Zápisnica
z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 13.09.2018
Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh VZN č. 6/2018, ktorým sa mení VZN č. 1/2014 o poskytovaní podpornej sociálnej
služby – stravovanie v jedálni
5. Návrh VZN č. 7/2018 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka
a dieťa škôl a školských zariadení na rok 2019
6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2018
7. Informácia o III. zmene rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto
8. Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto
9. Návrh na III. zmenu rozpočtu ZŠ Nábrežná
10. Návrh na II. zmenu rozpočtu ZŠ Dolinský potok
11. Návrh na II. zmenu rozpočtu MŠ Komenského
12. Návrh na II. zmenu rozpočtu MŠ Litovelská
13. Návrh na II. zmenu rozpočtu MŠ 9. mája
14. Návrh na I. zmenu rozpočtu ZUŠ
15. Návrh na II. zmenu rozpočtu Údržba mesta
16. Prevody správy majetku (prevod č. 4,5 a 6)
17. Použitie peňažných fondov vytvorených z prebytkov minulých rokov – prevod č. 4
18. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Športový projekt SK liga vo floorballe
19. Návrh na vymenovanie riaditeľa Údržby mesta Kysucké Nové Mesto
20. Nakladanie s majetkom mesta:
20.1. Róbert Fábik – odpredaj pozemku pod garáž
20.2. Ján Petra – odpredaj pozemku pod garáž
20.3. Dušan Mičian – prenájom priestorov v ZŠ Nábrežná
20.4. Roman Stecher – vecné bremeno
20.5. SYTEV – výpožička priestorov
20.6. SPOSA – výpožička priestorov
20.7. Výstavba zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v KNM
21. Návrhy komisií
21.1. Žiadosti o trvalý pobyt
21.2. Žiadosti o pridelenie bytu
21.3. Žiadosti o splátkový kalendár
21.4. Žiadosti o obnovenie nájomnej zmluvy
22. Interpelácie
23. Rôzne
24. Záver
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K bodu č. 1:
33. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov, verejnosť, ospravedlnil neúčasť poslancov: Neslušan, Ševec,
Slivka, Jakubík – neskorší príchod.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie predsedajúci navrhol poslancov: Milan Palčisko, Dušan Mičian,
Marián Mihalda.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 zloženie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Milan Palčisko, Dušan Mičian, Marián Mihalda.
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Matej Fabšík, Ondrej Holienčik
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 predložený program rokovania 33. zasadnutia
mestského zastupiteľstva dňa 13.09.2018
II. schvaľuje program rokovania 33. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 13.09.2018
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh VZN č. 6/2018, ktorým sa mení VZN č. 1/2014 o poskytovaní podpornej
sociálnej služby – stravovanie v jedálni
5. Návrh VZN č. 7/2018 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na
žiaka a dieťa škôl a školských zariadení na rok 2019
6. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2018
7. Informácia o III. zmene rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto
8. Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto
9. Návrh na III. zmenu rozpočtu ZŠ Nábrežná
10. Návrh na II. zmenu rozpočtu ZŠ Dolinský potok
11. Návrh na II. zmenu rozpočtu MŠ Komenského
12. Návrh na II. zmenu rozpočtu MŠ Litovelská
13. Návrh na II. zmenu rozpočtu MŠ 9. mája
14. Návrh na I. zmenu rozpočtu ZUŠ
15. Návrh na II. zmenu rozpočtu Údržba mesta
16. Prevody správy majetku (prevod č. 4,5 a 6)
17. Použitie peňažných fondov vytvorených z prebytkov minulých rokov – prevod č. 4
18. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Športový projekt SK liga vo floorballe
19. Návrh na vymenovanie riaditeľa Údržby mesta Kysucké Nové Mesto
20. Nakladanie s majetkom mesta:
20.1. Róbert Fábik – odpredaj pozemku pod garáž
20.2. Ján Petra – odpredaj pozemku pod garáž
20.3. Dušan Mičian – prenájom priestorov v ZŠ Nábrežná
20.4. Roman Stecher – vecné bremeno
20.5. SYTEV – výpožička priestorov
20.6. SPOSA – výpožička priestorov
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20.7. Výstavba zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v KNM
21. Návrhy komisií
21.1. Žiadosti o trvalý pobyt
21.2. Žiadosti o pridelenie bytu
21.3. Žiadosti o splátkový kalendár
21.4. Žiadosti o obnovenie nájomnej zmluvy
22. Interpelácie
23. Rôzne
24. Záver
(13/1/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p. Ježo, prednosta MsÚ.
uzn. č. 135/2018 zo dňa 14.06.2018 – nesplnené
uzn. č. 71/2018 zo dňa 15.03.2018 – splnené
uzn. č. 5/2018 zo dňa 15.02.2018 – plní sa
Diskusia:
 p. Drexler – kamera, ktorá je umiestnená pri Arkáde nezaberie celú tú časť, nič sa
nezmenilo. Kamera nie je vhodne umiestnená, neplní svoj účel. Dať tam natáčaciu
kameru, popod stromy.
Zaznamenala kamera už niečo, na základe čoho tam prišla mestská polícia?
 p. Ježo, prednosta MsÚ – celá plocha sa nikdy nedá zachytiť. Podrobnosti nie je vidieť,
ale vidieť keď sa tam niečo deje.
 p. Čuntala, náčelník MP – tam kde je osadená bolo jediné vhodné miesto na jej osadenie.
Boli telefonáty, Arkáda sa stále rieši i Manon. Či bol nejaký výjazd na základe kamery
vám takto z miesto neviem povedať, treba prísť, pozrieme v záznamoch.
 p. Mihalda – aj majitelia objektov by súhlasili s umiestnením kamery na ich domoch.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 správu o plnení uznesení
II. berie na vedomie správu o plnení uznesení
(13/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 4:
Návrh VZN č. 6//2018, ktorým sa mení VZN č. 1/2014 o poskytovaní podpornej sociálnej
služby – stravovanie v jedálni bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 návrh VZN č. 6/2018, ktorým sa mení VZN č. 1/2014
o poskytovaní podpornej sociálnej služby – stravovanie v jedálni.
II. schvaľuje VZN č. 6/2018, ktorým sa mení VZN č. 1/2014 o poskytovaní podpornej
sociálnej služby – stravovanie v jedálni.
(13/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5:
Návrh VZN č. 7/2018 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka
a dieťa škôl a školských zariadení bol poslancom doručený v písomnej forme.
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Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 návrh VZN č. 7/2018 o určení výšky dotácie na osobné
a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení
II. schvaľuje VZN č. 7/2018 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na
žiaka a dieťa škôl a školských zariadení
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6:
Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2018 bola poslancom doručená
v písomnej forme.
 p. Randa – procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 6 – 15 am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 6 – 15 am blok.
(12/1/1/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 monitorovaciu správu o plnení rozpočtu mesta za I.
polrok 2018
II. berie na vedomie monitorovaciu správu o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 informáciu o III. zmene rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto
II. berie na vedomie informáciu o III. zmene rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto na rok 2018
II. schvaľuje IV. zmenu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 návrh na III. zmenu rozpočtu ZŠ Nábrežná na rok 2018
II. schvaľuje III. zmenu rozpočtu ZŠ Nábrežná na rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10 návrh na II. zmenu rozpočtu ZŠ Dolinský potok na rok
2018
II. schvaľuje II. zmenu rozpočtu ZŠ Dolinský potok na rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11 návrh na II. zmenu rozpočtu MŠ Komenského 1162/38
na rok 2018
II. schvaľuje II. zmenu rozpočtu MŠ Komenského 1162/38 na rok 2018
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12 návrh na II. zmenu rozpočtu MŠ Litovelská 605/9 na
rok 2018
II. schvaľuje II. zmenu rozpočtu MŠ Litovelská 605/9 na rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13 návrh na II. zmenu rozpočtu MŠ ulica 9. mája
1292/11 Kysucké Nové Mesto na rok 2018
II. schvaľuje II. zmenu rozpočtu MŠ ulica 9. mája 1292/11 Kysucké Nové Mesto na rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14 návrh na I. zmenu rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto
na rok 2018
II. schvaľuje I. zmenu rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto na rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15 návrh na II. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie
Údržba mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2018
II. schvaľuje II. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta Kysucké Nové Mesto
na rok 2018
(13/0/1/0 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 16:
Návrh na prevod správy majetku bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16 návrh prevodu správy majetku k 24.09.2018 na:
 ZŠ Clementisova č. 616/1 Kysucké Nové Mesto,
 Údržba mesta Cesta do Rudiny 637/10 Kysucké Nové Mesto,
 ZŠ Dolinský potok 1114/28 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje prevod správy majetku k 24.09.2018 na:
 ZŠ Clementisova č. 616/1 Kysucké Nové Mesto,
 Údržba mesta Cesta do Rudiny 637/10 Kysucké Nové Mesto,
 ZŠ Dolinský potok 1114/28 Kysucké Nové Mesto
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17:
Návrh na použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov mesta z minulých rokov –
prevod č. 4 bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Fabšík – inv. akcia ul. Belanského – nesprávame sa hospodárne. Dlažba mala byť
opätovne použitá pre iné opravy v meste. Nikto nedohliada na technologický postup,
dlažba je zničená, ľudia ju rozoberajú, je na cudzom pozemku, rozkráda sa. GF park –
máme zmluvu, že sa tam ukladá, ako sa to bude riešiť aj so zhotoviteľom?
 p. Hartel, primátor mesta – dlažba sa stáva ukradnuteľnou, ale nie nepoužiteľnou. Dočasne
je uložená na náš pozemok pri plavárni. Dlažba bude ponúknutá našim organizáciám,
zbytok verejnosti. Časť je odvezená na Údržbu mesta, časť na MKŠS, aj niektoré školy
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žiadali. Polícia monitoruje, aby dlažbu nerozkrádali. Nebude však nonstop strážiť
odpadový materiál.
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – cena opracovania pôvodného materiálu bola vyššia
ako cena nového materiálu.
 p. Ježo, prednosta MsÚ – nová dlažba je hrúbky 8, stará bola iba 6.
 p. Jureková, odd. investičné – dodávateľ mal uskladnenie a likvidáciu za cca 16 tis. €.
 p. Drexler – ak hovoríme o odpade, môže si to potom hocikto zobrať. Ak ušetríme 16 tis.,
mohli to brigádnici ukladať, paletovať. Je to voľné rozkrádanie materiálu. Teraz nevieme
ani koľko toho bolo, nikto to neeviduje, nesleduje. Ako boli majitelia obchodov
oboznámení s tým, že sa bude ulica rekonštruovať? Nevedeli to včas.
 p. Hartel, primátor mesta – informovali sme o tom. Prístup k obchodom je zabezpečený, aj
zásobovanie.
 p. Bandura – chodník Litovelská, keby sa dalo urobiť aj k tým dvom domom ku vchodu.
 p. Jureková, odd. investičné – iba dodatkom ku zmluve
 p. Mihalda – seniori požadujú cvičiace stroje, niečo také ako sú osadené na sídliskách pre
mladých. Ide o investíciu za cca 800 €, dali aj podklady.
 p. Hartel, primátor mesta – požiadavku nech písomne predložia.
 p. Mičian – ako kandidát do VÚC som im to sľúbil, že im to urobíme. VÚC dalo v tomto
roku 1000 € na oplotenie ihriska, nedá tej istej organizácii dve dotácie. Mohlo by pomôcť
mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17 použitie finančných prostriedkov z ostatných fondov
mesta – prevod č. 4 z peňažných fondov minulé roky (materiál zo IV. zmeny rozpočtu na
rok 2018 a prevody do výšky rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2018 po IV. zmene)
nasledovne:
- Prebytok minulé roky (analytika 1 v S3) :
číslo inv.akcie
názov investičnej akcie
suma v €
bez čísla
Protipožiarna dokumentácia budov na základe žiadosti Kysuca s.r.o. 1
850
bez čísla
Nákup špeciálnych strojov (parkovacie automaty)
- 14 100
460
MK Kukučínova – rekonštrukcia MK a VO – proj. dokumentácia - 3 600
450
Chodník Neslušská cesta a VO
550
453
MK Clementisova – rekonštrukcia komunikácie
6 200
455
MK Belanského – rekonštrukcia vozovky
43 700
461
MK B.Lehota – rekonštrukcie komunikácií
1 800
468
Chodník ul. 9.mája po žel.stanicu – rekonštrukcia
- 2 200
451
MK Bottova, rekonštrukcia MK, chodník
- 4 650
403
MK Litovelská – chodník
- 20 000
469
Lávka pre chodcov Budatínska Lehota – PD na rekonštrukciu
3 624
429
Zhodnocovanie BRO
32 569
467
Zariadenia detských ihrísk- mobiliár Sládkovičova 1232
- 1 700
435
Rekonštrukcia veľkej zasadačky – stavebné práce
- 98 041
435
Rekonštrukcia veľkej zasadačky – interiérové vybavenie
66 133
435
Rekonštrukcia veľkej zasadačky – telekomunikačné vybavenie
31 908
372
Prístavba a stav.úpravy Domu smútku Budatínska Lehota
554
462
MŠ Litovelská – kanalizačná prípojka- PD
- 6 000
470
Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov- proj. dokumentácia
15 000
Prevody analytika 1 spolu vo výške:
53 597 €
- Prebytok z roku 2011 (analytika 11 v S3):
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číslo inv.akcie

názov investičnej akcie

suma v €

bez čísla
ZŠ Clementisova – elektrický varný kotol
4 700
Prevody analytika 11 spolu vo výške:
4 700 €
Prevody spolu vo výške:
58 297 €
II. schvaľuje použitie finančných prostriedkov z ostatných fondov mesta - prevod č. 4
finančných prostriedkov z ostatných fondov mesta – minulé roky (materiál zo IV. zmeny
rozpočtu na rok 2018 a prevody do výšky rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2018 po
IV. zmene) vo výške :
- Prebytok minulé roky (analytika 1 v S3) :
číslo inv.akcie
názov investičnej akcie
suma v €
bez čísla
Protipožiarna dokumentácia budov na základe žiadosti Kysuca s.r. 1 850
bez čísla
Nákup špeciálnych strojov (parkovacie automaty)
- 14 100
460
MK Kukučínova – rekonštrukcia MK a VO – proj. dokumentácia - 3 600
450
Chodník Neslušská cesta a VO
550
453
MK Clementisova – rekonštrukcia komunikácie
6 200
455
MK Belanského – rekonštrukcia vozovky
43 700
461
MK B.Lehota – rekonštrukcie komunikácií
1 800
468
Chodník ul. 9.mája po žel.stanicu – rekonštrukcia
- 2 200
451
MK Bottova, rekonštrukcia MK, chodník
- 4 650
403
MK Litovelská – chodník
- 20 000
469
Lávka pre chodcov Budatínska Lehota – PD na rekonštrukciu
3 624
429
Zhodnocovanie BRO
32 569
467
Zariadenia detských ihrísk- mobiliár Sládkovičova 1232
- 1 700
435
Rekonštrukcia veľkej zasadačky – stavebné práce
- 98 041
435
Rekonštrukcia veľkej zasadačky – interiérové vybavenie
66 133
435
Rekonštrukcia veľkej zasadačky – telekomunikačné vybavenie
31 908
372
Prístavba a stav.úpravy Domu smútku Budatínska Lehota
554
462
MŠ Litovelská – kanalizačná prípojka - PD
- 6 000
470
Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov- proj. dokumentácia
15 000
Prevody analytika 1 spolu vo výške:
53 597 €
- Prebytok z roku 2011 (analytika 11 v S3):
číslo inv.akcie
názov investičnej akcie

suma v €

bez čísla
ZŠ Clementisova – elektrický varný kotol
4 700
Prevody analytika 11 spolu vo výške:
4 700 €
Prevody spolu vo výške:
58 297 €
(14/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 18:
Návrh na poskytnutie dotácie pre projekt OZ, SK liga vo floorballe, bol poslancom doručený
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Behúň – turnaj sa už uskutočnil, ako sa umiestnili?
 p. Mičian – je to v súlade s predpismi? Už 4 roky hovorím, aby sme si nechali rezervu
1000 €, už sme ju vlastne vyčerpali. Máme aj majsterku sveta v orientačnom behu, býva
teraz v Radoli, ale pochádza z Kysuce. Aj ju by sme mohli oceniť, aspoň pozvať na obed,
poďakovať, cca 200 €.
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 p. Hartel, primátor mesta – z vlastnej iniciatívy si to nemôžem dovoliť, je to vecou
poslancov schváliť odmenu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt OZ, Slov.
rada rodičovských združení pri ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto, pod názvom
„Športový projekt SK liga vo floorballe“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie na projekt OZ, Slov. rada rodičovských združení pri ZŠ
Clementisova Kysucké Nové Mesto, s názvom „Športový projekt Sk liga vo floorballe“ vo
výške 600 €.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 19:
Návrh na vymenovanie Mgr. Michala Pošteka do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie
Údržba mesta Kysucké Nové Mesto bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Behúň – spolupráca s ÚM z mojej strany je dobrá.
 p. Mihalda – podporujem návrh
 p. Poláček – je pružný, reaguje na podnety
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19 návrh vymenovať Mgr. Michala Pošteka do funkcie
riaditeľa príspevkovej organizácie mesta Údržba mesta Kysucké Nové Mesto
II. vymenúva Mgr. Michala Pošteka do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie mesta
Údržba mesta Kysucké Nové Mesto s účinnosťou od 14. 09. 2018.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 20.1:
 p. Bandura – procedurálny návrh – am blok diskusia k bodom č. 20.1 – 20.7.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – am blok diskusiu k bodom č. 20.1 – 20.7
(13/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Poláček – odpredaje pod garáže – toto je iba taký zbytok
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – bod č. 20.7 – ide o avízovaný projekt detských jaslí,
modul sa bude upresňovať, budova na ul. Štúrovej.
 p. Stecher – bod č. 20.4 – siete idú cez pozemok mesta. Vodárenská spoločnosť bude
napájať, mesto musí súhlasiť. Jedná sa iba o parcelu 4895/1, toto je mesta, vecné bremeno
voda a kanalizácia.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20.1 žiadosť žiadateľa: Róbert Fábik, Dlhomíra
Poľského 1054/22, Kysucké Nové Mesto o odpredaj pozemku parc. č. KN C 143/23 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, zapísaného na LV č. 1880 v k.ú. Kysucké
Nové Mesto vo výlučnom vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto do výlučného vlastníctva
žiadateľa.
II. schvaľuje podľa ust. §-u 9a), ods. 8.), písm. e.) zák. č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení predaj pozemku parc. č. KN
C 143/23 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, zapísaného na LV č. 1880 v k.ú.
Kysucké Nové Mesto vo výlučnom vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto z dôvodov
hodných osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva žiadateľa Róbert Fábik, Dlhomíra
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Poľského 1054/22, Kysucké Nové Mesto za cenu 3,31 EUR/1 m2 podľa Uznesenia MsZ č.
274/2008.
Jedná sa o prebytočný nehnuteľný majetok mesta Kysucké Nové Mesto.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: jedná sa o pozemok, na ktorom má žiadateľ postavenú
garáž a nie je možné tento pozemok využiť na iný účel v prospech Mesta KNM.
Schvaľuje sa 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20.2 žiadosť žiadateľa: Ján Petra, Clementisova 1358/9,
Kysucké Nové Mesto o odpredaj pozemku parc. č. KN C 1626/30 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 18 m2, zapísaného na LV č. 1880 v k.ú. Kysucké Nové Mesto vo
výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto do výlučného vlastníctva žiadateľa.
II. schvaľuje podľa ust. §-u 9a), ods. 8.), písm. e.) zák. č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení predaj pozemku parc. č. KN
C 1626/30 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, zapísaného na LV č. 1880
v k.ú. Kysucké Nové Mesto vo výlučnom vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto z dôvodov
hodných osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva žiadateľa Ján Petra, Clementisova
1358/9, Kysucké Nové Mesto za cenu 3,31 EUR/1 m2 3,31 EUR/1 m2 podľa Uznesenia
MsZ č. 274/2008.
Jedná sa o prebytočný nehnuteľný majetok mesta KNM.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: jedná sa o pozemok, na ktorom má žiadateľ postavenú
garáž č.s. 2047 a nie je možné tento pozemok využiť na iný účel v prospech Mesta KNM.
Schvaľuje sa 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20.3 žiadosť žiadateľa: Dušan Mičian, Sládkovičova,
Kysucké Nové Mesto, IČO: 17 869 463, o prenájom časti nebytových priestorov
v Základnej škole Kysucké Nové Mesto, ulica Nábrežná č.s. 845/17 o výmere 55 m2, ktorá
je zapísaná na LV č. 8743 v k.ú. Mesto Kysucké Nové Mesto vo výlučnom vlastníctve
mesta Kysucké Nové Mesto, za účelom prevádzkovania školského bufetu na dobu neurčitú.
II. schvaľuje podľa ust. §-u 9a ods. 9/ písm. c/ zák. č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení prenájom - z dôvodov
hodných osobitného zreteľa – prenájom časti nebytových priestorov v Základnej škole
Kysucké Nové Mesto, ulica Nábrežná č.s. 845/17 o výmere 55 m2, ktorá je zapísaná na
LV č. 8743 v k.ú. Kysucké Nové Mesto vo výlučnom vlastníctve mesta Kysucké Nové
Mesto, na dobu neurčitú v prospech žiadateľa Dušan Mičian, Sládkovičova, Kysucké Nové
Mesto, IČO: 17 869 463, za cenu 8,00 EUR/1m2/1rok, čo predstavuje spolu ročne sumu
440,00 EUR s tým, že za mesiace júl a august počas školských prázdnin by nájomca
nájom neplatil.
Jedná sa o prebytočný nehnuteľný majetok Mesta KNM.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Žiadateľ dlhodobo prevádzkuje v predmetných
priestoroch školský bufet s tým, že každoročne sa mu trvanie nájmu predlžuje a preto
požiadal o uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú.
Schvaľuje sa 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(14/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20.4 žiadosť žiadateľa: Mgr. Roman Stecher, Revolučná
1171, Kysucké Nové Mesto, o zriadenie vecného bremena na časť pozemku parc. č. KN E
6118 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 z celkovej výmery 5.440 m2 v k. ú.
Kysucké Nové Mesto, zapísaného na liste vlastníctva č. 7513 vo výlučnom vlastníctve
Mesta Kysucké Nové Mesto, ktorá časť je totožná s dielom č. 1 o výmere 19 m2
novovytvorenej parcely č. KN C 4895/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4957
m2 tak, ako je tento diel č. 1 vyznačený v Geometrickom pláne č. 164/2017 zo dňa
09.10.2017, overeného pod č. 502/17 dňa 07.11.2017, za účelom zriadenia vecného
bremena ako právo uloženia vodovodnej a kanalizačnej prípojky a vstup za účelom jej
údržby a opráv v prospech oprávneného z vecného bremena – žiadateľa ako vlastníka
pozemku parc. č. KN C 703/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m2 v k.ú.
Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje zriadenie vecného bremena v rozsahu: právo uloženia vodovodnej
a kanalizačnej prípojky a vstup za účelom jej údržby a opráv na časť pozemku parc. č. KN
E 6118 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 z celkovej výmery 5.440 m2 v k. ú.
Kysucké Nové Mesto, zapísaného na liste vlastníctva č. 7513 vo výlučnom vlastníctve
mesta Kysucké Nové Mesto, ktorá časť je totožná s dielom č. 1 o výmere 19 m2
novovytvorenej parcely č. KN C 4895/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4957 m2
tak, ako je vyznačený v geometrickom pláne č. 164/2017 zo dňa 09.10.2017, overeného
pod č. 502/17 dňa 07.11. 2017 v prospech žiadateľa ako vlastníka pozemku parc. č. KN C
703/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m2 v k.ú. Kysucké Nové Mesto za cenu
540,00 EUR, ktorá bola určená znaleckým posudkom Ing. Vlasty Kolenovej č. 103/2018
zo dňa 13.08.2018.
Uznesenie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20.5 žiadosť občianskeho združenia: SYTEV, Lipová
810/30, Kysucké Nové Mesto, IČO: 50001248, o výpožičku časti nebytových priestorov
v objekte Domu služieb na Vajanského ul. č. 221 v Kysuckom Novom Meste o výmere 8,12
m2 za účelom využitia predmetu výpožičky ako skladové priestory športového vybavenia.
II. schvaľuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta KNM čl. 4, ods. 4,
písm. a.), bod 2.) výpožičku časti nebytových priestorov v objekte Domu služieb na
Vajanského ul. č. 221 v Kysuckom Novom Meste o výmere 8,12 m2 za účelom využitia
predmetu výpožičky ako skladové priestory športového vybavenia žiadateľovi
občianskemu združeniu: SYTEV, Lipová 810/30, Kysucké Nové Mesto, IČO: 50001248, na
dobu neurčitú. Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta
KNM. Podrobnejšie podmienky budú uvedené v zmluve o výpožičke.
Jedná sa o prebytočný majetok Mesta KNM.
Schvaľuje sa nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode 20.6 žiadosť občianskeho združenia: Spoločnosť na pomoc osobám
s autizmom, Cesta do Rudiny č. 1330/26, Kysucké Nové Mesto, IČO: 50008528,
o výpožičku časti nebytových priestorov v objekte Domu služieb na Vajanského ul. č. 221
v Kysuckom Novom Meste o výmere 63,70 m2 + sociálne zariadenie o výmere 0,79 m2 a
spoločné priestory o výmere 24,83 m2, spolu 89,32 m2, za účelom využitia na voľno10

časové aktivity detí s autizmom, pre realizáciu dobrovoľníctva mladých z mestského
mládežníckeho parlamentu.
II. schvaľuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta KNM čl. 4, ods. 4,
písm. a.), bod 2.) výpožičku časti nebytových priestorov o výmere 63,70 m2 + sociálne
zariadenie o výmere 0,79 m2 a spoločné priestory o výmere 24,83 m2, spolu 89,32 m2,
v objekte Domu služieb na Vajanského ul. č. 221 v Kysuckom Novom Meste, ktorý je
zapísaný na LV č. 1880 vo výlučnom vlastníctve mesta KNM občianskemu združeniu:
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, Cesta do Rudiny č. 1330/26, Kysucké Nové
Mesto, IČO: 50008528, za účelom využitia tohto priestoru na voľno-časové aktivity detí
s autizmom, pre realizáciu dobrovoľníctva mladých z mestského mládežníckeho
parlamentu na dobu neurčitú, pričom podrobnejšie podmienky budú uvedené v zmluve
o výpožičke.
Jedná sa o prebytočný majetok mesta.
Schvaľuje sa nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20.7 predloženie projektového zámeru a v prípade
pozitívnej hodnotiacej správy predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
projekt Výstavba zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v Kysuckom
Novom Meste v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu kód výzvy
IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7
II. schvaľuje predloženie projektového zámeru a v prípade pozitívnej hodnotiacej správy
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt Výstavba zariadenia
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v Kysuckom Novom Meste v rámci
Integrovaného regionálneho operačného programu kód výzvy IROP-PO2-SC211-PZ2018-7
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 21.1.1:
 p. Golis – procedurálny návrh – am blok prerokovať a schváliť body č. 21.1.1 – 21.4.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – am blok prerokovať a schváliť body č. 21.1.1 – 21.4
(13/1/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Behúň – bod č. 21.2.2 – dodala p. Slivková podklady?
 p. Hartel, primátor mesta – podľa VZN pre prideľovanie bytov je p. Slivková
spoluvlastníčka rodinného domu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 21.1.1 žiadosť Ondreja Vlčka, Dubskej cesty 1376/5-30
KNM o súhlas k trvalému pobytu pre seba na adresu: Dubská cesta č. 1376/5-30 KNM
II. schvaľuje žiadosť p. Ondreja Vlčka, trvalý pobyt KNM o súhlas k trvalému pobytu pre
seba na adresu: Dubská cesta č. 1376/5-30 KNM.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 21.1.2 žiadosť Márie Balážovej, Murgašova 613/5-33
KNM o súhlas k trvalému pobytu pre svoju rodinu na adresu: Murgašova č. 613/5-33
KNM
II. schvaľuje žiadosť Márie Balážovej, Murgašova 613/5-33 KNM o súhlas k trvalému
pobytu pre svoju rodinu na adresu: Murgašova č. 613/5-33 KNM a to:
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Mária Balážová r. 1983 – nájomníčka
Mário Kameništiak r. 1986 - priateľ
Mário Kameništiak r. 2006 – syn
Sofia Kameništiaková, r. 2012 – dcéra
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 21.1.3 žiadosť Silvie Hohošovej, Murgašova 613/7-4
KNM o súhlas k trvalému pobytu pre svojho priateľa p. Gregora Balaža na adresu:
Murgašova č. 613/7-4 KNM.
II. schvaľuje žiadosť Silvie Hohošovej, Murgašova 613/7-4 KNM o súhlas k trvalému
pobytu pre svojho priateľa p. Gregora Balaža na adresu: Murgašova č. 613/7-4 KNM.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 21.1.4 žiadosť Ivety Okapalovej a Jozefa Okapalu, trvalý
pobyt KNM o súhlas k trvalému pobytu na adresu: Dubská cesta č. 1376/5-12 KNM
II. schvaľuje žiadosť Ivety Okapalovej a Jozefa Okapalu, trvalý pobyt KNM o súhlas
k trvalému pobytu na adresu: Dubská cesta č. 1376/5-12 KNM.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 21.2.1 žiadosť p. Stanislava Ježu z Kysuckého Nového
Mesta o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje žiadosť p. Stanislava Ježu z Kysuckého Nového Mesta o pridelenie nájomného
bytu v KNM a to pridelením garsónky č. 14 v bytovom dome 1376/5 na Dubskej ceste
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. 21.2.2 žiadosť p. Márii Slivkovej z Kysuckého Nového
Mesta o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje žiadosť p. Márii Slivkovej z Kysuckého Nového Mesta o pridelenie nájomného
bytu v KNM a to pridelením bezbariérového bytu - garsónky č. 6 v bytovom dome 922/42
na Komenského ul. v Kysuckom Novom Meste v zmysle VZN č. 2/2017 o hospodárení
s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto v prípade doloženia dokladov
o zdravotnom postihnutí.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 21.3 žiadosť Stanislavy Garbierovej z Murgašovej ul.
613/5-41 KNM o splátkový kalendár
II. zamieta žiadosť p. Stanislavy Garbierovej z Murgašovej ul. 613/5-41 KNM o splátkový
kalendár.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 21.4 žiadosť Gabriely Štrkáčovej z Murgašovej ul. 613/518 KNM o súhlas k obnoveniu nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 18 v bytovom dome
613/5 ul. Murgašova Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje žiadosť p. Gabriely Štrkáčovej z Murgašovej ul. 613/5-18 KNM o súhlas
k obnoveniu nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 18 v bytovom dome 613/5 ul. Murgašova
Kysucké Nové Mesto
(13/0/0/0 – uznesenia boli schválené)
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K bodu č. 22:
 p. Golis – procedurálny návrh – prerokovať body č. 22 a 23 am blok
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať body č. 22 a 23 am blok.
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Hartel, primátor mesta – navrhujem najskôr prerokovať prichystané body, potom
návrhy poslancov.
K bodu č. 23.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený pred zasadnutím
zastupiteľstva.
Diskusia:
 p. Stecher – ak by bol priestor v rámci kontroly urbariátu, či robia aj výsadbu. Do 2 rokov
po ťažbe by to malo byť vysadené.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 23.1 návrh na doplnenie plánu kontrol činnosti hlavného
kontrolóra – Kontrola hospodárenia s majetkom mesta v Urbariáte – pozemkové
spoločenstvo Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje doplnenie plánu kontrol činnosti hlavného kontrolóra – Kontrola hospodárenia
s majetkom mesta v Urbariáte – pozemkové spoločenstvo Kysucké Nové Mesto
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 23.2:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený pred zasadnutím
zastupiteľstva.
Diskusia:
 p. Fabšík – odborníci vravia, že architektonickou štúdiou sa takéto priestory riešia.
Čerpanie fin. prostriedkov zo ŠFRB je obmedzené, to architekti vedia. Chýba tam
vybavenie pre veľké sídlisko, zeleň. Toto rieši architektonická štúdia. Priestor využiť tak,
ako sa patrí na 21. storočie. Obchádzame verejnosť pri navrhovanej forme súťaže.
Zrušenie architektonickej súťaže by bolo na škodu pre ľudí mesta. Bol by som rád, keby
sa tento bod stiahol z rokovania.
 p. Hartel, primátor mesta – nemám nič proti architektonickým štúdiám, keď to má svoj
priestor. V tomto prípade už máme jestvujúcu budovu, nemôžeme vylúčiť potreby
obyvateľov. Aby mohla škola plnohodnotne pôsobiť, bude treba ju dostavať. Ide
o obmedzené územie, ktoré je limitujúce.
 p. Fabšík – práve architektonická súťaž rieši to, čo nevieme ako bude
 p. Poláček – stiahnuť tento materiál z rokovania. Kto videl tú štúdiu? Ukážte nám, ako by
to malo vyzerať, potom sa rozhodneme. Predložiť vizualizáciu.
 p. Drexler – teraz je to nejaká stará budova, chceme to rýchlo urobiť. Treba budovať
a prerábať sídlisko na modernú časť mesta, podľa vývoja. Treba pokračovať
architektonickou štúdiou.
 p. Hartel, primátor mesta – do jestvujúcej budovy chceme byty za peniaze zo ŠFRB. Je to
limitované. Ide o 1 budovu, ktorá sídlisko nezmení.
 p. Fabšík – práve naopak, je to významná budova. Bolo by nevhodné riešiť to priamym
zadaním.
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 p. Golis – neviem si predstaviť, že tu príde nejaká kapacita a bude riešiť ten priestor.
Štúdiu robiť na nejakom veľkom priestore. Buď zo ŠFRB alebo zo svojich financií.
 p. Šerík – keď sa schváli architektonická štúdia, bude aj účel stavby? Výsledok zo súťaže
bude návrh, môže byť aj 15 návrhov. Aj laická verejnosť (jej zástupca) je súčasťou
hodnotiacej komisie.
 p. Mičian – bude zohľadnený aj ŠFRB aj okolie budovy?
 p. Hartel, primátor mesta – pokiaľ bude súťaž zohľadňovať podmienky ŠFRB, nedajú sa
robiť zázraky.
 p. Stecher – horná ulica – boli tam rodinné domy, zbúrali sa, postavili činžiaky. Treba to
riešiť komplexne, celé územie.
 p. Mihalda – urobí sa súťaž, vyberú sa návrhy.
 p. Hartel, primátor mesta – výsledkom bude nejaký obrázok budovy.
 p. Drexler – bolo prijaté uznesenie a nie je splnené. Ak sa ti nepáčilo, mal si ho vetovať.
Máme tu názor, že treba niečo modernejšie.
 p. Randa – pokiaľ sa schváli, že bude prebiehať, nech sa tam zahrnie celé územie ul.
Revolučnej.
 p. Hartel, primátor mesta – ak máte nejakú predstavu, tak prostredníctvom tej pani
predložiť nejaký rámec, čím sa má architektonická štúdia zapodievať, aj financie.
 p. Bandura – vieme koľko financií nám dá ŠFRB?
 p. Golis – za potokom – to územie dajme spracovať.
 p. Hartel, primátor mesta – sťahujem z rokovania bod č. 23.2.
 p. Šerík:
 ul. Kollárova – Litovelská – zrkadlá budú osadené?
 ul. Kollárova – parkovisko – urobiť tam aj prechod
 u. Lipová – Matice slovenskej – prechod, tma v noci, orez stromov
 z úspor za energiu sa majú rozširovať svetlá – máme vyčíslenú úsporu?
 p. Golis:
 osadiť svetlo na tých schodoch – prechod
 urobiť orez stromov, aby neclonili svetlá verejného osvetlenia
 p. Mičian:
 ul. Jesenského, pri Bille – občania tam bývajúci chcú odstrániť tie preliezky
 VÚC – vyradené projekty D3 na infraštruktúru – mostík Vranie by mal byť zrušený
 p. Mihalda:
 ul. 9. mája – urobený prechod
 stojisko na smeti vedľa chodníka
 M. Nešporu – 9. mája – náhradný chodník
 p. Holienčik:
 poliklinika – autá parkujúce ničia zateplenie, urobiť zábrany
 p. Stecher:
 ul. Revolučná – urobiť prechod pre chodcov, osvetlenie
 preliezky – nie sú certifikované

14

 p. Randa:
 koncesionárska zmluva – bola daná výpoveď?
 prechod ul. Pivovarská – bolo to schválené, zatiaľ nie je urobený
 ul. Benkova – kríž – dať tam znova lavičku a smetný kôš
 29.9.2018 – súťaž Najlepší kysucký guláš
 p. Drexler:
 otočka v Dubí – dať tam nejaké dopravné značenie
 dni Dubia v sobotu 15.9.2018
 p. Fabšík:
 ÚM – zamerať sa na oplotky, odstrániť tie nebezpečné
 lampa na detské ihrisko na ul. Murgašova pri hoteli B
 ul. Hálkova – zrušiť tam dopravnú značku
 ul. Benkova – chodník, pozor pri jeho preberaní
 ul. Sládkovičova – plynulý nájazd na stojisko vybudovať
 predložiť správu o investícii biologicky rozložiteľného odpadu
 vyznačiť zákaz státia pred vchodom bloku 816
 p. Poláček:
 chodník z polikliniky – bezbariérový prechod
 v meste je veľa nových rómov
 p. Hagen v noci predáva alkohol
 osadené lavičky na konci pešej zóny – sediaci pozerajú do okien tam bývajúcim
 kontajnery na separovaný zber pod hvezdárňou boli odstránené
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 predaj alkoholu, pohyb rómov v meste – polícia nie je všemohúca. Mali sme stretnutie
s riaditeľom OO PZ, rozšírime spoluprácu
 kontajnery pri hvezdárni boli uložené na ich pozemku, umiestnime ich inde
 p. Hollá:
 povrchová kanalizácia – vyčistiť
 oprava MR – ten čo je napojený na mesto, nefunguje
 p. Behúň:
 pridať jeden kontajner medzi vchody 11 a 13 pri činžiaku 1306
 p. Bandura:
 lavičky popri hrádzi vyčistiť priestor
 p. Jakubík:
 bude sa v meste ešte asfaltovať?
 výkopové práce pri osadzovaní optických káblov – zle nechávajú po sebe upravený
priestor
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K bodu č. 24:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a 33.
zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Mgr. Matej Fabšík
I. overovateľ

Ing. Mgr. Ondrej Holienčik
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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