa odrážať. Chýba mi tu ešte jedna tabuľka,
koľko bolo doteraz.
 p. Randa – znalec dal rozpätie preto, že každý priestor je iný. Podľa mňa nevidím
dôvod, prečo by to rozpätie tam nemalo byť.
 p. Hartel, primátor mesta – priestory vyberáme súťažou. Toto bude základný údaj, od
ktorého sa odrazíme.
 p. Golis – toto je znalecký posudok, je to pre nás určité vodítko. Možno ešte dopracovať
na jednotlivé chodby, poschodia a pod.
 p. Čierňava, MKŠS – ak by ostalo rozpätie, tak nejakou smernicou určiť, kto bude mať
právomoc. Toto uznesenie ruší to predchádzajúce?
 p. Hartel, primátor mesta – zaviazať správcov budov vnútornou smernicou, určiť spodnú
hranicu. V rámci objektu nech správca určí tento priestor bude v takom rozpätí a tento
priestor v tomto rozpätí.
 p. Holienčik – popisy oblastí – týka sa to všetkých objektov, ktoré sú v meste
 p. Drexler – my sme majetok niekomu zverili do správy. Toto je iba minimálna cena, do
súťaže môže dať sumu vyššiu ako je táto stanovená. Na súťaži sa nemôže objaviť nižšia
cena.
 p. Golis – materiál č. 13.3 – už sa to raz zamietlo, teraz je to tu znova. Aby to
nezasahovalo do cesty. Prečo ten pán chce len časť toho pozemku?
 p. Poláček – toto sme už schválili, bolo to na jednom parcelnom čísle, potom bolo zistené,
že sú tam 3 čísla.
 p. Hollá – prenájom pozemkov – sú ulice, nie je účel. Táto suma je za všetko rovnaká?
Nesedia mi tiež priority, centrum, širšie centrum.
 p. Mihalda – materiál č. 13.4 – čo žiada?
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 p. Hartel, primátor mesta – ide o zámenu. Cesta, ktorá vedie na polia delí jeho majetok.
Zámenou sa scelí pozemok žiadateľa a prístup na polia zostane zachovaný.
 p. Mihalda – upúšťame od pohľadávok?
 p. Hartel, primátor mesta – buď sú zomretí, nie sú to vymožiteľné pohľadávky.
 p. Fabšík – materiál č. 13.2 – teplovodná prípojka je v rozpore s projektom, akým
spôsobom sa budú riešiť ďalšie stavby? Jednalo sa s Istrofinalom, majú to dohodnuté
s Kysucou, kto bude vlastníkom rozvodov? Bolo by dobré keby vlastníkom bolo
mesto.
 p. Mihalda – prejde to všetko na mesto – majetok.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – prenájom pozemkov pod terasy – doteraz to bolo
podľa VZN. Nedotkne sa to existujúceho VZN?
 p. Ježo, prednosta MsÚ – toto je dlhodobý nájom, krátkodobý prenájom je podľa VZN.
 p. Hartel, primátor mesta – pokiaľ VZN je platné, podľa navrhnutého cenníka sa bude
oceňovať všetko čo neobsahuje VZN.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.1 žiadosť žiadateľa: Amirp, spol. s r. o., Tatranská
298, Považská Bystrica, IČO: 31605435, o odpredaj časti pozemku – p. č. C KN 143/8
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. b/ zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom
znení (pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy,
ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou) predaj časti
pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 1880 v k. ú. Kysucké Nové Mesto – parcely č. C
KN 143/8, ktorá je totožná s novovytvorenými parcelami č. C KN 143/113 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 29 m2 a C KN 143/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere
725 m2, ktoré boli odčlenené geometrickým plánom č. 36442500-141/2017, ktorý
vypracovala spoločnosť SYKO, s.r.o. Žilina dňa 28. 07. 2017 a ktorý bol úradne overený
Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor, dňa 07. 08. 2017 pod č.
353/17, do výlučného vlastníctva žiadateľa: Amirp, spol. s r. o., Tatranská 298, Považská
Bystrica, IČO: 31605435, za cenu podľa znaleckého posudku, ktorý si dá na vlastné
náklady vypracovať žiadateľ s tým, že znalca určí mesto.
Jedná sa o prebytočný nehnuteľný majetok mesta, na ktorom sa nachádza stavba
maloobchodnej predajne č. s. 1099 vo vlastníctve žiadateľa.
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.2 žiadosť spoločnosti ISTROFINAL BD KNM, s. r. o.,
Mydlárska 8718/7A, 010 01 Žilina, IČO: 50857592, o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena na časti parcely č. C KN 1047/1 v k. ú. Kysucké Nové Mesto,
ktorá je zapísaná na LV č. 1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na časť parcely
č. C KN 1047/1 v k. ú. KNM zapísanej na LV č. 1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta
Kysucké Nové Mesto s oprávneným z vecného bremena: ISTROFINAL BD KNM, s. r. o.,
Mydlárska 8718/7A, 010 01 Žilina, IČO: 50857592, na dobu neurčitú za odpadu určenú
znaleckým posudkom, ktorý vypracuje na vlastné náklady oprávnený z vecného bremena
s tým, že presná poloha vecného bremena bude zakreslená v geometrickom pláne
a zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená v lehote do jedného roka od
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realizácie stavieb a jeho zameraní geodetom – po vyhotovení porealizačného
geometrického plánu s vyznačením skutočného rozsahu vecného bremena na
nehnuteľnosti dotknutej stavbou. Účel vecného bremena - umiestnenie stavieb:
- Prípojka VN
- Rozšírenie vodovodu, napojenie na verejný vodovod,
- Rozšírenie teplovodu pozdĺž Sládkovičovej ulice,
- Rozšírenie teplovodu prechod cez križovatku na Sládkovičovej ulici,
- Napojenie komunikácie na Sládkovičovu ulicu
- Rozšírenie verejného osvetlenia,
Uznesenie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
(16/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.3 žiadosť p. Jozefa Macúša, trvale bytom Dolinský
potok 1332/37/A, 024 01 Kysucké Nové Mesto o odkúpenie časti pozemku – parcely č. C
KN 3751/3, zapísanej na LV č. 1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta KNM, a časť parcely
č. E KN 6161 ostatné plochy, ktorá je zapísaná na LV č. 7513 v k. ú. Kysucké Nové Mesto
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, zapísanej na liste vlastníctva č. 1880, ktorá je totožná
s novovytvorenou parcelou č. C KN 3751/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 57
m2, časť parcely č. E KN 6161 ostatné plochy, ktorá je zapísaná na LV č. 7513 a je
totožná s novovytvorenými parcelami č. C KN 4140/2 ttp o výmere 52 m2, C KN 4876/6
zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2 a C KN 4876/7 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 22 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, pričom presná špecifikácia a výmera je
uvedená v geometrickom pláne č. 133/2017, ktorý vypracovala GEOKANCELÁRIA
Kysucké Nové Mesto, Ing. Štefan Chládek, dňa 15. 08. 2017 a ktorý bol úradne overený
Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor , dňa 12. 09. 2017 pod č.
394/2017, 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 nehnuteľný majetok mesta KNM.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Prístup na pozemky, ktoré sú predmetom prevodu, je
z pozemku žiadateľa. Pozemky sú neudržiavané a žiadateľ má záujem zabezpečiť
starostlivosť o tieto pozemky. Jedná sa o verejný záujem.
Do zmluvy zakotviť zabezpečenie prístupu spoločnosti SEVAK, a. s. k vodárni, ktorá sa
nachádza v blízkosti predmetu prevodu.
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
III. ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste č. 132/2017 zo dňa
15.06.2017, ktorým bol schválený odpredaj časti parcely č. C KN 3751/3 zastavané
plochy a nádvoria o výmere cca 50 m2 z celkovej výmery 78 m2 pre žiadateľa: Jozefa
Macúša, trvale bytom Dolinský potok 1332/37/A, 024 01 Kysucké Nové Mesto.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.4 návrh zámeny nehnuteľností z dôvodov hodných
osobitného zreteľa medzi mestom Kysucké Nové Mesto a Jozefom Ragulom, trvale bytom:
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Budatínska Lehota č. 75, Kysucké Nové Mesto tak, ako je uvedená v bode II/ tohto návrhu
na uznesenie
II. schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku mesta Kysucké Nové Mesto na základe čl. 4/ ods.
4/ písm. a/ Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Kysucké Nové Mesto a §u 7a/ ods. 2/ písm. c/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a spôsob
prevodu prebytočného majetku mesta Kysucké Nové Mesto z dôvodu hodného osobitného
zreteľa vo verejnom záujme v zmysle §-u 9a/ ods. 8/ písmeno e/ Zákona č. 507/2010 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí za účelom zámeny tohto
majetku: Vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, 024
01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 0031409 - pozemok - parcela č. E KN 427/1 zastavané
plochy a nádvoria zapísaná na LV č. 1789 v k. ú. Budatínska Lehota, ktorej časť ako
novovytvorená parcela č. C KN 358/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2,
podľa geometrického plánu č. 183/2016, ktorý vypracovala GEOKANCELÁRIA Kysucké
Nové Mesto dňa 12.01.2017, úradne overený Okresným úradom Kysucké Nové Mesto –
katastrálny odbor dňa 26.01.2017 pod č. 9/2017, za parcelu č. C KN 356/1 záhrada
zapísaná na liste vlastníctva č. 1912 v k. ú. Budatínska Lehota, ktorej časť je totožná
s novovytvorenou parcelou č. C KN 356/3 záhrada o výmere 135 m2 vo výlučnom
vlastníctve p. Jozefa Ragulu, Budatínska Lehota č. 75.
V zmysle tejto zámeny sa:
 Mesto Kysucké Nové Mesto stáva výlučným vlastníkom novovytvorenej parcely č. C
KN 356/3 záhrada o výmere 135 m2 v k. ú. Budatínska Lehota,
 p. Jozef Ragula, Budatínska Lehota č. 75 sa stáva výlučným vlastníkom
novovytvorenej parcely č. C KN 358/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2
v k. ú. Budatínska Lehota.
Zmluvné strany si nebudú navzájom vyplácať finančné náhrady za rozdielnu výmeru
pozemkov (mesto Kysucké Nové Mesto získava väčšiu výmeru pozemku ako p. Jozef
Ragula).
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Ucelenie pozemkov a zlepšenie prístupu k pozemkom obidvoch účastníkov zámennej
zmluvy.
Zámena nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.5 návrh na stanovenie ceny nájomného za prenájom
pozemkov vo vlastníctve mesta za cenu podľa znaleckého posudku č. 8/2017
vypracovaného znalcom Ing. Jánom Kandríkom (príloha č. 1).
Návrh na stanovenie ceny nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vybraných
nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta za cenu podľa znaleckého posudku č. 19/2017
vypracovaného znalcom Ing. Jánom Kandríkom (príloha č. 2).
Návrh na stanovenie ceny nájomného za prenájom priestorov v objekte Poliklinika, ul.
Belanského
II. schvaľuje
a) Ceny nájomného za prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta za cenu podľa
znaleckého posudku č. 8/2017 vypracovaného znalcom Ing. Jánom Kandríkom
(príloha č. 1). V cenách bude zohľadnená inflácia vykazovaná Štatistickým úradom
SR. Ceny nájomného za pozemky, ktoré nie sú priamo uvedené v znaleckom posudku
v časti popis oblasti a zoznam ulíc, budú navrhnuté komisiou finančnou,
podnikateľských činností a správy majetku a schválené orgánom mesta príslušným
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podľa Zásad o hospodárení s majetkom mesta podľa približnej lokalizácie do
príslušnej oblasti podľa znaleckého posudku.
b) Ceny nájomného za prenájom nebytových priestorov vybraných nehnuteľností vo
vlastníctve mesta za cenu podľa znaleckého posudku č. 19/2017 vypracovaného
znalcom Ing. Jánom Kandríkom (príloha č. 2). V cenách bude zohľadnená inflácia
vykazovaná Štatistickým úradom SR. Výšku nájomného navrhne komisia finančná,
podnikateľských činností a správy majetku a schváli orgán mesta príslušný podľa
Zásad o hospodárení s majetkom mesta.
c) Na ceny nájomného za nebytové priestory, ktoré nie sú priamo uvedené v znaleckom
posudku č. 19/2017, sa bude tento znalecký posudok vzťahovať podporne.
V takýchto prípadoch cenu nájomného navrhne komisia finančná, podnikateľských
činností a správy majetku a schváli orgán mesta príslušný podľa Zásad o hospodárení
s majetkom mesta. V cenách bude zohľadnená inflácia vykazovaná Štatistickým
úradom SR.
d) Cenu nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte č. 1346 Poliklinika na
ul. Belanského v k.ú. Kysucké Nové Mesto vo výlučnom vlastníctve mesta zapísanom
na LV č. 1880 vo výške 19,70 €/1m2/rok bez služieb. V cene bude zohľadnená inflácia
vykazovaná Štatistickým úradom SR. Výška ceny nájomného je stanovená
s prihliadnutím na snahu mesta obsadiť a udržať ambulancie lekárov v priestoroch
polikliniky.
III. ruší
a) uznesenie mestského zastupiteľstva mesta Kysucké Nové Mesto č. 1/2004 o výške
nájomného nebytových priestorov v priestoroch Domu služieb ul. Vajanského Kysucké
Nové Mesto,
b) uznesenie mestského zastupiteľstva mesta Kysucké Nové Mesto č. 1/2005 o výške
nájomného nebytových priestorov Polikliniky ul. Belanského Kysucké Nové Mesto.
(16/1/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.6 návrh škodovej a likvidačnej komisie mesta
a návrhov za organizačné útvary mesta Kysucké Nové Mesto - bytové a nebytové
hospodárstvo, organizačného oddelenia a oddelenia finančného a správy majetku:
na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok a odpísanie nedaňových
pohľadávok
z účtovnej evidencie podľa priložených prehľadov v celkovej výške
47 344,96€.
II. schvaľuje trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok a následne ich
odpísanie z účtovnej evidencie podľa priložených prehľadov v celkovej výške 47 344,96 €,
z toho:
a) pohľadávky predložené bytovým a nebytovým hospodárstvom trvalo upustené od
vymáhania z dôvodu, že dlžník zomrel vo výške 1 713,34 € podľa priloženej prílohy č.
1,
b) pohľadávky predložené právnym referátom trvalo upustené od vymáhania z dôvodu
nevymožiteľnosti a premlčania vo výške 36 635 € podľa priloženej prílohy č. 2,
c) pohľadávky predložené oddelením finančným a správy majetku z dôvodu
nevymožiteľnosti a premlčania vo výške 8 996,62 € podľa priloženej prílohy č. 3.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.7 návrh na trvalé upustenie od vymáhania
nedaňových pohľadávok a ich následné odpísanie z účtovnej evidencie Mestského
kultúrno-športového strediska podľa priloženého návrhu v celkovej výške: 4.974,35 €
II. schvaľuje trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok a ich následné
odpísanie z účtovnej evidencie podľa priloženého prehľadu predloženého Mestským
kultúrno-športovým strediskom v Kysuckom Novom Meste z dôvodu nevymožiteľnosti
a premlčania v celkovej výške: 4.974,35 €.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.8 návrh na usporiadanie práv k majetku k 21.12.2017
na: KYSUCA s.r.o. Matice slovenskej 620/3 Kysucké Nové Mesto
návrh prevodu správy majetku k 21.12.2017 na: ZŠ Clementisova č. 616/1 Kysucké Nové
Mesto, ZUŠ Štúrova č. 467/6 Kysucké Nové Mesto, Údržba mesta Cesta do Rudiny 637/10
Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje usporiadanie práv k majetku k 21.12.2017 na: KYSUCA s.r.o. Matice slovenskej
620/3 Kysucké Nové Mesto
prevod správy majetku k 21.12.2017 na: ZŠ Clementisova č. 616/1 Kysucké Nové Mesto,
ZUŠ Štúrova č. 467/6 Kysucké Nové Mesto, Údržba mesta Cesta do Rudiny 637/10
Kysucké Nové Mesto
(16/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.9 návrh na vyňatie práva k majetku k 21.12.2017 z
KYSUCA s.r.o. Matice slovenskej 620/3 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje vyňatie práva k majetku k 21.12.2017 z KYSUCA s.r.o. Matice slovenskej 620/3
Kysucké Nové Mesto
(16/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Hartel, primátor mesta – vzhľadom k tomu, že komisia finančná a správy majetku
materiál č. 13.10 neodporúča schváliť, hlasuje sa najskôr o návrhu komisie, teda
neodporúča schváliť.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.10 žiadosť Centra sociálnych služieb Kamence o
odpustenie úhrady za vedľajšie poskytované služby pri výpožičke priestoru na úschovu
vozíkov pre imobilných pacientov vo výške 12 € mesačne
II. neschvaľuje Centru sociálnych služieb Kamence odpustenie úhrady za vedľajšie
poskytované služby pri výpožičke priestoru na úschovu vozíkov pre imobilných pacientov
vo výške zálohovej platby 12 € mesačne vrátane prípadného doplatku za služby
vyplývajúceho z ročného zúčtovania nákladov. (1/6/9/1 – uznesenie nebolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.10 žiadosť Centra sociálnych služieb Kamence o
odpustenie úhrady za vedľajšie poskytované služby pri výpožičke priestoru na úschovu
vozíkov pre imobilných pacientov vo výške 12 € mesačne
II. schvaľuje Centru sociálnych služieb Kamence
odpustenie úhrady za vedľajšie
poskytované služby pri výpožičke priestoru na úschovu vozíkov pre imobilných pacientov
vo výške zálohovej platby 12 € mesačne vrátane prípadného doplatku za služby
vyplývajúceho z ročného zúčtovania nákladov. (15/0/1/1 - uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 14:
Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste na rok 2018 bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Drexler – ten IV. štvrťrok dať preč, berieme to iba na vedomie.
 p. Neslušan – upraviť doručenie materiálu na zastupiteľstvo 7 dní dopredu
 p. Svrčková – to by sa musel otvoriť rokovaní poriadok
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14 plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kysuckom
Novom Meste na rok 2018
II. berie na vedomie plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste na
rok 2018:
I. štvrťrok
15. marca 2018
II. štvrťrok
14. júna 2018
III. štvrťrok
13. septembra 2018
IV. štvrťrok
13. decembra 2018 (16/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 15:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto na I. polrok
2018 bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15 návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta Kysucké Nové Mesto na I. polrok 2018
II. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto na I.
polrok 2018
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16:
Oznámenie o odstúpení riaditeľky organizácie Údržba mesta Kysucké Nové Mesto bolo
poslancom doručené v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16 odstúpenie Mgr. Dáši Jakubcovej z funkcie riaditeľky
príspevkovej organizácie: ÚDRŽBA MESTA KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, Cesta do Rudiny
637, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 30231281, ku dňu 31.12.2017
II. berie na vedomie odstúpenie Mgr. Dáši Jakubcovej z funkcie riaditeľky príspevkovej
organizácie: ÚDRŽBA MESTA KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, Cesta do Rudiny 637, 024 01
Kysucké Nové Mesto, IČO: 30231281, ku dňu 31.12.2017
III. v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení § 11/ ods. 4/ písm. l/
odvoláva Mgr. Dášu Jakubcovú z funkcie riaditeľky príspevkovej organizácie: ÚDRŽBA
MESTA KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, Cesta do Rudiny 637, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
IČO: 30231281, ku dňu 31.12.2017
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.1:
 p. Hartel, primátor mesta – o personálnych veciach sa hlasuje v tajnom hlasovaní.
Navrhujem odsúhlasiť si spôsob hlasovania za doplnenie člena komisie.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.1 spôsob hlasovania za doplnenie člena komisie
školstva a mládeže
II. schvaľuje verejné hlasovanie za doplnenie člena komisie školstva a mládeže
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 16.1 doplnenie komisie školstva a mládeže o zástupcu
mládežníkov
II. schvaľuje doplnenie komisie školstva a mládeže o zástupcu mládežníkov – Lukáš
Hrošovský.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.1:
 p. Behúň – procedurálny návrh – prerokovať body č. 17.1 – 17.5 am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh prerokovať body č. 17.1 až 17.5 am blok.
(14/0/1/2 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.1 žiadosť Gaudium vitae s.r.o., Na Záplotí 206, 013
02 Nededza o prenájom časti nebytových priestorov v objekte Poliklinika, Belanského č.
1346 v Kysuckom Novom Meste
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 48,96 m2 za účelom
využitia tohto priestoru na prevádzkovanie ambulancie – praktický lekár pre dospelých na
dobu neurčitú s účinnosťou od 01.01.2018 v prospech žiadateľa Gaudium vitae s.r.o. Na
Záplotí 206, 013 02 Nededza, IČO: 50 859 021 zastúpená konateľom: MUDr. Petrom
Staníkom v objekte č. 1346, ktorý je zapísaný na LV č. 1880 vo výlučnom vlastníctve mesta
Kysucké Nové Mesto za cenu schválenú uznesením MsZ č. 1/2005 zo dňa 22.02.2005
a 01.03.2005 – 19,70 €/1m2/rok bez služieb + inflácia.
Jedná sa o prebytočný a neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta Kysucké Nové Mesto.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: jedná sa o nebytové priestory v objekte poliklinika,
ktoré sa využívajú pre poskytovanie zdravotníckej starostlivosti a realizáciou tohto nájmu
sa budú naďalej využívať na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti pre praktického
lekára pre dospelých pre obyvateľov mesta Kysucké Nové Mesto a priľahlých obcí. Jedná
sa o verejný záujem.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.1.2 žiadosť: PROTETIKA, a.s., Bojnická 10, 823 65
Bratislava o prenájom časti nebytových priestorov v objekte Poliklinika, Belanského č.
1346 v Kysuckom Novom Meste
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 31,00 m2 za účelom
využitia tohto priestoru na prevádzkovanie činnosti ortopedického technika - brania mier
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pacientom na zhotovenie individuálnej ortopedickej obuvi a ortopedicko – protetických
pomôcok na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.01.2018 v prospech žiadateľa
PROTETIKA, a. s., Bojnická 10, 823 65 Bratislava, v zastúpení konateľom p. Ing.
Ľubomírom Pištekom, IČO: 31 322 859 v objekte č. 1346, ktorý je zapísaný na LV č.
1880 vo výlučnom vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto za cenu schválenú uznesením
MsZ č. 1/2005 zo dňa 22.02.2005 a 01.03.2005 – 19,70 €/1m2/rok bez služieb + inflácia
Jedná sa o prebytočný a neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta Kysucké Nové Mesto
Dôvod hodný osobitného zreteľa: jedná sa o nebytové priestory v objekte poliklinika,
ktoré sa využívajú pre poskytovanie zdravotníckej starostlivosti a realizáciou tohto nájmu
sa budú naďalej využívať na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti pre činnosť
merného technika a branie mier pre výrobu ortopedickej obuvi a ortopedických pomôcok
pre obyvateľov mesta Kysucké Nové Mesto a priľahlých obcí. Jedná sa o verejný záujem.
(15/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.1.3 žiadosť Branislava Martinického, Bagarova
1545/30, 010 01 Žilina o prenájom časti nebytových priestorov v Dome služieb na Vajanského
ul. č. 221 v Kysuckom Novom Meste
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 Dome služieb na
Vajanského ul. č. 221 Kysucké Nové Mesto o výmere 26,03 m2 za účelom využitia tohto priestoru
na poskytovanie služieb – zberňa stávok TIPOS na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.01.2018
v prospech žiadateľa Branislava Martinického, Bagarova 1545/30, 010 01 Žilina, IČO:
50 252 275 v objekte č. 221, ktorý je zapísaný na LV č. 1880 vo výlučnom vlastníctve mesta
Kysucké Nové Mesto za cenu schválenú uznesením MsZ č. 1/2004 zo dňa 27.01.2004 – 36,62 €/1
m2/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 domu služieb, ktoré sa
využívajú pre poskytovanie služieb zberňa stávok TIPOS pre obyvateľov mesta KNM
a priľahlých obcí. Jedná sa o verejný záujem.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.1.4 žiadosť Daniely Hmirovej, Kysucký Lieskovec č. 318
o prenájom časti nebytových priestorov v objekte Poliklinika, Belanského č. 1346 v Kysuckom
Novom Meste
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 13,20 m2 za účelom využitia tohto priestoru
na poskytovanie služieb – pedikúra a manikúra na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.01.2018
v prospech žiadateľa Daniely Hmirovej, 023 34 Kysucký Lieskovec č. 318 IČO: 47 313 994 v
objekte č. 1346, ktorý je zapísaný na LV č. 1880 vo výlučnom vlastníctve mesta Kysucké Nové
Mesto za cenu schválenú uznesením MsZ č. 1/2005 zo dňa 22.02.2005 a 01.03.2005 –
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 služieb pedikúra a manikúra pre obyvateľov mesta Kysucké Nové
Mesto a priľahlých obcí. Jedná sa o verejný záujem.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)

 p. Golis – procedurálny návrh – hlasovať o ostávajúcich bodoch 17.2. až 17.5 am blok,
všetky tieto žiadosti prešli komisiou.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – hlasovať o bodoch 17.2 – 17.5 am blok.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.2.1 žiadosť p. Magdalény Barčíkovej z Kysuckého
Nového Mesta o súhlas k trvalému pobytu pre seba - nájomníčku nájomného bytu do
nájomného bytu na ul. Cesta do Rudiny 2939/7A byt 8 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje žiadosť p. Magdalény Barčíkovej z Kysuckého Nového Mesta o súhlas
k trvalému pobytu a to pre žiadateľku p. Magdalénu Barčíkovú – nájomníčku nájomného
bytu a to do nájomného bytu na ul. Cesta do Rudiny 2939/7A byt 8 Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.2.2 žiadosť p. Michala Pachoľského a man. Ivany
Pachoľskej z Kysuckého Nového Mesta o súhlas k trvalému pobytu ako nájomníkov
nájomného bytu a to na adresu: Murgašova ul. 613/5 byt 29 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje žiadosť p. Michala Pachoľského s man. Ivanou Pachoľskou z Kysuckého
Nového Mesta o súhlas k trvalému pobytu pre oboch a to: p. Michala Pachoľského
a Ivany Pachoľskej do nájomného bytu na ul. Murgašova č. 613/5-29 Kysucké Nové
Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.2.3 žiadosť p. Jaroslavy Čičmanovej z Kysuckého
Nového Mesta o súhlas k prechodnému pobytu pre priateľa p. Miroslava Kvašňovského r.
1960 do nájomného bytu na ul. Murgašova 613/5-44 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje žiadosť p. Jaroslavy Čičmanovej z Kysuckého Nového Mesta o súhlas
k prechodnému pobytu a to pre p. Miroslava Kvašňovského r. 1960 do nájomného bytu na
ul. Murgašovej 613/5-44 Kysucké Nové Mesto, počas platnej nájomnej zmluvy žiadateľky
p. Čičmanovej na predmetný byt.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.2.4 žiadosť p. Slavky Drndovej z Kysuckého Nového
Mesta o súhlas k prechodnému pobytu pre priateľa p. Tomáša Králika r. 1987 do
nájomného bytu na ul. Murgašova 613/7-1 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje žiadosť p. Slavky Drndovej
z Kysuckého Nového Mesta o súhlas
k prechodnému pobytu a to pre p. Tomáša Králika r. 1987 do nájomného bytu na ul.
Murgašovej 613/7-1 Kysucké Nové Mesto, počas platnej nájomnej zmluvy žiadateľky p.
Drndovej na predmetný byt.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.3 žiadosť p. Jozefa Okapalu s man. Ivetou, trvale
bytom Kysucké Nové Mesto o súhlas k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 12
v bytovom dome 1376/5 ul. Dubská cesta v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje žiadosť p. Jozefa Okapalu s man. Ivetou, trvale bytom Kysucké Nové Mesto
o súhlas k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na byt – garsónku č. 12 v bytovom dome 1376/5
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- 17.4 žiadosť p. Miriam Šulekovej a Viery Šulekovej,
trvale bytom Kysucké Nové Mesto o pridelenie garsónky v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje žiadosť p. Miriam Šulekovej a Viery Šulekovej, trvale bytom Kysucké Nové
Mesto o pridelenie garsónky v Kysuckom Novom Meste a to pridelením garsónky č. 47
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.17.5 žiadosť p. Stanislavy Garbierovej, trvale bytom
Kysucké Nové Mesto o splátkový kalendár
II. zamieta žiadosť p. Stanislavy Garbierovej, trvale bytom Kysucké Nové Mesto o splátkový
kalendár.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 18:
 p. Randa – procedurálny návrh – prerokovať body č. 18 a 19 am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať body č. 18 a 19 am blok.
(15/0/2/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Hartel, primátor mesta:
 informácia o D3 – zosumarizoval činnosť petičného výboru + nový harmonogram prác
Brodno – Kysucké Nové Mesto, osobitne riešený privádzač do priemyselnej zóny
 rozvody ÚK – projekt bol schválený, v jarných mesiacoch začne rekonštrukcia
 cyklotrasa – prepojenie Dunajov – Budatínsky zámok. Bude zriadené združenie pre
cyklotrasu, vloženie fin. prostriedkov, náklady budú podľa dĺžky km v jednotlivých
obciach.
 Poliklinika – komplikácie, práce naviac, rekonštrukcia teplovodov, položenie potrubia.
Dlažba aj v ostávajúcej časti do konca roka, ostatné práce na jar 2018.
 p. Golis:
 poďakovanie odchádzajúcej riaditeľke Údržby mesta
 avízo od správcu cintorína, že vietor poničil hrobovú výzdobu
 zabezpečiť finančné krytie na chodník na ul. Litovelská
 p. Mihalda:
 výzva – žiadosť ZŠ Kamence
 výzva pre občanov ul. Sládkovičova, M. Nešporu – autá chodia príliš rýchlo, dávať
pozor,
 ul. M. Nešporu – autá parkujú tak, že tam neprejde sanitka, hasiči, dať značku
 poďakovanie úspešnej florbalistke
Odpovedal p. Ježo, prednosta MsÚ:
 ZŠ Kamence – dali sme vypracovať projekt na bytovú výstavbu, z fondu rozvoja bývania
nedajú celú sumu, budú to nájomné byty.
 p. Drexler:
- D3 – bola tu spomenutá možnosť odklonenia časti dopravy zo Schaeffler na stranu
Rudiny. Aj mesto musí začať konať, pustiť sa aspoň do územného konania a
projektovej dokumentácie na cestu od privádzača po neslušskú križovatku. Prečo sa
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nepustíme aspoň do projektovej dokumentácie? Vysporiadali sme kus pozemku, ďalej
nechceme pokračovať?
- dofinancovanie platov opatrovateliek
- cesta do Dubia – INA si zakreslila parkovanie, zabrali väčší priestor, nedá sa tam
odhŕňať sneh, kto má právo nariadiť aby to opravili?
- výzva - projekt varovania občanov o znečisťovaní ovzdušia – ako to dopadlo?
- výzva - zberný dvor BIO odpad Hričov – ako pokračuje?
- vysporiadanie pozemkov pod ZŠ Dolinský potok, aké je riešenie?
- ul. Hurbanova – Dubie - prepojenie. Odkupujú sa pozemky za 1 €, niektorí majú
úverové zaťaženie, poplatky pre banky či je možné uhradiť, posudzovať individuálne
žiadateľov.
- separovaný zber – plasty – nepostačuje kontajner objemovo, robiť zvoz viac krát
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 D3 – cesta od privádzača po križovatku je cesta III. triedy, je investíciou VÚC, mohla by
byť vybudovaná aj ako pomocná komunikácia pre vybudovanie diaľničného privádzača.
Zatiaľ vyvíjame tlak na NDS a VÚC na financovanie tejto investície.
 dofinancovanie platov – vôbec to nie je samozrejmá vec, nie všetky samosprávy ju
realizujú. My sme však pristúpili k tomu, že od 01.11.2017 majú platy už navýšené.
 výzva – projekt varovania nebola podaná. Bude vyhlásené druhé kolo, do toho sa
zapojíme.
Odpovedala p. Svrčková, zástupkyňa primátora:
 výzva – projekt varovania - v prvej výzve bolo viac aktivít smerovaných na
protipovodňové opatrenia, druhá výzva bude viac smerovaná na ovzdušie
 zberný dvor BIO odpad – projekt je úspešný, 2018 sa začína realizovať, prebieha kontrola
verejného obstarávania
 ul. Hurbanova – Dubie – poplatky bankám - urobiť predbežný prepočet takýchto
nákladov, bude to potrebné aj pre rozpočet
 separovaný zber, častejší zvoz – všetko je to o peniazoch.
Odpovedal p. Golis:
 vysporiadanie pozemkov ZŠ Dolinský potok – v roku 1975 boli vyvlastnené a odkúpené
pozemky, vlastnícke práva na nezapísali na štát. Teraz sa snažíme získať vzdanie sa práva
na tieto pozemky vo forme vydržania.
 p. Fabšík:
- prepadnutá vozovka pri STK, písomný návrh – viď príloha č. 3
- ul. SNP, 9. mája, Sládkovičova – rýchlosť vozidiel – písomný návrh, viď príloha č. 4
- informovanie občanov formou SMS – písomný návrh – viď príloha č. 5
- bezdomovci pri plavárni – riešiť problém
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 oprava vozovky – sú to sezónne práce, žiadna výrobňa asfaltu nepôjde urobiť „fúrik
asfaltu“ v zime, mimo sezóny.
 rýchlosť vozidiel - musí to byť v súlade s dopravným zákonom, môžeme žiadať zníženie
rýchlosti, retarder.
Odpovedal p. Ježo, prednosta MsÚ:
 informovanie formou SMS – chceli sme to riešiť na našu jestvujúcu stránku, nedá sa.
Musíme urobiť novú súťaž, pracujeme na tom.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode č. 18 poslanecký návrh na uznesenie - zabezpečiť neodkladnú opravu
vozovky na ul. Nábrežná pri vjazde do areálu STK
II. ukladá zabezpečiť neodkladnú opravu vozovky na ul. Nábrežná pri vjazde do areálu STK.
T: texte
Z: prednosta MsÚ
(11/0/3/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18 poslanecký návrh na uznesenie – predložiť návrhy
riešenia dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti na uliciach Sládkovičova, SNP a 9.
mája – celého mesta.
II. ukladá predložiť návrhy riešenia dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti na uliciach
Sládkovičova, SNP a 9. mája – celého mesta, v termíne do marcového zasadnutia MsZ.
T: v texte
Z: prednosta MsÚ
(12/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18 poslanecký návrh na uznesenie – zabezpečiť
sprevádzkovanie SMS rozhlasu
II. ukladá zabezpečiť sprevádzkovanie „SMS rozhlasu“, t. j. možnosti informovať obyvateľov
mesta o organizačných i komerčných oznamoch prostredníctvom SMS správ v termíne do
marcového MsZ. Zároveň MsZ ukladá zabezpečiť možnosť prihlásiť sa na odber
prostredníctvom online formulára na stránke mesta a písomnou formou na MsÚ. Kontakty
SMS rozhlasu triediť podľa ulíc/zón a typu požadovaných oznamov – komerčné/
organizačné za účelom zefektívnenia komunikácie.
T: v texte
Z: prednosta MsÚ
(9/0/5/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Neslušan:
 Neslušská cesta – prechod pre chodcov smer Dubie – osvetliť ho
 rozpočtové návrhy – vybudovanie chodníka Dubská cesta – cintorín, nie je to tam
zahrnuté
 kanalizácia – koniec mesta smer Nesluša – jarkom tečú splašky do potoka, urobiť
kanalizáciu + blikajúci semafor tam dať
 ťažba dreva – písomný návrh – viď príloha č. 6
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18 poslanecký návrh na uznesenie
II. zaväzuje vedenie mesta písomne vyzvať krajský úrad, odbor životného prostredia, aby
vykonal dôslednú analýzu opodstatnenosti ťažby dreva z okolitých lesov, aby okresný
úrad, odbor ŽP dôsledne dohliadal na objem a spôsob ťažby, aby vysvetlil prečo nie sú
vyťažené územia zalesnené ani po 4, 5, 10-tich rokoch po ťažbe, a aby pre mestské
zastupiteľstvo vypracoval správu aké plochy (v ha) od roku 1995 boli vyťažené, aké
množstvá, objemy drevnej hmoty (v m3) boli vyťažené, resp. na aké objemy vydali
povolenia a aké plochy boli po ťažbe znovu zalesnené, kde sa nanovo zalesnené plochy
nachádzajú (vyznačiť na mape), aké dreviny boli vysadené, ako hospodár les ošetruje,
ošetroval po ťažbe, a ako lesy chráni pred možným napadnutím škodcami.
(14/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
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 p. Jakubík:
 ul. Belanského – vyjazdené koľaje, kocky brnkajú – opraviť
 chodník od CVČ – po pravej strane popod 922 dať zatravňovacie kocky + prechod
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 ul. Belanského – to je jasné, oprava je potrebná
 CVČ – je tam pripravený projekt parkoviska pri ZŠ Nábrežná, v rámci neho budú
realizované potrebné úpravy chodníka aj prechod.
 p. Holienčik:
 ul. Komenského, Dlhomíra Poľského – riešiť dopravu značkou zákaz zastavenia
 poliklinika – veľký pohyb ľudí aj počas stavebných prác, realizátor nedbá na ich
bezpečnosť
 ul. Športová, prechod pre chodcov – riadiť aspoň v ranných hodinách
 nadácia KIA podporila všetky 3 školy - poďakovanie
 p. Randa:
 chodník pri kostole – osvetlenie
 korčuliari – ľadová plocha Kamence, ak bude vhodné počasie
 cyklotrasa naprieč mestom – vyznačiť pruh pre cyklistov
 riešenie nedostatku odborných lekárov
 oprava chodníka ul. Benkova – plánovanie inv. akcií
 nedostatok lavičiek v dolnej časti mesta, v parku, prechody, vybudovanie verejných
WC
 p. Bandura:
 poďakovanie občanom za vianočné trhy na škole
 poďakovanie Údržbe mesta – diera pri kocke opravená
 ako je to s plavárňou
 hotel B – ako to dopadlo
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 plaváreň – od vydania stavebného povolenia beží 3 ročná lehota
 hotel B – majitelia boli vyzvaní, ale nemáme dosah majiteľovi nariadiť riešenie
 p. Fabšík – projekt plavárne nerieši celoročné plávanie, odstúpiť od zmluvy
 p. Poláček:
 na ul. Štúrovej rozbila firma cestu, nedala to do pôvodného stavu – vyzvať ich aby to
urobili, dať tam osvetlenie
 MP – písomnú odpoveď – koľko pokút vybrali za parkovanie, koľko iných pokút.
 parkovisko poliklinika – pracujú tam v tej firme 2 ľudia, najímajú si ľudí. Dať tam
nejaké dosky, aby peší mohli chodiť
 orezy stromov – kedy sa robia
 vyznačiť prechod pre chodcov za mestským úradom
 križovatka pri ZUŠ – dať zrkadlo
 p. Šerík:
 p. Markovičová - mnohé požiadavky neadekvátne, niektoré reálne – plot susedov –
vyzvať ich, aby si zabezpečili psa
 orezy stromov – promtnejšie pristupovať
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 osvetlenie ul. Matice slovenskej, Lipová – v akom je to štádiu
 výzdoba v meste – dolná časť mesta tam nič nemá
Odpovedala p. Jureková, odd. investičné:
 osvetlenie MS, Lipová - vnútrobloky riešiť s projektantom, vymenia sa za svietidlá, ktoré
svietia dookola. Na Lipovej sú prekážkou pre lepšie osvetlenie stromy.
 p. Drexler – ani Dubie nemá vianočnú výzdobu. Čo sa týka p. Markovičovej, susedské
vzťahy sú tam mizerné. To čo tam je, to nie je plot. Zatlačiť na susedov.
 p. Kultán, odd. výstavby – čo sa týka hospodárskej budovy, my sme nenariadili
zbúranie, sami si to urobili. Psa majú na reťazi.
 p. Hollá:
- prijať verejno – prospešných pracovníkov na zimnú údržbu
- výška nájmu v KD Oškerda – od cca r. 1992 je budova prenajatá, nič sa do nej
neinvestuje, zaslúžili by si to všetky kultúrne domy
 p. Poštek, ÚM – výzva obyvateľom mesta, neodkladať odpad ku kontajnerom, starý
nábytok, nadrozmerný odpad. Slúži k tomu zberný dvor. Nestačí sa robiť dočisťovanie.
Pri zimnej údržbe je veľký problém s odhŕňaním snehu, keď sú autá zle zaparkované,
odstavené. Sypač ani odhŕňač tam jednoducho neprejde.
K bodu č. 20:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedajúci poďakoval prítomným za účasť,
všetkým zaželal príjemné a v zdraví prežité vianočné sviatky.

Mgr. Matej Fabšík
I. overovateľ

Ing. Ľubomír Golis
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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