Zápisnica
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 21.04.2016

Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Predloženie žiadosti o NFP pre projekt z operačného programu Kvalita životného
prostredia „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Kysucké Nové Mesto
4. Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
5. Záver
K bodu č. 1:
16. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov a verejnosť, ospravedlnil neúčasť poslancov: Randa, Svrčková,
Ševec.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie predsedajúci navrhol poslancov: Jozef Jakubík, Dušan Mičian, Marián
Mihalda
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 zloženie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Jozef Jakubík, Dušan Mičian, Marián Mihalda.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Branislav Neslušan, Milan Palčisko
 p. Holienčík – rozšíriť program o bod č. 5 – výpožička auta pre SOŠS
 p. Poláček – rozšíriť program o bod č. 6 – problém zápisu detí do I. ročníka ZŠ
 p. Bandura – tiež som predložil tento návrh
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh programu rokovania 16. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje doplnenie programu rokovania 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Kysuckom Novom Meste o bod č. 5. Zapožičanie vozidla pre SOŠS
(14/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh programu rokovania 16. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje doplnenie programu rokovania 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Kysuckom Novom Meste o bod č. 6 Zápis detí do ZŠ v KNM
(13/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh programu rokovania 16. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje program rokovania 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom
Novom Meste nasledovne:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Predloženie žiadosti o NFP pre projekt z operačného programu Kvalita životného
prostredia „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Kysucké Nové Mesto
4. Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
5. Zapožičanie vozidla pre SOŠS
6. Zápis detí do ZŠ v KNM
7. Záver
(14/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou poslanci obdržali v písomnej forme.
 p. Golis – procedurálny návrh - prerokovať body č. 3 a 4 am blok, navzájom súvisia.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať body č. 3 a 4 am blok.
(13/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
 p. Hartel, primátor mesta – predkladaný materiál bol prerokovaný aj v komisii finančnej
a životného prostredia. Komisie neboli uznášania schopné, prítomní členovia odporučili
schváliť.
Diskusia:
 p. Neslušan – boríme sa v tomto uznesení, budeme preberať ešte aj tú zmluvu?
 p. Hartel, primátor mesta – zmluva bola doplnená o pripomienku z komisie, prenáša sa
vecné bremeno.
 p. Behúň – biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov a kuchyne je uvedené, že sa
bude vyvážať 1 krát za 2 týždne. V letných mesiacoch čo to bude robiť?
 p. Ďurajka, T+T – zákonom je stanovený cyklus takýto. Dá sa vyvážať aj častejšie, je to
na meste, poslancoch.
 p. Poláček – vývoz, separovanie odpadu – povedali ste, že budete mať nové auto, ktoré
kontajnery aj vypláchne. Ako donútime občanov, aby dávali tento odpad do príslušných
kontajnerov? 120 litrový kontajner pri domoch nepostačuje.
 p. Ďurajka, T+T – na budúci rok plánujeme zakúpenie spomínaného auta, tak ako sa
spustí zvoz biologického odpadu. Aby občania separovali odpad to je už na obciach ako
ich motivujú. Napríklad Terchovská dolina má čiarový kód. 120 l nádoby, toto je
minimálne podľa zákona, predpokladáme, že vyššia vyvoziteľnosť ako 1 x za týždeň
nebude, tie nádoby budú na to postačovať. Bytčiansky okres už takto beží.
 p. Poláček – nádoby na ošatenie, aká je to firma? Poplatok za odpad nie je taký vysoký
oproti iným mestám, ľudia ale musia separovať.
 p. Holienčik – komisia školstva sa tiež problémom separácie zaoberala v tom zmysle,
že je potrebné a budeme hľadať formu osvety v tomto smere.
 p. Neslušan – 2 návrhy na uznesenie máme predložené. Ideme vybudovať za 2 mil.
zariadenie na biologický odpad. Chýbajú mi konkrétne veci, cca 13 % bude stáť stavba
nejakej výrobnej haly, kde sa teda minú tie ostatné financie? Očakával som, že tu budú
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zverejnené tieto konkrétne veci. Objem, ročná kapacita aká bude? Mesto bude produkovať
cca 1500 ton odpadu.
 p. Ďurajka, T+T – ročná kapacita je 2400 ton, náklady cca 700 tis. hanč, cca 450 tis. drvič,
cca 100 tis. nakladač, ďalej sú tam vozidlá, preosievač. Všetky zariadenia, ktoré sú
v projekte je 2 mil. Náklady na separovaný zber by mali ubudnúť, pribudnú náklady BRO.
 p. Neslušan – keď je uvedený napr. hanč T500 viem si vyrátať jeho kapacitu, sumu,
porovnať, či nebolo zakúpené predražené.
 p. Šerík – v prípade, že nebude kapacita využitá, bude ju využívať aj niekto iný?
 p. Ďurajka, T+T – za 5 rokov podľa projektu iba odpad mesta.
 p. Golis – komisia finančná a životného prostredia toto prerokovala, odporučili to. Bolo
by nezmyselné, keby sme sa do projektu nezapojili. Dostaneme financie z EÚ.
 p. Poláček – po 5 rokoch môže mesto ešte z toho niečo získať, ak by sa tam zapojili
iné obce.
 p. Fabšík – z čoho vychádzala kalkulácia ton, sú tam aj sídliská, budú tam nádoby?
 p. Ďurajka, T+T – BRO pozostáva z 2 komodít – záhrady, kuchyne. Sú presne stanovené
podmienky na umiestnenie kontajnerov. V bytových domoch kontajnery nebudú.
 p. Fabšík – akým spôsobom bude prebiehať spolupráca? Aké budú kompetencie,
prevádzkové náklady, zamestnanci ?
 p. Ďurajka, T+T – toto samotný projekt nerieši. Projekt rieši obstaranie majetku. Je na
meste, či vysúťaží alebo bude prevádzkovať svojimi zamestnancami.
 p. Fabšík – ako sa zhodnocuje odpad?
 p. Ďurajka, T+T – čistý materiál = čistý produkt, kompost, ktorý môže ísť do obchodnej
siete.
 p. Hartel, primátor mesta – teraz sme riešili iba to najnutnejšie, aby sme mohli projekt
podať. Tých 5 rokov nemôže byť ziskový.
 p. Fabšík – ísť cestou minimalizácie nákladov. Odpad je veľký biznis, točia sa tam veľké
peniaze.
 p. Hartel, primátor mesta – o podobe využívania bude rozhodovať zastupiteľstvo.
 p. Fabšík – apelujem na to, aby sme všetci tvorili ten návrh.
 p. Mihalda – vítam takúto iniciatívu mesta. Osvetu už by sme mali robiť teraz a stále.
Všetko toto bude cez verejné obstarávanie. Ako sa dá zvýšiť kapacita nad 2400 ton?
 p. Ďurajka, T+T – pridá sa ďalšia vyhrievacia komora.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
(NFP) na realizáciu projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Kysucké
Nové Mesto“ v rámci Výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-11 vyhlásenej Ministerstvom
životného prostredia SR ako Riadiacim orgánom v rámci OP Kvalita životného prostredia
II. schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) na realizáciu projektu
„Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Kysucké Nové Mesto“ v rámci
Výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-11 vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia
SR ako Riadiacim orgánom v rámci OP Kvalita životného prostredia
b) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa max:
131 579 € (5%) z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú vo výške max.
2 631 575 € (vrátane DPH).
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy medzi
zmluvnými stranami: Budúci prenajímateľ: T+T, a.s., sídlo: Andreja Kmeťa 18, 010 01
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Žilina, IČO: 36400491 a Budúci nájomca: Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody
94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 314099
II. schvaľuje Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami: Budúci
prenajímateľ: T+T, a.s., sídlo: Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina, IČO: 36400491
a Budúci nájomca: Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké
Nové Mesto, IČO: 314099 tak, ako je uvedené v prílohe tohto uznesenia.
(14/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 financovanie procesu verejného obstarávania
II. schvaľuje prostriedky potrebné na financovanie procesu verejného obstarávania
dodávateľa: stavebných prác, vozidiel na zber biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu (BRKO), zberných nádob a kontajnerov, koncových zariadení pre BRKO,
zariadení na prípravu BRKO a následné spracovanie ako i spracovanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok a služby projektového riadenia, cca 25 000,00 € - vlastné
zdroje.
(13/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5:
Stredné odborné učilište strojárske predložilo žiadosť o zapožičanie 9-miestneho motorového
vozidla na účasť na medzinárodnom kováčskom stretnutí vo francúzskom meste Rive de Gier.
Škola tam má družobnú spoluprácu s tamojšou školou.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 žiadosť SOŠ strojníckej Kysucké Nové Mesto
o zapožičanie motorového vozidla Volskwagen Combi
II. schvaľuje zapožičanie 9-miestneho motorového vozidla Volskwagen Combi SOŠ
strojníckej Kysucké Nové Mesto pre účely reprezentácie školy a mesta na medzinárodnom
kováčskom stretnutí v družobnom meste Rive de Gier v dňoch 01.06.2016 – 09.06.2016.
(14/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6:
Problematika zápisu detí do I. ročníka na základných školách v Kysuckom Novom Meste.
 p. Hartel, primátor mesta – je schválená rajonizácia, sledovali sme verejný záujem,
orientovali sme to tak, aby na veľkých školách v meste boli zapísané po 3 triedy prvákov
a na ZŠ Dolinský potok 2 triedy. ZŠ Nábrežná zapísala do 4 tried, ZŠ Clementisova
a Dolinský potok po 2 triedy.
Diskusia:
 p. Poláček – nech najskôr vystúpia riaditelia, oboznámia s problematikou.
 p. Ševec, riaditeľ ZŠ Clementisova – pred 14 rokmi sme mali 846 žiakov, v šk. roku
2015/2016 už iba 475 žiakov. Mestské zastupiteľstvo malo zaviazať riaditeľov aby bol
približne rovnaký počet žiakov. Aj rajonizácia je vždy tak robená, aby boli približne
rovnaké počty detí zapísané. Tento rok máme zapísaných 37 žiakov, z toho je 6 žiakov
z obcí. Škola nie je naplnená iba deťmi z mesta, 96 žiakov je z obcí. Dve prvé triedy na
ZŠ Clementisovu je luxus. Prevádzkové náklady sú vysoké. Snažíme sa šetriť, hľadali sme
iný spôsob vykurovania. Za posledné tri roky stratilo prácu 9 ľudí. Mrzí ma, že keď sa na
niečom dohodneme, tak sa to nedodrží. Na škole máme vysoko kvalifikovaných učiteľov.
ZŠ Clementisova má najlepšie materiálne podmienky. Riešenie vidím v troch možnostiach
– buď zaviazať riaditeľov na taký počet žiakov, aby prežili všetky 3 školy v meste, alebo
budú ostatné školy dotovať ZŠ Clementisovu, alebo budú v meste iba 2 školy.
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 p. Hartel, primátor mesta – vyzval som riaditeľa Drexlera, aby sme korigovali počty, aby
bol primerane rovnaký počet žiakov na všetkých ZŠ.
 p. Neslušan – v čom vidíte hlavný problém prečo deti sa na ZŠ Clementisova
neprihlasujú? Ja ako rodič sa chcem slobodne rozhodnúť. Nech školy dotujú ZŠ
Clementisova.
 p. Jakubík – myslím si, že dlhodobo zlyhala komunikácia riaditeľov škôl. Súťaživosť
medzi školami by mala byť. Učitelia na ZŠ Nábrežnej sú radi, majú zamestnanie. Úroveň
školy je rovnaká.
 p. Vendrinský, odd. školstva – zápis prebieha do 31.04.2016, ešte nie je ukončený.
Doteraz bolo zapísaných:
ZŠ Nábrežná - 92 žiakov, z toho si škola určila 11 odkladov, čo však nemusí byť
ZŠ Clementisova – 42 žiakov, z toho 4 odklady
ZŠ Dolinský potok – 33 žiakov, z toho 2 odklady
Podľa rajonizácie bolo plánované: ZŠ Nábrežná – 56 žiakov
ZŠ Clementisova - 57 žiakov
ZŠ Dolinský potok - 28 žiakov.
4 deti z Oškerdy idú do ZŠ Snežnica.
 p. Neslušan – nepovedali ste žiadne konkrétne riešenie. Keď z iných obcí sa prihlasujú
k nám to nevadí, ale keď v meste zapíše inde, to vadí.
 p. Hartel, primátor mesta – domnievam sa, že keby sa riaditelia dohodli, nie je problém.
Riaditelia majú tú kompetenciu povedať, že dieťa neprijmu.
 p. Ševec, riad. ZŠ Clementisova – riaditeľ je povinný prijať zo svojho obvodu.
 p. Slivka – toto nie je to isté, že z dediny prídu. V meste sú 3 školy, je 1 ich
prevádzkovateľ. Jediné racionálne riešenie je také, ako bolo navrhnuté, po 3 triedy na ZŠ
Nábrežná a Clementisova a 2 triedy na ZŠ Dolinský potok. Viac rodičov by bolo
nespokojných, keby sa zrušila jedna škola.
 p. Fabčík – nechápem prečo vzniká takáto nezdravá konkurencia medzi školami. Mesto je
zriaďovateľom všetkých základných škôl. 2 školy na mesto je málo, zachovať všetky 3
školy. Venovať sa dôvodom migrácie, urobiť nejaké opatrenia, napr. autobus s dozorom.
Nedávať prílišnú voľnosť jedinému riaditeľovi. Ak bola dohoda a nedodržuje sa, prečo to
nie je postihnuté?
 p. Holienčik – urobiť to v zmysle legislatívy, čo nám povoľuje.
 p. Vendrinský, odd. školstva – presne som prečítal čo hovorí zákon. My v zákone
nemáme, že sa určí počet prvých tried. Je to možné uznesením.
 p. Golis – stále dokola sa točíme. Vieme čo by nasledovalo, buď 2 školy alebo dohoda.
Dávam procedurálny návrh - ukončenie diskusie k tomuto bodu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – ukončenie diskusie k bodu č. 6
(7/2/5/1 – uznesenie nebolo schválené)
 p. Mihalda - keď prijmeme uznesenie, nakoľko je to záväzné?
 p. Hartel, primátor mesta – ak riaditeľ nebude rešpektovať zriaďovateľa, môže byť postih.
 p. Poláček – pamätám si, že napr. na Suľkove, keď mal väčší počet detí, podelil sa s inými
školami. Dá sa s tým tento rok niečo robiť?
 p. Šerík – deti nám nepadajú z neba, dôležité je zamerať sa na to, aby tie deti tu mohli
vôbec byť, riešiť aj predškolské zariadenia.
 p. Mičian – riaditeľ Ševec by mal hľadať príčiny, nech neklesá na duchu. Som za 3 školy
v meste. Problém robí križovatka. Prečo deti z Budatínskej Lehoty dávajú do školy
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v Radoli? Urobme na vrchnom poschodí MŠ, potom tie deti tam ostanú aj v základnej
škole.
 p. Poláček – príde mi to scestné, čo si povedal. Musíme si uvedomiť, že autobusová
doprava nechodí. Na Suľkove je viac nebezpečná cesta. Križovatky sú usmerňované
pracovníkmi cez aktivačné práce.
 p. Neslušan – aj na križovatku pri LIDLi dať dozor. Možno treba trochu osvety na
Kamencoch.
 p. Behúň – ja ako žiak som chodil okrem Suľkova do všetkých škôl v meste, bola ešte ZŠ
aj pri stanici, terajšia ZUŠ. Bolo to riadené, kde dieťa pôjde. Zriaďovateľ má možnosť
usmerňovať, riaditeľov zaviazať rajonizáciou, aby žili všetky 3 školy v meste.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 problematiku zápisu detí do I. ročníka na základných
školách v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje vzhľadom na kapacitu a efektivitu prevádzky základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta zaväzuje riaditeľov škôl dodržiavať také počty tried pri zápise do prvých
ročníkov, ktoré budú prerokované a schválené v mestskom zastupiteľstve pri schvaľovaní
problematiky všeobecne záväzného nariadenia o školských obvodoch pre daný školský
rok.
(14/0/1/0/ - uznesenie bolo schválené)
 p. Poláček – VÚC dáva 200 tis. na športové školy. Mohli by sme urobiť chladenú ľadovú
plochu, ak by bol súhlas bolo by treba mimoriadne zastupiteľstvo.
Plaváreň – predĺžili si termín, zatiaľ sa nič nedeje.
 p. Hartel, primátor mesta – termín majú do 30.04.2016, bude záležať na nás.
 p. Fabšík – ak sa črtajú fin. prostriedky, radšej by sa mohol, ak na to VÚC pristane,
zmontovať plavecký bazén, chýba tu plavecká gramotnosť.
 p. Mičian – 200 tis. to nie je celková čiastka, je to I. fáza. Budú sa tam budovať 3 ihriská.
 p. Slivka – p. Piňák skúma návratnosť pre plavecký bazén.
 p. Fabšík – to čo nevychádzalo pred 5 rokmi, teraz je to iné, tepelné čerpadlá sú iné,
výkonnejšie, vývoj ide odpredu.
 p. Hartel, primátor mesta – máme schválené financie na umelú trávu, ihrisko budeme
dofinancovávať. Keď by sme zasa dávali financie do športu, nevedno ako by to ľudia
prijali.
K bodu č. 7:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a 16.
zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Branislav Neslušan
I. overovateľ

Milan Palčisko
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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