Zápisnica
z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 09.11.2017
Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
1. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
2. Urbanistická štúdia Kysucké Nové Mesto – Kamence východ
3. Poslanecký návrh – oprava cesty Pod Lipkou
4. Účasť mesta v Združení pre zhotovenie cyklotrasy Dunajov – Žilina
5. Vytvorenie podmienok pre aktivity mládeže v Kysuckom Novom Meste
6. Informácia o stave a možnosti riešenia problémov na stavbe Areál polikliniky KNM
7. Záver
K bodu č. 1:
27. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov, ospravedlnil neúčasť poslancov: pp. Neslušan, Stecher, Hollá,
Holienčik. Poslanec p. Palčisko príde neskôr.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie predsedajúci navrhol poslancov: Milan Slivka, Jana Svrčková,
František Šerík.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 zloženie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Milan Slivka, Jana Svrčková, František Šerík
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: Miloš Ševec, Daniel Bandura.
Program:
 p. Hartel, primátor mesta – navrhol doplniť program o body:
8. Dovybavenie ihriska s umelou trávou
9. Stanovisko MZ k nákladom na realizáciu projektu „Rekonštrukcia veľkej zasadačky
MsÚ“
 p. Drexler – navrhol doplniť aj body:
10. Rôzne
11. Interpelácie
 p. Hartel, primátor mesta – odporúčam rokovať iba o konkrétnych bodoch
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 doplnenie programu rokovania 27. zasadnutia
mestského zastupiteľstva o bod č. 8. Dovybavenie ihriska s umelou trávou
II. schvaľuje doplnenie programu rokovania 27 zasadnutia mestského zastupiteľstva o bod č.
8. Dovybavenie ihriska s umelou trávou.
(14/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 doplnenie programu rokovania 27. zasadnutia
mestského zastupiteľstva o bod č. 9. Stanovisko MZ k nákladom na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ“
II. schvaľuje doplnenie programu rokovania 27. zasadnutia mestského zastupiteľstva o bod č.
9. Stanovisko MZ k nákladom na realizáciu projektu „Rekonštrukcia veľkej zasadačky
MsÚ“
(14/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2. doplnenie programu rokovania 27. zasadnutia
mestského zastupiteľstva o bod č. 10. Rôzne a bod č. 11. Interpelácie.
II. schvaľuje doplnenie programu rokovania 27. zasadnutia mestského zastupiteľstva o bod č.
10. Rôzne a bod č. 11. Interpelácie
(6/3/6/0 – uznesenie nebolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 program rokovania 27. zasadnutia mestského
zastupiteľstva
II. schvaľuje program rokovania 27. zasadnutia mestského zastupiteľstva
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Urbanistická štúdia Kysucké Nové Mesto – Kamence východ
4. Poslanecký návrh – oprava cesty Pod Lipkou
5. Účasť mesta v Združení pre zhotovenie cyklotrasy Dunajov – Žilina
6. Vytvorenie podmienok pre aktivity mládeže v Kysuckom Novom Meste
7. Informácia o stave a možnosti riešenia problémov na stavbe Areál polikliniky KNM
8. Dovybavenie ihriska s umelou trávou.
9. Stanovisko MZ k nákladom na realizáciu projektu „Rekonštrukcia veľkej zasadačky
MsÚ“
10. Záver
(15/0/0/0 - uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Urbanistická štúdia Kysucké Nové Mesto – Kamence východ – návrh na uznesenie spolu
s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Fabšík – o ktorom návrhu budeme hlasovať? Máme odhlasovať niečo, čo nevidíme.
Nejaká vizualizácia by mala byť súčasťou zápisnice a uznesenia.
 p. Hartel, primátor mesta – na poslednom pracovnom stretnutí poslancov to bolo
dohodnuté. Schvaľuje štúdiu, ktorá bola už prerokovaná na pracovnom stretnutí
poslancov.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 návrh urbanistickej štúdie Kysucké Nové Mesto –
Kamence východ
II. schvaľuje návrh urbanistickej štúdie Obytný súbor Kysucké Nové Mesto – Kamence
východ, vypracovaný SLLA s.r.o., 811 03 Bratislava, Klariská 10, zodp. projektant Ing.
Arch. Michal Sulo, SKA 2022 AA, ako podklad pre rozhodovanie stavebného úradu
v územnom a stavebnom konaní v dotknutom území.
(13/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 4:
Poslanecký návrh – oprava cesty Ku Lipke – návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou
bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Poláček – návrh som chcel podať ešte pred voľbami, ale aby to nebolo moc
populistické, podal som ho až teraz. Je to potrebné.
 p. Mihalda – jedná sa o celú cestu až po železnicu?
 p. Slivka – vítam to, bude sa to robiť už teraz?
 p. Golis – som za, chcem dať do povedomia majetko - právne súvislosti.
 p. Drexler – všetci poslanci to chceme. Takýchto plôch v meste je veľmi veľa. Treba ich
dať do poriadku. Finančné oddelenie nech povie či je to v súlade s rozpočtom. Ideme
opravovať majetok niekoho iného.
 p. Blešová, odd. finančné – poslanecký návrh by mal obsahovať aj zdroje krytie. Do
uznesenia dať či bude krytie z bežných výdavkov, údržba komunikácií, bude treba úpravu
rozpočtu.
 p. Hartel, primátor mesta – krytie bude zo zdroja údržba miestnych komunikácií
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – predpokladám, že majetko - právne veci sú preverené.
 p. Hartel, primátor mesta – takýchto ciest je viac, bežne ich opravujeme, aj keď nie sú
v našom majetku.
 p. Poláček – chodník Neslušská cesta bude urobený v budúcom roku, na minulom
zasadnutí zastupiteľstva to bolo povedané.
 p. Slivka – tých 6 tis. na projektovú dokumentáciu použiť na opravu cesty.
 p. Jureková, odd. investičné – na položke údržba komunikácií nie je uzavreté čerpanie,
bude treba financie aj na polikliniku. Laický rozpočet je cca 40 tis. €, zatiaľ nie sú
ponuky.
 p. Hartel, primátor mesta predpokladám, že ešte bude jedno zastupiteľstvo, nateraz toto
odložiť, dáme finančnú analýzu v súlade s rozpočtovými pravidlami.
 p. Poláček – dajú sa tieto financie presunúť na budúci rok?
 p. Mihalda – urobiť formou opravy. Máme rámcovú zmluvu so Strabag, pripravme to na
jarné mesiace.
 p. Randa – keby sme sa pozreli na to, či je vysporiadaná cesta, nemohli by sme
opravovať žiadnu cestu.
 p. Drexler – teraz riešime zákonnosť uznesenia. Keď treba opraviť, treba sa na to
pripraviť, nie v takomto rýchlom konaní.
 p. Fabšík – urobiť na jar, majú byť už nočné mrazy. Vyriešiť aj rýchlosť vozidiel,
obmedziť tonáž vozidiel.
 p. Hartel, primátor mesta – tento bod sa sťahuje z rokovania.
K bodu č. 5:
Účasť mesta v Združení pre zhotovenie cyklotrasy Dunajov – Žilina – návrh na uznesenie
spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Drexler – treba spojiť prostriedky a sily, aby sa vybudovala cyklotrasa. Týmto
uznesením aké práva dávame primátorovi?
 p. Hartel, primátor mesta – zmluva o združení bude schválená v zastupiteľstve.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – podmienkou je združenie?
 p. Randa – vítam túto iniciatívu.
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 p. Mihalda – vieme trasovanie kade by to išlo?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 účasť mesta v Združení pre zhotovenie cyklotrasy
Dunajov – Žilina
II. schvaľuje účasť mesta v Združení pre zhotovenie cyklotrasy Dunajov – Žilina. Výška finančnej
účasti sa stanoví po vyčíslení nákladov na investičnú akciu na základe projektu stavby a bude
podliehať schváleniu v mestskom zastupiteľstve.
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)

K bodu č. 6:
Vytvorenie podmienok pre aktivity mládeže v Kysuckom Novom Meste (vytvorenie
mládežníckej klubovne) – návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Mihalda – do budúcna ak sa osvedčí dať im nejakú uvoľnenú budovu energobloku
 p. Drexler – aktivita v poriadku, právne mi to nesedí. Ideme vypožičiavať, nemáme
zmluvu, kto je to občianske združenie?
 p. Hartel, primátor mesta – ide o to, či chceme mladým vytvoriť priestor. Zmluva
o výpožičke bude predložená na mestské zastupiteľstvo. Môže mestské zastupiteľstvo dať
toľko dôvery exekutíve, že to vypracuje správne.
 p. Randa – o.z. SYTEV je celoslovenské združenie mladých ľudí. Už to majú v niektorých
mestách rozbehnuté.
 p. Fabšík – trvalo mi 30 sekúnd kým som si ich vygooglil. Príde mi to ako výhovorka,
že nevieme kto je to občianske združenie.
 p. Drexler – ďakujem za informáciu, že si mám googliť. Malo to byť v návrhu uvedené,
mohli sme doriešiť zmluvu o výpožičke.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – my tu klubovňu vytvoríme aj vtedy ak mládežníci sa
už nebudú tam schádzať? Náklady na priestory aké budú, na akú dobu to budú mať?
 p. Hartel, primátor mesta – chceme mládežníkom pomôcť, dáme im priestor, budeme
dotovať elektriku, teplo, vodu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 vytvorenie podmienok pre aktivity mládeže v Kysuckom
Novom Meste – vytvorenie mládežníckej klubovne
II. schvaľuje vytvorenie mládežníckej klubovne v priestoroch domu služieb za podmienok
dohodnutých v Zmluve o výpožičke.
(14/0/0/1 uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 7:
Informácia o stave a možnosti riešenia problémov na stavbe Areál polikliniky KNM – návrh
na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Fabšík – vítam aktivitu včasného informovania o probléme. Kedy je výhliadka
dokončenia?
 p. Hartel, primátor mesta – zemné a betonárske práce do konca roka, asfaltovanie až
v budúcom roku.
 p. Poláček – zákazové značky na začiatku, dať ich ďalej za to ako sa zachádza do
klubu.
 p. Mičian – stavebný dozor robí VÚC Žilina.
 p. Drexler – niekedy iba papierujeme. Pri stavenisku by mali byť použité nejaké lávky
k ambulanciám.
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 p. Hartel, primátor mesta – požiadať dodávateľa, aby tam dal dosky, aby mohli prejsť
s kočíkmi.
 p. Poláček – stavebný dozor bude tiež apelovať ohľadom chodníkov.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 informáciu o stave a možnosti riešenia problémov na
stavbe Areál polikliniky Kysucké Nové Mesto
II. berie na vedomie informáciu o stave a možnosti riešenia problémov na stavbe Areál
polikliniky Kysucké Nové Mesto
III. schvaľuje navýšenie finančných prostriedkov na naviac práce pri stavbe Areál polikliniky
Kysucké Nové Mesto, ktoré budú stanovené na základe dohody z rokovacieho konania
medzi investormi – VÚC Žilina, mesto Kysucké Nové Mesto, stavebným dozorom
a zhotoviteľom stavby.
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 8:
Dovybavenie ihriska s umelou trávou – návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol
poslancom doručený pred zasadnutím zastupiteľstva v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Slivka – tieto požiadavky sú nevyhnutné – aj striedačka aj traktor.
 p. Drexler – toto predtým nikto nevedel? Niekoho viním, kto toto zanedbal. Vieme z čoho
to budeme hradiť, z ktorej položky? Dodržiavať rozpočtové pravidlá.
 p. Hartel, primátor mesta – pôjde to z nevyčerpaných kapitálových výdavkov. V decembri
na zastupiteľstve bude úprava rozpočtu. Zdroj je jednoznačný – kapitálové výdavky.
 p. Drexler – nebudú nám chýbať tieto financie?
 p. Bílešová, odd. finančné – investičná akcia č. 426 Tréningové ihrisko s umelou trávou
bolo počas jeho realizácie rozpočtované aj financované zo zdroja 46 peňažné fondy mesta
z minulých rokov, pretože v uzatvorenej zmluve so Slovenským futbalovým zväzom
nebol jednoznačne stanovený termín, v ktorom futbalový zväz refunduje mestu dohodnutú
čiastku 150 000 €, ktorou sa tejto akcii spolupodieľa. Z doterajšieho vývoja vyplýva, že je
vysoko pravdepodobné, že táto čiastka bude v prospech mesta poukázaná ešte v priebehu
kalendárneho a rozpočtového roka 2017. Po poukázaní tejto čiastky mesto zníži rozpočet
aj skutočné čerpanie investičnej akcie na zdroji 46, preúčtuje ich na mimorozpočtové
zdroje 72 mesta a tým sa vytvorí priestor na krytie dovybavenia ihriska potrebným
vybavením vo výške 35 000€, t.j. 7 000 € na obstaranie striedačiek a 28 000 € na traktor,
ktorý bude zároveň slúžiť ako snežná fréza.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 dovybavenie ihriska s umelou trávou
II. schvaľuje dovybavenie ihriska s umelou trávou :
1. Striedačky – 2 krát 12 miestna
1 krát 5 miestna
V celkovej sume cca 7 000 €.
2. Traktor na zimnú údržbu ihriska – v sume cca 28 000 €.

(12/0/2/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 9:
Stanovisko MZ k nákladom na realizáciu projektu „Rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ –
návrh na uznesenie spolu s dôvodovou správou bol poslancom doručený pred zasadnutím
zastupiteľstva v písomnej forme.
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Diskusia:
 p. Drexler – dôležité je aby sa stoličky súťažili.
 p. Fabšík – minimálne o 10 tis. bude cena znížená. Treba si dať záležať na obstarávaní.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 náklady na realizáciu projektu „Rekonštrukcia veľkej
zasadačky MsÚ
II. berie na vedomie náklady na realizáciu projektu „Rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ“
okrem položky náklady na stoličky
III. ukladá vykonať úpravu vo výkaze výmer pre verejné obstarávanie zhotoviteľa projektu:
Súčasný stav:
 rokovacie stoličky drevené,
kus á 425 € + DPH - 36 kusov
 rokovacie stoličky kovové,
kus á 105 € + DPH - 12 kusov
 tie isté s výklopným stolíkom,
kus á 120 € + DPH - 35 kusov
Nový stav:
 všetky stoličky – 83 kusov rovnakého typu, maximálna cena 120 € bez DPH
T: do začatie verejného obstarávania
Z: prednosta MsÚ
(12/0/3/0 – uznesenie bolo schválené)

Ing. Miloš Ševec, PhD.
I. overovateľ

Mgr. Daniel Bandura
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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