Zápisnica
z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 10.03.2016

Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh na I. úpravu rozpočtu mesta KNM na rok 2016
5. Návrh na I. úpravu rozpočtu pr. org. Údržba mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2016
6. Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku pre Mestské zastupiteľstvo Kysucké Nové Mesto
7. Prevod fin. prostriedkov z ostatných fondov mesta – minulé roky
8. Prevod fin. prostriedkov z ostatných fondov mesta – prebytok z roku 2011
9. Schválenie použitia kapitálových výdavkov na nákup elektrických zariadení do ŠJ ZŠ
Dolinský potok
10. Správa o vybavovaní sťažností za rok 2015
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2015
12. Správa o výsledku kontroly č. 5/2015
13. Prerokovanie protestu prokurátora
13.1.VZN č. 6/2015 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
13.2.VZN č. 2/2010 o sťažnostiach
13.3.VZN č. 5/2009 o regulácií živočíšnych škodcov na území mesta Kys. Nové Mesto
13.4.VZN č. 2/2011 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Kys. Nové
Mesto v znení dodatku č. 1
14. Žiadosti o dotácie:
14.1.OZ pri ZUŠ – Fašiangová harmonika
14.2.Jednota dôchodcov Slovenska – Krajská prehliadka speváckych a tanečných súborov
14.3.ZpS a DSS Štúrova – Poľovnícka súťaž
14.4.OZ Radosť žiť pri ZpS a DSS Štúrova – Športom k lepšiemu zdraviu
14.5.OZ Mariáš klub – Slovenský pohár v mariáši
14.6.OZ Triglav – súťaž o pohár
14.7.OZ Pramienok pri MŠ Komenského – Podpora tan. súboru DREAMS pri CVČ
14.8.ZO SZCH – Okresná výstava chovateľov
14.9.Únia žien Slovenska – Žena roka
14.10.Združenie JUDO SAN – Turnaj v džude
14.11.Združenie Real KNM – Účasť v futsalovej lige
14.12.Občianska iniciatíva – kniha – čriepky z histórie
15. Doplnenie člena komisie finančnej, podnikateľských činností a správy majetku
16. Nakladanie s majetkom mesta
16.1.Memoradnum o spolupráci – KYSUCA s.r.o.
16.2.Žiadosť KYSUCA s.r.o. – výstavba kotolne na biomasu
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16.3.Zámena nehnuteľností – ŽSK Žilina
16.4.Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci – AnTechNet, s.r.o.
16.5.Ing. Šnegoň a manželka – predaj časti pozemku
16.6.Návrh na zverenie hnuteľného majetku - Kysuca s.r.o.
17. Návrhy komisií
17.1.Žiadosti o jednorazovú dávku
17.2.Žiadosti o trvalý a prechodný pobyt
17.3.Žiadosti o pridelenie bytu
17.4.Žiadosti o splátkový kalendár
18. Rôzne
19. Interpelácie
20. Záver
K bodu č. 1:
15. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov a verejnosť, ospravedlnil neúčasť poslancov: pp. Randa,
Slivka, Stecher, Svrčková.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie predsedajúci navrhol poslancov: Matej Fabšík, Ľubomír Golis, Ondrej
Holienčik
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 zloženie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Matej Fabšík, Ľubomír Golis, Ondrej Holienčik.
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: František Šerík, Miloš Ševec
Predsedajúci navrhol zmenu programu rokovania nasledovne:
- bod č. 7, 8 presunúť za bod č. 4, nakoľko spolu súvisia,
- body č. 16.1 a 16.2 – preložiť za bod č. 3, prípadne podľa návrhu poslancov bod č. 16.2
presunúť na ďalšie rokovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 zmenu programu rokovania 15. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje zmenu programu rokovania 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kys.
Novom Meste - presun bodov č.16.1 a 16.2 za bod č. 3 a bodov č. 7 a 8 za bod č. 4
(13/0/2/0 – uznesenie bolo schválené)
Poslanecký klub Občianska iniciatíva (príloha č. 1) predložil návrh na doplnenie bodu
programu ako bod č. 4 - Súhrnná informácia o prebehnutých kontrolách a zistených nálezoch
zo strany ÚVO a Prokuratúry SR v súvislosti s búracími prácami na štadióne MŠK.
 p. Hartel, primátor mesta – obsah zhruba poviem, nemám pri sebe podklady, bolo treba
dopredu povedať, aby sme pripravili materiál.
 p. Fabšík – dokumenty tu určite sú, treba ich doniesť z kancelárie. Nech mesto
vysvetlí, čo bolo zistené, nech mesto objektívne informuje.
 p. Mičian – navrhol presunúť body č. 17 pred bod č. 14 – kvôli zdravotným problémom.
 p. Fabšík – informáciu o kontrolách nedávať do bodu Rôzne, kontrola zo strany ÚVO
bola skončená.
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 p. Hartel, primátor mesta – túto informáciu zaradiť do programu za bod č. 12.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 doplnenie programu rokovania 15. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste o Súhrnnú informáciu o prebehnutých
kontrolách a zistených nálezoch zo strany ÚVO a Prokuratúry SR v súvislosti s búracími
prácami na štadióne MŠK.
II. schvaľuje doplnenie programu rokovania 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kys.
Novom Meste o Súhrnnú informáciu o prebehnutých kontrolách a zistených nálezoch zo
strany ÚVO a Prokuratúry SR v súvislosti s búracími prácami na štadióne MŠK.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 zmenu programu rokovania 15. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje zmenu programu rokovania 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kys.
Novom Meste - presun bodov č. 17 pred bod č. 14
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh programu rokovania 15. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje program rokovania 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom
Novom Meste nasledovne:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
16. 1.Memoradnum o spolupráci – KYSUCA s.r.o.
16. 2.Žiadosť KYSUCA s.r.o. – výstavba kotolne na biomasu
4. Návrh na I. úpravu rozpočtu mesta KNM na rok 2016
7. Prevod fin. prostriedkov z ostatných fondov mesta – minulé roky
8. Prevod fin. prostriedkov z ostatných fondov mesta – prebytok z roku 2011
5. Návrh na I. úpravu rozpočtu pr. org. Údržba mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2016
6. Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku pre Mestské zastupiteľstvo Kysucké Nové Mesto
9. Schválenie použitia kapitálových výdavkov na nákup elektrických zariadení do ŠJ ZŠ
Dolinský potok
10. Správa o vybavovaní sťažností za rok 2015
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2015
12. Správa o výsledku kontroly č. 5/2015
12.1. Súhrnná informácia o prebehnutých kontrolách a zistených nálezoch zo strany ÚVO
a Prokuratúry SR v súvislosti s búracími prácami na štadióne MŠK.
13. Prerokovanie protestu prokurátora
13.1.VZN č. 6/2015 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
13.2.VZN č. 2/2010 o sťažnostiach
13.3.VZN č. 5/2009 o regulácií živočíšnych škodcov na území mesta Kys. N. Mesto
13.4.VZN č. 2/2011 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Kys. Nové
Mesto v znení dodatku č. 1
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17. Návrhy komisií
17.1.Žiadosti o jednorazovú dávku
17.2.Žiadosti o trvalý a prechodný pobyt
17.3.Žiadosti o pridelenie bytu
17.4.Žiadosti o splátkový kalendár
14. Žiadosti o dotácie:
14.1.OZ pri ZUŠ – Fašiangová harmonika
14.2.Jednota dôchodcov Slovenska – Krajská prehliadka speváckych a tanečných
súborov
14.3.ZpS a DSS Štúrova – Poľovnícka súťaž
14.4.OZ Radosť žiť pri ZpS a DSS Štúrova – Športom k lepšiemu zdraviu
14.5.OZ Mariáš klub – Slovenský pohár v mariáši
14.6.OZ Triglav – súťaž o pohár
14.7.OZ Pramienok pri MŠ Komenského – Podpora tan. súboru DREAMS pri CVČ
14.8.ZO SZCH – Okresná výstava chovateľov
14.9.Únia žien Slovenska – Žena roka
14.10.Združenie JUDO SAN – Turnaj v džude
14.11.Združenie Real KNM – Účasť v futsalovej lige
14.12.Občianska iniciatíva – kniha – čriepky z histórie
15. Doplnenie člena komisie finančnej, podnikateľských činností a správy majetku
16. Nakladanie s majetkom mesta
16.3.Zámena nehnuteľností – ŽSK Žilina
16.4.Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci – AnTechNet, s.r.o.
16.5.Ing. Šnegoň a manželka – predaj časti pozemku
16.6.Návrh na zverenie hnuteľného majetku - Kysuca s.r.o.
18. Rôzne
19. Interpelácie
20. Záver
(14/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p. Ježo, prednosta MsÚ.
uzn. č. 5/20105 zo dňa 08.01.2015 - v plnení
uzn. č. 102/2015 zo dňa 11.06.2015 - v plnení
uzn. č. 209/2015 zo dňa 24.11.2015 - v plnení
uzn. č. 245/2015 zo dňa 10.12.2015 - v plnení
Diskusia:
 p. Mihalda – MsZ prijalo uznesenie, v zmysle ktorého by sme mali zamietnuť ďalšiu
činnosť spaľovne ASA v KNM, ešte sa to len bude riešiť?
 p. Ježo, prednosta MsÚ – činnosť spoločnosti ASA bola povolená štátnou správou na
dobu určitú, po tejto dobe nastane proces schvaľovania ďalšej činnosti. V tejto fáze môže
mesto vyjadriť svoj nesúhlas s ďalšom činnosťou tohto zariadenia v KNM.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 kontrolu plnenia uznesení
II. berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení
(14/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 16.1:
Návrh Memoranda o spolupráci pri investícii do modernizácie systému centrálneho
zásobovania teplom v Kysuckom Novom Meste spolu s návrhom uznesenia bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Golis – v rámci rekonštrukcie alebo výmeny potrubí by sa malo požiadať o grantovú
dotáciu, v memorande toto nie je. Som za to, aby sa rozvody vymenili. Spolu s rozvodmi
sa má meniť aj celkový systém vykurovania v meste, každý dom bude mať vlastnú
výmeničku. Problém vidím vo veci obstarávania projektovej dokumentácie, aj žiadateľ
bude povinný robiť výberové konanie. Ako to bude robiť, keď projektová dokumentácia
je už urobená? Rozvody by mali prejsť do vlastníctva mesta, koľko je doba odpisovania?
Po 20 – 40 rokoch dostaneme nejaké rozvody. Robme tak, aby občania aj mesto mali
z toho prospech.
 p. Hartel, primátor mesta – treba si pozornejšie prečítať memorandum. Bolo by
nenormálne očakávať, že keď niekto niečo zaplatí, dá to zadarmo. V memorande sa
hovorí, že projektovú prípravu aj proces územného a stavebného konania zabezpečí
Kysuca s.r.o. Zároveň sa hovorí, že v prípade, že bude mesto oprávneným žiadateľom
o príspevok z EÚ, s.r.o. Kysuca postúpi všetky práva súvisiace s územným a stavebným
konaním na mesto. Mesto jej potom, v prípade, že to legislatívne podmienky umožnia,
uhradí preukázateľné náklady na PD súvisiacu s územným a stavebným konaním.
 p. Fabšík – ak budeme meniť zmluvu, stále bude platiť, že pokiaľ bude oprávneným
žiadateľom o grant Kysuca s.r.o. a táto investuje do rozvodov okrem grantu aj vlastné
prostriedky, že zrekonštruované rozvody budú majetkom s.r.o. Kysuca iba po dobu
trvania nájmu. Doba nájmu bude stanovená podľa doby odpisovania investície. Po
ukončení nájomnej zmluvy prejdú rozvody do majetku mesta.
 p. Golis – pozerajme do budúcnosti, hľaďme si vzťahy vyjasniť teraz.
 p. Drexler – z memoranda vyplýva, že vzniknuté náklady na PD sa prevedú na mesto.
Keď niekto z grantu bude pýtať peniaze na PD, bude musieť predložiť výsledky súťaže.
My PD od Kysuce iba prevezmeme, nebudeme môcť preukázať, že sme vysúťažili
dodávateľa. Už chceme podpisovať memorandum, čo nájomná zmluva? Vychádza mi
z toho, že budeme zmluvu predlžovať.
 p. Hartel, primátor mesta – Kysuca je odborne zdatná na to, aby pripravila podklady pre
podanie žiadosti o grantovú podporu z EÚ a k tomu zabezpečila PD v potrebnom rozsahu.
Zatiaľ nevyšla výzva na predkladanie žiadostí o grant, preto nevieme, kto podľa nej bude
oprávneným žiadateľom o grant, či vlastník energetických zariadení, teda mesto alebo
výrobca tepla, teda Kysuca s.r.o. Predložené memorandum o spolupráci deklaruje, že ak
to výzva umožní, o grant požiada mesto. V takom prípade mesto zaplatí Kysuci s.r.o.
preukázateľné náklady spojené s prípravou podkladov k žiadosti, ak to legislatíva umožní.
Ak si mesto nebude môcť uplatniť tieto náklady v rámci grantu, Kysuca s.r.o. si nebude
v zmysle memoranda uplatňovať ich náhradu voči mestu.
 p. Drexler – bod 3.8 – doplniť, aby sa nezmenila dĺžka terajšej nájomnej zmluvy.
Nájomná zmluva je taká, že keď skončí, my im zaplatíme. Z memoranda sa stáva to, že
ideme s Kysucou na ďalších 20 rokov.
 p. Fabšík – memorandum rieši iba otázky prípravy žiadosti na grant z EÚ. Nerieši
predlžovanie, nepredlžovanie nájomnej zmluvy. Nájomná zmluva bude riešená
samostatne potom, keď budeme poznať podmienky výzvy a náklady na realizáciu
projektu.
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 p. Mihalda – je bežné, že projektová dokumentácia je pripravená aj na viac rokov keď
sa očakáva podpora pripravovaného zámeru z nejakého grantu. Memorandum tvorila
určitá skupina ľudí, komisia na to určená. Memorandum tvorili 2 strany, obe strany
s ním súhlasili.
 p. Holienčik – teraz ide o to získať čas, pripraviť sa na očakávanú výzvu.
 p. Neslušan – postupovalo mesto pri memorande podľa nejakého vzoru?
 p. Hartel, primátor mesta – neviem či iné mestá sa budú hlásiť o grant, viem, že
v Žarnovici na základe takejto podobnej výzvy zrealizovali výmenu celých rozvodov
vrátane kotolne.
 p. Ďuďák, Kysuca s.r.o. – tí, čo podajú žiadosť medzi prvými, majú vyššiu šancu uspieť.
Ak by jediným oprávneným žiadateľom bola Kysuca, potom sa bude o nájomnej zmluve
rokovať podľa podmienok výzvy.
 p. Drexler – po vysvetlení som to už pochopil, prečo sa takto postupuje.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.1 Memorandum o spolupráci pri investícii do
modernizácie systému centrálneho zásobovania teplom v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje Memorandum o spolupráci pri investícii do modernizácie systému centrálneho
zásobovania teplom v Kysuckom Novom Meste uzatvorenom medzi zmluvnými stranami:
Mesto Kysucké Nové Mesto a spoločnosť: KYSUCA s.r.o. sídlo Matice slovenskej 620,
Kysucké Nové Mesto, IČO: 31593488 v znení, ako je uvedené v prílohe tohto uznesenia.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.2:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – vzhľadom k tomu, že boli pripomienky, že nie je dostatok
informácií, bol návrh na stiahnutie tohto bodu rokovania z programu. Avšak v blízkej
dobe by sme sa ním museli zaoberať.
 p. Behúň – zhospodárnenie – prejaví sa toto aj na cene pre obyvateľov?
 p. Fabšík – faktor primárnej energie – ľudí najviac trápi cena, preto sa množia dotazy.
Zamerať sa hlavne na to, ako sa toto všetko odrazí na cene tepla. Podľa mňa by malo
dôjsť k zníženiu ceny, aj v dlhodobom horizonte. V súčasnosti má Kysuca s.r.o.
s dopravou štiepky do kotla. Keď sa presunie kotol, znížia sa obslužné náklady, tým
pádom by malo dôjsť aj k celkovému zníženiu ceny.
 p. Drexler – čo ideme vlastne schvaľovať, o čo tu vlastne ide? Sme my kompetentní
toto schvaľovať?
 p. Hartel, primátor mesta – Kysuca s.r.o. hospodári s našim majetkom, preto je potrebný
náš súhlas s premiestnením súčasného a postavením ďalšieho kotla na štiepku.
Realizáciou tohto zámeru by sa dosiahlo, že celý objem tepla by sa vyrábal zo štiepky, čo
je lacnejšie ako súčasné prikurovanie plynom. Naviac druhý 4 MWh kotol s nižším
výkonom by v letnom období postačoval na ohrev teplej úžitkovej vody a pracoval by
s vyššou účinnosťou ako súčasný 7 MWh kotol, ktorý v lete nejde na plný výkon.
Preložením kotlov by sa odstránili technické problémy s dopravou štiepky zo skládky do
kotla.
 p. Drexler – buď prepracovať uznesenie alebo posunúť prerokovanie.
 p. Neslušan – ako náhle sa zníži kúrenie plynom, odrazí sa to na cene tepla.
Vypracovať memorandum aj o cene tepla.
 p. Hartel, primátor mesta – toto bude predmetom, keď budeme riešiť nájomnú zmluvu.
 p. Poláček – nech to vysvetlia zástupcovia z Kysuce, s.r.o.
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 p. Ďuďák, Kysuca s.r.o. – keďže je to váš pozemok, potrebujeme súhlas na
umiestnenie stavby na vašom pozemku.
 p. Neslušan – občania sa boja vyšších cien. Ľudia čakajú určitú garanciu, že cena sa
nebude zvyšovať.
 p. Behúň – tá suma úspory čo ste spomínali, koľko je to v percentách.
 p. Ďuďák, Kysuca s.r.o. – v rámci variabilnej zložky cca do 10 %, bola to iba skúška.
 p. Holienčik – koľko tisíc ton je potrebnej biomasy?
 p. Ďuďák, Kysuca s.r.o. – cca 18 tis ton, všetko z dreva.
 p. Hartel, primátor mesta – navrhujem zmeniť text v uznesení – namiesto schvaľuje dať
súhlasí s výstavbou ...
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.2 žiadosť spoločnosti KYSUCA s.r.o. o výstavbu
kotolne na biomasu v blízkosti súčasnej skládky na biomasu, kde bude nainštalovaný kotol
na biomasu o výkone 4 MWh na parcele č. C KN 4646/6 v k. ú. Kysucké Nové Mesto –
Tŕstie, a presunutý kotol na biomasu z existujúcej kotolne o výkone 7 MWh. Účelom
stavby je zhospodárnenie výroby tepla formou využitia biomasy. Presun kotla sa bude
realizovať v zmysle zámeru o grant z fondu EÚ (modernizácia systému centrálneho
zásobovania teplom v Kysuckom Novom Meste). Jednou z podmienok uchádzania sa
o grant je aj právoplatné stavebné povolenie.
II. súhlasí pre žiadateľa: KYSUCA s.r.o. Matice slovenskej 620, 024 01 Kysucké Nové
Mesto, s výstavbou kotolne na biomasu v blízkosti súčasnej skládky na biomasu, kde bude
nainštalovaný kotol na biomasu o výkone 4 MWh na parcele č. C KN 4646/6 v k. ú.
Kysucké Nové Mesto – Tŕstie, a presunutý kotol na biomasu z existujúcej kotolne o výkone
7 MWh. Účelom stavby je zhospodárnenie výroby tepla formou využitia biomasy. Presun
kotla sa bude realizovať v zmysle zámeru o grant z fondu EÚ (modernizácia systému
centrálneho zásobovania teplom v Kysuckom Novom Meste). Jednou z podmienok
uchádzania sa o grant je aj právoplatné stavebné povolenie. V zmysle memoranda čl. 3/
bod 3.7/, pokiaľ žiadosť o grantovú podporu podá Mesto, KYSUCA s.r.o. súhlasí s tým,
aby sa Mesto stalo právnym nástupcom v nasledovných konaniach: územné konanie
a stavebné konanie podľa § 40/ ods. 4/ a § 70/ zák. č. 50/1976 Zb. stavebný zákon
v platnom znení.
(8/0/5/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 4:
Návrh na I. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2016 bol poslancom
doručený v písomnej forme.
 p. Ševec – procedurálny návrh – body č. 4, 7 a 8 prerokovať spoločne a zvlášť hlasovať.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať body č. 4, 7 a 8 am blok.
(14/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Drexler – v komentári chýba účel, aký je dôvod, prečo sa to takto robí. Ideme robiť
prevod z ostatných fondov mesta, o nových investíciách sme nerokovali, teraz ideme
dofinancovávať. Podielové dane pri tvorbe rozpočtu sú iba odhad, teraz už by sme mali
vedieť reálnejšiu sumu. Podielové dane ako by sa mali zvýšiť?
 p. Bílešová, odd. finančné – podielové dane, stále je to len prognóza ministerstva financií.
My máme na účte peniaze za 2 mesiace. Nerada by som kalkulovala s financiami, ktoré
ešte na účte nemáme.
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 p. Drexler – urobiť správu o zostatkoch z minulých rokov na jednotlivých účtoch. Na
školy sa dáva jednej toľko, druhej toľko. Trochu transparentnosti do toho vniesť.
 p. Holienčik – školská komisia sa snaží tak, aby boli uspokojené všetky MŠ a ZŠ.
 p. Hartel, primátor mesta – ak sa vyskytne nejaký havarijný stav, musíme riešiť. Zostatky
na účtoch budú súčasťou záverečného účtu.
 p. Mihalda – aj na MŠ Komenského je havarijný stav, treba to riešiť.
 p. Jakubík – problémy na školách sú, riaditelia oponujú, že finančné prostriedky sa
nedávajú tak, ako oni žiadajú.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 návrh na I. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto na rok 2016
II. schvaľuje I. úpravu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2016.
(14/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 prevod finančných prostriedkov z ostatných fondov
mesta – minulé roky (materiál z I. úpravy rozpočtu na rok 2016) vo výške: 66 344 € na
kapitálové výdavky
- č.s. 125 Komunikácie Dubie – ul. Hurbanova
- 1 782 €
- č.s. 424 Komplexná rekonštr. verej. osvetl. KNM + PD
- 36 803 €
- č.s. 416 Rekonštrukcia zemných vedení VO KNM
- 6 680 €
- č.s. 427 Komplexná obnova MŠ 9. mája KNM
- 14 400 €
Ostatných nehmot. aktív - ÚPN Mesta KNM
- 4 100 €
MŠ Komenského – elektrický šporák
- 2 579 €
II. schvaľuje prevod finančných prostriedkov z ostatných fondov mesta – minulé roky
(materiál z I. úpravy rozpočtu na rok 2016) vo výške: 66 344 € na kapitálové výdavky
- č.s. 125 Komunikácie Dubie – ul. Hurbanova
- 1 782 €
- č.s. 424 Komplexná rekonštr. verej. osvetl. KNM + PD
- 36 803 €
- č.s. 416 Rekonštrukcia zemných vedení VO KNM
- 6 680 €
- č.s. 427 Komplexná obnova MŠ 9. Mája KNM
- 14 400 €
Ostatných nehmot. aktív - ÚPN Mesta KNM
- 4 100 €
MŠ Komenského – elektrický šporák
- 2 579 €
(14/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 prevod finančných prostriedkov z ostatných fondov
mesta – prebytok z roku 2011 vo výške: 1 200 € na kapitálové výdavky
- č.s. 357 Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky KNM
- 1 200 €
II. schvaľuje prevod finančných prostriedkov z ostatných fondov mesta - prebytok z roku
2011 vo výške: 1 200 € na kapitálové výdavky
- č.s. 357 Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky KNM
- 1 200 €
(13/0/2/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5:
Návrh na I. úpravu rozpočtu pr. organizácie Údržba mesta KNM na rok 2016 bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 návrh na I. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie
Údržba mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2016
II. schvaľuje I. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta Kysucké Nové Mesto
na rok 2016
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6:
Návrh dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku pre Mestské zastupiteľstvo Kysucké Nové Mesto
bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Mihalda – čl. 21 - je tam uvedené spravidla,
čl. 24 - kvórum pre uznesenie platí aj pre nariadenie?
 p. Neslušan – prítomnosť, účasť – je zaznamenaná v prezenčnej listine. Keď sedí
a nehlasuje, mal by byť zarátaný do kvóra.
 p. Ježo, prednosta MsÚ – nepočítať do kvóra tých, ktorí nehlasujú.
 p. Fabšík – prokurátor povedal, že uznesenie nebolo prijaté zákonom predpísaným
spôsobom. My máme zle nastavené zariadenie. My sme hovorili, že 7 za bolo presne
50 %.
 p. Hartel, primátor mesta – hlasovacie zariadenie bolo takto nastavené od samého jeho
začiatku.
 p. Golis – toto nie je ľahké rozhodnutie. Hlasovacie zariadenie mohlo byť nastavené 2
spôsobmi, kto je alebo nie je prítomný. Navrhujem spresniť pojem neprítomný
poslanec. Navrhujem dopracovať tento materiál, kto sú prítomní poslanci pri
prezentácii, hlasovaní, kto je neprítomný.
 p. Poláček – v Čechách hlasujú aj ručne.
 p. Hartel, primátor mesta – každý má slobodnú vôľu, môže hlasovať za, proti, zdržal sa.
Keď nehlasuje vôbec, akoby tu nebol.
 p. Neslušan – ak by vypadla elektrika, zasa by sa počítalo kto tu sedí.
 p. Drexler – treba si toto všetko vysvetliť. Pri zadefinovaní systému bolo elektronické
zariadenie nastavené tak, že keď nehlasoval, vyhodnotilo to ako neprítomnosť. Slovo
prítomnosť je to, že som fyzicky na danom hlasovaní. Predložil písomný návrh – viď
príloha č. 2.
 p. Mičian – nebol v rokovacej miestnosti, nebol prítomný.
 p. Neslušan – pred časom bol vypracovaný Etický kódex, kde bolo uvedené, že kto sa
zdrží hlasovania, berie sa to ako špekulácia. Prečo teraz nehlasovanie neberiete ako
špekulatívne?
 p. Behúň – je definovaný rozdiel medzi zdržal sa a nehlasoval?
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – prokurátor rozlišuje veci: nadpolovičná väčšina,
koľko je prítomných, koľko hlasovalo za.
 p. Hartel, primátor mesta – prehodnotíme pripomienky, navrhujem tento bod odročiť.
 p. Golis – dať stanovisko čo odporúča hlavná kontrolórka
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku pre Mestské
zastupiteľstvo Kysucké Nové Mesto
II. odročuje dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku pre Mestské zastupiteľstvo Kysucké Nové
Mesto
(12/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 9:
Návrh na použitie kapitálových výdavkov na nákup elektrických zariadení do ŠJ ZŠ Dolinský
potok spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Behúň – nie je čo riešiť, pozrieť si rok nadobudnutia.
 p. Golis – zásady hospodárenia s majetkom mesta – odkiaľ sa budú brať financie?
 p. Drexler – schváliť výberové konanie, nie celkom sedí textácia návrhu na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 žiadosť Základnej školy Dolinský potok č. 1114/28,
Kysucké Nové Mesto o riešenie havarijnej situácie v školskej jedálni zakúpením
elektrických zariadení: elektrická pec trojtrúbová, elektrické varidlo štvorplatňové,
elektrický kotol 80 l.
II. schvaľuje použitie kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto
s účelovým určením na zakúpenie elektrickej pece trojtrúbovej, elektrického varidla
štvorplatňového a elektrického kotla l ks 80 l do školskej jedálne Základnej školy Dolinský
potok v predpokladanej výške 8500 €. Úprava rozpočtu kapitálových výdavkov mesta bude
vykonaná v II. úprave mesta po výbere dodávateľa formou elektronického trhoviska.
(12/0/0/3 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10:
Správa o vybavovaní sťažností za rok 2015 spolu s dôvodovou správou bola poslancom
doručená v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10 správu o vybavovaní sťažností za rok 2015
II. berie na vedomie správu o vybavovaní sťažností za rok 2015
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 11:
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2015 bola poslancom doručená
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Mihalda – niektoré prijaté opatrenia, prečo neboli splnené opatrenia?
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – ak aj boli prijaté opatrenia, kontrolór nebol
informovaný.
 p. Hartel, primátor mesta – každá kontrola bola prerokovaná v mestskom zastupiteľstve.
 p. Mihalda – môžeme dostať či to bolo splnené?
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – ani v jednom prípade nebolo oznámenie.
 p. Drexler – kontrol bolo vykonaných dosť, boli aj nedostatky, iba MsÚ nesplnil uložené
opatrenia. Čo nie je napísané, to nie je dané. Treba to písomne doložiť kontrolórke.
 p. Hartel, primátor mesta – všetky 3 prípady tu boli podrobne rozoberané. Dáme to teda aj
písomne.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11 správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta za rok 2015
II. berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2015.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
10

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11 správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta za rok 2015
II. ukladá na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva predložiť písomné stanovisko
ku kontrole hospodárenia v dennom centre, kontrole plnenia uznesenia E/35 zo dňa
29.04.1999 a kontrole dodržiavania platobných podmienok v zmluvách o dielo č.
612/2014 a 624/2014.
T: v texte
Z: prednosta MsÚ
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 12:
Správa so stanoviskom k správe boli poslancom doručené v písomnej forme.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – toto je materiál, ktorý bez môjho vedomia išiel do
materiálov zastupiteľstva. Je to iba pracovná verzia, sú tam údaje, ktoré sa nezverejňujú.
Navrhujem tie nevymožiteľné pohľadávky odpísať z účtovníctva. Kontrola č. 6/2015 je
posunutá na ÚVO.
Diskusia:
 p. Neslušan – v aktívach sú evidované financie, ktoré sú vo vzduchu a ktoré mesto už
nikdy nedostane. V niektorých prípadoch nepostupovalo, nevymáhalo. Nie sme podľa
toho až tak najlepšie hospodáriace mesto. Sú tu firmy, ktoré od mesta dostávajú zákazky,
pritom sú voči mestu dlžníkmi.
 p. Hartel, primátor mesta – pán poslanec zhadzuje mesto, že tu zle hospodárime.
V porovnaní s obratmi, s ktorými pracujeme, nepredstavujú až takú významnú položku.
Teraz čo vznikajú pohľadávky vymáhame.
 p. Bílešová, odd. finančné – výška pohľadávok ma zaujala. Najproblémovejšie sú tie
staršie ako 20 rokov. Ak to zákon dovoľuje, pristúpiť k odpísaniu. Možno sa menej
pracovalo s opravnými položkami.
 p. Neslušan – nezhadzujem, čerpám z informácií, ktoré som dostal. Prečítal som
správu, niekto sa všetkými možnými prostriedkami nesnažil ich získať.
 p. Behúň – zaujíma ma súčasnosť. Vieme teraz vygenerovať tie nové?
 p. Ságová, odd. daní a poplatkov – zo zákona nie sú povinné výzvy, ale my ich posielame.
Jedna vec je premlčané, jedna vec je odpísať podľa zákona. Vymáhame aj cez exekútora.
 p. Mičian – dá sa rozdeliť ktoré sú vymožiteľné?
 p. Ságová, odd. daní a poplatkov – daňové pohľadávky nemôžeme rozdeliť.
 p. Mihalda – nedaňové pohľadávky – tie veľké cifry, máme možnosť sa k nim dostať?
Škoda že nemáme verejný pranier, som si istý, že by sa to vrátilo.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – je to pravdepodobne premlčané. Žiadam o upravenie
Plánu kontrolnej činnosti. ÚVO postúpil spisový materiál „Oprava lávky Dubská cesta“,
požiadal o súčinnosť. Žiadam doplniť Plán kontrolnej činnosti o túto kontrolu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12 návrh na doplnenie Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2016
II. schvaľuje doplnenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
o kontrolu: VO na opravu lávky Dubská cesta.
(15/0/0/0 uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12 správu o výsledku kontroly č. 5/2016 a stanovisko
mesta k správe hlavnej kontrolórky
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II. berie na vedomie správu o výsledku kontroly č. 5/2016 a stanovisko mesta k správe
hlavnej kontrolórky
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 12.1:
 p. Hartel, primátor mesta – opakovane vysvetlil celú genézu investície, ako aj výsledky
kontroly ÚVO.
 p. Fabšík – pán primátor sa nevenoval podstate. Bola ukončená kontrola. Rozprávame sa
o závažných porušeniach zákona o verejnom obstarávaní. Zákon platí pre mesto aj pre
pána Kubu. Určitá skupina bila do toho, aby toto nebolo prijaté. To čo ste spravili bolo
nekorektné. Prokuratúra konštatovala, že výsledné hlasovanie bolo chybné, malo hlasovať
8 poslancov. V protokole o výsledku kontroly boli práce v rozpore so zákonom.
Predkladám návrh na uznesenie – do 10 dní záväzné stanovisko, ktoré osoby boli
zodpovedné za porušenie, aký bude postih (viď príloha č. 3).
 p. Hartel, primátor mesta – p. Fabšík nehorázne tvrdí, že z mesta 10 tisíce odchádzajú.
Opak je pravdou, verejnými aukciami získavame financie. Veď tie práce navyše to bolo
zaplatené za vykonané práce. Práce boli skutočne vykonané, zaplatené bolo v takej sume,
že aj keď sme neurobili verejné obstarávanie, bola cena veľmi výhodná pre mesto. Naozaj
sa zákon nedodržal, ale svet nie je čierno biely. Možno bude nejaká pokuta, ale keby sme
sa súdili, bolo by to neporovnateľne viac.
 p. Fabšík - za to, že porušujete zákon, za to že ja môžem, to si vyprosím.
 p. Neslušan – žasnem, že zákazka za 18 tis € bola preplatená inak. Projektant tu ani
nebol, rád by som videl jeho diplom, že sa pomýlil. Právnička, ktorá má chrániť
financie mesta, pripravila dokument. Je tu porušenie zákona. Máte vyvodiť dôsledky.
Vyzúvate sa zo svojich zodpovedností. Z čoho bolo zaplatených tých 40 tis €, ktoré
neboli vyčlenené?
 p. Poláček – sám si p. Neslušan uznal, že práce boli vykonané.
 p. Neslušan – povedal som, že stavebný denník bol v poriadku.
 p. Poláček – pamätám si, že popod tie schody bola hrúbka betónu aj viac ako 30 cm.
 p. Hartel, primátor mesta – keď vznikne nejaká situácia, musíme ju riešiť. Nemôžeme si
sadnúť do kúta a čakať.
 p. Drexler – poslanci za Občiansku iniciatívu si zaslúžia iný postoj. Keď nevieme, pýtame
sa, aby sme si to ozrejmili. Tie práce už boli vykonané v minulom zastupiteľstve, my sme
mali iba odsúhlasiť ich preplatenie. 21.1.2016 prokurátor konštatoval, že uznesenie č.
148/2015 nebolo prijaté zákonným spôsobom. My nespochybňujeme, že práce neboli
vykonané. Je tu zistenie ÚVO a prokurátora, upozornenie, odstrániť do 30 dní.
 p. Hartel, primátor mesta – nepovedal som, že to bolo v súlade so zákonom, ale
z ohľadom na okolností, za ktorých vznikla situácia sme konali tak ako sme konali.
 p. Drexler – kto bude niesť zodpovednosť, zosobní sa pokuta?
 p. Šerík – bol vykonaný objem prác, bolo za ne zaplatené. Mesto podľa mňa stratu
neutrpelo. Mrzí ma postup a forma, akou to bolo vykonané. Bol tu vytváraný určitý tlak
okolností. Netvrdím, že mesto stratovalo. Snažme sa o to, aby bola zmenená forma.
 p. Fabšík – môj osobný názor je, že mesto prišlo o finančné prostriedky. Výsledná
suma, to je nonsens. Bol porušený zákon o verejnom obstarávaní. Vyvodiť
zodpovednosť.
 p. Hartel, primátor mesta – za daných okolností sa mesto rozhodovalo tak, aby to bolo pre
mesto výhodné.
 p. Mihalda – nemáme niektorí šajnu, čo prišlo z ÚVO a prokuratúry.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.1. informáciu o prebehnutých kontrolách a zistených
nálezoch zo strany ÚVO a Prokuratúry SR v súvislosti s búracími prácami na štadióne
MŠK.
II. zaväzuje mesto, aby do 10 dní predložilo poslancom MsZ písomné stanovisko, ktorá osoba
je priamo zodpovedná za porušenie zákona o verejnom obstarávaní a akým spôsobom
bude vyvodená voči danej osobe (osobám) zodpovednosť.
(6/0/8/0 – uznesenie nebolo prijaté)
K bodu č. 13.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Mihalda – v komisii životného prostredia sme toto prerokovali, v zákone je to
v uvedenom § odporúča schváliť.
 p. Drexler – nevzniká teda zasa nejaké porušenie keď treba rozhodnúť do 30 od doručenia
prokurátora?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.1 protest prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č.
Pd 295/15/5511-2 zo dňa 22.01.2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Kysucké Nové Mesto č. 6/2015 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 295/15/5511-2 zo dňa
22. 01. 2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kysucké Nové Mesto č. 6/2015
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 dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kysucké Nové
Mesto č. 6/2015 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 v zmysle pokynov
uvedených v proteste prokurátora.
T: 30.06.2016
Z: prednosta MsÚ
(13/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 13.2:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.2 protest prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č.
Pd 309/15/5511-5 zo dňa 25.01.2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Kysucké Nové Mesto č. 2/2010 o sťažnostiach
II. vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č. Pd 309/15/5511-5 zo dňa
25.01.2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kysucké Nové Mesto č. 2/2010
o sťažnostiach
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III. ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kysucké Nové Mesto č. 2/2010 o sťažnostiach
IV. ukladá vypracovať smernicu o sťažnostiach formou interného normatívneho aktu
T: 30.06.2016
Z: prednosta MsÚ
(13/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 13.3:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.3 protest prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č.
Pd 308/15/5511-6 zo dňa 29.01.2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Kysucké Nové Mesto č. 5/2009 o regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Kysucké
Nové Mesto
II. vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č. Pd 308/15/5511-6 zo dňa
29.01.2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kysucké Nové Mesto č. 5/2009
o regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Kysucké Nové Mesto
III. ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kysucké Nové Mesto č. 5/2009 o regulácii
živočíšnych škodcov na území mesta Kysucké Nové Mesto
(13/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 13.4:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13.4 protest prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č.
Pd 310/15/5511-6 zo dňa 29.01.2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Kysucké Nové Mesto č. 2/2011 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Kysucké
Nové Mesto v znení dodatku č. 1
II. vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č. Pd 310/15/5511-6 zo dňa
29. 01. 2016 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Kysucké Nové Mesto č. 2/2011
Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Kys. Nové Mesto v znení dodatku č. 1
III. ukladá vypracovať v obsahovo nezmenenej podobe prevádzkový poriadok pohrebísk mesta
Kysuckého Nového Mesta a schváliť ho ako samostatný právny akt novým všeobecne
záväzným nariadením
T: 30.06.2016
Z: riaditeľka Údržby mesta KNM
(14/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.1:
 p. Behúň – procedurálny návrh – body č. 17 prerokovať a schváliť am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – body č. 17.1 až 17.4 prerokovať a schváliť am blok.
(14/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
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Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.1 žiadosť Jána Duhovana, Jesenského 1170/72,
Kysucké Nové Mesto o jednorazovú dávku
II. zamieta žiadosť Jána Duhovana, Jesenského 1170/72, Kysucké Nové Mesto o jednorazovú
dávku.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.2 žiadosť p. Zdeny Puškovej, trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt pre priateľa svojej dcéry p. Martina
Štrossa na adresu: Kysucké Nové Mesto Murgašova 613/7-3.
II. schvaľuje žiadosť p. Zdeny Puškovej, trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o súhlas
k prihláseniu na trvalý pobyt pre priateľa svojej dcéry p. Martina Štrossa na adresu:
Kysucké Nové Mesto Murgašova 613/4-3.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.2.1 žiadosť p. Jozefa Mikulu, trvalý pobyt Kysucké
Nové Mesto o súhlas k prechodnému pobytu pre syna Pavla Šulgana na adresu: Kysucké
Nové Mesto Dubská cesta 1376/5-43.
II. schvaľuje žiadosť p. Jozefa Mikulu trvalý pobyt Kysucké Nové Mesto o súhlas
k prechodnému pobytu pre syna Pavla Šulgana na adresu: Kysucké Nové Mesto ul.
Dubská cesta 1376/5-43 počas platnosti nájomnej zmluvy p. Jozefa Mikulu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.3.1 žiadosť r. Ivaniczovej Denisy s manž., Cesta do
Rudiny 2939/7A-1 KNM o pridelenie nájomného bytu.
II. schvaľuje pridelenie garsónky č. 47 na Dubskej ceste v bytovom dome 1376/5
KNM a to r. Denisy Ivaniczovej s manž. z Cesty do Rudiny 2939/7A-1 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. 17.3.2 žiadosť p. Jany Tvrdej, trvalý pobyt Kysucké Nové
Mesto o pridelenie nájomného bytu.
II. schvaľuje pridelenie garsónky č. 13 na Dubskej ceste v bytovom dome 1376/5 KNM a to
p. Jane Tvrdej, 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. 17.3.3 žiadosť p. Anny Kukučíkovej a Jozefa Šidlu, trvalý
pobyt Kysucké Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu.
II. schvaľuje pridelenie 1-izbového bytu č. 46 na Murgašovej ul. v bytovom dome č. 994
KNM a to p. Anne Kukučíkovej a Jozefovi Šidlovi, 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. 17.3.4 žiadosť p. Marianny Kériovej, trvalý pobyt
Kysucké Nové Mesto o pridelenie nájomného bytu.
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II. schvaľuje pridelenie 1-izbového bytu č. 45 na Murgašovej ul. v bytovom dome č. 613/5
KNM a to p. Marianne Kériovej s priateľom Jánom Pálešom, trvalý pobyt Kysucké Nové
Mesto v zmysle VZN č. 1/2012 o nakladaní s bytovým fondom mesta Kysucké Nové Mesto.
III. schvaľuje náhradníkov na 1-izbové nájomné byty:
 Marcela Lisková, Dubská cesta 1376/5-42 KNM
 Ján Rapáň, Dubie 38
 Tomáš Zluky, Clementisova 1025/5 KNM
 Tibor Škorvánek, 9. mája 1184/2 KNM
 Zdenka Jančigová, KNM 0
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.4 žiadosť p. Gabriely Štrkáčovej z Murgašovej 613/518 Kysucké Nové Mesto o splátkový kalendár na dlžnú sumu za nájom a služby spojené
s bývaním.
II. zamieta žiadosť p. Gabriely Štrkáčovej z Murgašovej 613/5-18 Kysucké Nové Mesto
o splátkový kalendár na dlžnú sumu, ktorá jej vznikla z dôvodu neplnenia si povinnosti
vyplývajúce z nájomnej zmluvy.
(15/0/0/0 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 14.1:
 p. Šerík – procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 14.1 – 14.12 am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh - prerokovať a schváliť body č. 14.1 až 14.12 am blok.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Neslušan – tá dotačná komisia akým kľúčom postupovali?
 p. Hartel, primátor mesta – rozdeľovali určitý balík financií. Každá žiadosť bola
posudzovaná individuálne, zohľadňoval sa verejný záujem.
 p. Drexler – bod č. 14.12 – ide aj o môj osobný záujem. Finančné prostriedky budú
použité na tlač knihy, kniha sa nebude predávať, iba rozdávať.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.1 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Občianskeho združenia pri ZUŠ, Kysucké Nové Mesto, pod názvom „10.ročník hudobného
stretnutia – Fašiangová harmonika“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie na projekt Občianskeho združenia pri ZUŠ Kysucké Nové
Mesto, s názvom: „10 ročník hudobného stretnutia – Fašiangová harmonika“ vo výške
500 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.2 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt Krajskej
organizácie JDS pod názvom „Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov
Žilinského kraja“,
II. schvaľuje projekt Krajskej organizácie JDS o poskytnutie dotácie pre projekt – „Krajská
prehliadka speváckych a tanečných súborov seniorov Žilinského kraja - konaná v MKŠS
Kysucké Nové Mesto“ vo výške 700 €.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.3 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt Zariadenia
pre seniorov a domova sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto, Štúrova 1210/61, 024 04
Kysucké Nové Mesto pod názvom „Poľovnícka súťaž seniorov 2016“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych
služieb Kysucké Nové Mesto, Ľ. Štúra 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto pod názvom
„Poľovnícka súťaž seniorov 2016“ vo výške 300 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.4 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Občianskeho združenia Radosť žiť, Štúrova 1210, 024 01 Kysucké Nové Mesto pod
názvom „Športom k lepšiemu zdraviu“,
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Občianskeho združenia Radosť žiť, Štúrova
1210, 024 01 Kysucké Nové Mesto pod názvom „Športom k lepšiemu zdraviu“ vo výške
200 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.5 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Mariášového klubu Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 1366, 024 01 Kysucké Nové
Mesto pod názvom „Slovenský pohár v mariáši 2016“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie na projekt Mariášového klubu, Námestie slobody 1366,
Kysucké Nové Mesto, pod názvom „Slovenský pohár v mariáši 2016“ vo výške 500 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.6 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
občianskeho združenia TRIGLAV, Lipová č. 873/4, 024 01 Kysucké Nové Mesto pod
názvom „Tri dni Triglavu - súťaž o pohár“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt občianskeho združenia TRIGLAV, Lipová
873/4, 024 01 Kysucké Nové Mesto pod názvom „Tri dni Triglavu – súťaž o pohár“ vo
výške 500 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.7 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Občianskeho združenia Pramienok Kysucké Nové Mesto, 1.mája 66, pod názvom
„Podpora tanečného súboru DREAMS Kysucké Nové Mesto“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Občianskeho združenia Pramienok so sídlom v
Kysuckom Novom Meste, 1.mája 66, pod názvom „Podpora tanečného súboru
DREAMS Kysucké Nové Mesto“ vo výške 500 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.8 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt Základnej
organizácie Slovenského zväzu chovateľov Kysucké Nové Mesto, Novomeského 1241, 024
01 Kysucké Nové Mesto pod názvom „Okresná výstava zvierat KNM 2016“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Základnej organizácie Slovenského zväzu
chovateľov Kysucké Nové Mesto, Novomeského 1241, 024 01 Kysucké Nové Mesto pre
projekt „Okresná výstava zvierat KNM 2016“ vo výške 400 €.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.9 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt Únie žien
Slovenska, okresný výbor Kysucké Nové Mesto pod názvom „Žena roka 2016“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Únie žien Slovenska, okresný výbor Kysucké
Nové Mesto pod názvom „Žena roka 2016“ vo výške 300 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.10 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Združenia Judo - san Kysucké Nové Mesto, Matice slovenskej 790/6, pod názvom
„5. Mikulášsky Judo turnaj v KNM“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Združenia Judo-san, Kysucké Nové Mesto,
Matice slovenskej 790/6 pod názvom „5. Mikulášsky turnaj Judo - san v Kysuckom Novom
Meste“ vo výške 300 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.11 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Občianskeho združenia – Real, sídlo Kysucké Nové Mesto, 9.mája 1176/20, pod názvom
„Rozvoj futsalu – účasť v celoslovenských súťažiach“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Občianskeho združenia Real Kysucké Nové
Mesto, 9.mája 1173/20, pod názvom „Rozvoj futsalu – účasť v celoslovenských súťažiach“
vo výške 500 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14.12 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Občianskeho združenia Občianska iniciatíva Kys. Nové Mesto, Námestie slobody 20, pod
názvom „Vydanie publikácie – Horná ulica – Čriepky z histórie“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Občianskeho združenia Občianska iniciatíva
Kys. Nové Mesto, Námestie slobody č.20, s názvom „Vydanie publikácie – Horná ulica
– Čriepky z histórie“ vo výške 300 €.
(14/0/1/0 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 15:
Návrh na doplnenie člena komisie finančnej, podnikateľských činností a správy majetku spolu
s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Drexler – predložil písomný návrh na ďalšieho kandidáta za člena komisie finančnej
(viď príloha č. 4). Komisie sú orgány mestského zastupiteľstva, neviem kto konkrétne dal
návrh p. Svrčkovej. Poslanecký klub po dohode odporúča p. Novotnú ako dlhoročnú
zamestnankyňu mesta. Kto predložil návrh p. Svrčkovej?
 p. Golis – bol to môj návrh.
 p. Poláček – každého člena sme volili tajne.
 p. Šerík – mám informáciu, že ešte jeden člen komisie odíde.
 p. Drexler – je potrebné určiť volebnú komisiu.
 p. Hartel, primátor mesta – odporúčam za volebnú komisiu členov návrhovej komisie,
teda poslancov: Matej Fabšík, Ľubomír Golis, Ondrej Holienčik.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15 návrh členov volebnej komisie
II. schvaľuje volebnú komisiu v zložení: Matej Fabšík, Ľubomír Golis, Ondrej Holienčik
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
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Prebehla tajná voľba člena komisie finančnej, podnikateľských činností a správy majetku.
 p. Holienčik – vyhlásil výsledky tajnej voľby člena komisie finančnej, podnikateľských
činností a správy majetku:
Z celkového počtu 19 poslancov bolo na voľbe prítomných 15 poslancov.
Odovzdaných bolo 15 platných hlasovacích lístkov.
Ing. Janka Svrčková - 10 hlasov
Katarína Novotná - 5 hlasov
Volebná komisia konštatovala, že za člena komisie finančnej, podnikateľských činností
a správy majetku bola zvolená Ing. Janka Svrčková.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15 návrh na členov komisie finančnej, podnikateľských
činností a správy majetku
II. berie na vedomie výsledok tajnej voľby člena komisie finančnej, podnikateľských činností
a správy majetku, ktorou bola zvolená Ing. Janka Svrčková.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.3:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – p. Neslušan, keď už niečo dávaš na FC, neobviňuj mesto, že niečo ide dávať.
Urobili sme toto zámerne, keď majú nástupište, nech majú aj prístrešok. ÚP povoľuje mať
tam iba autobusové nástupište.
 p. Drexler – toto je veľký krok dopredu, ďakujem.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode č. 16.3 návrh zámeny nehnuteľností z dôvodov hodných osobitného
zreteľa medzi Mestom KNM a Žilinským samosprávnym krajom Žilina tak, ako je uvedená
v bode II/ tohto návrhu na uznesenie.
II. schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku Mesta Kysucké Nové Mesto na základe čl. 4/ ods.
4/ písm. a/ Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Kysucké Nové Mesto a §u 7a/ ods. 2/ písm. c/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a spôsob
prevodu prebytočného majetku Mesta Kysucké Nové Mesto z dôvodu hodného osobitného
zreteľa vo verejnom záujme na základe §-u 9a/ ods. 8/ písmeno e/ Zákona č. 507/2010
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí za účelom zámeny tohto
majetku: vo vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, 024 01
Kysucké Nové Mesto, IČO: 00314099:
 Stavba: Autobusové nástupište na parcele č. KN - C 4886/15
 Stavba: Autobusové nástupište na parcele č. KN - C 4886/16
 Stavba: Autobusové nástupište na parcele č. KN - C 4886/17
zapísané na liste vlastníctva č. 1880 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, obec Kysucké Nové
Mesto, okres Kysucké Nové Mesto,
za nehnuteľnosti vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja, ul. Komenského 48, 011
09 Žilina, IČO: 378 08 427:
 pozemku parc. KN – C č. 4886/6 ostatné plochy o výmere 825 m2,
 pozemku parc. KN – C č. 4886/8 ostatné plochy o výmere 1724 m2,
 pozemku parc. KN – C č. 4886/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 428 m2,
 pozemku parc. KN – C č. 4886/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 494 m2,
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zapísaných na liste vlastníctva č. 8867 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, obec Kysucké Nové
Mesto, okres Kysucké Nové Mesto.
Podmienky zámeny:
1. Mesto Kysucké Nové Mesto preberá vecné bremeno na parcele č. KN C 4886/6, ktoré
spočíva:
a) v povinnosti vlastníka pozemku KN C 4886/6 strpieť na tomto zaťaženom pozemku
výkon práva vybudovania a užívania monitorovacieho systému pre
environmentálne záťaže, vrátane zariadenia, uloženia, vedenia, výstavby
a užívania monitorovacieho (hydrogeologického) vrtu,
b) vstup a prechod osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami
a dopravnými prostriedkami na zaťažený pozemok za účelom realizácie
monitoringu environmentálnych záťaží, výkonu geologických a geofyzikálnych
prác, užívania, údržby, výmeny, zmien, opráv, monitorovania a odstránenia
hydrogeologického vrtu a ďalších činností potrebných pre realizáciu
a udržateľnosť projektu v prospech oprávneného z vecného bremena: Štátny
geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, SR,
v rozsahu podľa geometrického plánu č. 17936667-19/2015 vyhotoviteľa: Anton
Poštek – Geodetické práce, Žilinská 98, Krásno nad Kysucou zo dňa 02. 09. 2015,
autorizačne overenom dňa 02. 09. 2015 Ing. Jurajom Rosinčinom, úradne
overenom Okresným úradom Kysucké Nové Mesto, katastrálny odbor, dňa 14. 09.
2015 pod č. 329/15.
2. Správne poplatky spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva a zriadením vecného
bremena uhradí ŽSK.
3. Nehnuteľnosti sa zamenia zámennou zmluvou bez finančného vyrovnania rozdielu
vo výmere pozemkov a cien ocenených nehnuteľností.
4. Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Vysporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, ktoré užívajú správcovia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Mesta Kysucké Nové
Mesto a nadobudnutie chodníkov, zelene do vlastníctva Mesta Kysucké Nové Mesto.
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.4:
Návrh dodatku č. 2 k zmluve o spolupráci s AnTechNet spolu s dôvodovou správou bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Neslušan – prečo maximálne zo 4 zasadnutí?
 p. Drexler:
 bod II. – zabrániť využívaniu tretím osobám – Kysuca cez mandátnu zmluvu spravuje
naše byty,
 na web stránke reklama firmy – v dohodnutom rozsahu a bezplatne – aký to bude
rozsah?
 doplnková služba – internetová konektivita, je to pre každý bod, každý bude mať 50
MB?
 treba vymeniť pevné IT adresy,
 treba mať 2 nezávislých dodávateľov internetu.
 p. Mihalda – viacerí sme tomuto nerozumeli, keď má niekto nejaké technické dotazy,
treba si to vydiskutovať predtým.
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 p. Poláček – ide nám o to, aby boli robené a vysielané záznamy, vidí sa mi, že tu nie je
WIFI
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.4 návrh Dodatku č. 2 k zmluve o spolupráci uzavretej
medzi zmluvnými stranami: 1/ Mesto Kysucké Nové Mesto a 2/ AnTechNet, s.r.o., sídlo:
1.mája 58, Kysucké Nové Mesto 024 01, IČO: 36361780, (prevádzkovateľ), zo dňa 18. 10.
2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 16.09.2015.
II. schvaľuje Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci uzavretej medzi zmluvnými stranami:
1/ Mesto Kysucké Nové Mesto a 2/ AnTechNet, s.r.o., sídlo: 1.mája 58, Kysucké Nové
Mesto 024 01, IČO: 36361780, (prevádzkovateľ), zo dňa 18.10.2011 v znení dodatku č. 1
zo dňa 16.09.2015 tak, ako je uvedený v prílohe tohto uznesenia.
(12/0/3/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.5:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – komisia výstavby bola na tvare miesta, prístup je iba zo strany p. Šnegoňa a
p. Štefánkovej. Pre mesto je tento pozemok bezpredmetný.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.5 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
II. schvaľuje podľa ust. §-u 9a/ ods. 8/ písm. e/ zák. č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí (predaj pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa) predaj časti pozemku C KN 4145/85 o výmere 197 m2 žiadateľom
nasledovne:
 Ing. Antonovi Šnegoňovi a manž. Kataríne, Na Podstráni 2961/6, Kysucké Nové
Mesto, časť parcely č. C KN 4145/85 v celkovej šírke pozemku a v dĺžke 5 m od
hranice pozemku C KN 4156/67 v zmysle geometrického plánu, ktorý si dajú na
vlastné náklady vypracovať žiadatelia, a za cenu podľa znaleckého posudku, ktorý si
dajú na vlastné náklady vypracovať žiadatelia s tým, že znalca určí mesto
 Márii Štefánkovej, ČSA 1306/13, KNM, zvyšná časť pozemku – parcely č. C KN
4145/85 v k. ú. KNM, za cenu podľa znaleckého posudku, ktorý si dá na vlastné
náklady vypracovať žiadateľka s tým, že znalca určí mesto,
Jedná sa o prebytočný a neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta, kde mesto nemá
žiadny prístup s tým, že prístup na pozemok majú len žiadatelia.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Jediný prístup na pozemok, ktorý je predmetom
prevodu, je z pozemku žiadateľov.
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.6:
Návrh na zverenie hnuteľného majetku mesta spoločnosti Kysuca, s.r.o. bol poslancom
doručený v písomnej forme.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – upozornila, že chceme zveriť majetok do správy
obchodnej spoločnosti, môžeme zveriť iba príspevkovej alebo rozpočtovej organizácii.
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 p. Hartel, primátor mesta – za daných okolností to považujem za jediné možné riešenie.
 p. Bílešová, odd. finančné – mesto má platnú mandátnu zmluvu s Kysuca s.r.o.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – v čase, keď vznikla mandátna zmluva toto bolo
možné.
 p. Bílešová, odd. finančné – k zmene došlo v roku 2009, prečo sa doteraz tak robilo. Dám
dotaz na ministerstvo.
 p. Hartel, primátor mesta – nateraz dať do správy, kým dostaneme usmernenie
z ministerstva.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – majetok sa dal do výpožičky lekárom.
Diskusia:
 p. Fabšík – práve nastala taká situácia ako pri p. Kubovi. Nechajme si urobiť odborný
výklad do ministerstva.
 p. Holienčik – odročme to, zbytočne sami medzi sebou vytvárame pnutie. Majetok je náš,
lekári to spravujú.
 p. Drexler – v materiáli je napísané, že majetok je daný do bezplatnej výpožičky lekárom.
Iba to legalizujme – mesto verzus lekár.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode č. 16.6 návrh na zverenie hnuteľného majetku spoločnosti Kysuca
s.r.o. podľa Mandátnej zmluvy zo dňa 02.01.2004 v znení dodatku č. 1 zo dňa 01.05.2004
II. sťahuje z rokovania návrh na zverenie hnuteľného majetku spoločnosti Kysuca s.r.o.
podľa Mandátnej zmluvy zo dňa 02.01.2004 v znení dodatku č. 1 zo dňa 01.05.2004
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 18:
Predsedajúci informoval o nasledujúcich skutočnostiach:
1. Projekt MŠ 9. mája – prvý uchádzač odstúpil, dnes sa malo súťažiť znova.
MŠ Komenského – rozšírenie kapacity, uvažujeme formou prístavby, 2 nové triedy, cca
40 detí. Sú tam vysoké požiadavky na energetickú kapacitu, úroveň A.
2. Osvetlenie – vybratému dodávateľovi nenastala účinnosť zmluvy, bola nová súťaž,
vysúťažený výrobca má problém dodať svietidlá. Po uskutočnení merania budú doplnené
svietidlá tam, kde budú potrebné. Máme prísľub, že do konca 5/2016 to bude hotové.
3. Diaľnica – 17.02.2016 bolo stretnutie, kde bol odprezentovaný nový variant. Odstráni sa
technický problém s vybudovaním a prevádzkou tunela. Realizácia cca prelom rokov
2017/2018. Diaľničný privádzač – ako prvý pri úseku Brodno – KNM.
Diskusia:
 p. Mičian – v bode Rôzne sa prerokovávajú návrhy poslancov na hlasovanie, treba ho
rozlíšiť od bodu Interpelácie. Žilinský samosprávy kraj počíta s opravou vozovky na
moste Radoľa, pokiaľ NDS dá vyjadrenie ohľadom diaľnice, bude to.
 p. Poláček – jedná sa na moste o tú pravú stranu smerom do Žiliny.
 p. Neslušan – nedozvedeli sme sa, ako to bude s privádzačom.
 p. Hartel, primátor mesta – podľa prísľubu sa bude budovať ako prvý v rámci úseku
Brodno – KNM.
 p. Poláček:
 parkovanie na poliklinike – VÚC nebude súhlasiť s tým návrhom na ul. Komenského,
urobíme zle tým ľudom z ul. Komenského,
 treba tam dať rampu, parkovací preukaz,
 informácie o lekároch – zmluvná zubná lekárka nebude na poliklinike, bude na ul.
Kukučínovej od 01.04.2016, neurológ – je prísľub, že bude v Žiline aj pre KNM,
 orientačnú tabulu na polikliniku,
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 lavička v Čepci (lesíku) – opraviť ju,
 poďakovanie mestu za vysúťaženie osvetlenia,
 p. Neslušan – na FC dávať pravdu, keď sa robí kontrola, má byť robená tak, aby o nej
nikto okrem kontrolórov nevedel.
 p. Neslušan – procedurálny návrh - spojiť body Rôzne a Interpelácie.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh - spojenie bodov 18 a 19 do jedného bodu č. 18
(12/1/1/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Neslušan:
 kontrola bola urobená tak, aby si ľudia mohli skontrolovať, či bežia všetky stroje,
 poliklinika – aj projekt pre chodníky tam zapracovať,
 sťažnosť od občanov Dubia – po toku potoka si niekto postavil most, zahradil aj potok,
 inv. akcie – revitalizácia chodníkov v obvode č. 6,
 inv. zámer Budatínska Lehota cesta.
 p. Ševec – rekonštrukcia asfaltových plôch pomocou infražiarenia, zakúpiť toto zariadenie
 p. Golis - treba povedať odkiaľ na to v rozpočte zoberieme peniaze
 p. Jakubík:
 ul. Nábrežná – zle vyspádovaný chodník pri prvom vchode od školy, opraviť to,
 dovoz hliny a osadenie oplotku pri tomto vchode,
 opakovaná žiadosť občanov 951 – osadenie oplotku,
 kedy sa budú osadzovať retardery? Občania navrhujú ešte osadenie ďalšieho pri
poliklinike,
 ihrisko multifunkčné, aj na korčuľovanie,
 urobiť register týchto našich pripomienok, kontrolu ich plnenia,
 pohyb psov, znečisťovanie pieskovísk.
 p. Holienčik:
 prečítal list riaditeľstva a rodičovskej rady ZŠ Dolinský potok,
 ul. Komenského – parkovanie áut cez celú jednu stranu, dať tam zákaz parkovania,
 osvetlenie budovy polikliniky, je tam však problém s rozvodmi káblov.
Odpovedala p. Jureková, odd. investičné:
Osvetlenie na poliklinike nemá majiteľa, Údržba mesta to nemá v správe.
 p. Poláček – bezpečnosť v meste – obťažovanie ľudí, treba zvýšiť pozornosť.
 p. Drexler:
 diaľnica, privádzač – citoval zo zápisnice pasáž o informácii, že určitá skupina
lobovala za diaľnicu a narobila veľa zla. Tá skupina boli p. Macášek, p. Janoška, p.
Kerhát a p. Drexler – boli sme sa informovať o možnostiach privádzača a diaľnice.
 náčelník polície či už absolvoval odbornú prípravu,
 Údržba mesta by mala zakúpiť tú techniku, čo spomínal p. Ševec,
 usmerňovanie parkovania pri INE – poďakovanie,
 zapisovať interpelácie,
 urobiť programové vyhlásenie MsZ.
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 p. Hartel, primátor mesta – trvám na tom čo som povedal k návšteve skupiny ľudí u gen.
riaditeľa NDS ohľadom diaľnice. Informácie, ktoré mám sú od investičného riaditeľa
NDS, povedal to aj za prítomnosti p. Janošku.
 p. Behúň:
 projekt športových tried, umelých trávnikov – firma INA je ochotná investovať do
takýchto projektov
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
Účasť na projekte sa odsúhlasila vo výške 300 tis. €, očakávame, že príspevok bude aspoň 15
tis €. Ak FIFA vybrala dodávateľov, či môžeme spoluúčinkovať – výsledok zatiaľ nie je.
 p. Mihalda – prerokovávali sme dodatok k zmluve s AnTechNet – patrí im poďakovanie.
 p. Fabšík – aký je názor mesta na hracie automaty, vadí mestu hazard v meste?
 p. Šerík – parkovanie pred MŠ Litovelská, problémy so zásobovaním
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
Vidím túto možnosť iba v rámci dvora.
K bodu č. 20:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a 15.
zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Mgr. František Šerík
I. overovateľ

Ing. Miloš Ševec, PhD.
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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MESTO KYSUCKE NOVE MESTO
Na rokovanie: Zasadnutie Mestskeho zastupitel'stva v Kysuckom Novom Me ·te
dna: 10J.2016

Navrh na doplnenie bodu programu:
Mestske zastupiterstvo v Kysuckom Novom Meste:

I.

prerokovalo navrh na doplnenie bodu programu ,.Suhmna inforIllIlcia 0 prebehnuty h
kontrolach a zistenych nalezoch zo strany UVO a Prokuratlll), SR v suvi losti s buracimi
pnicami na stadi6ne MSK"

II.

schval'uje navrh na doplncnie bodu programu ako 4. \' poradL

Prcdklada:
Poslaneck)' kJub Obciansb iniciativa

Rudolf Dre ler
Predseda klubu

Kysucke Nove Mesto, dna 10.3.2016

Mestske zastupitel'stvo Kysucke Nove Mesto v swade s ustanovenim § 12 ods. 121
zakona c. 369/1990 Zb. 0 obecnom zariadeni v zneni neskorsich predpisov sa uznieslo na
dodatku c. 1 Rokovacieho poriadku pre Mestske zastupitel'stvo
Rokovaci poriadok pre Mestske zastupitel'stvo Kysucke Nove Mesto sa meni a dopina
takto:

(:lanok 16
Material na zasadnutie

(:1.16 odsek 3 sa nahnidza v poslednej casti vety nahrazda text: "a na poziadanie
poslanca mu budu zaslane v elektronickej forme." textom : "alebo na poziadanie poslanca
mu budu zaslane v elektronickej forme vo formatoch podl'a Vynosu c.55 Ministerstva
financii Slovenskej republiky zo 4. marca 2014, 0 standardoch pre informacne systemy
verejnej spnivy.
I.)

(:1. 18
Verejnost' zasadnuti mestskeho zastupitel'stva

(:1. 18 odsek 2 sa v druhej vete nahradza text : "zakon C. 428/2002 Z. z. 0 ochrane
osobnych udajov v meni neskorSich predpisov" "textom: zakon C. 122/2013 Z. z. 0
ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov"
(:1. 18 odsek 3 sa v stvrtej vete nachadza text: "v zmysle § 18 zakona SNR C. 428/2002 Z.
z. 0 ochrane osobnych udajov v meni neskorsich predpisov "textom: "podl'a § 22 zakona
C. 122/2013 Z. z. 0 ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov".
II. )

(:1. 21
Rokovaci den zasadnutia mestskeho zastupitel'stva

(:1. 21 slovo "utorok" sa nahradza slovom "stvrtok".

III. )

C1. 24 Rokovanie mestsk6ho zastupitel'stva
Stary text:
Mestske zastupitel'stvo rokuje vzdy v zbore. Sposobile rokovat' a uznasat' sa je vtedy, ak je
prltomna nadpolovicna vacsina vsetkj;ch poslancov. Na prijatie uznesenia mestskeho
zastupitel'stva je potrebny suhlas nadpolovicnej vacsiny prltomnych poslancov, ak nie je
schvalene ine; na prijatie nariadenia je potrebny suhlas trojpatinovej vacsiny pritomnych
poslancov.

NovY text:
Obecn6 zastupitel'stvo rokuje vzdy v zbore. Sposobil6 rokovat' a uznasat' sa je vtedy, ak
je pritomna nadpoloviena vaesina vsetkYch poslancov. Na prijatie uznesenia obecn6ho
zastupitel'stva je potrebny sUhlas nadpolovienej vaesiny pritomnych poslancov; na
prijatie nariadenia je potrebny sUhlas trojpatinovej vaesiny pritornnych poslancov, ak v
zakone e. 369/1990 Zb. 0 obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov a v zakone e.
138/1991 Zb. 0 majetku obci v zneni neskorsich predpisov nie je stanoven6 inak. "
Za pritomnych poslancov sa pri hlasovani "zdvihnutim ruky" alebo pomocou
hlasovacieho zaznamov6ho technick6ho zariadenia (d'alej len ,,HZTZ") povaZuju vsetci
pritornny poslanci v rokovacej rniestnosti. Pritornny poslanec v rokovacej rniestnosti je
povinny poeas hlasovania mat' zasuntU osobnu kartu poslanca v HZTZ. V pripade, ze
poslanec nie je pritomny na hlasovani a jeho osobna karta je zasunuta v HZTZ,
predsedajuci poziada obsluhu HZTZ

0

vysunutie osobnej karty nepritornn6ho poslanca

pridelenej jeho rniestu z HZTZ.
IV .)

C1. 36
Ueast' poslancov na zasadnutiach mestsk6ho zastupitel'stva

C1.

36 odsek 11 znie: Poslanci potvrdzuju svoju ueast' na rokovani mestsk6ho
zastupitel'stva podpisom na prezencnej listine. Neucast' na rokovani mestsk6ho
zastupitel'stva ospravedlnuje poslanec vopred predsedajucemu v zmysle schvaIenych
,,zasad 0 odmenovani poslancov Mestsk6ho zastupitel'stva Kysuck6ho Nov6ho Mesta.

VI. )
(;1. 39
Zaverecne ustanovenia

(;1. 39 sa dopina odsek 7, ktory znie:

(7) Dodatok c. 1 k Rokovaciemu poriadku pre Mestske zastupitel'stvo Kysucke Nove
Mesto, bol schvaIeny uznesenim Mestskeho zastupitel'stva cislo: .... .. .12016, zo dna
........ .. ............ Dodatok nadobuda ucinnost' l. 4. 2016.
VII.)

(;lanok 25
Program zasadnuti mestskeho zastupitel'stva
Nahradza sa:
(3) Na kaidom zasadnuti zastupitel'stva budu vzdy samostatne body programu :
a) kontrola uzneseni
b) interpelacie,
c) rozne.

,
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MESTO KYSUCKE NOVE MESTO
Na rokovanie: Zasadnutie Mestskeho zastupitel'stva v Kysuckom Novom Meste
dna: 10.3 .2016

Bod rokovania: ...................... ..

Ncivrh uznesenia:
Mestske zastupitel'stvo v Kysuckom Novom Meste:

Predklada:
Poslanecky klub ObCianskci iniciativa

Rudolf Drexler
Predseda klubu

Kysucke Nove Mesto, dna 10.3.2016

MEST O KYSUCKE NOVE MESTO
a rokovanie : Zasadnutie Mestskeho zastupitel stva v Kysuckom Novom Meste
dna: 10.3.2016

Bod rokovania: Doplnenie elena komisie financnej, podnikatel'skych einnosti a spnivy majetku

Navrh uznesenia :
Mestske zastupitel'stvo v Kysuckom Novom Meste:

I.

prerokova)o mivrb na doplnenie Katariny Novotnej bytom Jesenskeho 123317, Kysucke Nove
Mcsto za elena komisie financnej , podnikateI'skych cinnosti a spnivy majetku

11.

schval'uje
Katarinu Novotou, bytom Jescnskcho 123317, Kysucke Nove Mesfo za clenku
komisie finanenej, podnikatel'skych cionosd a' spravy majetku

PredkJada:
Poslanecky klub Obcianska iniciativa

Rudolf Drexler
Predseda klubu

Kysucke Nove Mesto, dna ]0.3 .20]6

MESTO KYSUCKE NOVE MESTO
Sidlo: Namest ie slobody 94, 02401 Kysucke Nove Mesto, ICO: 314 099 DIC: 20205530

Vee : Zapisniea volebnej komis ie z vorby elena finanenej komisie
Tajne vorby boli vykonane dna 10. 3. 2016 na rokovani Mestskeho zastup iterstva.

Prihlaseni kandidati :
1. Ing. Janka Svrckov3
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Pocet vsetkych poslancov MsZ / pocet pritomnych poslancov
Pocet odovzdanych plat nych hlasov: .. ...1::>. ..
Pocet odovzdanych neplatnych hlasov:

.~ ..

Vysledky volieb :
Pocet hlasov ziskanych j ednotlivymi kandidatm i :
1. Ing. Janka Svrckova

2.
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Kysucke Nove Mesto, 10. marca 2016
Podpisy t ie
1. ............ ..

2 . .............. .

3 . .. .. .......... ..

