Zápisnica
zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 09.06.2016

Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh VZN č. 1/2016 O záväznej časti Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto
podľa § 27 ods. 3/Stavebného zákona
5. Návrh VZN č. 2/2016, ktorým sa mení a dopĺňa 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
6. Návrh VZN č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na
osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení
7. Návrh VZN č. 4 - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Kysucké Nové Mesto
8. Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku pre Mestské zastupiteľstvo v Kys. Novom Meste
9. Informácia o IV. úprave rozpočtu na rok 2015
10. Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky – Mesto Kysucké
Nové Mesto za rok 2015
11. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2015
12. Záverečný účet za rok 2015:
12.1. Mesto Kysucké Nové Mesto – záverečný účet mesta za rok 2015
12.2. MKŠS – vyhodnotenie plnenia rozpočtu prísp. organizácie za rok 2015
12.3. Údržba mesta – vyhodnotenie plnenia rozpočtu prísp. organizácie za rok 2015
13. Plán investičných akcií na rok 2016
14. Vyhodnotenie programového rozpočtu samosprávneho orgánu mesta Kysucké Nové
Mesto za rok 2015
15. Návrhy na úpravu rozpočtu pre rok 2016:
15.1. Mesto Kysucké Nové Mesto – II. úprava rozpočtu pre rok 2016
15.2. ZŠ Clementisova – I. úprava rozpočtu pre rok 2016
15.3. ZŠ Nábrežná - I. úprava rozpočtu pre rok 2016
15.4. ZŠ Dolinský potok – I. úprava rozpočtu pre rok 2016
15.5. MŠ 9. mája – I. úprava rozpočtu pre rok 2016
15.6. MŠ Komenského – I. úprava rozpočtu pre rok 2016
15.7. MŠ Litovelská – I. úprava rozpočtu pre rok 2016
15.8. CVČ – I. úprava rozpočtu pre rok 2016
15.9. ZUŠ – I. úprava rozpočtu pre rok 2016
15.10. MKŠS – I. úprava rozpočtu pre rok 2016
16. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016
17. Zámer spoplatnenia parkovania na ul. 1. mája
18. Nakladanie s majetkom mesta
18.1. Net Rent spol. s r.o. – Zámena nehnuteľností
18.2. Bc. Anna Ďurinová – predaj pozemku
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18.3. Adrián Uhrík – predaj pozemku
18.4. Ing. Ivan Červenec s manželkou – predaj pozemku
18.5. Róbert Jakubík – predaj (prenájom) pozemku
18.6. Pavol Pollák – predaj (prenájom) pozemku
18.7. Milan Poliak s manželkou – predaj pozemku
18.8. Marek Kopel s manželkou – predaj pozemku
18.9. Štefan Macášek s manželkou – predaj pozemku
18.10. Irena Jurištová – predaj pozemku
18.11. Prevod správy majetku
19. Návrhy komisií
19.1.Žiadosti o trvalý a prechodný pobyt
19.2.Žiadosti o pridelenie bytu a nebytových priestorov
19.3.Žiadosti o súhlas k pobytu
19.4.Žiadosti o zníženie z nájmu bytu
20. Rôzne
21. Interpelácie
22. Záver
K bodu č. 1:
17. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov a verejnosť, ospravedlnil neúčasť poslancov: Randa, Svrčková.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie predsedajúci navrhol poslancov: Ivan Poláček, Milan Slivka, Roman
Stecher
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 zloženie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ivan Poláček, Milan Slivka, Roman Stecher.
(16/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov zápisnice určil predsedajúci poslancov: Daniel Bandura, Igor Behúň.
 p. Hartel, primátor mesta – navrhol doplniť program rokovania o bod:
18.12 – Žiadosť ZŠ Clementisova o odpojenie od CZT
19.5 – Pridelenie bytu
 p. Behúň – máme materiál Návrhy na ocenenie, nie je v to v bode programu rokovania
 p. Hartel, primátor mesta – bude to prerokované v bode Rôzne.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 návrh programu rokovania 17. zasadnutia mestského
zastupiteľstva dňa 09.06.2016
II. schvaľuje program rokovania 17. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 09.06.2016
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh VZN č. 1/2016 O záväznej časti Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto
podľa § 27 ods. 3/Stavebného zákona
5. Návrh VZN č. 2/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2015 o dočasnom obmedzení
alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe
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náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp
6. Návrh VZN č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie
na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení
7. Návrh VZN č. 4 - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Kysucké Nové
Mesto
8. Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku pre Mestské zastupiteľstvo v Kys. Novom Meste
9. Informácia o IV. úprave rozpočtu na rok 2015
10. Správa nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky – Mesto Kysucké
Nové Mesto za rok 2015
11. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2015
12. Záverečný účet za rok 2015:
12.1. Mesto Kysucké Nové Mesto – záverečný účet mesta za rok 2015
12.2. MKŠS – vyhodnotenie plnenia rozpočtu prísp. organizácie za rok 2015
12.3. Údržba mesta – vyhodnotenie plnenia rozpočtu prísp. organizácie za rok 2015
13. Plán investičných akcií na rok 2016
14. Vyhodnotenie programového rozpočtu samosprávneho orgánu mesta Kysucké Nové
Mesto za rok 2015
15. Návrhy na úpravu rozpočtu pre rok 2016:
15.1. Mesto Kysucké Nové Mesto – II. úprava rozpočtu pre rok 2016
15.2. ZŠ Clementisova – I. úprava rozpočtu pre rok 2016
15.3. ZŠ Nábrežná - I. úprava rozpočtu pre rok 2016
15.4. ZŠ Dolinský potok – I. úprava rozpočtu pre rok 2016
15.5. MŠ 9. mája – I. úprava rozpočtu pre rok 2016
15.6. MŠ Komenského – I. úprava rozpočtu pre rok 2016
15.7. MŠ Litovelská – I. úprava rozpočtu pre rok 2016
15.8. CVČ – I. úprava rozpočtu pre rok 2016
15.9. ZUŠ – I. úprava rozpočtu pre rok 2016
15.10. MKŠS – I. úprava rozpočtu pre rok 2016
16. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016
17. Zámer spoplatnenia parkovania na ul. 1. mája
18. Nakladanie s majetkom mesta
18.1. Net Rent spol. s r.o. – Zámena nehnuteľností
18.2. Bc. Anna Ďurinová – predaj pozemku
18.3. Adrián Uhrík – predaj pozemku
18.4. Ing. Ivan Červenec s manželkou – predaj pozemku
18.5. Róbert Jakubík – predaj (prenájom) pozemku
18.6. Pavol Pollák – predaj (prenájom) pozemku
18.7. Milan Poliak s manželkou – predaj pozemku
18.8. Marek Kopel s manželkou – predaj pozemku
18.9. Štefan Macášek s manželkou – predaj pozemku
18.10. Irena Jurištová – predaj pozemku
18.11. Prevod správy majetku
18.12. ZŠ Clementisova – odpojenie od CZT
19. Návrhy komisií
19.1.Žiadosti o trvalý a prechodný pobyt
19.2.Žiadosti o pridelenie bytu a nebytových priestorov
19.3.Žiadosti o súhlas k pobytu
19.4.Žiadosti o zníženie z nájmu bytu
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19.5. Pridelenie bytu
20. Rôzne
21. Interpelácie
22. Záver

(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesenia vykonal p. Ježo, prednosta MsÚ.
uzn. č. 245/2015 zo dňa 10.12.2015 – v plnení
uzn. č. 18/2016 zo dňa 10.03.2016 – splnené
uzn. č. 22/2016 zo dňa 10.03.2016 – splnené
uzn. č. 23/2016 zo dňa 10.03.2016 – v plnení
uzn. č. 25/2016 zo dňa 10.03.2016 – splnené
uzn. č. 25/2016 zo dňa 10.03.2016 – splnené
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
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 4:
Návrh VZN č. 1/2016 O záväznej časti Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto bol
poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – oboznámil s celkovou genézou tvorby návrh územného plánu
Diskusia:
 p. Jakubík – dňa 6.11.2015 odovzdali občania ul. 1. mája pripomienku, nie je zohľadnená
v návrhu ÚP.
 p. Hartel, primátor mesta – pokiaľ boli pripomienky podané v stanovenej lehote, boli
predložené spracovateľovi. Teraz nie je možné pripomienkovať, teraz môžeme návrh ÚP
schváliť alebo neschváliť.
 p. Ježo, prednosta MsÚ – spracovateľ tejto požiadavke nevyhovel, je to v materiáli
uvedené.
 p. Holienčik – nemusíme detaily, iba prečítajme odpoveď čo je v materiáli uvedené
 p. Jakubík – prečítal pripomienku občanov ul 1. mája
 p. Hartel, primátor mesta – prečítal odpoveď spracovateľa k tejto pripomienke
 p. Drexler – mala byť aj elektronická podoba spracovania ÚP, už je dodaná. Keď bude
prijaté uznesenie, nech sa zverejní na web stránke mesta, treba to aktualizovať.
 p. Mihalda – komisia ŽP sa týmto zaoberala, boli prítomní aj zhotovitelia, pripomienky
boli zapracované.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 návrh VZN č. 1/2016 O záväznej časti Územného plánu
mesta Kysucké Nové Mesto podľa § 27 ods. 3/Stavebného zákona
II. konštatuje, že:
a) Návrh Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto bol po dobu viac ako 30 dní
zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej
správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade s ustanovením § 22
stavebného zákona
b) Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a
právnických osôb sú zapracované v Územnom pláne mesta Kysucké Nové Mesto, resp.
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bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania ďalších stupňov projektovej
dokumentácie
c) Okresný úrad Žilina, Odbor OP, referát pôdohospodárstva vydal k predloženému
návrhu súhlas podľa §13 Zákona č.220/2004 Z.Z. listom č. OÚ-ZA-OOP42016/012165-2/SUR zo dňa 16.3.2016 na budúce použitie poľnohospodárskej pôdy na
stavebné zámery a na iné zámery, v rozsahu 37,06 ha natrvalo
d) Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky preskúmal Návrh Územného
plánu mesta Kysucké Nové Mesto podľa § 25 Stavebného zákona a vydal k nemu
súhlasné stanovisko listom č. OÚ-ZA-OVBP1-2016/009067/HRI zo dňa 14.4.2016
s odporúčaním Mestskému zastupiteľstvu v Kysuckom Novom Meste schváliť predmetný
územný plán
III. súhlasí:
a) S Vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a
právnických osôb k Návrhu Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto
b) S Vyhodnotením pripomienok fyzických osôb k Návrhu Územného plánu mesta
Kysucké Nové Mesto
IV. schvaľuje:
a) Územný plán mesta Kysucké Nové Mesto podľa ustanovenia § 26, ods. 3) Stavebného
zákona a
b) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kysucké Nové Mesto č. 1/2016 o záväznej časti
Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto podľa ustanovenia § 27, ods. 3)
Stavebného zákona s účinnosťou od 01.07.2016.
(15/0/2/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5:
Návrh VZN č. 2/2016, ktorým sa mení a dopĺňa 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
bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 návrh VZN č. 2/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
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. schvaľuje návrh VZN č. 2/2016, ktorým sa mení a dopĺňa 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
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6:
Návrh VZN č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na
osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Holienčik – komisia školstva materiál prerokovala, odporúča schváliť.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
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I. prerokovalo v bode programu č. 6 návrh VZN č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
3/2015 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl
a školských zariadení
II. schvaľuje VZN č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie
na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení
(15/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7:
Návrh Prevádzkového poriadku pohrebísk na území mesta Kysucké Nové Mesto bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Fabšík – bolo inak nastavené hlasovacie zariadenie
 p. Ježo – je to tak ako to bolo doteraz, bolo iba skúšobne preinštalované, informatik to mal
dať do pôvodného stavu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 návrh VZN č. 4 – Prevádzkový poriadok pohrebísk na
území mesta Kysucké Nové Mesto, ktorý vypracovala Údržba mesta Kysucké Nové Mesto
príspevkový organizácia, ktorý realizuje správu a prevádzkovanie pohrebísk na území
mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje VZN č. 4 - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Kysucké Nové Mesto
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 8:
Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku pre Mestské zastupiteľstvo Kysucké Nové Mesto bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Neslušan – prečítal vyjadrenie prokurátora, ktorý nepripúšťa, aby človek, ktorý
nehlasuje, aby nebol zarátaný do kvóra. Existujú 3 varianty hlasovania – za, proti, zdržal
sa. Ak tu je a nehlasuje, tak je prítomný.
 p. Drexler – máme právo hlasovať alebo nehlasovať. Keď sa nezúčastním hlasovania, či sa
považujem za prítomného alebo neprítomného. Aj v iných mestách je to inak nastavené.
Pokiaľ nechcem byť prítomný, kartu vytiahnem. Ak mám kartu zasunutú, tak som
prítomný. Zasunutá karta je prítomný. Každý poslanec dostane všetok materiál v písomnej
forme. Ak požiada o materiál v elektronickej, vzdáva sa papierovej formy. Čl. 25 – doplniť
bod Kontrola plnenia uznesení, Interpelácie a Rôzne aj na zasadnutiach mimo plánu.
 p. Golis – v žiadnom zákone nie je napísané kto je prítomný poslanec, kto neprítomný.
Je to na zastupiteľstve ako si to určí a podľa toho sa riadi. Aj prokurátorov názor je iba
jehp osobný názor, ktorý v tomto prípade nemá oporu v zákone. Hlasovacia karta je
konkrétneho poslanca, nikto iný nemá právo s kartou manipulovať. Treba oddeliť na
prítomnosť na rokovaní a prítomnosť na hlasovaní. Pri hlasovaní je prítomný ten, kto
hlasuje. Na rokovaní je prítomný ten kto je podpísaný.
 p. Behúň – keď má zasunutú kartu, tak je tu, netreba tam kolonku nehlasoval. Sú okrem
toho ešte 3 možnosti hlasovania.
 p. Holienčik – p. Drexler, prečo si pred 1,5 rokom, keď si ty robil informatika nepovedal,
že je to nastavené nesprávne.
 p. Drexler – význam slova prítomný sa nikde nedefinuje. Kvórum sa robí z prítomných.
Nemôžeme vynechať nehlasoval. Keď tu sedím, aj keď nehlasujem, tak nemôžem byť
vyhlásený za neprítomného. Prokuratúra to vyhodnotila ako nesprávne hlasovanie.
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 p. Hartel, primátor mesta – zariadenie umožňuje ešte ďalšie 3 možnosti hlasovania.
Poslanci definujú kto je neprítomný.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 poslanecký návrh p. Drexlera
II. schvaľuje poslanecký návrh p. Drexlera na zmenu Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku pre
mestské zastupiteľstvo Kysucké Nové Mesto
(3/3/11/0 – uznesenie nebolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku pre Mestské
zastupiteľstvo Kysucké Nové Mesto (schválený 27.09.2010 uznesením, MsZ č. 154/2010)
II. schvaľuje Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku pre Mestské zastupiteľstvo Kysucké Nové
Mesto (schválený 27.09.2010 uznesením, MsZ č. 154/2010)
(13/2/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 9:
Informácia o IV. úprave rozpočtu na rok 2015 bola poslancom doručená v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Fabšík – kedy bola reálne vytvorená táto úprava? Položky ktoré išli do plusu – veľké
navýšenie, napr. 6.500 € na osvetlenie. Pred 11 mesiacmi bolo hlasovanie, prečo je úprava
rozpočtu až teraz?
 p. Jureková, odd. investičné – prostriedky boli schválené v roku 2014, ale preinvestované
boli až v roku 2015.
 p. Hatel, primátor mesta – všetko je v súlade s rozpočtovými pravidlami.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 informáciu o IV. úprave rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto na rok 2015 vykonanej dňa 31,12.2015
II. berie na vedomie informáciu o IV. úprave rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2015
vykonanej dňa 31.12.2015
(11/1/2/3 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10:
Správa nezávislého audítora o audíte individuálnej účtovnej závierky – Mesto Kysucké Nové
Mesto za rok 2015 bola poslancom doručená v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10 správu nezávislého audítora o audite individuálnej
účtovnej závierky mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2015.
II. berie na vedomie správu nezávislého audítora o audite individuálnej účtovnej závierky
Mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2015.
(14/0/1/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 11:
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta Kysucké Nové
Mesto za rok 2015 bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Neslušan – podľa správy vyplýva, že sa deje stále to isté. Správa nezávislého audítora je
taká preto, lebo nedostala správne údaje, podklady boli prispôsobené, aby mohla takýto
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výsledok dať. Je tu veľa nezákonných postupov, čo sa s tým bude robiť? Audit je vlastne
neplatný, ale dostali sme to na schválenie.
p. Bílešová, odd. finančné – podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
môže primátor vykonať úpravu rozpočtu podľa rozsahu určeným zastupiteľstvom.
O protizákonnosti nie je vodné hovoriť.
p. Chládková, hlavný kontrolór – myslím si, že výkazy sú nesprávne, pretože nie je možné
minúť to, čo nemáme.
p. Bílešová, odd. finančné – podľa účtovníctva by mal byť stav na účte nulový alebo
mínusový, ale nie je. Financie na účte sú. Ak bude záverečný účet prijatý s výhradou, čo
predpokladám že bude, treba naformulovať opatrenia.
 p. Holienčik – môžeme toto dostať do takého „ľudského“ jazyka.
p. Chládková, hlavný kontrolór – zákon hovorí, že o prostriedkoch peňažných fondov
vždy rozhoduje zastupiteľstvo.
p. Bílešová, odd. finančné – aj na tomto vidieť, aké je dôležité schváliť nie len zámer, ale
vykonať aj úpravu rozpočtu.
p. Chládková, hlavný kontrolór – zámer by sa mal realizovať až po úprave rozpočtu.
p. Hartel, primátor mesta – každý zámer bol schválený, ale nedošlo niekde k úprave
rozpočtu. Súťažami bola nižšia suma vysúťažená, ako bolo v zámere. Gro je v tom, že to
nebolo dotiahnuté v úprave rozpočtu.
p. Drexler – je tu jasné pochybenie, hospodárenie nie je dobre zaevidované, porušenie
kompetencií primátora, zásad hospodárenia. Boli akcie, že sme vysúťažili menej ale boli
akcie, kde sme zaplatili 2 x viac. Ako sa zaúčtovalo manko na ZŠ Dolinský potok, ako sa
to vyhodnotilo? Do budúceho zastupiteľstva nájsť chybu v rozpočte, kedy vznikla, kto ju
zavinul. Záverečný účet prijať s výhradou.
p. Hartel, primátor mesta - toto je po prvý krát, čo sa takýmto stavom zapodievame. Treba
prijať opatrenia, aby sa tieto chyby neopakovali. Manko na ZŠ Dolinský potok - škola
požaduje náhradu škody od obvinenej.
p. Bílešová, odd. finančné – za rok 2015 je manko vyčíslené na 79 tis. €, toto je
zaúčtované na ZŠ Dolinský potok. Mesto celý rok preúčtovalo cez svoju zamestnankyňu.
 p. Fabšík – zastupiteľstvo schválilo navýšenie na búracie práce na 66 tis €, v roku
2014 bolo schválených 45 tis. €, čo je rozdiel cca 22 tis €, vo IV. úprave rozpočtu je
však uvedené schválený rozpočet 0, navýšenie na 14 tis. €.
p. Mihalda – toto sú všetko nezrovnalosti v účtovníctve, financie skutočne nechýbajú.
V poslednom čase sa zviditeľňujeme len negatívne. Vedeli sme, že sú problémy v ZUŠ,
CVČ, prečo sa neprišlo na takýto problém na ZŠ?
 p. Drexler – keď sú pochybenia v organizácii vidím iba 1 krok, posilniť útvar kontroly.
Začali sme uvažovať aj o tom, že účtovanie všetkých príspevkových organizácií
stiahneme pod mesto. Zasa sa nič neudialo, problémy sa opakujú. Buď posilniť útvar
kontroly alebo stiahnuť účtovanie pod mesto.
 p. Neslušan – kontrolórka predloží správu, niektorí poslanci vystúpia voči
nedostatkom, a potom sú zlí. Nech sa ukáže výsledok hlasovania ako bolo hlasované.
 p. Šerík – zamyslieť sa nad spojenom ekonomickom oddelení.
p. Slivka – zaujímal som sa o túto problematiku. Možné opatrenie by bolo periodické
kontroly pod vedením hlavného kontrolóra. Druhý návrh predpokladá dohodu
s organizáciami, ktoré majú právnu subjektivitu. Treba prijať opatrenia na zamedzenie
takýmto javom.
p. Jakubík – spoločné účtovacie stredisko nie je dobrá voľba.
p. Hartel, primátor mesta – bolo spoločné stretnutie, riaditelia so spoločným účtovným
strediskom nesúhlasia. Ak sa však mesto na tomto uznesie, budú musieť sa tomu
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podriadiť. Kontrolná skupina – viac kontrolórov, nepáči sa mi to. Hlavná kontrolórka má
dosť času aby vykonala kontroly tam, kde je to potrebné. Výsledok kontroly by mal slúžiť
aj pre iné organizácie, aby sa poučili. Zverejniť poznatky z kontrol, vytvoriť ukazovatele,
na ktoré je potrebné sa zamerať, 1 – 2 krát ročne urobiť školenia zamestnancov, podpísať
s nimi záznam o absolvovaní a o zodpovednosti za plnenie záverov.
 p. Holienčik – treba robiť osvetu. Ak by nebola predbežná a priebežná kontrola
formalizovaná, nedošlo by k tomuto. Už vo vnútri organizácie musí kontrola
fungovať.
 p. Drexler – hlavná kontrolórka je poverená kontrolami. Vo výslednej správe je aj
kolonka návrh na opatrenia, ktoré robí štatutár kontrolovaného subjektu. Kontrolórka
iba kontroluje.
 p. Hartel, primátor mesta – návrh opatrení by sa pri kontrole mal objaviť.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – doteraz platilo, že na strane štatutára sú opatrenia,
novelizáciou už budú aj navrhované opatrenia.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11 stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu
Záverečného účtu mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2015
II. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Záverečného účtu mesta
Kysucké Nové Mesto na rok 2015.
(15/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 12.1:
Záverečný účet mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2015 bol poslancom doručený v písomnej
forme.
Diskusia:
 p. Neslušan – na základe výsledku kontroly primátor nech informuje, akým spôsobom
vyvodil zodpovednosť za porušenie pravidiel a zákona.
 p. Hartel, primátor mesta – môže by prijatý záverečný účet s výhradou s tým, že povieme
nejaké konkrétne opatrenia.
 p. Bílešová, odd. finančné – opatrenia navrhuje a schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
 p. Hartel, primátor mesta – navrhujem opatrenie – MZ ukladá akýkoľvek návrh
predkladaný do zastupiteľstva týkajúci sa nákladov zohľadniť aj v úprave rozpočtu.
 p. Drexler – toto vyplýva zo zákona. Ak povieme, že chceme investovať, tak
automaticky musíme povedať z čoho budú financie uhradené. Keď niekto dáva povel,
že sa má uhradiť, píše sa aj položka, z ktorej sa úhrada vykoná. Ak na položke nie sú
financie, nemôžeme uhradiť.
 p. Hartel, primátor mesta – dopredu sa robí odsúhlasovanie, aby sme mohli začať niečo
robiť.
 p. Šerík – ako my môžeme zaviazať finančné oddelenie, aby niečo schválili?
 p. Hartel, primátor mesta – aby spracovali príslušnú úpravu rozpočtu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.1 Záverečný účet mesta Kysucké Nové Mesto za rok
2015
 plnenie rozpočtu ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto za rok 2015
 plnenie rozpočtu ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto za rok 2015
 plnenie rozpočtu ZŠ Dolinský potok Kysucké Nové Mesto za rok 2015
 plnenie rozpočtu MŠ Komenského Kysucké Nové Mesto za rok 2015
 plnenie rozpočtu MŠ Litovelská Kysucké Nové Mesto za rok 2015
 plnenie rozpočtu MŠ 9.mája Kysucké Nové Mesto za rok 2015
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 plnenie rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto za rok 2015
 plnenie rozpočtu CVČ Kysucké Nové Mesto za rok 2015
II. schvaľuje Záverečný účet Mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2015 s výhradou:
 plnenie rozpočtu ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto za rok 2015
 plnenie rozpočtu ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto za rok 2015
 plnenie rozpočtu ZŠ Dolinský potok Kysucké Nové Mesto za rok 2015
 plnenie rozpočtu MŠ Komenského Kysucké Nové Mesto za rok 2015
 plnenie rozpočtu MŠ Litovelská Kysucké Nové Mesto za rok 2015
 plnenie rozpočtu MŠ 9.mája Kysucké Nové Mesto za rok 2015
 plnenie rozpočtu ZUŠ Kysucké Nové Mesto za rok 2015
 plnenie rozpočtu CVČ Kysucké Nové Mesto za rok 2015
III. potvrdzuje financovanie kapitálového schodku za rozpočtový rok 2015 z kladného rozdielu
bežného rozpočtu a zo zostatkov peňažných fondov minulých rokov.
IV. ukladá, aby všetky investičné akcie schválené mestským zastupiteľstvom boli na
nadchádzajúcom rokovaní mestského zastupiteľstva schválené v úprave rozpočtu mesta
Kysucké Nové Mesto
T: stály
Z: prednosta MsÚ
(12/2/2/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 12.2:
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu pr. organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké
Nové Mesto za rok 2015 bolo poslancom doručené v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Neslušan – v dôvodovej správe je isto nejaký preklep, nesúhlasí I. a II. úprava rozpočtu
 p. Fabšík – v čom vznikol rozdiel medzi úpravami a čerpaním rozpočtu? Sú pravidlá
koľko môže ostať v pokladni?
 p. Čierňava, riad. MKŠS – pokladničný limit je stanovený. Úpravou rozpočtu by bol
problém vyriešený, ale žiaľ na decembrové zasadnutie zastupiteľstva sme nestihli
spracovať úpravu rozpočtu.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – stanovisko k záverečnému účtu hodnotí len to o čom
s ním komunikoval zriaďovateľ. Princíp rozpočtovej organizácie je to, že najskôr miniem
vlastné zdroje, potom míňam príspevok do zriaďovateľa.
 p. Holienčik – str. 9 vlastné príjmy – čerpanie 100 %, 109 % - v strate nebol.
Najdôležitejšie je, že organizácia nebola v strate. Problém je vždy v účtovníctve.
 p. Drexler – možno by sme mohli robiť aj vyhodnotenie, čo sme splnili, mužstvá aké
majú výsledky, čo dosiahli, či postúpili do vyššej triedy. Také menežérske
zhodnotenie.
 p. Behúň – str. 15 – pohľadávky, je šanca ich vymôcť, fungujú v prenájme aj naďalej?
 p. Čierňava – u niektorých sú súdne spory, exekúcie, k dnešnému dňu je minimálne
polovica pohľadávok nižšia. Uvítali by sme takú metodickú pomoc.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.2 vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej
organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto za rok 2015
II. schvaľuje vyhodnotenie plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrnošportové stredisko Kysucké Nové Mesto za rok 2015
(13/0/3/1 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 12.3:
Vyhodnotenie rozpočtu pr. organizácie Údržba mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2015 bola
poslancom doručená v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12.3 vyhodnotenie rozpočtu príspevkovej organizácie
Údržba mesta Kysucké Nové Mesto za rok 2015
II. schvaľuje vyhodnotenie rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta Kysucké Nové
Mesto za rok 2015.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 13:
Návrh nových investičných akcií mesta Kysucké Nové Mesto do konca roka 2016 bol
poslancom doručený v písomnej forme a bol s nimi predbežne prekonzultovaný.
Diskusia:
 p. Neslušan – opakovane upozorňujem na havarijný stav chodníkov vo volebnej obvode č.
6, nie je to v tomto materiáli.
 p. Poláček – tak isto už 7 rokov bojujem za vyasfaltovanie na našej ulici. Treba urobiť
parkovisko na poliklinike, je to akútne. Vybehla tu kotolňa, ktorá nebola plánovaná.
 p. Hartel, primátor mesta – tieto akcie sú riešením havarijnej situácie.
 p. Šerík – ešte je veľa vecí, do čoho by sme chceli investovať. Navrhujem vypustiť bod 11
– spoplatnenie parkovania. Minimálne v tomto bode zvlášť za akciu hlasovať.
 p. Jakubík – toto je požiadavka od občanov, ktorí tam bývajú.
 p. Neslušan – mám svoj názor na toto spoplatnenie. Na ul. Belanského podnikatelia mali
opačný názor, že sme spoplatnením vyhnali zákazníkov. Urobiť iba čiary, mestská polícia
nech vyberá poplatky za zlé parkovanie.
 p. Holienčik – ul. 1. mája treba riešiť. Poďme skúsiť projektovú dokumentáciu,
odskúšať to, ak sa problém nevyrieši, budeme pokračovať.
 p. Šerík – tým, že dáme projektovú dokumentáciu im cestu nerozšírime. Vyskúšať to, čo
navrhol p. Holienčik.
 p. Mihalda – parkovacie hodiny sú posledné riešenie. Poslanci z volebného obvodu dávali
návrh na vybudovanie parkoviska na ul. Nešporovej. Čo povestné merače rýchlosti?
 p. Ježo, prednosta MsÚ – nevyhoveli nám. Žiadosť prechádza cez Okresný úrad Žilina,
nikdy sa nedostala zo Žiliny do Bratislavy.
 p. Drexler – takéto investície vždy robíme neskoro. Dorábame to vždy až v zime. Treba to
robiť v predstihu, na začiatku roka naplánovať. Chýba mi tu cesta k diaľničnému
privádzaču. Verejné osvetlenie ul. Jánska - Dubie, Hurbanova nemá žiadne osvetlenie,
bývajú tam ľudia už 10 rokov.
 p. Jureková – pozemky na ul. Jánskej boli darované mestu s tým, že sa do 2 rokov
vybuduje cesta a osvetlenie. Ul. Hurbanova – už asi 3 krát bola štúdia spracovaná.
Verejnou vyhláškou pobeží územné konanie 2 mesiace, treba vysporiadať pozemky, potom
stavebné, následne realizácia.
 p. Mihalda – podporujem ul. Hurbanovu. Dohliadnuť na to, aby na budúci rok toto išlo
do rozpočtu.
 p. Hartel, primátor mesta – bol spracovaný návrh, osobitne hlasovať o bode č. 12.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13 návrh nových investičných akcií do konca roka 2016
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II. schvaľuje osobitné hlasovanie za investičnú akciu uvedenú v bode č. 11 – spoplatnenie
parkovania na ul. 1. mája
(15/1/1/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13 návrh nových investičných akcií mesta Kysucké Nové
Mesto do konca roka 2016 v predpokladanej výške kapitálových výdavkov 218 700 €
II. schvaľuje použitie kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto
s účelovým určením na investičné akcie nižšie. Kapitálové výdavky budú kryté kapitálovým
príjmom so zdrojom 1AA1 a 1AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorým sa mestu
Kysucké Nové Mesto vrátili v I. štvrťroku 2016 predfinancované kapitálové výdavky z roku
2015 na investičné akcie Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky a Stavebné úpravy
a prístavba Domu kultúry Kysucké Nové Mesto. Úprava kapitálových výdavkov mesta bude
vykonaná po výbere dodávateľa formou verejného obstarávania.
1. Konvektomat pre ŠJ Materskej školy Litovelská vrátane rozvodov vody a elektriny súvisiacimi
s jeho inštaláciou a prevádzkou
8 500 €
2. Konvektomat pre ŠJ Materskej školy Komenského vrátane rozvodov vody a elektriny
Súvisiacimi s jeho inštaláciou a prevádzkou
8 500 €
3. Umývačka riadu pre ŠJ Materskej školy Komenského
2 200 €
4. Plynová kotolňa, prípojka k bytovému domu Dubská cesta 1376
88 000 €
Súčasné zásobovanie bytového domu 1376 teplom z výmenníkovej stanice v budove
Spojenej školy na Športovej ulici končí z dôvodu rekonštrukcie vykurovania komplexu budov
školy. Z tohto dôvodu je potrebné vyriešiť zásobovanie teplom pre naše nájomné byty.
Bude potrebné vybudovať plynovú prípojku, kotolňu s plynovými kotlami výrobou TÚV,
meranie a reguláciu plynu.

5. Komunikácie a verejné osvetlenie Poliklinika Belanského
50 000 €
Stavebné úpravy komunikácií, parkovacích miest, parkovací automat, dopravné značenie,
verejné osvetlenie a ostatné stavebné úpravy potrebné pre zlepšenie dopravnej situácie
v areáli polikliniky.
6. Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ 9. mája
10 000 €
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ 9.mája by sa mala zrealizovať cez prázdniny a
Počas realizácie projektu Obnova MŠ 9. mája (schválený NFP z europrojektov)
7. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu veľkej zasadačky MsÚ
2 000 €
8. Prístavba a stavebné úpravy Domu smútku Budatínska Lehota
10 000 €
Dokončenie investičnej akcie: vnútorná kanalizácia, zateplenie, vykurovanie
infražiaričmi
9. Stavebné úpravy domu smútku Oškerda
10 000 €
10. Verejné osvetlenie ulica Jánska
15 000 €
11. Infraset na údržbu komunikácií
8 500 €
12. Váha na drobný stavebný odpad (zberný dvor)
6 000 €
Zberný dvor bude prevádzkovaný Údržbou mesta v ich areáli
Spolu:
218 700 €

(16/1/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13 návrh nových investičných akcií mesta Kysucké Nové
Mesto do konca roka 2016 v predpokladanej výške kapitálových výdavkov 20 000 €
II. schvaľuje použitie kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto
s účelovým určením na investičnú akciu „Spoplatnenie parkovania na ul. 1. mája“.
(5/5/7/0 – uznesenie nebolo schválené)
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13 návrh nových investičných akcií mesta Kysucké Nové
Mesto do konca roka 2016
II. schvaľuje fin. prostriedky v sume 5.000 € na spracovanie projektovej dokumentácie na
statickú dopravu vodorovného značenia + realizácia
(15/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Neslušan – vyňať bod č. 17, ktorý je o tom istom.
K bodu č. 14:
Vyhodnotenie programového rozpočtu samosprávneho orgánu mesta Kysucké Nové Mesto za
rok 2015 bolo poslancom doručené v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14 programový rozpočet samosprávneho orgánu mesta
Kysucké Nové Mesto za rok 2015 – vyhodnotenie
II. schvaľuje programový rozpočet samosprávneho orgánu mesta Kysucké Nové Mesto za rok
2015 - vyhodnotenie
Vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 2015 za mesto + RO + PO
Bežné
Kapitálové
Finančné
Príspevky
Názov
Program
výdavky
výdavky
operácie
PO
Mesto
Program 1:
356 951,21
29 383,32
Program 2:
13 658,29
Program 3:
132 326,64 1 316 578,86
Program 4:
99 461,44
Program 5:
327 007,63
536 555,78
Program 6:
458 463,02
Program 7:
101 917,54
174 303,10
Program 8:
9 245,00
Program 9:
110 652,06
29 477,37
Program 10:
372 106,39
Program 11:
613 580,01
604 083,31
-535 615,00
Program 12:
820 120,07
12 400,00
-784 927,00
Program 13:
391 093,08
13 451,41
Program 14:
209 417,96
Program 15:
258 662,96
24 568,22
-1 320
Spolu
3 902 556,91 3 088 339,54 24 568,22
542,00
MKSŠ
Program 2:
2 680,74
Program 10:
285 231,44
Program 11:
247 702,82
Spolu:
0,00
0,00
0,00 535 615,00
Údržba mesta

Program 4:
Program 5:

474,00
173 056,04
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Spolu za
program
386 334,53
13 658,29
1 448 905,50
99 461,44
863 563,41
458 463,02
276 220,64
9 245,00
140 129,43
372 106,39
682 048,32
47 593,07
404 544,49
209 417,96
283 231,18
5 694 922,67
2 680,74
285 231,44
247 702,82
535 615,00
474,00
173 056,04

Program 12:
Program 15:
Spolu:
ZŠ Nábrežná

0,00
Program 9:
Program 14:

Spolu:
ZŠ Clementisova

Program 9:
Program 14:

Spolu:

1 062 032,64
5 176,20
1 067 208,84

711 143,53
3 078,80
714 222,33

MŠ Komenského

271 198,79
434,80
271 633,59

Spolu:
MŠ Litovelská

Program 9:
Program 14:

Spolu
MŠ 9. mája

Program 9:
Program 14:

Spolu:

0,00

1 027 699,17
7 543,60
1 035 242,77

ZŠ Dolinský potok Program 9:
Program 14:
Spolu:
Program 9:
Program 14:

0,00

0,00

0,00

0,00

274 982,51
1 003,32
275 985,83

0,00

0,00

610 862,22
534,74
784 927,00

610 862,22
534,74
784 927,00

0,00

1 062 032,64
5 176,20
1 067 208,84

0,00

1 027 699,17
7 543,60
1 035 242,77

0,00

711 143,53
3 078,80
714 222,33

0,00

271 198,79
434,80
271 633,59

0,00

274 982,51
1 003,32
275 985,83

374 790,66

374 790,66

1 003,60

1 003,60

375 794,26

0,00

0,00

375 794,26

CVČ

Program 9:

171 648,93

171 648,93

ZUŠ

Program 9:

609 803,37

609 803,37

CELKOM:

8 424 096,83

3 088 339,54

24 568,22

0,00

11 537 004,59

(14/0/0/3 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 15.1:
Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2016 mesta Kysucké Nové Mesto bol poslancom
doručený v písomnej forme.
 p. Bandura – procedurálny návrh, diskutovať a odhlasovať body č. 15.1 až 15.10 am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prediskutovať a odhlasovať body č. 1.1 – 15.10 am blok.
(14/0/2/1 – uznesenie bolo schválené)
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Diskusia:
 p. Holienčik – body č. 15.2 – 15.9 boli prerokované v komisii, materiál obsahuje
odzrkadlenie 4 % nárastu, odporúčame.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.1 návrh na II. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové
Mesto na rok 2016
II. schvaľuje II. úpravu rozpočtu Mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2016
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.2 návrh na I. úpravu rozpočtu Základnej školy
Clementisova Kysucké Nové Mesto na rok 2016
II. schvaľuje I. úpravu rozpočtu Základnej školy Clementisova Kysucké Nové Mesto na rok
2016
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.3 návrh na I. úpravu rozpočtu Základnej školy
Nábrežná Kysucké Nové Mesto na rok 2016
II. schvaľuje I. úpravu rozpočtu Základnej školy Nábrežná Kysucké Nové Mesto na rok 2016
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.4 návrh na I. úpravu rozpočtu Základnej školy
Dolinský potok Kysucké Nové Mesto na rok 2016
II. schvaľuje I. úpravu rozpočtu Základnej školy Dolinský potok Kysucké Nové Mesto na rok
2016
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.5 návrh na I. úpravu rozpočtu Materskej školy 9. mája
Kysucké Nové Mesto na rok 2016
II. schvaľuje I. úpravu rozpočtu Materskej školy 9. mája Kysucké Nové Mesto na rok 2016
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.6 návrh na I. úpravu rozpočtu Materskej školy
Komenského 1162/38 Kysucké Nové Mesto na rok 2016
II. schvaľuje I. úpravu rozpočtu Materskej školy Komenského 1162/38 Kysucké Nové Mesto
na rok 2016
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.7 návrh na I. úpravu rozpočtu Materskej školy
Litovelská 605/9 Kysucké Nové Mesto na rok 2016
II. schvaľuje I. úpravu rozpočtu Materskej školy Litovelská 605/9 Kysucké Nové Mesto na
rok 2016
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.8 návrh na I. úpravu rozpočtu Centra voľného času
Komenského 1163/40 Kysucké Nové Mesto na rok 2016
II. schvaľuje I. úpravu rozpočtu Centra voľného času Komenského 1163/40 Kysucké Nové
Mesto na rok 2016.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.9 návrh na I. úpravu rozpočtu Základnej umeleckej
školy Kysucké Nové Mesto na rok 2016
II. schvaľuje I. úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy Kysucké Nové Mesto na rok 2016
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10.10 návrh na I. úpravu rozpočtu príspevkovej
organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto na rok 2016
II. schvaľuje I. úpravu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové
stredisko Kysucké Nové Mesto na rok 2016.
(14/0/3/0 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 16:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2016 bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Mihalda – bude možné z plánu kontrol zistiť ak by sa vyskytol podobný problém ako
bol na ZŠ Dolinský potok?
 p,. Chládková, hlavná kontrolórka – rozpočet je na príslušný rok, fondy neprechádzajú
z roka na rok.
 p. Neslušan – keď sa táto situácia prevalila, riaditeľ sa vyjadril, že si splnil svoju
povinnosť, oznámil. Keď kontrolórka zistí spreneveru, podávate tiež trestné
oznámenie, je to vaša povinnosť?
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – porušenie finančnej disciplíny nie je trestný čin,
trestný čin a porušenie sú 2 rôzne veci.
 p. Mihalda – vieme scenár, ako to robili na ZŠ Dolinský potok. Vo všetkých
organizáciách mesta náhodne vybrať určité časové obdobie, či sa toto tiež nerobilo.
Mestské zastupiteľstvo Kysucké Nové Mesto
I. prerokovalo v bode programu č. 16 návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta na II. polrok 2016
II. schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2016
1. Kontrola používania peňažných fondov mesta.
2. Kontrola finančných operácií realizovaných prostredníctvom bankových účtov
a dokladov s tým súvisiacich v zriadených subjektoch mesta a na mestskom úrade,
podľa náhodného výberu za obdobie od r. 2014.
3. Kontrola stavu pokladničnej hotovosti na mieste u náhodnej vybratých subjektov.
4. Kontroly na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste.
5. Kontroly vykonané z vlastného podnetu, na základe poznatkov hlavnej kontrolórky,
zistených pri výkone jej činnosti.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17:
Tento bod programu sa vypúšťa z rokovania.
K bodu č. 18.1:
Návrh zámeny nehnuteľností spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej
forme.
Diskusia:
 p. Poláček – komisia stavebná úplne takýto materiál nemala. Nebolo povedené, že bude
zámena.
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 p. Stecher – komisia nebola proti riešeniu, my nemeníme pozemok, ale iba teleso cesty.
Máme isté, že cesta spĺňa podmienky III. triedy?
 p. Behúň – vítam tento návrh, podporujem ho.
 p. Neslušan – my dáme parcely za cestu, ktorá stojí na pozemku INA. S INOU potom
vymeníme pozemky.
 p. Drexler – keby tu neprišiel Net Rent, ostalo by to tak, ako som hovoril na začiatku.
Cesta musí pokračovať ďalej. Toto je prvý krok, musíme sa posúvať.
 p. Mičian – so zámenou musí súhlasiť aj INA Kysuce.
 p. Hartel, primátor mesta – zameníme pozemok za cestu s Net Rent, pozemok pod cestou
je firmy INA. Tento pozemok by INA s nami zamenila za iný pozemok.
 p. Fabšík – treba komunikáciu vysporiadať. Aký je harmonogram výstavby? Ak by sa
vyvinula občianska aktivita spolu s podnikmi, bola by to podpora na odčlenenie
diaľničného privádzača od tejto cesty. Je potrebné vyvinúť aktivitu.
 p. Hartel, primátor mesta – o odčlenenie privádzača sme sa usilovali od samého začiatku,
čo bolo zamietnuté. Tak sme žiadali, aby sa to aspoň realizovalo v I. etape. Bude stretnutie
s INA, podnikateľmi, bude založená občianska iniciatíva D3 Kysuce.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.1 návrh zámeny nehnuteľností z dôvodov hodných
osobitného zreteľa medzi Mestom KNM a Net Rent spol. s r.o., Hričovská 205, 010 01
Žilina, IČO: 47867400 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 v zmysle §-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:
- pozemok - parcela č. C KN 4932/8 zastavané plochy nádvoria o výmere 393 m2
zapísaná na LV č. 6261 v k. ú. KNM,
- pozemok - parcela č. C KN 2232/46 trvalé trávne porasty o výmere 670 m2 zapísaná na
LV č. 7135 v podiele1/1 v k. ú. KNM,
- pozemok - parcela č. C KN 2232/1 trvalé trávne porasty o výmere 1252 m2 zapísaná na
LV č. 5574 v podiele 6/16 v k. ú. KNM,
za nehnuteľnosti vo vlastníctve Net Rent spol. s r.o., Hričovská 205, 010 01 Žilina, IČO:
47867400:
- príjazdová komunikácia (SO 300.2), ktorá je umiestnená na parcelách č. C KN
2380/59 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1517 m2, C KN 2380/60 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 1441 m2, v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktoré sú zapísané
na liste vlastníctva č. 7148 vo výlučnom vlastníctve INA Kysuce, spol. s r.o. Kysucké
Nové Mesto.
Príjazdová komunikácia bola postavená na základe stavebného povolenia č. Výst.
901/2015-An3 zo dňa 14. 07. 2015 a skolaudovaná kolaudačným rozhodnutím mesta
KNM č. Výst. 1957/2015-An2 zo dňa 03. 12. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
05. 01. 2016.
Príjazdová komunikácia je umiestnená na východnej strane areálu INA Kysuce, spol.
s r. o. v priestore medzi jestvujúcim oplotením a Dolinským potokom. Dopravne je
napojená na jestvujúcu komunikáciu.
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Komunikácia je dvojpruhová obojsmerná funkčnej triedy C3 a kategórie MOK 7/30m
so základnou šírkou 6,0 m a nespevnenou krajnicou 0,5 m po oboch stranách. Dĺžka
komunikácie 431,10 m. V km 0,418 50 je vjazd do areálu ľavým odbočením cez
navrhovaný most šírky 6,0 m ponad Dolinský potok. Od km 0,352 20 je základná šírka
komunikácie rozšírená na ľavej strane o 1,5 m a na pravej strane o 0,5 m.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Príjazdovú komunikáciu potrebuje mesto získať z dôvodu napojenia na plánovaný
privádzač Diaľnice D3, ktorá prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie v meste. Jedná
sa o verejný záujem.
Zámena nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 18.2:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.2 žiadosť žiadateľky: Bc. Anna Ďurinová, Kukučínova
766/32, Kysucké Nové Mesto, o kúpu pozemku – p. č. E KN 4156 ttp o výmere 221 m2
v podiele 1/8-mina, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 9625 v k. ú. Kysucké Nové
Mesto v podielovom spoluvlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto
II. zamieta predaj pozemku – p. č. E KN 4156 ttp o výmere 221 m2 v podiele 1/8-mina, ktorá
je zapísaná na liste vlastníctva č. 9625 v k. ú. Kysucké Nové Mesto v podielovom
spoluvlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, žiadateľke: Bc. Anna Ďurinová, Kukučínova
766/32, Kysucké Nové Mesto.
(14/0/1/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 18.3:
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. 18.3 žiadosť žiadateľa: Adrián Uhrík, súkromný
podnikateľ, obchodné meno: Adrián Uhrík, miesto podnikania: 9. mája 2798/14, 024 04
Kysucké Nové Mesto, IČO: 37 623 753, o predaj nehnuteľností – pozemkov – parciel č.
C KN 1047/161 o výmere 200 m2 a C KN 1047/162 o výmere 197 m2, ktoré pozemky sú
zapísané na liste vlastníctva č. 1880 v majetku mesta Kysucké Nové Mesto
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 nehnuteľnosti – pozemku: parcely č. C KN 1047/161 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 200 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorý je zapísaný na liste
vlastníctva č. 1880 vo výlučnom vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto, žiadateľovi:
Adrián Uhrík, súkromný podnikateľ, obchodné meno: Adrián Uhrík, miesto podnikania: 9.
mája 2798/14, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 37 623 753, za cenu podľa znaleckého
posudku, ktorý si dá na vlastné náklady vypracovať žiadateľ s tým, že znalca určí mesto.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Žiadateľ využíva tento pozemok ako priľahlý pozemok
k autoservisu a prístupovú cestu.
Jedná sa o prebytočný a neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta.
Predaj nehnuteľnosti sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
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III. zamieta predaj časti parcely č. C KN 1047/162 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca
197 m2 z celkovej výmery 267 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná na LV č.
1880 vo výlučnom vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 18.4:
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. 18.4 žiadosť žiadateľa: Ing. Ivan Červenec s manželkou,
Jesenského 1055, Kysucké Nové Mesto, o kúpu časti pozemku – p. č. C KN 1287/17
zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 19 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je
zapísaná na liste vlastníctva č. 1880 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto
za účelom rozšírenia komunikácie k domu žiadateľov.
II. zamieta predaj pozemku – p. č. C KN 1287/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca
19 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1880 vo
výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, žiadateľom: Ing. Ivan Červenec
s manželkou, Jesenského 1055, Kysucké Nové Mesto
(15/0/1/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 18.5:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Fabšík – sú 2 potencionálni záujemcovia. P. Jakubík chce samoobslužnú umyváreň.
Tuto nie je žiadne stojisko, ako by autá čakali: Je tu návrh na prenájom.
 p. Poláček – p. Pollák má dosť priestoru aj na státie, prenajať na 15 rokov p. Pollákovi.
 p. Neslušan – p. Jakubík má umyváreň v Povine, nemá prístup k tomuto pozemku. Ak by
sa to prenajímalo p. Pollákovi, nech umožní parkovanie vo dvore, aby neboli kolony na
ceste.
 p. Drexler – stretol som predsedu urbariátu, že vraj tieto pozemky boli omylom zapísané
na mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.5 žiadosť žiadateľa: Róbert Jakubík, Budatínska
Lehota č. 132, Kysucké Nové Mesto, o kúpu (prenájom) pozemku – p. č. E KN 6113
ostatné plochy o výmere 679 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná na liste
vlastníctva č. 7513 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto za účelom
výstavby autoumyvárne.
II. zamieta predaj (prenájom) pozemku – p. č. E KN 6113 ostatné plochy o výmere 679 m2
v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 7513 vo výlučnom
vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto za účelom výstavby autoumyvárne žiadateľovi:
Róbert Jakubík, Budatínska Lehota č. 132, Kysucké Nové Mesto
(14/0/3/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 18.6:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Hartel, primátor mesta – urbariát si nárokuje na tento pozemok. Nevieme teraz nárok
Urbariátu potvrdiť. Ak dôjde k prenájmu, nový nájomca by mal prijať aj s ťarchou. Časť
pozemku je ohradená.
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Diskusia:
 p. Poláček – ostatné m2 sú už ohradené, voľných je iba 320 m
 p. Neslušan – v zmluve bude špecifikované to, že to bude samoobslužná autoumyváreň?
Zaviazať termínom stavbu realizovať do 2 rokov.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.6 žiadosť žiadateľa: Pavol Pollák, Dolinský potok
2547/47, Kysucké Nové Mesto, o prenájom časti pozemku – p. č. E KN 6113 ostatné
plochy o výmere cca 320 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná na liste
vlastníctva č. 7513 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje podľa ust. §-u 9a/ ods. 9/ písm. c/ zák. č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 138/91 Zb. o majetku obcí (prenájom majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa) prenájom časti pozemku – parcely č. E KN 6113 ostatné plochy
o výmere 679 m2 (časť pozemku o výmere cca 320 m2) zapísanom na liste vlastníctva č.
7513 v k. ú. Kysucké Nové Mesto tak, ako je špecifikovaná v kópii z katastrálnej mapy,
ktorá je súčasťou tohto uznesenia, žiadateľovi: Pavol Pollák, Dolinský potok 2547/47,
Kysucké Nové Mesto, za účelom výstavby samoobslužnej autoumyvárne na dobu určitú 15
rokov s možnosťou opätovného predĺženia, za cenu podľa znaleckého posudku, ktorý si dá
na vlastné náklady vypracovať žiadateľ s tým, že znalca určí mesto. V prípade potreby na
vlastné náklady žiadateľ zabezpečí vypracovanie geometrického plánu.
Jedná sa o dočasne prebytočný a nepotrebný nehnuteľný majetok mesta.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Žiadateľ výstavbou samoobslužnej autoumyvárne zlepší
poskytovanie služieb pre obyvateľov mesta Kysucké Nové Mesto tým, že poskytovanú
službu autoumyvárne rozšíri o samoobslužnú autoumyváreň.
Prenájom nehnuteľnosti sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 18.7:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Golis – procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 18.7 – 18.9 am blok,
súvisia spolu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh - prerokovať a schváliť body č. 18.7 – 18.9 am blok.
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Neslušan – ide o prístupovú cestu k domom žiadateľov
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.7 žiadosť Milana Poliaka s manž., Kukučínova
596/14, Kysucké Nové Mesto, o odpredaj časti pozemku – p. č. E KN 6077, ktorej časť je
totožná s novovytvorenou parcelou č. C KN 4108/29 ttp o výmere 156 m2, v k. ú. Kysucké
Nové Mesto, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 7513 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 zapísanom na liste vlastníctva č. 7513 v k. ú.
Kysucké Nové Mesto – parcely č. E KN 6077, ktorej časť podľa geometrického plánu č.
34933590-11/2016 zo dňa 14. 03. 2016 overeného Okresným úradom KNM – odborom
katastrálnym pod č. 124/16 zo dňa 05. 04. 2016 je totožná s novovytvorenou parcelou č. C
KN 4108/29 trvalé trávne porasty o výmere 156 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov: Milan Poliak a manželka Drahomíra, rod.
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Hanuliaková, Kukučínova 596/14, Kysucké Nové Mesto, za cenu podľa znaleckého
posudku, ktorý si dá na vlastné náklady vypracovať žiadateľ s tým, že znalca určí mesto.
Jedná sa o prebytočný a neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Zabezpečenie prístupu k rodinnému domu a pozemkom,
ktoré bezprostredne susedia s touto parcelou.
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.8 žiadosť Mareka Kopela a manželky, Kukučínova
793/16, Kysucké Nové Mesto, o odpredaj časti pozemku – p. č. E KN 6077, ktorej časť je
totožná s novovytvorenou parcelou č. C KN 4108/28 ttp o výmere 75 m2, v k. ú. Kysucké
Nové Mesto, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 7513 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 zapísanom na liste vlastníctva č. 7513 v k. ú.
Kysucké Nové Mesto – parcely č. E KN 6077, ktorej časť podľa geometrického plánu č.
34933590-11/2016 zo dňa 14. 03. 2016 overeného Okresným úradom KNM – odborom
katastrálnym pod č. 124/16 zo dňa 05. 04. 2016 je totožná s novovytvorenou parcelou č. C
KN 4108/28 trvalé trávne porasty o výmere 75 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov - žiadateľom: Marek Kopel s manž. Marcela,
rod. Mazúrová, Kukučínova 793/16, Kysucké Nové Mesto, za cenu podľa znaleckého
posudku, ktorý si dá na vlastné náklady vypracovať žiadateľ s tým, že znalca určí mesto.
Jedná sa o prebytočný a neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Zabezpečenie prístupu k rodinnému domu a pozemkom,
ktoré bezprostredne susedia s touto parcelou.
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.9 žiadosť Štefana Macáška a manželky Zuzany
Macáškovej, Kukučínova 1368/12, Kysucké Nové Mesto, o odpredaj časti pozemku – p. č.
E KN 6077, ktorej časť je totožná s novovytvorenou parcelou č. C KN 4108/9 ttp o výmere
37 m2, v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 7513 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 zapísanom na liste vlastníctva č. 7513 v k. ú.
Kysucké Nové Mesto – parcely č. E KN 6077, ktorej časť podľa geometrického plánu č.
34933590-11/2016 zo dňa 14. 03. 2016 overeného Okresným úradom KNM – odborom
katastrálnym pod č. 124/16 zo dňa 05. 04. 2016 je totožná s novovytvorenou parcelou č. C
KN 4108/9 trvalé trávne porasty o výmere 37 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov – žiadateľom: Štefan Macášek a manželka
Zuzana Macášková, Kukučínova 1368/12, Kysucké Nové Mesto, za cenu podľa znaleckého
posudku, ktorý si dá na vlastné náklady vypracovať žiadateľ s tým, že znalca určí mesto.
Jedná sa o prebytočný a neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Zabezpečenie prístupu k rodinnému domu a pozemkom,
ktoré bezprostredne susedia s touto parcelou.
Prevod nehnuteľností sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(16/0/0/1 – uznesenia boli schválené)
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K bodu č. 18.10:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – predtým sme odpredali p. Štensovi, je to pre mesto nepotrebný majetok,
odpredať.
 p. Fabšík – som opačného názoru. Pustili sme pomerne lukratívny pozemok, avšak už sme
odpredali p. Štensovi. Táto pani postavila bez stavebného povolenia, nie je dôvod toto
legalizovať.
 p. Poláček – keď išli kolaudovať, jedným metrom zasahovali do mestského pozemku,
čo sa im následne odpredalo.
 p. Neslušan – stav o čiernej výstavbe nech ozrejmí pracovník odd. výstavby.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.10 žiadosť žiadateľky: Irena Jurištová, trvale bytom
Cesta do Rudiny 1081, 024 01 Kysucké Nové Mesto, o odkúpenie pozemku – parcely č. C
KN 4934/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto,
ktorá parcela je zapísaná na LV č. 7513 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 nehnuteľnosti – pozemku – parcely č. C KN 4934/6 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 66 m2 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, ktorá parcela je zapísaná
na LV č. 7513 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, do výlučného
vlastníctva kupujúcej: Irena Jurištová, trvale bytom Cesta do Rudiny 1081, 024 01
Kysucké Nové Mesto, za cenu podľa znaleckého posudku, ktorý si dá na vlastné náklady
vypracovať žiadateľka, pričom mesto určí znalca.
Jedná sa o prebytočný a neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Zabezpečenie prístupu k nehnuteľnosti, ktorá je vo
výlučnom vlastníctve žiadateľky a nadviazanie zarovnania parcely č. C KN 4934/7, ktorú
mesto KNM odpredalo p. Štensovi.
Predaj nehnuteľnosti sa schvaľuje 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
(9/3/3/2 – uznesenie nebolo schválené)
K bodu č. 18.11:
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. 18.11 návrh prevodu správy majetku k 24. 06. 2016 na:
 Údržba mesta Cesta do Rudiny 637/10 Kysucké Nové Mesto
 MŠ Komenského 1162/38 Kysucké Nové Mesto
 ZŠ Dolinský potok 1114/28 ysucké Nové Mesto
 MŠ Litovelská 605/9 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje prevod správy majetku k 24. 06. 2016 na:
 Údržba mesta Cesta do Rudiny 637/10 Kysucké Nové Mesto,
 MŠ Komenského 1162/38 Kysucké Nové Mesto,
 ZŠ Dolinský potok 1114/28 Kysucké Nové Mesto,
 MŠ Litovelská 605/9 Kysucké Nové Mesto
(15/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 18.12:
Doplnenie tohto bodu do programu rokovania bolo schválené v úvode rokovania. Návrh na
uznesenie spolu s dôvodovou správou poslanci obdržali v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Fabšík – je to zložitý problém, všetky 3 zložky si hája svoje záujmy. Na komisii nebol
dostatočný priestor na diskusiu, nakoľko boli prítomní aj zástupcovia Kysuce s.r.o.
V uznesení treba uviesť, že suma 72 € je aj s DPH. Technológie sú také, že by sa toto dalo
zrealizovať, jednotlivé objekty budú vyvíjať tlak na odpájanie do CZT.
 p. Hartel, primátor mesta – nedoporučujem odpojenie školy od CZT z nasledovných
dôvodov:
1. Odpojenie každého veľkého odberateľa znamená prenesenie fixných nákladov a teda
navýšenie ceny tepla pre ostatných odberateľov.
2. Odpojenie by znamenalo porušenie zákona v zmysle ktorého odpojenie odberateľa od
zdroja, kde je minimálne 60 % energie vyrábaných z obnoviteľných zdrojov je možné
len vtedy, ak nový zdroj je zo 100 % obnoviteľných zdrojov, čomu nezodpovedá
navrhnuté riešenie v škole.
3. Kysuca, s.r.o. navrhla ústretové riešenie – dodávku tepla za cenu 72,0 € za MWh, čo je
za rovnakých podmienok ako v súčasnosti dodáva firma mestu na štadióne
technológiou, ktorú ponúkla škole.
 p. Bandura – od 01.01.2017 garantujú nižšiu úhradu. Dokedy bude táto suma nižšia?
Nebudú potom aj ostatné školy uvažovať o tomto systéme?
 p. Hartel, primátor mesta – bude sa musieť urobiť určitý mechanizmus pri samostatnom
uzatváraní zmluvy.
 p. Golis – Kysuca, s.r.o. preukázala, že majú záujem problém riešiť, že dodržia slovo
a bude to možné pre školu i obyvateľov.
 p. Šerík – akým spôsobom bol s tým vyrozumený riaditeľ, súhlasil s tým?
 p. Hartel, primátor mesta – bol tam prítomný, súhlasil.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18.12 žiadosť ZŠ Clementisova o posúdenie odpojenia od
centrálneho zdroja tepla
II. nesúhlasí s odpojení ZŠ Clementisova od centrálneho zdroja tepla
III. súhlasí s návrhom riešenia Kysuca, s.r.o. na zníženie nákladov školy za dodávku tepla
a TÚV v zmysle ktorého:
1. Kysuca s.r.o. sa zaväzuje, že od 01.01.2017 bude vyžadovať úhradu za dodávku tepla
maximálne 72.00 € s DPH za1 mWh
2. Kysuca s.r.o. na vlastné náklady vykoná v objekte školy opatrenia pre hospodárnejšie
nakladanie s teplom pri dodržaní normou stanovených teplôt v priestoroch školy.
Vykonanie týchto opatrení nie je podmienkou pre plnenie záväzku v bode 1.
(15/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 19.1.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Mičian – procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 19.1.1 – až 19.5, okrem
bodu 19.2.1 am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh, prerokovať a schváliť body č. 19.1.1 – 19.5, s výnimkou
bodu č. 19.2.1, am blok.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)

23

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu 19.1.1 žiadosť p. Gabriely Poloprudskej o súhlas k trvalému
pobytu do nájomného bytu na ul. Murgašovej 613/5-25 Kysucké Nové Mesto pre žiadateľku
– Gabrielu Poloprudskú a jej deti: Dominiku Poloprudskú, Natáliu Poloprudskú, Zdenku
Poloprudskú a Vieru Poloprudskú.
II. schvaľuje žiadosť p. Gabriely Poloprudskej o súhlas k trvalému pobytu do nájomného bytu
na ul. Murgašovej 613/5-25 Kysucké Nové Mesto pre žiadateľku – Gabrielu Poloprudskú
a jej deti: Dominiku Poloprudskú, Natáliu Poloprudskú, Zdenku Poloprudskú a Vieru
Poloprudskú.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19.1.2 žiadosť p. Evy Gazdíkovej o súhlas
k prechodnému pobytu do nájomného bytu na Komenského ul. 922/42-9 priateľku svojho
syna p. Evu Ťažiakovú na adresu: Komenského 922/42-9, KNM
II. schvaľuje žiadosť p. Evy Gazdíkovej, Komenského 922/42-9 KNM o súhlas
k prechodnému pobytu pre priateľku svojho syna p. Evu Ťažiakovú do nájomného bytu na
ul. Komenského 922/42-9 KNM, počas platnosti nájomnej zmluvy p. Evy Gazdíkovej.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19.1.3 žiadosť p. Michaely Gubániovej, Cesta do Rudiny
2939/7A-12 KNM o súhlas k prechodnému pobytu pre svojho priateľa p. Pavla Capku do
nájomného bytu na ul. Cesta do Rudiny 2939/7A-12
II. schvaľuje žiadosť p. Michaely Gubániovej, Cesta do Rudiny 2939/7A-12 KNM o súhlas
k prechodnému pobytu pre svojho priateľa p. Pavla Capku do nájomného bytu na ul.
Cesta do Rudiny 2939/7A-12 počas platnosti nájomnej zmluvy p. Michaely Gubániovej.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19.2.2 v zmysle § 9a ods. 9 zák. 138/1991 Zb. o majetku
obcí výsledky výberového konania na prenájom časti nebytového priestoru v priestoroch
Polikliniky na Belanského ul. 1346 v Kysuckom Novom Meste.
II. schvaľuje prenájom časti nebytového priestoru v Poliklinike na Belanského ul. 1346
v Kysuckom Novom Meste na dobu neurčitú v prospech nájomcu MUDr. Ján Šulgan, 023
01 Oščadnica č. 1779, za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti – ambulancie
v odbore urológia. Ide o nebytové priestory o výmere 36,45 m2 na I. poschodí za cenu
prenájmu – 19,70 € m2/rok bez služieb. Od 1.7.2016 sa uzatvorí so žiadateľom zmluva
o budúcej zmluve ako s fyzickou osobou s tým, že po založení obchodnej spoločnosti
a udelení licencie sa uzatvorí so žiadateľom nájomná zmluva podľa výpisu z obchodného
registra.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19.3 žiadosť Detského domova Bytča, pracovisko Horný
Kelčov 800, Vysoká nad Kysucou a to o súhlas vlastníka bytu v bytovom dome 1376
k pobytu pre p. Andreu Gregorovú
II. zamieta žiadosť Detského domova Bytča, pracovisko Horný Kelčov 800, Vysoká nad
Kysucou o súhlas vlastníka bytu v bytovom dome 1376 k pobytu pre p. Andreu Gregorovú.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19.4 žiadosť p. Ivety Polepšekovej zo Štúrovej 2591/69-9
Kysucké Nové Mesto o zníženie z nájmu bytu.
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II. schvaľuje žiadosť p. Ivety Polepšekovej zo Štúrovej 2591/69, byt č. 9 KNM o zníženie
mesačného nájmu a to o 50% až do odstránenia závad v nájomnom byte, ktorý užíva.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19.5 žiadosť Beáty Juračkovej, trvalý pobyt Clementisova
1023/16 KNM o pridelenie bytu.
II. schvaľuje pridelenie bytu - garsónky č. 18 v bytovom dome 1376/5 ul. Dubská cesta a to p.
Beáte Juračkovej, trvalý pobyt Clementisova 1023/16 KNM v zmysle VZN 1/2012
o nakladaní s bytovým fondom mesta Kysucké Nové Mesto.
(16/0/0/1 uznesenia boli schválené)
K bodu č. 19.2.1:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Mičian – mesto má voľné garsónky. Upozornil poslancov, že žiadateľka nespĺňa
podmienky podľa VZN, nemá dostačujúci príjem. Pridelenie by bolo v rozpore s VZN,
treba urobiť výnimku z VZN.
 p. Behúň – som tiež členom komisie sociálnej. Chce pracovať, neviem si predstaviť
ako by som prežil so 4 deťmi ja z jej príjmu.
 p. Bandura – tiež sa prihováram. Keď bude pracovať, bude spĺňať podmienku VZN.
 p. Palčisko – ten 18 ročný syn už je pracujúci? Prihováram sa za pridelenie.
 p. Jakubík – aby nevznikol nejaký precedens, teraz ide o výnimočný stav.
 p. Ševec – čo ale potom s VZN, na čo nám bude?
 p. Mičian – komisia sociálna odporučila členom pripraviť návrh dodatku k VZN.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 19.2.1 žiadosť Evy Šedivej, trvalý pobyt KNM, ktorá býva
momentálne v Krízovom centre Náruč – Žilina – Zádubnie. o pridelenie nájomného bytu.
II. schvaľuje žiadosť p. Evy Šedivej, trvalý pobyt KNM o pridelenie nájomného bytu,
garsónky č. 35 v bytovom dome 1376 Dubská cesta do konca kalendárneho roka 2016,
s možnosťou predĺženia.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 20:
Návrh na ocenenie občanov cenou mesta.
 p. Hartel, primátor mesta – návrh podnikateľov bude riešený ako celok, ocenená bude
organizácia.
Diskusia:
 p. Poláček – po dohovore bude cena pre Združenie podnikateľov.
 p. Behúň – už v decembri 2015 som žiadal, či by sa nedalo oceniť tých, čo darujú krv, nie
je to v návrhu.
 p. Hartel, primátor mesta – je tu ešte možnosť oceniť Cenou primátora.
 p. Neslušan – myslel som, že návrhov bude viac. Potom by sme museli hlasovať. Aj p.
Muška, ktorý zhotovil dielo pre radolský kostol aj iné diela by si to zaslúžil.
 p. Hartel, primátor mesta – výzva bola zverejnená na stránke mesta, tieto návrhy nám boli
doručené.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 20 návrhy na ocenenie Cena mesta Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje ocenenie Cena mesta Kysucké Nové Mesto pre:
1. Nadežda Behúňová, ČSA 1306/11, Kysucké Nové Mesto
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2. Združenie podnikateľov Dolných Kysúc, Belanského 91/58, Kysucké Nové mesto
Cena mesta spočíva v udelení plakety a finančnej čiastky 200,00 €.
(16/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Poláček – procedurálny návrh – spojiť body č. 20 a 21 am blok.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – spojiť body č. 20 a 21 am blok.
(15/1/0/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Mičian - zníženie rozpočtu pre futbalový klub MŠK o 30 tis €. Celý futbal hodnotíme
podľa mužov, podľa toho, ako sú v tabuľke. Dorastenci majú teraz dobré výsledky. Prečo
bol futbalistom znížený rozpočet?
 p. Slivka – všimni si koľko jednotlivé kluby minuli. Nemôže sa to stavať futbal verzus
ostatní. Musíme vychádzať z toho koľko je financií.
 p. Poláček – komisia športu rozdeľovala financie. Zrazu nie sú peniaze?
 p. Fabšík – atletika v meste je na vysokej úrovni. Dospeláci by mali byť odmeňovaní za
výsledky. Podporujme mládež čo to dá.
 p. Čierňava, MKŠS – klobúk dole pred poslancami aj pred mestom, ako podporuje šport
v meste. Komisia kultúry schválila, že nebudú dostávať kalorné ani za tréningy.
 p. Palčisko – s peniazmi je ťažké narábať, nikoho sme nechceli ukrátiť.
 p. Mihalda – mesto by malo v prvom rade podporovať deti, ostatní by si mali financie
zháňať cez sponzorov. My vytvoríme podmienky, financovanie je na menežovaní
klubu.
 p. Golis – ul. Murgašova, tráva nepokosená, vyzvať majiteľa pozemku, nech si plní svoju
povinnosť.
 p. Slivka:
 oprava ul. Belanského – uvoľnená dlažba
 investície – prechod pri Mariánskom kostole
 preplnenosť kontajnerov na separovaný zber – zverejniť kontakt na zodpovednú osobu
 p. Neslušan:
 zmena hlasovania – máme vyjadrenie prokurátora
 kde končia všetky návrhy – poslal som fotografie ako tečie voda po ulici,
 kedy sa cesta opraví? Nech sa to zverejní aj na stránke mesta.
 informácia ako skončilo vecné bremeno – rozvádzač elektriny pri ZUŠ
 rozvody mesta, ako to dopadlo?
 súdny spor s p. Korenčíkom
 výsledky kontroly ÚVO – informovať poslancov
 ohňostroje na Podstrání – cez víkendy
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 návrhy – musíte si ich striehnuť, vy o nich rozhodujete
 rozvádzač ZUŠ – SSE si musí postaviť sám
 rozvody TÚV – nebola ešte výzva
 výsledky ÚVO – boli ste informovaní
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Odpovedal p. Čierňava, riaditeľ MKŠS:
 30.05.2016 bolo pojednávanie, p. Korenčík doručil ospravedlnenie, pojednávalo sa bez
neho.
 p. Golis – prokurátor si vysvetlil pojem prítomný poslanec tak ako si vysvetlil. My sme
prijali doplnok k rokovaciemu poriadku, kde sme to definovali.
 p. Mičian:
 obnova prechodu ul. Benkova 1232
 výmena piesku v pieskoviskách
 p. Bandura:
 autobusové nástupište - dať tam odpadové koše
 vyčistiť trávnik od železnice k autobusovému nástupišťu
 park – čo sa s ním deje, bude revitalizácia?
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 v rámci údržby opravíme
 p. Fabšík:
 inv. akcia svietidlá – akým spôsobom bude prebiehať finálne nastavenie? Svieti to práve
do okien. Kde treba podávať dotazy, žiadosti na zmenu nastavenia svietidiel? Koncové
nastavenie že robí Údržba mesta.
 plaváreň – záujemcovia sa aspoň ozvali ?
 ÚVO – naplnená skutková podstata činu právneho deliktu, kto bol potrestaný a ako?
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 požiadavky na nastavenia svietidiel sa dávajú na odd. investičné
 plaváreň – dosniesli aj projekty, problém je v novom zákone o vodách, musia doplniť
materiál
 ÚVO – keď dostaneme rozsudok a pokutu, budeme riešiť
 p. Jakubík:
 prečítal sťažnosť na prevádzku Arkáda
Odpovedal JUD. Ježo, prednosta MsÚ:
 sťažnosť nám bola doručená aj písomne, budeme riešiť





p. Mihalda:
osvetelenie – požiadavky sme dali na odd. investičné
urýchliť kosenie aj za cenu presčasov
pochvala za opravu ihriska pri gymnáziu, mostíka Kamence, hojdačky, zrkadlá osadené

 p. Behúň:
 oprava ul. Belanského
 pri kontajneroch sa množia odpady, budujú sa tam skládky – máme predsa zberný dvor,
tam treba odpady odkladať
 retarder pri CVČ – vybudovať tam radšej také niečo ako je na Kamencoch pri nových
bytovkách

27






p. Drexler:
Dubie + Podstránie – nič sa tam neurobilo
otočka autobusov v Dubí – ako ďalej s tým? Očakávam konkrétne kroky, termíny riešenia.
majetok z polikliniky, čo sme plánovali do správy Kysuce – žiadam poslať čísla
nájomných zmlúv s lekármi






p. Šerík:
ihrisko Kollárova – aspoň basketbalový kôš osadiť
pohotovosť poliklinika – dať tam zábradlie, predsa tam chodia chorí ľudia
škôlky v meste – preplnenosť

Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 basketbalový kôš – v rámci opráv poriešime
 pohotovosť – uvažovali sme aj na bezbariérovým vstupom
 škôlky – nebola výzva na rozšírenie kapacity





p. Holienčik:
ul. Komenského – obýva to tam bezdomovec, už sa k nemu pridala aj určitá partia
ul. Pivovarská – zakončenie zábradlia opraviť
oprava plota na poliklinike

 p. Palčisko:
 výtlky – kedy a koľko sa toho dorobí?
Odpovedal Ing. Hartel, primátor mesta:
 výtlky – rozsah prác bude podľa finančných prostriedkov
 p. Poláček:
 obvodný úrad – zmena využitia stavby nie je problém
 odpredaná časť parku – keď sme my potrebovali bolo povedané, že cirkev predsa
nepredáva majetok
 osvetlenie – niektoré sú zakryté stromami
 už 8 rokov čakám na vyasfaltovanie ul. Štúrovej
 parkoviská v meste – treba hľadať voľné plochy
 výber pokút – parkovisko za MsÚ
 parkovanie vo dvore domu kultúry – dostali papuču účastníci akcie, čo sa tam robila
 na TA3 bolo, že sa nestaráme o autobusové nástupište
K bodu č. 22:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a 17.
zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.

Mgr. Daniel Bandura
I. overovateľ

Ing. Igor Behúň
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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