Zápisnica
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 11.06.2015
Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh VZN č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o určení dotácie na
osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení
5. Návrh VZN č. 5/2015 o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu mesta
Kysucké Nové Mesto podľa § 27 ods. 3 Stavebného zákona
6. Návrh dodatku č. 2 Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Kys. Nové
Mesto
7. Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Kysucké Nové Mesto
8. Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky - mesto Kysucké
Nové Mesto za rok 2014
9. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta Kysucké Nové
Mesto za rok 2014
10. Záverečný účet mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2014
11. Vyhodnotenie programového rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2014
12. Vyhodnotenie rozpočtu prísp. organizácie Údržba mesta Kys. Nové Mesto za rok 2014
13. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS KNM za rok 2014
14. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015
14.1.Návrh na I. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015
14.2.Návrh na I. úpravu rozpočtu ZŠ Nábrežná 845/17, KNM na rok 2015
14.3.Návrh na I. úpravu rozpočtu ZŠ Clementisova KNM na rok 2015
14.4.Návrh na I. úpravu rozpočtu ZŠ Dolinský potok KNM na rok 2015
14.5.Návrh na I. úpravu rozpočtu CVČ KNM na rok 2015
14.6.Návrh na I. úpravu rozpočtu pr. org. MKŠS KNM na rok 2015
15. Správa o výsledku kontroly č. 1/2015, 3/2015 a 4/2015
16. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kys. Nové Mesto na II.
polrok 2015
17. Zámer navrhovanej činnosti „Mechanická úprava plastov a papiera“ navrhovateľ HKSK,
s.r.o. Tŕstie 2299, 024 04 Kysucké Nové Mesto
18. Nakladanie s majetkom mesta
18.1.Mičianová Monika – prenájom nehnuteľností
18.2.Ing. Šnegoň Anton a manželka – predaj časti pozemku
18.3.Slovak Telecom – prenájom časti pozemkov
18.4.Uhrík Adrián – prenájom pozemkov
18.5.Schválenie spoluúčasti na zabezpečenie inv. akcie „Rekonštrukcia verejného
osvetlenia“
19. Návrhy komisií
19.1.Žiadosti o jednorazová dávku
19.2.Žiadosti o nájomný byt
19.3.Žiadosti o prechodný pobyt
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19.4.Žiadosti o trvalý pobyt
20. Rôzne
21. Interpelácie
22. Záver
K bodu č. 1:
9. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov a verejnosť, ospravedlnil neskorší príchod p. Golisa.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie predsedajúci navrhol poslancov: Ondrej Holienčik, Dušan Mičian,
Jozef Jakubík.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 zloženie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ondrej Holienčík, Dušan Mičian, Jozef Jakubík
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Marián Mihalda, Branislav Neslušan.
Program rokovania:
 p. Drexler – vzhľadom k tomu, že na zasadnutí sú prítomní viacerí spoluobčania, navrhol
presunúť bod č. 17 na začiatok rokovania.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 poslanecký návrh na zmenu programu
II. schvaľuje poslanecký návrh na zmenu programu rokovania. Bod č. 17 Zámer navrhovanej
činnosti „Mechanická úprava plastov a papiera“ navrhovateľ HKSK, s.r.o. Tŕstie 2299,
024 04 Kysucké Nové Mesto sa presúva za bod č. 3. Kontrola plnenia uznesení.
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh programu rokovania 9. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste dňa 11.06.2015
II. schvaľuje program rokovania 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom
Meste nasledovne:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
17. Zámer navrhovanej činnosti „Mechanická úprava plastov a papiera“ navrhovateľ
HKSK, s.r.o. Tŕstie 2299, 024 04 Kysucké Nové Mesto
4. Návrh VZN č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o určení dotácie na
osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení
5. Návrh VZN č. 5/2015 o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu mesta
Kysucké Nové Mesto podľa § 27 ods. 3 Stavebného zákona
6. Návrh dodatku č. 2 Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Kys.
Nové Mesto
7. Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Kysucké Nové Mesto
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8. Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky - mesto Kysucké
Nové Mesto za rok 2014
9. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta Kysucké
Nové Mesto za rok 2014
10. Záverečný účet mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2014
11. Vyhodnotenie programového rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2014
12. Vyhodnotenie rozpočtu prísp. organizácie Údržba mesta Kys. Nové Mesto za rok 2014
13. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS KNM za rok 2014
14. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015
14.1.Návrh na I. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015
14.2.Návrh na I. úpravu rozpočtu ZŠ Nábrežná 845/17, KNM na rok 2015
14.3.Návrh na I. úpravu rozpočtu ZŠ Clementisova KNM na rok 2015
14.4.Návrh na I. úpravu rozpočtu ZŠ Dolinský potok KNM na rok 2015
14.5.Návrh na I. úpravu rozpočtu CVČ KNM na rok 2015
14.6.Návrh na I. úpravu rozpočtu pr. org. MKŠS KNM na rok 2015
15. Správa o výsledku kontroly č. 1/2015, 3/2015 a 4/2015
16. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kys. Nové Mesto na II.
polrok 2015
18. Nakladanie s majetkom mesta
18.1.Mičianová Monika – prenájom nehnuteľností
18.2.Ing. Šnegoň Anton a manželka – predaj časti pozemku
18.3.Slovak Telecom – prenájom časti pozemkov
18.4.Uhrík Adrián – prenájom pozemkov
18.5.Schválenie spoluúčasti na zabezpečenie inv. akcie „Rekonštrukcia verejného
osvetlenia“
19. Návrhy komisií
19.1.Žiadosti o jednorazová dávku
19.2.Žiadosti o nájomný byt
19.3.Žiadosti o prechodný pobyt
19.4.Žiadosti o trvalý pobyt
20. Rôzne
21. Interpelácie
22. Záver
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p. Ježo, prednosta MsÚ.
uzn. č. 51/2015 zo dňa 12.03.2015 – splnené
uzn. č. 74/2015 zo dňa 09.04.2015 – splnené
uzn. č. 86/2015 zo dňa 07.05.2015 – v plnení
uzn. č. 93/2015 zo dňa 18.05.2015 – splnené
 p. Poláček – právnu analýzu prečítať celú od A po Z, publikovať ju aj vo Zvestiach, aby
sme sa neobviňovali.
 p. Mušková, odd. právne – prečítala právnu analýzu spaľovne firmy A.S.A. Slovensko,
spol. s r.o. – odštepný závod Žilina.
 p. Behúň – str. 5 – odpad zo zahraničia. Rozhodnutie vydal Obvodný úrad Žilina dňa
14.10.2009. Požiadať preto ObÚ na ukončenie prevádzky ASA. Podal písomný návrh
na uznesenie – viď príloha č. 1
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 poslanecký návrh
II. ukladá vyzvať firmu ASA pri prehodnocovaní rozhodnutia OÚ, odbor starostlivosti
o životné prostredie Žilina na ukončenie činnosti prevádzkovania zariadenia na
zneškodňovanie odpadu HOVAL GG 24 (SO KNM) v Kysuckom Novom Meste v zmysle
právnych predpisov v roku 2016.
T: v texte
Z: prednosta MsÚ
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Mihalda – osobne som bol s pánom Neslušanom v spaľovni, keď z komína
vylietavali čiastočky, ktoré sa síce voľným okom nedali vidieť, ale pod svetlom
fotoaparátu ich bolo vidieť. Navrhujem vypracovať určitý manuál, aby človek, ktorý
zistí takúto situáciu, vedel čo má robiť. Dať to na titulku web stránky mesta.
 p. Randa – v decembri som žiadal urobiť revíziu uznesení za predchádzajúce volebné
obdobie. Za pol roka sme toto nedostali. Navrhujem uložiť prednostovi urobiť revíziu
platných uznesení od roku 1993, na ktoré sa odvolávame. Predložil písomný návrh – viď
príloha č. 2
 p. Neslušan – v správe som ani iné výsledky nečakal. Mám technický list, kde je uvedené,
že kontajnery sa majú skladovať v suchu a chlade. Spaľovať minimálne pri 800 oC.
Zamestnanec z firmy povedal, že spaľujú nonstop, od pondelka do soboty. Odpady musia
byť skladované podľa zákonov, je to v rozpore. Sú tam 2 komíny, ten druhý havarijný
nemá fungovať.
 p. Hartel, primátor mesta – mesto nie je orgán, ktorý o tomto rozhoduje. Budeme toto
opakovane napádať.
 p. Šerík – právnička dá iba tie informácie, ktoré jej niekto podá. Riešenie vidím v tom,
robiť námatkové kontroly a merania.
 p. Mihalda – toto je analýza, treba ju dopracovať, kontrolovať ASU.
 p. Poláček – všetci my ostatní poslanci sme obviňovaní, že sme toto schválili. Preto som
chcel, aby bola analýza celá prečítaná.
 p. Mičian – v správe sa hovorilo o relevantných dôkazoch, treba zosumarizovať dôkazový
materiál, posunúť to ďalej.
 občan mesta – navrhol zriadiť webovú kameru, monitorovať stále čo a ako sa deje na
spaľovni, aj kameru na dvor.
 p. Mihalda – s kamerou musí súhlasiť majiteľ
 p. Hartel, primátor mesta – dáme žiadosť na nepredlženie. Odpad ukladať podľa zákona,
opakované námatkové kontroly.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 právnu analýzu spaľovne A.S.A Slovensko, spol. s r.o. –
odštepný závod Žilina
II. berie na vedomie právnu analýzu spaľovne A.S.A Slovensko, spol. s r.o. – odštepný závod
Žilina
III. ukladá:
 po uplynutí povolenia na činnosť (2016) požiadať Okresný úrad, odbor ŽP
o nevydanie povolenia na ďalšiu činnosť spaľovne ASA.
 na stránke mesta zverejniť kontaktné adresy, maily, telefónne čísla, na ktoré sa môžu
obrátiť obyvatelia mesta pri podozrení na nepovolenú činnosť spaľovne ASA.
 opakovane zaslať podnet na inšpekciu ŽP (fotografie, uloženie sorbentov –
nedodržanie technológie skladovania).
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 vykonávať častejšie neohlásené kontroly dodržiavanie technológie spaľovania, emisií,
skladovanie sorbentov a odpadu.
Z: rok 2016, kontroly priebežne
Z: prednosta MsÚ
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 poslanecký návrh na vykonanie analýzy uznesení
II. ukladá vypracovať analýzu uznesení mestského zastupiteľstva od roku 1993.
T: 12/2015
Z: prednosta MsÚ
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Behúň – komisia ŽP neodporúča. Ako môže niekto stavať bez povolenia? Môže to byť
podmienka pre zamietnutie?
 p. Fabšík – p. Kultán nech to vysvetlí.
 p. Kultán, odd. výstavby – v roku 1986 a 1999 boli stavebné povolenia na I. časť stavby,
druhá časť nemá stavebné povolenie. K dodatočnému stavebnému povoleniu chýba ešte 1
potvrdenie. V júli – auguste môže byť realizované dodatočné stavebné povolenie
a kolaudačné rozhodnutie.
 p. Behúň – navrhujem odložiť.
 p. Kultán, odd. výstavby - stanovisko musí byť, ak nedáme, považuje sa za to, že
súhlasíme.
 p. Mihalda – je to absolútne nemorálne, odročiť.
 p. Hartel, primátor mesta – v zákonnej lehote musíme dať stanovisko. Pri zamietavom
stanovisku musia byť argumenty. Ak nedáme žiadne stanovisko, považuje sa to za súhlas.
 p. Kultán, odd. výstavby – nelegálna stavba sa zlegalizuje, doložia potvrdenia.
 Igor Mojto, občan mesta – pozeral som si zámer, zarazilo ma, že chcú zvýšiť kapacitu z 5
tisíc na 16 tisíc ton ročne. Šrotovanie paliet – je to správne ekologické riešenie? Zvýšenie
projektových kapacít údajne naväzuje na KIA a MOBIS – oni neohlasujú zvýšenie
výroby. Celý okres má cca 10500 t odpadu, aký odpad, z akého regiónu teda ideme
spracovávať? Nároky na dopravné zaťaženie sú podhodnotené.
 p. Hartel, primátor mesta – stanovisko komisie ŽP nie je v súlade, takéto uznesenie nie je
prijaté.
 p. Krasňanová, občianka mesta – uviedla štatistické údaje o úmrtnosti dospelých aj detí,
ktorá každoročne stúpa.
 p. Neslušan – spoločnosť v Tŕstí prevádzkuje zariadenie na drvenie plastov a papiera,
chcú zvýšiť produkciu.
 p. Hartel, primátor mesta – konečné stanovisko dá OÚ odbor ŽP, tam je potrebné posielať
pripomienky.
 p. Slivka – aj keď sú splnené normy, ale stály hluk môže spôsobovať zhoršenie zdravia.
 p. Fabšík – nepáči sa mi, že sa Blowdec hádže do jedného vreca. V tomto prípade ide
o iný proces. Rokovať s firmou, aby boli ústretoví k občanom. Doprava nech smeruje
výlučne cez Povinský most. Že si zvýšia výrobu, to je ich vec, hlavne s nimi rokovať ako
eliminovať škodlivé vplyvy.
 p. Šerík – oceňuje, že toto sa tu preberá.
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 p. Stecher – videl som tú technológiu. Jedna vec je majetkové vzťahy, druhá samotná
prevádzka.
 p. Fabšík – legalizovať stavbu, ocenil by som zámer, chcú si dať všetko do poriadku.
 p. Mihalda – nesúhlasím.
 p. Hartel, primátor mesta – pokiaľ sa nepreukáže nejaká prekážka, musí sa umožniť
zlegalizovanie.
 p. Drexler – mesto je enviromentálne zaťažené, máme najväčšiu zamestnanosť –
priemyselný park. Podmienky, ktoré sú v návrhu uvedené, to musí byť poriešené podľa
zákona. My si zo zákona môžeme čiastočne určiť, aké prevádzky budeme mať v meste.
Mesto by malo byť takým menežerom, či sa nám oplatí táto enviromentálna záťaž, aká
bude kompenzácia?
 p. Lazárek, zástupca firmy – nejedná sa o záťaž. Zamestnávame 350 ľudí, tu zatiaľ iba 20.
Lokalita bola vybraná tak, aby nebola záťaž pre mesto. Prachu je menej ako v nejakej
drevárskej dielni, sú nainštalované odsávače prachu. Hlučnosť je ďaleko pod normou.
 p. Neslušan – kde bývate p. Lazárek?
 p. Lazárek – v Žiline alebo u matky na ul. Clementisovej.
 p. Neslušan – odpad vyprodukuje KIA, tu ho spracujeme a vyveziete ho do zahraničia.
 p. Mihalda – firma sa zaväzuje, že bude mestu vychádzať v ústrety? Čierna stavba tam
je, pochopil som, že musíme dať vyjadrenie k zámeru, odporúčam schváliť predložené
uznesenie.
 p. Igor Mojto – v zámere je navrhovaná troj smenná prevádzka. Mesto nemusí
automaticky súhlasiť so všetkými podnikateľskými aktivitami. Mesto by z toho malo
niečo mať. Nech je tam podmienka, že poslanec môže kedykoľvek prísť a kontrolovať. Ak
nebudú dodržiavať zámer – pokuta.
 p. Hartel, primátor mesta – pokuta môže byť iba v zmysle zákona.
 p. Fabšík – s najväčšou pravdepodobnosťou sa tomuto nevyhneme.
 p. Lazárek – môžete sa vyhnúť, zbalia lisy a idú do Tepličky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17 zámer navrhovanej činnosti „Mechanická úprava
plastov a papiera“ navrhovateľa HMSK, s.r.o., Tŕstie 2299, 024 04 Kysucké Nové Mesto.
II. odporúča za podmienky, že budú vykonané merania a výsledky nebudú prekračovať
prípustné limity hodnôt hluku, vibrácií, emisií z prevádzky a dopravy spojenej
s prevádzkou zariadenia v pracovnom i vonkajšom prostredí. Meranie musí byť vykonané
oprávnenou osobou podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.
549/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov. Skladová hala musí
mať právoplatné stavebné povolenie a právoplatné kolaudačné rozhodnutie.
(13/4/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 4:
Návrh VZN č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na
osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Behúň – urobil som si finančnú analýzu nášho CVČ. Zmenou zákona sa dostali do
existenčných problémov. Naše CVČ nemôže podnikať, prijímať finančné dary. Cirkevné
CVČ dostáva príspevok z VÚC na deti staršie ako 15 rokov. V Bytči, Turzovke majú
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vyšší príspevok ako u nás. Navrhujem príspevok v sume 130 € na dieťa v našom CVČ
a 115 € na dieťa v cirkevnom CVČ – viď príloha č. 3
 p. Neslušan – môže sa stať, že jedno dieťa je tam aj tam a dostávajú príspevok obe
CVČ?
 p. Drexler – podporujem návrh p. Behúňa.
 p. Slivka – cirkevné CVČ koľko dostáva z VÚC?
 p. Holienčik – komisia školstva sa týmto zaoberala ešte niekedy v marci tohto roka. Suma
122,65 € je suma, ktorú potrebujú. Ktorý zákon umožňuje, že cirkevné CVČ môže
podnikať?
 p. Poláček – pamätám si keď pred 4 – 5 rokmi na naše CVČ vychádzalo nejakých 46 €
a na cirkevné 111 €. Vtedy poslanec Chládek navrhol, aby sme to dali dohromady
a vydelili počtom detí, to vychádzalo nejakých 50 € na dieťa. Vtedy sme CVČ Jakuba
poškodili.
 p. Holienčik – všetky deti sú naše. V komisii sme preto súhlasili, aby bolo na každého
rovnako. Naše CVČ má 920 detí, cirkevné 328 detí.
 p. Randa – pamätám si, že CVČ Jakuba dostávalo oveľa viac ako naše. Potom sa išlo na
100 % a na 80 %. Zastávam ten názor, že všetky deti sú naše. Aj naše CVČ sa môže
uchádzať o sponzorské dary. Navyšme na 130 € pre obe CVČ.
 p. Jakubík – podporujem návrh p. Holienčika. 122,65 € za toto budem hlasovať.
 p. Holienčik – suma 122,65 € je preto, aby sa neprečerpala finančná rezerva mesta.
 p. Hartel, primátor mesta – snažil som sa, aby sa financie navýšili. Pri schvaľovaní
rozpočtu sme vedeli, že to nebude stačiť. Tých 122,65 € je maximum, nemôžeme si
dovoliť riskovať, do konca roka sa môže hocičo vyskytnúť. V našom CVČ je detí viac, je
viac aj ľudí, ktorí sa na činnosti podieľajú.
 p. Poláček – nech sa vyjadrí riaditeľka CVČ.
 p. Bendová – tá suma je tá najnižšia, pri ktorej dokážeme prežiť.
 p. Hartel, primátor mesta – objem tých finančných prostriedkov nemôžeme prekročiť, je
to na to prerátané.
 p. Holienčik – 4.589 € je schodok, ak by to bolo rozdelené tak, ako navrhoval p. Behúň.
Možné je prerozdelenie na 125 € pre naše CVČ a 115 € pre cirkevné.
 p. Behúň - súhlasím s týmto návrhom
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 návrh VZN č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
3/2015 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl
a školských zariadení
II. schvaľuje VZN č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie
na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení s úpravou
súm nasledovne:
a) 125,00 € CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kysucké Nové Mesto
b) 115,00 € neštátne CVČ pôsobiace na území mesta Kysucké Nové Mesto.
(17/0/2/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5:
Návrh VZN č. 5/2015 o záväznej časti Zmeny a doplnku č. 2 Územného plánu mesta Kysucké
Nové Mesto bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – v zmysle platnej legislatívy už nie je možnosť meniť. Prešla už
tá lehota 30 dní. Bude ešte urbanistická štúdia, tam je možnosť zmeny.
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Diskusia:
 p. Poláček – vývesná tabuľa na okne – vysvetlivky vôbec nevidno. Vývesnú tabuľu dať do
parčíku a do DK, aby to všetci videli.
 p. Slivka – str. 4, bod 3 c) – vieme toto zabezpečiť?
 p. Hartel, primátor mesta – kapacita a rozvody kotolne sú dostačujúce, bude potrebná
revízia.
 p. Fabšík – napojenie by malo byť bezproblémové, nad 50 už musia byť na centrálny
rozvod.
 p. Poláček – kto to bude financovať?
 p. Hartel, primátor mesta – podľa výzvy. Prioritne by sme chceli my.
 p. Fabšík – pre mesto by to bolo výhodnejšie, iba 5 % spoluúčasť.
 p. Drexler – územie vedľa cintorína, posúva sa hranica cintorína, pozemky vykúpiť za
týmto účelom, nie iba zabrať pozemok, je to nefér voči tým občanom, ktorým to patrí.
 p. Hartel, primátor mesta – je to otázka ďalšieho vývoja, treba to dať do poriadku.
 p. Drexler – do budúceho rozpočtu aspoň GP, zámer, rozložiť aj na ďalšie roky.
 p. Fabšík – pole na ul. Sládkovičovej – nesúhlasím s tým, odborníci vravia, že je to
dosť neštandardné riešenie, že takú veľkú plochu, ktorá by mohla slúžiť pre bytovú
výstavbu delíme cestou.
 p. Hartel, primátor mesta – cesta nemá záväzný charakter.
 p. Hollá – dokedy sa mali dávať pripomienky?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 schvaľovanie Zmeny a doplnku č. 2 Územného plánu
mesta Kysucké Nové Mesto
II. konštatuje, že
a) Návrh Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto bol po dobu
viac ako 30 dní zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný s dotknutými
orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade
s ustanovením § 22 stavebného zákona
b) Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a
právnických osôb sú zapracované v Zmene a Doplnku č. 2 Územného plánu mesta
Kysucké Nové Mesto, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania ďalších
stupňov projektovej dokumentácie
c) Okresný úrad Žilina, Odbor OP, referát pôdohospodárstva vydal k predloženému
návrhu súhlas podľa §13 Zákona č.220/2004 Z.z. listom č. OÚ-ZA-OOP42015/008937-3/SUR zo dňa 16.3.2015 na budúce použitie poľnohospodárskej pôdy na
stavebné zámery a na iné zámery, v rozsahu 11,9940 ha natrvalo.
d) Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky preskúmal Návrh Zmeny
a Doplnku č. 2 Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto podľa § 25 Stavebného
zákona a vydal k nemu súhlasné stanovisko listom č. OÚ-ZA-OVBP1-2015/013334/HRI
zo dňa 23.3.2015 s odporúčaním Mestskému zastupiteľstvu v Kysuckom Novom Meste
schváliť predmetnú zmenu a doplnok územného plánu.
III. súhlasí
a) s vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a
právnických osôb k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu mesta Kysucké
Nové Mesto
b) s vyhodnotením pripomienok fyzických osôb k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 2
Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto
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IV. schvaľuje
a) Zmenu a Doplnok č. 2 Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto podľa ustanovenia § 26,
ods. 3) Stavebného zákona a
b) VZN č. 5/2015 Mesta Kysucké Nové Mesto o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 2 Územného
plánu mesta Kysucké Nové Mesto podľa ustanovenia § 27, ods. 3) Stavebného zákona

(18/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6:
Návrh dodatku č. 2/2015 Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva
v Kysuckom Novom Meste bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – treba doriešiť situáciu, keď je poslanec PN – stiahnuť z rokovania.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. sťahuje z rokovania bod č. 6 – návrh dodatku č. 2/2015 Zásad odmeňovania poslancov
Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste.
(19/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7:
Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície v Kysuckom Novom Meste bol poslancom
doručený v písomnej forme.
 p. Čuntala, kandidát na náčelníka MsP – predstavil sa osobnostne aj profesionálne,
uviedol svoje vízie v pracovnom smere – dobudovanie kamerového systému, riešenie
problému drog v našom meste, zlepšiť spoluprácu so štátnou políciou.
Diskusia:
 p. Mihalda – somráci na námestí, líška v meste – ako to budete riešiť?
 p. Čuntala – preverovať podnety od občanov, zvýšiť spolupráci so štátnou políciou.
 p. Drexler – pred voľbami sa primátor pridal k „správnym kandidátom“ a sľuboval
zverejniť kompletné informácie z výberového konania vo forme zápisnice na webovom
sídle samosprávy, ako aj ich preposlanie jednotlivým uchádzačom. Informácie musia
obsahovať charakteristiku obsadzovaného miesta, dátum zverejnenia informácie o voľnom
pracovnom mieste, počet a mená uchádzačov, ich životopisy, mená, priezviská a titul
členstva členov vo výberovej komisii, sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov
po hodnotení. Nevieme teraz nič o protikandidátoch. Výberové konanie malo mať také
kritéria, že kandidát musí spĺňať odbornú spôsobilosť, zbrojný preukaz.
 p. Poláček – tí policajti, ktorí sú tu, sú podľa vás dostatočne ohodnotení? Hovorí sa, že aká
pláca, taká práca. Keď chceme mať dobrého pracovníka, musíme ho zaplatiť.
 p. Čuntala – majú plat aký majú, čo konkrétne robia za prácu. Nech si vážia čo majú,
môžem ponúknuť pomoc materiálnu, ekonomické veci, ktoré sú otázkou mesta.
 p. Poláček – dobrý náčelník vždy bojuje za to, aby boli podriadení spokojní.
 p. Hartel, primátor mesta – zamestnanci sú zaradení do tabuľky podľa zákona, je tam
určité osobné ohodnotenie.
 p. Poláček – policajti by mali byť najmä proti vandalizmu
 p. Mičian – čo vás viedlo k prihláseniu sa za náčelníka, čo chcete zmeniť pre mestskú
políciu, čo vám v tomto meste vadí a čo chcete zmeniť?
 p. Čuntala – viedli ma k tomu aj rodinné záležitosti. Najskôr sa musím s políciou zžiť,
počúvať ich, postavím sa za chlapcov, ktorí chcú pracovať. Zamerať sa chcem hlavne na
drogové záležitosti, verejný poriadok.
 p. Stecher – ešte ste tu nie je, už premýšľate o tom, že budete prepúšťať. Vzdelanie,
skúsenosti máte úžasné, ste až prekvalifikovaný na túto pozíciu.
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 p. Čuntala – ponúkam zástupcovi a mestským policajtom spoluprácu. Chcel by som
zmeniť ich myslenie, postoj k práci.
 p. Stecher – v iných zamestnaniach ste zažili vrcholové pozície, aké máte skúsenosti
s takouto formou práce?
 p. Čuntala – snažím sa stmeľovať, nerozdeľovať kolektív. Ponúkam mestu to, že si viem
mnohé veci riešiť samostatne, cez moje dobré kontakty.
 p. Jakubík – hodláte rozširovať stav polície?
 p. Čuntala – to závisí od vedenia mesta.
 p. Fabšík – referencie aké máte, ide o riadenie 12 členného tímu.
 p. Čuntala – v životopise nemám riadiacu pozíciu. Keď robíte podklady, musíte
spolupracovať s viacerými, čiže je to manažment.
 p. Stecher – pred voľbami sme tvorili určitý program, chýba mi u vás rozvoj.
 p. Drexler – môže byť aj verejné hlasovanie?
 p. Hartel, primátor mesta – podľa rokovacieho poriadku pri personálnych otázkach je tajné
hlasovanie. Návrhová komisia je aj volebnou komisiou, bude riadiť priebeh hlasovania
a vyhlási výsledok hlasovania.
Prebehla tajná voľba navrhnutého kandidáta na náčelníka mestskej polície.
 p. Holienčik – vyhlásil výsledok voľby náčelníka mestskej polície. Voľby sa zúčastnilo 19
poslancov, odovzdaných bolo 19 platných hlasovacích lístkov, z toho 11 poslancov
hlasovalo za navrhnutého kandidáta Ing. Mariána Čuntalu. – viď príloha č. 4
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 „Návrh primátora na vymenovanie náčelníka Mestskej
polície Kysucké Nové Mesto Ing. Mariana Čuntalu“
II. vymenúva v súlade s § 2 ods. 3/ zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov Ing. Mariana Čuntalu, bytom Kysucké Nové Mesto, Belanského č. 3 do funkcie
náčelníka Mestskej polície Kysucké nové Mesto dňom 15. 6. 2015.
(17/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 8:
Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky – mesto Kysucké Nové
Mesto za rok 2014 bola poslancom doručená v písomnej forme.
 p. Randa – procedurálny návrh – body č. 8 – 13 spojiť am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – spojiť body č. 8 – 13 am blok.
(15/3/1/0 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Fabšík – čakal som na stanovisko hlavného kontrolóra, sú tam vážne pochybnosti.
MKŠS prečo nevrátilo financie, keď ÚM tak mohla urobiť. Nech to p. Čierňava vysvetlí.
Kedy bol nevyčerpaný zostatok vrátený a v akej výške?
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – 20.06.2014 a 21.06.2014 – bol vrátený na dva krát.
 p. Čierňava, riaditeľ MKŠS – zákon ukladá, že sa má vrátiť po zúčtovacom období.
Najväčšie platby nám chodia v mesiaci december, nie je to technicky možné stihnúť do
konca roka. Poslali sme to z nášho fiktívneho, pomocného účtu.
 p. Golis – s týmto materiálom sme mali na komisii značné problémy. Nech to finančné
oddelenie vysvetlí. Komisia finančná žiadala rozpis, s rozpočtom MKŠS je stále
problém. To len preto, lebo sa nevie riaditeľovi nariadiť, aby to bolo zrozumiteľné
a zákonné.
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 p. Kohútová, odd. finančné – na príkaz zriaďovateľa to mal vrátiť do 31.12., zo zákona do
konca februára.
 p. Golis – zaoberať sa viac rozpočtom MKŠS.
 p. Hartel, primátor mesta – bolo robené aj výberové konanie na vedúceho finančného
oddelenia. Nová vedúca si musí tieto veci nastaviť.
 p. Drexler – na základe zákona malo byť vrátené. Stará ekonómka to teda robila zle,
keď tá nová by to mala dobre nastaviť? Myslím si, že stará ekonómka odišla aj preto,
lebo nebola možná spolupráca.
 p. Hartel, primátor mesta – ak takýto stav pretrváva, úfam sa tomu, že nastane posun
dopredu, k čomu prispeje aj nová pani ekonómka.
 p. Randa – som prekvapený, že riaditeľ nevie zákon, ktorý mu prikazuje zostatok
vrátiť. Toto muselo byť aj v minulých rokoch, teraz keď schvaľujeme záverečný účet,
ak neboli vrátené, nemôžeme ho schváliť.
 p. Čierňava – jedná sa o finančné zúčtovanie príspevku. Sú 3 ďalšie možnosti ako
zúčtovať.
 p. Hartel, primátor mesta – spolieham na to, že si dokážeme tieto veci upratať
 p. Jakubík – vysvetliť odborne o čom sa teraz debatuje
 p. Randa – chcel som upozorniť na to, že návrh na záverečný účet bez výhrad – doplniť aj
o vykrytie schodku. V správe hlavná kontrolórka na to upozornila. On to fyzicky nie je
schopný urobiť, je tam však lehota do konca januára alebo februára, musí urobiť aj
účtovnú závierku.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – je viazaný tým, čo povie zriaďovateľ.
 p. Randa – dostali sme aj doplňujúci materiál, splátky úveru z nájomného, že Kysuca
nemôže previesť splátku úveru.
 p. Hartel, primátor mesta – bude to predmetom analýzy.
 p. Ježo, prednosta MsÚ – Kysuca vykonáva za nás celú správu. My musíme splácať, na
niektorých bytových domoch je nižší výber nájomného ako je splátka úveru.
 p. Fabšík – máme tu predložené nejaké papiere, musíme to schváliť keď sa to bude
meniť?
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – toto sa nebude meniť.
 p. Fabšík – máme tu bod 14.6, to budeme ako schvaľovať?
 p. Čierňava, riad. MKŠS – to ovplyvní financie v roku 2015
 p. Fabšík – nepáči sa mi toto správanie, spôsob ako hospodárite
 p. Golis – celý tento problém vznikol iba preto, že niekto neurobil niečo tak ako mal.
V doplňujúcom materiáli je to čo žiadala finančná komisia.
 p. Drexler – stále sa krútime okolo rozpočtu MKŠS, už viac rokov. V materiáli 13 je
uvedené, že toto schválila aj mestská rada, ktorú tento rok ani nemáme. V návrhu na
rozpočet tvrdil, že sa nedá dať analytika na jednotlivé kluby – v záverečnom účte by to asi
išlo. Koľko majú futbalisti, každý klub zvlášť. Sľúbil si pán riaditeľ, že to v záverečnom
účte bude.
 p. Stecher – valorizuje sa nájomné?
 p. Ježo, prednosta MsÚ – v zmluvách nie je stanovené.
 p. Stecher – čo hovorí zákon, kedy má byť zúčtovanie?
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – podľa rozhodnutia zriaďovateľa.
 p. Stecher – keď organizácia nie je schopná tak urobiť, musí zriaďovateľ toto riešiť.
Dom kultúry sa modernizoval, príspevok od mesta bol vyšší. Teraz v roku 2015 bude
nižší príspevok? Musí byť aj úspora na energiách.
 p. Čierňava, riad. MKŠS – znižovali sa priestory na prenájom, lebo sa tam realizovali
kancelárie pre MsÚ, čím máme nižší príjem z nájomného.
11

 p,. Hartel, primátor mesta – pribudlo tam aj celé jedno poschodie – podkrovie. Úspora
bude na energiách, ale toto budú ďalšie výdavky.
 p. Poláček – kultúrny dom Budatínska Lehota – z čoho je príjem?
 p. Čierňava, riad. MKŠS – príjem iba z nájmu. Keď sa robia väčšie opravy a údržby, sú
výdavky vyššie.
 p. Poláček – my sme iba údržbári, nič z toho nemáme.
 p. Hartel, primátor mesta – tie činnosti, ktoré tam sú, sú možno aj pre občanov
Budatínskej Lehoty nepríjemné, ale musíme mať nejaké priestory, kde by sa mohla
mládež schádzať.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 správu nezávislého audítora o audite individuálnej
účtovnej závierky mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2014
II. berie na vedomie správu nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky
mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného
účtu mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2014
II. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta
Kysucké Nové Mesto za rok 2014.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10 Záverečný účet Mesta Kys. Nové Mesto za rok 2014
 plnenie rozpočtu ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto za rok 2014
 plnenie rozpočtu ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto za rok 2014
 plnenie rozpočtu ZŠ Dolinský potok Kysucké Nové Mesto za rok 2014
 plnenie rozpočtu MŠ Komenského Kysucké Nové Mesto za rok 2014
 plnenie rozpočtu MŠ Litovelská Kysucké Nové Mesto za rok 2014
 plnenie rozpočtu MŠ 9.mája Kysucké Nové Mesto za rok 2014
 plnenie rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto za rok 2014
 plnenie rozpočtu CVČ Kysucké Nové Mesto za rok 2014
II. schvaľuje Záverečný účet Mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2014 bez výhrad
 plnenie rozpočtu ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto za rok 2014
 plnenie rozpočtu ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto za rok 2014
 plnenie rozpočtu ZŠ Dolinský potok Kysucké Nové Mesto za rok 2014
 plnenie rozpočtu MŠ Komenského Kysucké Nové Mesto za rok 2014
 plnenie rozpočtu MŠ Litovelská Kysucké Nové Mesto za rok 2014
 plnenie rozpočtu MŠ 9.mája Kysucké Nové Mesto za rok 2014
 plnenie rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto za rok 2014
 plnenie rozpočtu CVČ Kysucké Nové Mesto za rok 2014
III. schvaľuje schodok rozpočtu mesta za rok 2014 pokryť z rezervného fondu
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11 vyhodnotenie programového rozpočtu Mesta Kysucké
Nové Mesto za rok 2014
II. schvaľuje vyhodnotenie programového rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2014
NÁZOV
Mesto

Program č.
Program 1:
Program 2:

Rok 2014
372 601,91
15 037,52
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Program 3:
Program 4:
Program 5:
Program 6:
Program 7:
Program 8:
Program 9:
Program 10:
Program 11:
Program 12:
Program 13:
Program 14:
Program 15:

212 803,33
114 272,87
362 042,95
467 308,45
410 050,21
10 163,00
149 410,68
209 937,10
209 055,98
124 466,77
391 801,31
196 283,47
316 881,63
3 562 117,18

Program 2:
Program 10:
Program 11:

1 806,39
263 586,86
239 126,40
504 519,65

Program 4:
Program 5:
Program 7:
Program 12:
Program 15:

516,00
164 175,46
411 479,80
168 472,75
575,99
745 220,00

Program 9:
Program 14:

1 013 980,12
8 017,00
1 021 997,12

Program 9:
Program 14:

976 050,00
7 970,80
984 020,80

Program 9:
Program 14:

609 241,05
3 437,20
612 678,25

Program 9:
Program 14:

264 181,43
351,20
264 532,63

Program 9:

262 919,10

Spolu
MKSŠ

Spolu:
Údržba mesta

Spolu:
ZŠ Nábrežná
Spolu:
ZŠ Clementisova
Spolu:
ZŠ Dolinský potok
Spolu:
MŠ Komenského
Spolu:
MŠ Litovelská

13

Program 14:

1 115,60
264 034,70

Program 9:
Program 14:

336 325,97
672,20
336 998,17

CVČ

Program 9:

166 813,68

ZUŠ
CELKOM:

Program 14:

Spolu
MŠ 9. mája
Spolu:

565 518,62
9 028 450,80

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12 Vyhodnotenie rozpočtu príspevkovej organizácie
Údržba mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2014.
II. schvaľuje Vyhodnotenie rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta Kysucké Nové
Mesto za rok 2014.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13 vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej
organizácie MKŠS Kysucké Nové Mesto za rok 2014
II. schvaľuje vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS Kysucké Nové
Mesto za rok 2014
(15/4/0/0 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 14.1:
Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2015 mesta Kysucké Nové Mesto spolu s dôvodovou
správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – procedurálny návrh, prerokovať a schváliť body č.
14.1 – 14.6 am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – body č. 14.1 – 14.6 prerokovať a schváliť am blok.
(18/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Slivka – body č. 14.5 a 14.6 – komisia kultúry a športu tieto body neprerokovala.
 p. Bandura – materiál č. 14.1 a 18. 5 – verejné osvetlenie, sú tam iné sumy.
 p. Ježo, prednosta MsÚ – 30 tis. podiel mesta, 13 tis. projekt. Tých 30 tis. ako spoluúčasť
zrejme nebude postačovať, preto bola navýšená spoluúčasť.
 p. Golis – na finančnej komisii sme nevedeli odkiaľ sa zobrato tých 43 tis.
 p. Mihalda – navýšenie je preto, lebo sa môže čerpať vyššia suma.
 p. Stecher – spoluúčasť 5% zo 750 tis. je 37.500 €, nie je to tých 40.000 €. Zbytočne
viažeme 2.500 €.
 p. Hartel, primátor mesta – je to celkovo zaokrúhlené, do konca roka musia byť
preinvestované.
 p. Neslušan – v ktorej položke figuruje tá suma za projekt?
 p. Randa – k CVČ – mohli by sme schváliť to, čo sme odsúhlasili.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.1 návrh na I. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto na rok 2015
II. schvaľuje návrh na I. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.2 návrh na I .úpravu rozpočtu na rok 2015 Základnej
školy Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto
II. návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2015 Základnej školy Nábrežná 845/17, Kysucké Nové
Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.3 návrh I. úpravy rozpočtu na rok 2015 Základnej
školy Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje návrh I. úpravy rozpočtu na rok 2015 Základnej školy Clementisova 616/1,
Kysucké Nové Mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.4 návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2015 ZŠ
Dolinský potok 1114/28 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2015 ZŠ Dolinský potok 1114/28 Kysucké
Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.5 návrh na I .úpravu rozpočtu na rok 2015 Centra
voľného času, Komenského 1163/40, Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2015 Centra voľného času, Komenského
1163/40, Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.6 návrh na I. úpravu rozpočtu príspevkovej
organizácie MKŠS Kysucké Nové Mesto na rok 2015
II. schvaľuje návrh na I. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie MKŠS Kysucké Nové
Mesto na rok 2015
(16/0/3/0 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 15:
Správa o výsledku kontroly č. 1/2015, 3/2015 a 4/2015 bola poslancom doručená v písomnej
forme.
Diskusia:
 p. Fabšík – predmetom kontroly bola aj nešťastná športová hala. Mesto zaplatilo faktúru
za cca 64 tis. €, nič nebolo zabudované.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – faktúru overil stavebný dozor aj pracovníčka
investičného oddelenia.
 p. Fabšík – je to holý fakt, že to nebolo zabudované, v tom čase to nebolo. Mesto v tomto
prípade neskutočne klame.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – nemám dôvod klamať, toto je skutkový stav podľa
evidencie.
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 p. Fabšík – v závere sa píše, že mesto nedodržalo podmienky, aké budú opatrenia?
 p. Hartel, primátor mesta – preveril som si záver kontroly, dostal som vysvetlenie.
Celková suma faktúry bola taká, ako bola dohodnutá v zmluve o dielo. Formálny
nedostatok bolo, že bola uhradená na dva krát. Ak nájdete niečo, že sme niekomu
nesprávne vyplatili, tak to beriem. Stále sa snažíte len niečo nájsť.
 p. Fabšík – jedná sa o to, že porušujete zmluvu.
 p. Hartel, primátor mesta – nie je porušenie zmluvy, bol tam iba jeden nedostatok
 p. Fabšík – ide o to, aby bol poriadok v meste. Chceme počuť, aké budú opatrenia.
 p. Hartel, primátor mesta – pohovoril som si s pracovníkmi investičného oddelenia, nie
finančná sankcia.
 p. Fabšík – kontrola jasne ukazuje nedostatky.
 p. Randa – hlavná kontrolórka nemôže zistiť to, čo si povedal. Robí dokladovú
kontrolu, zistila to čo zistila a toto popísala v správe. Primátor musí podať písomnú
správu hlavnej kontrolórke.
 p. Neslušan – tieto pochybnosti sa dotýkajú stále tej istej firmy. Strecha zatekala, je tu
nedostatok. Faktúra aj tak bola uhradená. Nie je možné ju overiť.
 p. Hartel, primátor mesta – celkový objem prác zodpovedal súťažným podmienkam.
Faktúra bola uhradená na dva krát. Došlo k časovému posunu, preto sa to riešilo takýmto
spôsobom.
 p. Golis – bolo prijaté uznesenie, že k správe má byť priložené všetko to, čo je v zmysle
kontroly. Toto tu nie je. Urobilo sa dobre to, čo sa urobilo, ale mesto je viazané zákonom.
Keď je v zmluve tak a urobí sa inak, musí byť dodatok k zmluve. Na tie financie, ktoré
mesto preinvestuje, sú dvaja zamestnanci na investičnom oddelení málo. Či niečo bolo
alebo nebolo zabudované – je na to orgán, ktorý to môže skontrolovať. V správe je
uvedených viacero nedostatkov, prejdeme to na finančnej komisii.
 p. Drexler – primátor má predložiť správu hlavnej kontrolórke, budeme ju mať aj my?
 p. Hartel, primátor mesta – na budúce zastupiteľstvo predložím.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15 správu hlavného kontrolóra mesta o výsledku kontroly
č. 1/2015, č. 3/2015 a č. 4/2015
II. berie na vedomie správu hlavného kontrolóra mesta o výsledku kontroly č. 1/2015, č.
3/2015 a č. 4/2015.
(15/0/1/3 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16:
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto na II.
polrok 2015 bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16 návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta Kysucké Nové Mesto na II. polrok 2015
II. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kysucké Nové Mesto na II.
polrok 2015
III. poveruje Mgr. Ing. Evu Chládkovú, hlavnú kontrolórku mesta Kysucké Nové Mesto
vykonať kontroly schválené v časti II. tohto uznesenia16/0/0/3 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 18.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – komisia finančná prešla všetky tieto návrhy. Ešte sme prerokovali aj prenájom
nehnuteľností, žiadam umožniť vystúpiť p. Macáškovi.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.1 žiadosť Moniky Mičianovej, súkromnej
podnikateľky, obchodné meno: Monika Mičianová, miesto podnikania: Novomeského
2829/2, Kysucké Nové Mesto, IČO: 43975658, o uzatvorenie nájomnej zmluvy na
prenájom časti NP v budove č. s. 94 na Námestí slobody v KNM 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. 138/91 Zb. o majetku obcí (prenájom nebytových priestorov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa) prenájom nehnuteľností – časť nebytových priestorov
v budove č. s. 94 na Námestí slobody v Kysuckom Novom Meste nasledovne:
 miestnosť č. 1 o výmere 28 m2,
 miestnosť č. 2 o výmere 4 m2,
 sociálne zariadenie o výmere 2 m2,
ktorá budova je zapísaná na liste vlastníctva č. 1880 v majetku mesta Kysucké Nové
Mesto, za účelom zriadenia obchodnej prevádzky so zameraním na predaj športových
doplnkov, potrieb, pomôcok, doplnkov výživy a športového oblečenia, na dobu neurčitú,
za cenu 52,00 €/m2/rok, ktorá sa bude každoročne upravovať v závislosti na výške inflácie
určenej Štatistickým úradom SR, žiadateľke: Monika Mičianová, súkromná podnikateľka,
obchodné meno: Monika Mičianová, miesto podnikania: Novomeského 2829/2, Kysucké
Nové Mesto, IČO: 43975658.
Ostatné služby budú zakotvené v nájomnej zmluve (ročný paušál: teplo: 450,00 €, vodné a
stočné: 300,00 €, na odber el. energie sa nahlási nájomca samostatne ako užívateľ).
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
 žiadateľka predmet nájmu využije pre mesto na zabezpečenie nasledovných činností:
zriadenie informačného centra mesta,
 sprostredkovávanie
informácií
o kysuckom
regióne,
o jeho
pamiatkach
a pamätihodnostiach, o dianí v meste i jeho okolí pre návštevníkov mesta,
 zabezpečenie zviditeľnenia mesta a kysuckého regiónu predajom rôznych
propagačných materiálov o meste KNM a kysuckého regiónu ako mapy, pohľadnice,
suveníry. Tieto činnosti je nájomca povinný vykonávať v pracovných dňoch
v otváracích hodinách a v sobotu od 10.00 hod. do 12.00 hod., resp. v dňoch podľa
potrieb mesta Kysucké Nové Mesto po vzájomnej dohode.
Jedná sa o dočasne prebytočný a nepotrebný nehnuteľný majetok mesta.
Prenájom nehnuteľnosti sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(19/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 18.2:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – p. Štefánková bola pozvaná na komisiu výstavby, bola však odcestovaná,
nemohla prísť. Bola za mnou a zdokladovala, že bola na Ukrajine, preto sa nemohla
dostaviť.
 p. Fabšík – tie argumenty má postavené na nejakom racio základe?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.2 žiadosť Ing. Antona Šnegoňa a manželky Ing.
Kataríny Šnegoňovej, Na Podstráni 2961/29, KNM a Márie Štefánkovej, ČSA 1306/13,
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KNM, o odpredaj parcely č. C KN 4145/85 TTP o výmere 197 m2 v k. ú. Kysucké Nové
Mesto, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta
Kysucké Nové Mesto
II. sťahuje z rokovania žiadosť Ing. Antona Šnegoňa a manželky Ing. Kataríny Šnegoňovej,
Na Podstráni 2961/29, KNM a Márie Štefánkovej, ČSA 1306/13, KNM, o odpredaj
parcely č. C KN 4145/85 TTP o výmere 197 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je
zapísaná na liste vlastníctva č. 1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto
(11/3/5/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 18.3:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – idú osadiť nejaké skrine, komisia bola na tvare miesta, komisia odporúča.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.3 žiadosť Slovak Telecom, a.s. Bratislava
o odkúpenie, resp. prenájom, časti pozemkov – p. č. C KN 646/3 o výmere 7 m2, C KN
1047/1 o výmere 2x 7m2, v k. ú. KNM, ktoré sú v majetku mesta Kysucké Nové Mesto,
podľa špecifikácie za účelom osadenia tzv. MSAN-u typizovaný outdoor kabinet, ktorého
veľkosť by bola 3,5m x 2m. Žiadosť je odôvodnená nutnosťou rozširovania a modernizácie
telekomunikačnej technológie za účelom skvalitnenia poskytovania služieb.
II. schvaľuje podľa ust. §-u 9a/ ods. 9/ písm. c/ zák. č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí (prenájom pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa) prenájom časti pozemkov nasledovne:
 parcela č. C KN 646/3 o výmere cca 7m2
 parcela č. C KN 1047/1 o výmere 2x cca 7 m2,
ktoré sú v majetku mesta Kysucké Nové Mesto, podľa špecifikácie uvedenej v prílohe
uznesenia, žiadateľovi: Slovak Telecom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, Bratislava, IČO:
35763469, na dobu 20 rokov, za účelom osadenia tzv. MSAN-u typizovaný outdoor
kabinet, ktorého veľkosť by bola 3,5m x 2m, za cenu 1,20 €/m2/mesiac s tým, že nájomné
bude splatné raz ročne k 31. 01. príslušného roka s tým, že nájom bude každoročne
upravený o výšku miery inflácie oznámenej Štatistickým úradom SR.
Jedná sa o dočasne prebytočný a nepotrebný nehnuteľný majetok mesta.
Prenájom nehnuteľnosti sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Verejný záujem rozširovania a modernizácie
telekomunikačnej technológie za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb.
(18/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 18.4:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – komisia navrhuje na 5 rokov. Mesto by malo spracovať minimálny prehľad
cien.
 p. Stecher – niekedy mal záujem o kúpu, nie je tá možnosť?
 p. Mušková, odd. právne – p. Uhrík požiadal o nájom alebo kúpu. V budúcnosti sa môže
riešiť aj kúpa.
 p. Randa – prikláňam sa k odpredaju. Má priestor ohradený, odpredať za cenu podľa
znaleckého posudku.
 p. Mušková, odd. právne – odpredaj musí byť zverejnený, žiadosť si môže podať
hocikedy.
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 p. Mihalda - v žiadosti má aj prípadný odpredaj, konať tak.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18,4 žiadosť žiadateľa: Adrián Uhrík, súkromný
podnikateľ, obchodné meno: Adrián Uhrík, miesto podnikania: 9. mája 2798/14, 024 04
Kysucké Nové Mesto, IČO: 37 623 753, o prenájom nehnuteľností – pozemkov – parciel
č. C KN 1047/161 o výmere 200 m2 a C KN 1047/162 o výmere 197 m2, ktoré pozemky sú
zapísané na liste vlastníctva č. 1880 v majetku mesta Kysucké Nové Mesto, za účelom
parkovania motorových vozidiel, kde žiadateľ prevádzkuje autoservis, 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. 138/91 Zb. o majetku obcí (prenájom pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa) prenájom nehnuteľností – pozemkov: parcely č. C KN 1047/161
o výmere 200 m2 a časť parcely C KN 1047/162 o výmere 197 m2, ktoré pozemky sú
v majetku mesta Kysucké Nové Mesto, žiadateľovi: Adrián Uhrík, súkromný podnikateľ,
obchodné meno: Adrián Uhrík, miesto podnikania: 9. mája 2798/14, 024 04 Kysucké
Nové Mesto, IČO: 37 623 753, za účelom parkovania motorových vozidiel, kde žiadateľ
prevádzkuje autoservis, nasledovne:
 na dobu určitú 5 rokov, za cenu nájmu, ktorá je uvedená v súčasne platnej zmluve, t.
j.: (parcela č. C KN 1047/161 o výmere 200 m2 za cenu 0,50 €/m2/rok, čo predstavuje
100,00 € ročne, parcela č. C KN 1047/162 o výmere 197 m2 za cenu 1,00 €/m2/rok, čo
predstavuje 197,00 € ročne)
Výška nájmu sa bude upravovať každoročne podľa ročnej miery inflácie oznámenej
Štatistickým úradom SR.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Žiadateľ užíva nehnuteľnosti už päť rokov, upravil ju
na vlastné náklady s tým, že nebudú motorové vozidlá blokovať verejnú komunikáciu, ale
budú parkovať na predmete prenájmu.
Jedná sa o dočasne prebytočný a nepotrebný nehnuteľný majetok mesta.
Prenájom nehnuteľnosti sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
IV. ukladá vypracovať návrh minimálnych cien nájmov za m2 pozemkov a za stavby vo
vlastníctve mesta a v členení na občiansku vybavenosť a priemyselnú zónu, so
zohľadnením polohy v meste.
T: máj 2017
Z: prednosta MsÚ
(19/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 18.5:
Návrh na schválenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia
v Kysuckom Novom Meste bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.5 návrh na schválenie finančných prostriedkov na
rekonštrukciu verejného osvetlenia v Kysuckom Novom Meste.
II. schvaľuje finančné prostriedky na rekonštrukciu verejného osvetlenia v Kysuckom Novom
Meste v celkovej výške 54.000 € pozostávajúce:
 40.000 € ako 5 % spoluúčasť na celkovej rekonštrukcií verejného osvetlenia
 14.000 € finančné prostriedky na implementáciu, manažment podanie žiadosti
III. ruší uznesenie MsZ č. 50/2015 zo dňa 12.3.2015, ktorým boli schválené finančné
prostriedky vo výške 30,000 € ako spoluúčasť mesta na celkovej rekonštrukcií verejného
osvetlenia v Kysuckom Novom Meste
(18/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 18.6:
Žiadosť OÚ Žilina o dlhodobý bezodplatný prenájom pozemku a budovy.
 p. Hartel, primátor mesta – predseda komisie finančnej žiadosť prerokoval v komisii.
Teraz je budova v prenájme, platia nájom. Do bezodplatného prenájmu dať budovu je
nevýhodné. Keď ide o budovu štátu, môžu si pozemok odkúpiť.
Diskusia:
 p. Macášek, prednosta OÚ Žilina – obdobie terajšej vlády sa pomaly končí. Teraz ešte
dokážem ovplyvniť a skrášliť objekty a priestory. Tieto objekty sú v Kysuckom Novom
Meste. Ide o pozemok pri Špeciálnej základnej škole a budovu na Ul. Komenského. Ak by
sme dostali budovu do bezodplatného nájmu, zvýšili by sme ju o 1 poschodie. Prenájom
by mal byť dlhodobý, minimálne na 15 rokov. Ak dlhodobý prenájom nebude, nemôže
OÚ do budov investovať.
 p. Poláček – na logopédiu sa chodilo niekde za Bytču, jedná sa o týchto ľudí?
 p. Macášek, prednosta OÚ Žilina – tu ide o iné deti.
 p. Poláček – pozemok prečo nedokúpite? Môžete to mať celé.
 p. Macášek, prednosta OÚ Žilina – nedostali sme ponuky na odpredaj. Trvalo by to dlhšiu
dobu. Ide nám o to oplotenie pozemku.
 p. Poláček – tí, ktorí sú v prenájme v tzv. kocke za ústavom, ostanú v prenájme tak ako
sú? Po tých 15-tich rokoch to ostáva mestu?
 p. Macášek, prednosta OÚ Žilina – stále je to mesta.
 p. Hartel, primátor mesta – pokiaľ by bola nadstavba, ostali by tam tí, čo sú tam,
nadstavba by po 15-tich rokoch ostala mestu, zmluva by sa mohla urobiť tak, že dlhodobý
prenájom by bol vo výpožičke a nájomcovia by platili nájom mestu. Pozemok ŠZŠ – po
15-tich rokoch bude oplotenie zdevastované, mesto tým nič nezíska.
 p. Neslušan – dokedy by to chceli užívať? V prípade rekonštrukcie by aj tak bola budova
odstavená. Dať k tomu vypracovať určité zmluvné podmienky, kým to nebude zmluvne
ošetrené mám problém s týmto súhlasiť.
 p. Macášek, prednosta OÚ Žilina – pre nás je prioritný čas.
 p. Hartel, primátor mesta – ideálne by bolo ten pozemok vysporiadať. Dajme to na 10
rokov prenajať, dať oplotenie celé nové, nie iba zaplátať.
 p. Neslušan – v písomnej forme vypracovať.
 p. Mušková, odd. právne – nájom nemôže byť bezodplatný, musí byť aspoň minimálny.
Ak ide o prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť zverejnený 15 dní pred
MsZ. Bezodplatná môže byť výpožička.
 p. Hartel, primátor mesta – treba povedať určitý rámec – prenájom na 10 rokov, oplotenie
celkové, počas prenájmu ostanú doterajší nájomcovia, po dobe prenájmu prechádza
nadstavba do majetku mesta.
K bodu č. 19.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Svrčková, zástupkyňa primátora – procedurálny návrh – body č. 19.1 – 19.4.1
prerokovať a schváliť am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 19.1 – 19.4.1 am blok.
(17/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19.1 žiadosť p. Bohuslava Kasenčáka trvale bytom
Kysucké Nové Mesto o jednorazovú dávku.
II. zamieta žiadosť p. Bohuslava Kasenčáka, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o jednorazovú
dávku.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19.2 žiadosť p. Patrika Žideka, trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje prideliť garsónku č. 4 v bytovom dome 922/42, na ul. Komenského v Kysuckom
Novom Meste p. Patrikovi Židekovi, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto v zmysle VZN č.
1/2012 o nakladaní s bytovým fondom mesta Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19.3 žiadosť p. Michala Pachoľského, trvalý pobyt M.
Nešporu 1186/3 Kysucké Nové Mesto, prechodný pobyt Murgašova 613/5-29 KNM
o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt do nájomného bytu na adresu: Murgašova
613/5-29 Kysucké Nové Mesto priateľku a to p. Ivanu Kucharčíkovú, trvalý pobyt
Snežnica 217.
II. schvaľuje žiadosť p. Michala Pachoľského, trvalý pobyt M. Nešporu 1186/3 Kysucké Nové
Mesto, prechodný pobyt Murgašova 613/5-29 KNM o súhlas k prihláseniu na prechodný
pobyt do nájomného bytu na adresu: Murgašova 613/5-29 Kysucké Nové Mesto priateľku
a to p. Ivanu Kucharčíkovú, trvalý pobyt Snežnica 217 po dobu platnosti nájomnej zmluvy
p. Michala Pachoľského.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19.4 žiadosť p. Márie Židkovej trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto o súhlas k trvalému pobytu do nájomného bytu na adresu: Komenského
922/42-2 Kysucké Nové Mesto pre ňu ako žiadateľku Máriu Židkovú a deti Kristínu
Židkovú, Róberta Žideka a Karola Žideka
II. schvaľuje žiadosť p. Márie Židkovej trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o súhlas k trvalému
pobytu do nájomného bytu na adresu: Komenského 922/42-2 Kysucké Nové Mesto pre
žiadateľku Máriu Židkovú a deti Kristínu Židkovú, Róberta Žideka a Karola Žideka.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19.4.1 žiadosť p. Patrika Žideka trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt do nájomného bytu na adresu:
Komenského 922/42-4 Kysucké Nové Mesto.
II. schvaľuje žiadosť p. Patrika Žideka trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o súhlas
k prihláseniu na trvalý pobyt do nájomného bytu na adresu: Komenského 922/42-4
Kysucké Nové Mesto.
(19/0/0/0 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 20:
1. Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina proti VZN č. 1/2015 o dočasnom
obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku
a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp, ktorým oznámila určité pochybenia v citovanom VZN.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20 protest prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č. Pd
128/15/5511-2 zo dňa 27.05.2015 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kysucké
Nové Mesto č. 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné
účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
II. vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č. Pd 128/15/5511-2 zo dňa
27.05.2015 proti Všeobecnej záväznému nariadeniu mesta Kysucké Nové Mesto č. 1/2015
o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej
nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
III. ukladá vypracovať nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kysucké Nové Mesto
o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej
nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp, resp. upraviť pôvodné VZN č. 1/2015
v zmysle pokynov uvedených v proteste prokurátora.
T: september 2015
Z: prednosta MsÚ
(18/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
2. Informácia o ihrisku s umelou trávou. Sme medzi 20 mestami, ktoré Slovenský futbalový
zväz podporí vybudovaním trávnatého ihriska, na ploche škvárového ihriska. Príspevok
by bol cca 100 tis. €, čo nie je ani na zakúpenie koberca. FIFA si dáva podmienku, že
dodávateľa si určí ona. My zasa musíme mať dodávateľa výberovým konaním, ak budeme
tam tiež niečo investovať.
 p. Studený, futbalový zväz – v 9 – 10 mesiaci budú známe všetky podrobnosti.
 p. Mrmus, manažér futbalového klubu – predložil štatistiku futbalového klubu.
 p. Drexler – futbal tu má dlhoročnú tradíciu. V tomto meste a MŠK stále čakajú na
financie od mesta. Chýba mi tu nejaký sponzor, združovanie financií. Celé financovanie
mládeže môže hradiť mesto, dospelé kluby spolufinancovanie. Hľadať aj alternatívy
financovania. Ihrisko bude využívané aj na súťažné zápasy? Keď ste manažérom, prečo
nie je žiaden sponzor, ktorý by klub potiahol?
 p. Mrmus – kde sa hrnie sponzor, keď nie sú výsledky. Chýba nám stredná generácia
hráčov, od 25 – 30 rokov. Nastolili sme cestu, že budeme hrať s našimi hráčmi, nie ich
kupovať. Chceli by sme, aby si aj rodičia prispievali na tréningy.
 p. Mihalda – treba podporiť, ale nastaviť pravidlá. „A“ si bude musieť na seba zarobiť.
 p. Slivka – fantastická vec je, že p. Studený sa zaslúžil o túto vec. Umelá tráva tu už mala
byť. Rodičia si prispievajú aj teraz – výstroj, strava, aj sponzori dávajú.
 p. Poláček – tenistom sme dali za 1 € ten pozemok, čo si postavili halu. Tam môžu chodiť
iba bohatí ľudia, ktorí si všetko platia. Koľko tých ľudí je takých, ktorí hrajú zadarmo?
 p. Drexler – toto je presne tá situácia, že sa vybudovalo ihrisko, muselo sa do toho
investovať. Kto má peniaze, môže chodiť. Musí sa platiť.
 p. Golis – čo bude výsledkom tohto kola rokovania?
 p. Hartel, primátor mesta – toto je iba informácia. Minimálne ešte takých 250 tis. € bude
potrebné priložiť.
 p. Neslušan – príde tu podnikateľ, mesto nemá také páky, aby sme aj my od nich niečo
vyžadovali?
 p. Mihalda veľké firmy sponzorujú našej rodiny, zamestnávajú nás.
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3. Informácia o havarijnom stave na MŠ Litovelská – chladiaci box.
4. Informácia o pracovnom stretnutí k návrhu na zmenu koncepcie technického riešenia
diaľnice D3 v katastroch Kysuckého Nového Mesta a Radole. Na stretnutí bolo prijaté
vyhlásenie, ktoré všetci prítomní podporili.
 p. Fabšík – treba sa nejako poistiť. Navrhol preto pozmeniť formuláciu. Oni chcú zmeniť
úsek Brodno - Kysucké Nové Mesto, my žiadajme určitú záruku – privádzač. Predložil za
poslanecký klub Občianska iniciatíva písomný návrh na uznesenie – viď príloha č. 5
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20 nový variant diaľnice D3
II. ukladá rokovať s Národnou diaľničnou spoločnosťou o budúcej realizácii diaľnice
v katastri mesta Kysucké Nové Mesto v novej variante na pilieroch len s podmienkou
získania písomného potvrdenia, že súčasťou dotknutého diaľničného úseku BrodnoKysucké Nové Mesto bude aj diaľničný privádzač až do priemyselnej zóny.
(19/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
5. Informácia o vytvorení poslaneckého klubu Občianska iniciatíva, ktorého členmi sú
poslanci Drexler, Fabšík, Neslušan a Šerík.
 p. Mihalda- privádzač čo najskôr, apelovať na to
 p. Randa – procedurálny návrh – spojiť body programu č. 20 a 21 am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – spojiť body programu č. 20 a 21 am blok.
(19/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Golis – kadiaľ bude smerovať ďalšia trasa cesty, nie iba po privádzač?
 p. Hartel, primátor mesta – aktuálna téma bola zmena ciest 3. triedy. Od privádzača k INE
po Neslušskú cestu, to by mala byť cesta 3. triedy. Časť budúcej trasy sa rieši ako spojenie
INA + firma, ktorá zabezpečuje pre INU. Táto firma ju zhotoví, možno mesto samo
vybuduje cestu medzi privádzačom a Neslušskou cestou. Ak 5 rokov nebudeme pýtať daň,
dali by nám cestu. Treba riešiť ďalší úsek, vlastníctvo INA, KLF energetika, VÚC. Budú
rokovania.
 p. Fabšík – poslanecký klub Občianska iniciatíva navrhol uznesenie, predložil
písomný návrh – viď príloha č. 6
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20 návrh poslaneckého klubu Občianska iniciatíva
II. ukladá:
 vypracovať štúdiu budúcej cestnej komunikácie spájajúcej diaľničný privádzač
s mestom zameranú na majetkoprávne pomery dotknutých území
T: 01.10.2015
Z: prednosta MsÚ
 rokovať s VÚC a navrhnúť spôsob realizácie a financovania danej stavby.
´T: 01.12.2015
Z: prednosta MsÚ
(17/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)

 p. Golis:
 ul. Kollárova, križovatka Matice slovenskej – stávajú tam autá, už som to riešil, dať
tam zákaz státia, vyriešiť to.
 DSS osvetlenie, kedy sa bude riešiť?
Odpovedala p. Jureková, inv. oddelenie:
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Súčasťou rekonštrukcie chodníka je aj premiestnenie osvetlenia, prekládka aj rozšírenie až po
ulicu Litovelskú. Zatiaľ nie je v pláne investícií.
 p. Stecher:
 výzva min. pôdohospodárstva – kamerové systémy. Na MŠ 9. mája zabudli do výzvy
zapísať 2 antikorové stoly.
 ul. 9. mája – orezať stromy pri potoku, znečisťujú cestu,
 pri bytovke 1344 je téčkový tvar križovatky, nepriehľadná, sú tam kontajnery,
premiestniť ich, nie je tam ani prechod pre chodcov
Odpovedal p. Ježo, prednosta MsÚ:
 antikorové stoly – ušetrili na súťaži, z toho sa to však nedá zakúpiť.
Odpovedala p. Kubicová, odd. výstavba:
 orez stromov – čaká sa na stanovisko CHKO Kysuce. Lesnicke združenie dalo
vyhlásenie, že stromy sú choré, bolo by dobré ich vyrúbať a zasadiť nové.
 p. Mihalda – mesto aké podalo výzvy?
Odpovedal p. Ježo, prednosta MsÚ:
 ukazovatele rýchlosti – ul. Litovelská a Neslušská cesta.
 p. Mihalda – boli sme dohodnutí, že aj ul. Sládkovičova
 p. Ježo, prednosta MsÚ – neboli sme dohodnutí, ty si žiadal. Prešli iba 2 cesty a to
Litovelská a Neslušská cesta.
 p. Behúň – rekonštrukcia mosta v Radoli
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
VÚC uvažuje s opravou, prebiehala by cez soboty a nedele, niekedy v IX. – X. mesiaci
 p. Poláček – opravu radoľského mosta naháňam odkedy som poslancom VÚC.
 dostal som meil od p. Véghovej, aby som odstúpil ako poslanec,
 p. Neslušan, neprajem si, aby si ma ohováral na facebooku, že som hlasoval
protizákonne,
 retarder na ul. Komenského – znížiť ho,
 cintorín urnový háj – urobiť zatravňovaky,
 na pozemku vedľa Pastvu je postavená búda, cloní výhľadu, má povolenie?
 prejavil svoj názor na situácii ohľadom referenda, útokov na primátora, návrhu na
odobratie odmeny .
 pán Drexler keď bol informatikom, dával na web stránku informáciu o Blowdecu.
Prečo už vtedy nedal pripomienku a neurobil aktivity proti tejto firme.
Odpovedal p. Kultán, odd. výstavby:
 o postavení garáže zatiaľ neviem, pôjdem sa tam pozrieť.
 p. Drexler – poslanci, čo sme vytvorili poslanecký klub, chceme prispieť k prosperite
mesta. Odobratie odmeny bolo navrhnuté, primátor vyhlásil, že mesto príde o 7000 €
za referendum, ktoré podľa neho nemá žiadnu váhu. Nie sme rebeli, chceme byť
súčasťou budovania mesta a nie iba dvíhať ruky.
 p. Poláček – ty si nahnevaný, že si neprešiel výberovým konaním na informatika, že si
prišiel o zamestnanie. Ešte jeden pán povedal, že by bol najradšej, keby išiel primátor
v putách odtiaľto.
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 p. Drexler – každý rok sa súťažilo, vždy bolo riziko, že príde niekto druhý. Nepoužili sa
tie isté metódy, postupy, súťažného návrhu. Ako informatik som mal na starosti iba
funkčnosť web stránky, nie jej obsah. Nevravím, že som si to tam nevšimol. Obsah som
nedával ja, možno p. Šinalová alebo niekto iný. Táto skutočnosť mi kľudne mohla
uniknúť. Keby som to tam aj videl, tak by som sa tomu v tom čase nevenoval, lebo som
nebol poslancom.
 p. Neslušan – nepovedal som, že si hlasoval protizákonne. Podľa informácií, ktoré sme
dostali, že ten postup bol protizákonný.
 p. Hollá – čo bolo protizákonné na zdržaní sa hlasovania?
 p. Jakubík:
 prístup na parkovisko pri 908,
 parkovanie áut na ul. 1. mája,
 odpadové koše na ul. 1. mája,
 bytový dom Nábrežná 951 – osadiť oplotok + chodník ku predajni Jednota
 prístupová cesta ku garážam za bielym domom
 p. Fabšík – poslanecký klub vznikol nie preto, aby sa od niekoho dištancoval, chceme
pracovať a zlepšovať život v meste.
 p. Drexler:
 kto je vlastník domu smútku v Budatínskej Lehote, kto sa podieľal na jeho
financovaní?
 združenie pozemkových úprav Suľkov, aké sú náklady?
 príspevok INY – v záverečnom účte to nie je
 retarder na ul. Komenského – znížiť ho
 oprava cesty k p. Šidlovej
 odvodnenie cesty – kedy to bude?
 Dubie – otáčanie autobusov – výtlky
 križovatka INA – Dubie, zákaz pre parkovanie áut.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 dom smútku je v majetku mesta, rekonštrukcia sa financuje zo zbierok obyvateľov
a z financií mesta.
 p. Mihalda – MKŠS - stávkové kancelárie dať inde, aby ľudia nechodili dovnútra do
klubu.
 p. Slivka:
 prechod Pivovarská, Nábrežná, Komenského ku škôlke,
 cesta do Škorčia
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 cesta do Škorčia – Urbár nechce prispievať na údržbu cesty,
 KLF energetika je ochotná pozemok predať
 p. Randa:
 podnet od p. Červenca – parkovisko vedľa jeho záhrady, autá mu ničia plot
 prechod cez cestu za kostolom, stojí tam voda, prechod nie je použiteľný,
 plaváreň – akosi to ustálo, osloviť dotyčných alebo odstúpiť od zmluvy,
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 spoluúčasť verejné osvetlenie – bude VO aj na Podstrání? Myslieť aj na tie odľahlé
časti,
 cesta od LIDL – smer Kamence – nie je tam verejné osvetlenie,
 návrhy na Cenu mesta – nič sme neprejednávali
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 stojaca voda – treba prekopať cestu,
 plaváreň – chceli robiť, znova do toho vstúpil Urbariát, je to zneistenie investora,
 cena mesta – neprišli žiadne návrhy.
 p. Mičian:
 delegovať do komisie sociálnej ako prísediaceho zástupcu spoločnosti Kysuca
 chodník pri dome p. Golisovej – voda jej z chodníka tečie do garáže
 retarder na ul. Komenského
 bytový dom 1232 – dať tam preliezku alebo domček,
 p. Bandura:
 osvetlenie až po povinský most,
 kosenie medzi železnicou a autobusovým nástupišťom,
 MŠ Litovelská – preliezky tam dať
 p. Neslušan:
 ul. Kukučínova. Hálkova, Bottova – chodníky dorobiť, opraviť
 chodník od ZŠ Dol. potok je v dezolátnom stave, deti chodia po ceste, ohrozuje ich
doprava.
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 opravy chodníkov – iba výtlky, investície nie, máme rozbehnuté veľké inv. akcie, ako
sú políklinika, verejné osvetelenie.
 p. Fabšík – sme najlepšie hospodáriace mesto, mohli by sme si požičať takmer za
nulový úrok, mali by sme na chodníky, bolo by aj verejné osvetlenie.
K bodu č. 22:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedajúci poďakoval prítomným za
účasť a 9. zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Ing. Marián Mihalda
I. overovateľ

Branislav Neslušan
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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