Zápisnica
z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 19.11.2015
Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie prijatia úveru vo výške 600 000 € na finančné zabezpečenie investičnej akcie
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Kysucké Nové Mesto“
4. Záver
K bodu č. 1:
13. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov a ospravedlnil neúčasť poslancov: Ing. Behúň, Ing. Marián
Mihalda a Branislav Neslušan.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie predsedajúci navrhol poslancov: p. Ivan Poláček, Ing. Vavrín Randa
a Mgr. Milan Slivka.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. p r e r o k o v a l o v bode programu č. 2 zloženie návrhovej komisie
II. s c h v a ľ u j e návrhovú komisiu v zložení: Ivan Poláček, Ing. Vavrín Randa, Mgr.
Milan Slivka
(11/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Mgr. Roman Stecher a Ing. Jana Svrčková
Program rokovania:
Predsedajúci oboznámil prítomných s programom rokovania s doplnením ďalších bodov
programu a to bod 4 – Informácia o zvlášť hrubom porušení pracovnej disciplíny zo strany
zamestnankyne ZŠ Dolinský potok, KNM, tým, že neoprávnene prevádzala finančné
prostriedky z účtu školy na svoj účet a účet svojej dcéry a bod 5 – Doplnenie plánu kontrol
hlavnej kontrolórky mesta Kysucké Nové Mesto.
Poslanec Ing. Drexler požiadal o doplnenie programu v zmysle Rokovacieho poriadku Čl. 25
ods. 3, v zmysle ktorého sa ako samostatné body programu vždy zaraďujú body – a/
nakladanie s majetkom, b/ interpelácie, c/ rôzne.
Poslanec Mgr. Fabšík požiadal zaradiť do programu dve témy a to výstavba Diaľnice D3 –
nové skutočnosti a pripravovaný projekt realizovaný prostredníctvom UEFA /umelá tráva na
škvarovom ihrisku/, kde vraj došlo k zmene podmienok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I.
p r e r o k o v a l o v bode 2 doplnenie programu o bod č. 4 – Informácia o zvlášť
hrubom porušení pracovnej disciplíny zo strany zamestnankyne ZŠ Dolinský potok 1114/28,
KNM tým, že neoprávnene prevádzala finančné prostriedky z účtu školy na svoj účet a účet
svojej dcéry a bod 5 – Doplnenie plánu kontrol hlavnej kontrolórky mesta Kysucké Nové
Mesto.
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II.
s c h v a ľ u j e program rokovania mestského zastupiteľstva s doplneným bodmi č. 4
– Informácia o zvlášť hrubom porušení pracovnej disciplíny zo strany zamestnankyne ZŠ
Dolinský potok1114/28, KNM tým, že neoprávnene prevádzala finančné prostriedky z účtu
školy na svoj účet a účet svojej dcéry a č. 5 – Doplnenie plánu kontrol hlavnej kontrolórky
mesta Kysucké Nové Mesto
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Schválenie prijatia úveru vo výške 600 000 € na finančné zabezpečenie investičnej
akcie „Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Kysucké Nové Mesto
Informácia o zvlášť hrubom porušení pracovnej disciplíny zo strany zamestnankyne ZŠ
Dolinský potok 1114/28, KNM tým, že neoprávnene prevádzala finančné prostriedky
z účtu školy na svoj účet a účet svojej dcéry
Doplnenie plánu kontrol hlavnej kontrolórky mesta Kysucké Nové Mesto
Záver

/13/1/0/0 – uznesenie bolo schválené/
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I.
p r e r o k o v a l o v bode 2 návrh poslanca Ing. Drexlera na doplnenie programu
o body č. 6- Rôzne a č. 7 – Interpelácie.
II.
s c h v a ľ u j e program rokovania mestského zastupiteľstva s doplnenými bodmi č. 6Rôzne a 7 – Interpelácie.
1.
2.
3.
7.

4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Schválenie prijatia úveru vo výške 600 000 € na finančné zabezpečenie investičnej
akcie „Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Kysucké Nové Mesto
Informácia o zvlášť hrubom porušení pracovnej disciplíny zo strany zamestnankyne ZŠ
Dolinský potok 1114/28, KNM tým, že neoprávnene prevádzala finančné prostriedky
z účtu školy na svoj účet a účet svojej dcéry
Doplnenie plánu kontrol hlavnej kontrolórky mesta Kysucké Nové Mesto.
Rôzne
Interpelácie
Záver

/9/5/0/0 – uznesenie bolo schválené/
Mestské zastupiteľstvo sa ďalej riadilo týmto schváleným programom.
K bodu č. 3
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:

Ing. Hartel - mesto bolo úspešné vo výzve Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Ministerstvo
hospodárstva SR rozhodlo rozhodnutím č. 21408/2015-1000-46416 o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku na financovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia mesta Kysucké Nové Mesto“.
Na preklenutie časového nesúladu medzi potrebou prefinancovania investičnej akcie zo strany
mesta a poskytnutím nenávratného príspevku zo strany Ministerstva hospodárstva ako
Riadiaceho orgánu Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja je potrebné úverové krytie vo
výške 600 000 €.
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Ing. Drexler – výberové konanie – cena je vynikajúca. Musíme to vyčerpať do konca
roka?

Ing. Hartel – situácia je taká aká je, nedostali sme sa do nej vlastnou vinou. Oboznámil
prítomných s celým doterajším priebehom projektu, ešte doteraz prebieha kontrola.
verejného obstarávania, máme prísľub od dodávateľa, že urobí všetko preto, aby termíny prác
boli dodržané. Prvé svetlá budú do mesta dodané 08.12.2015 – ideme do rizika, je ale stále
šanca, doporučujem preto, aby sme do toho išli i napriek riziku.

Ing. Drexler – boli dodržané podmienky pre úver?

Ing. Hartel – áno, boli.

Ing. Drexler – je vyčíslená úspora, koľko môžeme ušetriť?

Ing. Hartel – cca 30 %, môže byť aj viac.

Ing. Drexler – požiadal o bližšie informácie o navrhovanom úvere.
Ing. Bílešová – boli oslovené 4 banky - VÚB banka a.s., Prima Banka Slovensko, a.s. (obe
banky spravujú bankové účty mesta), Tatra Banka a Slovenská záručná a rozvojová banka.
Vzhľadom na posúdenie miery naplnenia stanovených kritérií jednotlivými bankami komisia
posúdila ako najvýhodnejšiu ponuku VÚB Banky a.s. za týchto podmienok:
Úročenie
Základná sadzba
1 M Euribor ( ak je Euribor zápornej hodnoty, počíta sa 0)
Úrokové rozpätie
0,8 p.a.
Celková sadzba
1 M Euribor + 0,8 p.a.
Interval zmeny úročenia
1 M Euribor menený mesačne
Splácanie
Úroky splácané mesačne
Splátka istiny možné aj jednorázovo po obdržaní nenávratného príspevku
Splácanie do 12 mesiacov resp. 24 mesiacov s možnosťou prolongácie
Poplatky
Jednorazový za dojednanie záväzku 0,1 § ( 600 €)
Predčasné splatenie úveru alebo jeho častí bez poplatku
Poplatok za vedenie úverového účtu 0,00 €
Monitorovací poplatok
0,00 €
Zábezpeka
Vlastná blankozmenka s Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke
Podmienky banky na preverenie finančnej situácie mesta
Predkladanie účtovných výkazov 1x ročne
Iné podmienky
Uznesenie MsZ, ktorým sa schvaľuje prijatie úveru v danej výške na daný účel
Potvrdenie o zvolení primátora v posledných voľbách
Potvrdenie hlavného kontrolóra mesta o tom, že všetky podmienky na prijatie úveru v zmysle
zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov boli dodržané
Potvrdenie o zverejnení zmluvy
Zmluva o NFP
Zmluva o dielo s dodávateľom.

p. Poláček – či sa mohli osloviť aj iné banky.

Ing. Bílešová – vzhľadom na časovú tieseň sa mi zdali tieto štyri banky primerané,
príprava podkladov zaberie istý čas.

Ing. Hartel – naháňa nás čas.

Ing. Randa – aká je celková výška zazmluvnených finančných prostriedkov, či je
vyčíslená úspora, navrhujem zaviazať sa k tomu, aby sa z budúcich úspor dofinancovalo
osvetlenie na tých uliciach, kde nie je, napr. Kysucká od Lidla, od Poviny smerom ku
Kamencom, na Podstráni.
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Ing. Hartel – máme v pláne usporené finančné prostriedky využiť na doplnenie
osvetlenia tam, kde bude potrebné.

Mgr. Fabšík – tiež som za to, aby sa dofinancovalo osvetlenie tam, kde ešte treba. Aká
bude úspora, aby sme vedeli posúdiť riziko.

Ing. Jureková – 2402,24 GJ/rok v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

Ing. Golis – doporučil, aby mesto
prípadne i s inými mestami sa obrátilo na
ministerstvo s požiadavkou o predĺženie termínu na dokončenie prác a vyúčtovanie, nakoľko
projekt nie je ohrozený našou vinou.

Ing. Hartel – určite sa budeme snažiť v tejto veci podniknúť potrebné kroky.

Mgr. Fabšík - či je vôbec reálne zrealizovať projekt od 08.12., sme schopní zaviazať
zhotoviteľa príp. sankciami tak, aby boli motivačné.

Ing. Hartel – jednal som v uplynulých dňoch s dodávateľom, ani on nepôjde do rizika,
ak sa nenájde schodné riešenie, môže sa stať všeličo, budem vás priebežne informovať.

Ing. Golis – ktorá firma vyhrala?

Ing. Jureková - Na realizáciu prác bola vysúťažená firma: AIR FUEL s.r.o. Košice,
zmluvná cena bola dohodnutá na 601 200 € a zverejnená na webovej stránke mesta bola 9.11.
2015. Zmluva bude účinná až keď nám ministerstvo odobrí obstarávanie, zatiaľ je iba platná.

p. Jakubík – či sú finančné prostriedky viazané účelovo.

Ing. Hartel – áno, účelovo.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I.

p r e r o k o v a l o v bode programu č. 3 prijatie návratného zdroja financovania –
úveru mestom Kysucké Nové Mesto
na financovanie investičnej akcie
Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Kysucké Nové Mesto. Prijatie úveru je
potrebné na preklenutie časového nesúladu medzi potrebou prefinancovania
investičnej akcie a poskytnutím nenávratného finančného príspevku z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja

II.

s ch v a ľ u j e prijatie úveru vo výške 600 000 na finančné zabezpečenie investičnej
akcie Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Kysucké Nové Mesto v súvislosti
s Rozhodnutím o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. 21408/20151000-46416 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu
pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

III. s ú h l a s í s vystavením vlastnej blankozmenky mesta Kysucké Nové Mesto
a podpísaním dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke ako poskytnutím
zábezpeky na úver banke
IV. s p l n o m o c ň u j e primátora mesta vystaviť a podpísať vlastnú blankozmenku
mesta Kysucké Nové Mesto a dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke.
/15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené/
K bodu 4
Predsedajúci oboznámil prítomných o zvlášť hrubom porušení pracovnej disciplíny zo strany
zamestnankyne ZŠ Dolinský potok 1114/28, KNM tým, že neoprávnene prevádzala finančné
prostriedky z účtu školy na svoj účet a účet svojej dcéry
Diskusia:

PaedDr. Zátek – v spolupráci s bankou som prišiel na to, že unikajú finančné
prostriedky z rozpočtu školy na súkromný účet zamestnankyne školy, s ktorou už bol
v súčasnosti ukončený pracovný pomer s okamžitou platnosťou.
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Ing. Drexler – kedy bola u vás vykonaná kontrola?

PaedDr. Zátek – v rokoch 2008 a 2010

Ing. Chládková – v roku 2008 bola vykonaná kontrola zameraná na dodržiavanie
mzdových predpisov, výkon prác vo verejnom záujme – bola zistená neoprávnenosť použitia
finančných prostriedkov na vyúčtovanie cestovných príkazov. V roku 2010 bola kontrolou
zistená okrem iného nesprávne určená výška stravného.

Ing. Drexler – aké boli prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov, ako sa jej podarilo
previesť finančné prostriedky, keď finančné operácie podpisujú viacerí, kto sa ešte podieľal
na predbežnej a následnej kontrole finančných operácií.

PaedDr. Zátek – ja podpisujem a zamestnankyňa na úseku personálnom a tiež vedúca
školskej jedálne, s predmetnými operáciami som neprišiel do styku.

Ing. Hartel – operácie boli uskutočňované prostredníctvom internetbankingu.

Ing. Chládková – máte doklady u seba alebo ste ich odovzdali polícii, či budem mať
na základe čoho vykonať kontrolu.

PaedDr. Zátek – sú na polícii, ja nemám zatiaľ prístup k dokladom.

p. Poláček – nemôžeme robiť zatiaľ žiadne závery, ale počul som vraj, že nie je ani na
mzdy zamestnancom tento mesiac.

Ing. Hartel – tento mesiac áno, ale za december nie, budeme musieť zvážiť postup,
možno pomocou pôžičky. Učitelia za nič nemôžu, budeme hľadať možnosti na zákonný
postup pri vyriešení tejto situácie.

p. Poláček – treba zvážiť ďalší postup výkonu ekonomickej agendy na školách, či by
nebolo dobré vykonávať ju centrálne, ako kedysi na okresnom úrade. Či je vôbec v silách
riaditeľa, aby ustriehol správne financovanie školy.

Ing. Chládková - výkazy o hospodárení školy podpisuje riaditeľ, finančné oddelenie
nemá prístup i informáciám, ktoré sú spracovávané vo výkazoch, výkazy len preberá.

Ing. Bílešová – školy nahrávajú výkazy do celoštátneho systému, zodpovedá za ne
právny subjekt v tomto prípade štatutári škôl, nakoľko sú samostatnými právnymi subjektmi,
nám sa zobrazí len, že bol akceptovaný a nevzbudzuje podozrenie a tým pádom nemáme ani
oprávnenie, ani dôvod na nejaké preverovanie.

p. Jakubík – môžeme vedieť o akú sumu ide a kto na to prišiel.

PaedDr. Zátek – pri kontrole dokladov za III. Q som nadobudol prvé pochybnosti, išiel
som do banky, kde sa mi potvrdili.

Ing. Chládková – koľko nám chýba na mzdy, podotýkam, že sa jedná sa o verejné
financie.

PaedDr. Zátek – 46 tis. €, ešte nie sú vyplatené aj niektoré faktúry takže cca 50 tis. €.

p. Novotná – čo sa urobilo, aké opatrenia boli prijaté po vykonaných kontrolách, boli
vrátené neoprávnene vyplatené prostriedky.

PaedDr. Zátek – bolo krátené osobné ohodnotenie na základe výsledkov kontroly
hlavnej kontrolórky.

Mgr. Slivku – tu vidíme, ako jedna osoba môže poškodiť dobré meno školy i riaditeľa.

Ing. Randa – musíme nájsť riešenie, čo sa týka miezd tak, aby boli vyplatené v plnej
výške a načas, stojí za zváženie centrálne spracovanie ekonomickej agendy škôl na meste.

Ing. Hartel – po tejto skúsenosti môžeme o tom uvažovať, podotýkam však, že ide
o právnické osoby s vlastným rozpočtom i zodpovednosťou za jeho čerpanie.

Ing. Drexler – tiež zastávam názor, že by sa uľahčilo školám, ak by jedno oddelenie
spracovávalo ekonomickú agendu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, nakoľko
sa od roku 2008 stretávame s nedostatkami v tejto oblasti, ktoré sa tak pre nás stávajú
sústavným problémom.

Ing. Golis – navrhujem, aby sa urobila kontrola na všetkých zariadeniach, kde
podozrivá zamestnankyňa vykonávala pracovnú činnosť.
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Ing. Chládková – v roku 2008 sa zistilo, že podozrivá zamestnankyňa mala uzatvorené
zmluvy so štyrmi zariadeniami. Po tomto zistení zostala na ZŠ Suľkov, na CVČ len účtovne,
podľa mojich informácií nemala prístup k internetbankingu. Fyzický prístup mala len na ZŠ
Suľkov.

Ing. Golis – je potrebné pristúpiť k spoločnému poučeniu, aby sa zistilo, ako sa to robí
inde, nie je možné, aby to takto fungovalo. Ak sa zistí, že boli finančné prostriedky
neoprávnené uplatnené, nech sa uplatní nárok na tieto prostriedky.

Ing. Svrčková – vždy je zodpovedný riaditeľ, zodpovednosť je jasná, adresná
vyplývajúca zo zákona a tak isto to platí u všetkých ostatných organizácií.

Mgr. Fabšík – v tomto prípade sa jedná o obrovské množstvo peňazí, bude potrebné
vyvodiť zodpovednosť.

p. Poláček – nesúhlasím, nerobme závery, pokiaľ nebude ukončené vyšetrovanie.

Mgr. Fabšík – zodpovednosť sa v takomto prípade vyvodzuje, nemám nič proti p.
riaditeľovi, ale je to o tej zodpovednosti a signále, ktorý vyšleme ďalej.

p. Jakubík – či bola oslovená dotyčná osoba na vrátenie peňazí.

PaedDr. Zátek – dotyčná chce dlžnú sumu vrátiť, vôľa je taká, neviem však, ako bude
rozprávať s právnikom.

Ing. Hartel – musím sa stotožniť s p. poslancom Fabšíkom, vedúca funkcia prináša aj
tieto riziká. Zvažujem podať Rade školy návrh na odvolanie riaditeľa.
Mestské zastupiteľstvo
I.
p r e r o k o v a l o v bode programu č. 4 informáciu o zvlášť hrubom porušení
pracovnej disciplíny zo strany zamestnankyne ZŠ Dolinský potok 1114/28, KNM tým, že
neoprávnene prevádzala finančné prostriedky z účtu školy na svoj účet a účet svojej dcéry.
II.
b e r i e n a v e d o m i e informáciu o zvlášť hrubom porušení pracovnej disciplíny
zo strany zamestnankyne ZŠ Dolinský potok 1114/28, KNM tým, že neoprávnene prevádzala
finančné prostriedky z účtu školy na svoj účet a účet svojej dcéry.
/15/0/0/1 – uznesenie bolo schválené/
K bodu 5
Predsedajúci navrhol doplniť plán kontrol hlavnej kontrolórky mesta o kontrolu finančných
operácií realizovaných ZŠ Dolinský potok od roku 2002.
Diskusia:

Ing. Drexler – či sa to bude dať ešte stihnúť tento rok alebo kontrolu zahrnieme do
plánu na budúci rok

Ing. Chládková – záleží na zvážení mestského zastupiteľstva.

Ing. Drexler – som za to, aby sa urobila rýchla kontrola.

Ing. Hartel – navrhujem vykonať preventívnu kontrolu do budúceho zastupiteľstva.

Ing. Golis – kontrolu všetkých zariadení.

Ing. Chládková – pokúsim sa námatkovo preveriť jednotlivé účtovné doklady.
Mestské zastupiteľstvo
I.
p r e r o k o v a l o v bode programu č. 5 doplnenie plánu kontrol hlavnej kontrolórky
mesta Kysucké Nové Mesto
II.
u k l a d á hlavnej kontrolórke mesta vykonať kontrolu dodržiavania predbežnej
finančnej kontroly v príspevkových a rozpočtových organizáciách mesta pri finančných
operáciách realizovaných prostredníctvom bankových účtov v termíne do zasadnutia
mestského zastupiteľstva v decembri 2015.
/15/0/0/1 – uznesenie bolo schválené/
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K bodu 6
Rôzne
Diskusia:
Predsedajúci informoval prítomných o nových informáciách ohľadom výstavby Diaľnice D3,
na základe ktorých by sa s výstavbou malo začať oveľa neskôr ako bolo prisľúbené a to až
v roku 2022. Na ŽSK sa uskutočnilo rokovanie, kde na základe Plánu hospodárskosociálneho rozvoja VÚC sa plánuje so začatím výstavby v II. polroku 2016. VÚC má
v úmysle zorganizovať stretnutie s NDS, o jeho výsledku budem informovať na ďalšom
zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Vo veci umelej trávy sa uskutočnilo pracovné stretnutie v Poprade, kde sa stretli
potencionálni uchádzači. Dodávateľ umelej trávy je už vybratý a podľa zatiaľ známych
informácií cena umelej trávy pri všetkých možných variantoch prevýši predpokladanú cenu
cca 100 tis. €. Navrhovali sme znížiť počet záujemcov, aby sa cena nenavyšovala, ale nebola
prejavená vôľa uberať sa týmto smerom. Do konca roka by sa malo v tejto veci rozhodnúť, či
sa zníži počet uchádzačov alebo budeme hľadať iné východisko.

Mgr. Slivka – možno by stálo za uváženie zhotoviť ihrisko v menšom rozmere, lepšie
niečo ako nič a teda to výšky tých 350 tis. €.

Ing. Hartel – dotácia na menší rozmer nebude možná.

Mgr. Slivka – myslel som bez dotácie.

Mgr. Fabšík – na základe uvedených skutočností som za to, aby sa odstúpilo od
projektu futbalového zväzu už len z princípu.

Ing. Hartel – ak by sa projekt realizoval, budeme musieť tiež ustriehnuť, aby cena
nešla na úkor kvality.

p. Poláček – a Krásno n/Kysucou to berie?

Ing. Hartel – či berie neviem, ale na stretnutí bol aj primátor Krásna.

Mgr. Šerík – chcem sa poďakovať p. primátorovi, že postupuje týmto smerom, už
v úvode sa projekt vyznačoval určitými atribútmi, ktoré sa teraz prejavili. Na základe reakcií
občanov a tiež zdravého rozumu by sme mali od tohto projektu odstúpiť a zamyslieť sa nad
tým, či by sme nevyužili finančné prostriedky inak.

Ing. Drexler – cez leto som sa stretol spolu podnikateľmi i občanmi s p. generálnym
riaditeľom vo veci diaľnice s otázkou kedy bude diaľničný privádzač, výstavba diaľničného
privádzača by mohla začať i nezávisle od diaľnice, my by sme mali byť pripravení z našej
strany v prípade začatia výstavby. Čo sa týka ihriska, chýbajú nám aj ihriská na rôzne iné
športy.

Ing. Hartel – touto cestou to nepôjde, to bol vlastne prvý variant, ktorý sme skúšali
presadiť v spolupráci s podnikateľskými subjektmi v priemyselnej zóne. Žiadosť, ktorú sme
vtedy spoločne predkladali obsahovala objemy prepravovaných tovarov a tiež približné počty
prepravovaných osôb. Žiadosť bola zo strany ministerstva dopravy zamietnutá
s odôvodnením, že verejné obstarávanie samotného privádzača by zvýšilo náklady na
obstarávanie a skomplikovalo proces obstarávania. Na základe uvedeného sme
v nasledovnom roku svoju žiadosť spresnili tým, že netrváme na oddelenom vysúťažení
privádzača, žiadame aby privádzač bol realizovaný ako súčasť stavby úseku stavby Brodno –
KNM s tým, aby privádzač v rámci tejto stavby bol vybudovaný v predstihu a ako etapa tejto
stavby.

Mgr. Slivka – som za multifunkčnosť tohto areálu, ZŠ Nábrežná má v úmysle
vybudovať klzisko.

p. Poláček – čo keby sme predali pozemok vám, tenistom, vy ste už takí drahí. Ihrisko
by slúžilo všetkým a to bez poplatkov.

Ing. Drexler – dajme to ihrisko zadarmo, nech sa tam spravia rôzne ihriská. Chcem sa
spýtať, kto je administrátorom finančnej komisie

Ing. Hartel – administrátorom je Ing. Bílešová, členom komisie už nie je .

Ing. Drexler – chýba v nej jeden člen. Navrhujem do budúceho zastupiteľstva
7

pripraviť návrhy na doplnenie člena finančnej komisie.

Ing. Drexler – opätovne urgujem stav cesty na Ul. Hurbanova a Dúbie. Dá sa to aspoň
vysypať pred zimou? Žiadam, aby bol vo Zvestiach uverejnený výsledok šetrenia nášho
podnetu na znečisťovanie ovzdušia firmu A.S.A. Taktiež sa neprimerane dymí i z nášho
komína na Údržbe mesta. Čo sa týka dopravy na križovatke v Dubií, ktorá je už dlhodobo
neúnosná doporučujem najmä v špičke preventívnu akciu, dávať jednoducho papuče, aby sa
neparkovalo tam, kde sa nemá.

p. Poláček – treba vydržať v INE sa robí ďalšie parkovisko. Najhoršie je to medzi
smenami. Čo sa týka kúrenia, kúri sa na každej ulici, mesto zadymujú vo veľkom aj
z rodinných domov. Navrhujem, aby sa náčelník mestskej polície zúčastňoval každého
zasadnutia mestského zastupiteľstva. Chcem sa spýtať, ako je to s tou káblovou televíziou,
občania majú záujem na vysielaní a opakovaní zasadnutí.

JUDr. Ježo - dodatkom č. 1 k zmluve sú zaviazaní vysielaním 4 priamych prenosov.
Nemáme páky na nich, aby záznamy opakovali. V decembri by mali predložiť návrh ďalšej
spolupráce, uvidíme, čo sa bude dať v tejto veci robiť. My robíme záznamy i svojpomocne
a všetky sú uverejňované na stránke mesta.

p. Poláček – koľko by stál záznam, nie všetci predsa majú internet.

JUDr. Ježo – predloží sa návrh.

Ing. Drexler – A.S.A išla i mimo pracovnej doby, nech sa kontroluje kde a čím sa kúri.

Ing. Randa – ovzdušie sa veľmi znečisťuje i vykurovaním z rodinných domov, treba
hľadať nejaký nástroj, urobiť nejaké opatrenia, aby sa zamedzilo znečisťovaniu súkromnými
osobami.

Ing. Hartel – v konkrétnom prípade je možné obrátiť sa na nás, kde by sa problém dal
riešiť v priestupkovom konaní. Je však problematické zistiť kto a čo páli.

Mgr. Šerík – chcem sa spýtať, ako to vyzerá s chýbajúcimi lekármi a ako sme na tom
s Kysucou s.r.o. / tepelné rozvody/.

Ing. Hartel – na VÚC našu požiadavku registrujú, neurológa nám v súčasnosti
zastrešuje neurológ v Krásne nad Kysucou. Čo sa týka Kysuce s.r.o., zatiaľ prebieha územné
konanie, je vytvorená komisia. Mali sme možnosť ísť sa pozrieť do Žarnovice, aké tam majú
skúsenosti. Nakoniec som tam bol len ja s právničkou.

p. Poláček – robí sa všetko preto, aby sa tu dotiahol neurológ, nechce tu však nikto ísť.
Treba, aby aj mesto vyšlo v ústrety napr. zabezpečením bývania, mať k dispozícii aspoň zo
dva služobné byty pre lekárov. Pľúcne tu ani nebude, keďže tu nemáme potrebné vybavenie
pre pľúcneho lekára. Čaká nás tiež v blízkej dobe problém so zubármi a tiež aj krčným
lekárom.

Mgr. Fabšík – čo sa týka Kysuce, s.r.o. /tepelné rozvody/, prebieha územné konanie,
v januári by sme mali vedieť viac.
K bodu 7
Interpelácie - Diskusia zahrnutá v bode č. 6 – Rôzne.
K bodu č. 8 : Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedajúci poďakoval
prítomným za účasť a 13. zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Mgr. Roman Stecher
I. overovateľ

Ing. Jana Svrčková
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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