Zápisnica
z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 15.03.2018
Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení – návrh na zrušenie uzn. č. 75/2017 zo dňa 16.03.2017
4. Návrh VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2010, ktorým sa určujú pravidlá
času predaja v obchode a času prevádzky služieb
5. Návrh VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2017 o určení výšky dotácie
na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení
6. Návrhy na zmenu rozpočtu:
6.1. návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2018
6.2. návrh na I. zmenu rozpočtu MŠ 9. mája
6.3. návrh na I. zmenu rozpočtu ZŠ Dolinský potok
6.4. návrh na I. zmenu rozpočtu ZŠ Nábrežná
6.5. návrh na I. zmenu rozpočtu ZŠ Clementisova
6.6. návrh na I. zmenu rozpočtu MKŠS
6.7. návrh na I. zmenu rozpočtu Údržba mesta
6.8. Informácia k zmene rozpočtu presunom a prekročením príjmov a výdavkov
rozpočtových prostriedkov
7. Použitie prostriedkov z peňažných fondov minulých rokov – prevod č. 1
8. Použitie prostriedkov z peňažných fondov minulých rokov – prevod č. 2
9. Doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018
10. Správa o výsledku kontroly č. 3/2017, 5/2017, 7/2017 a 8/2017
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2017
12. Správa o vybavovaní sťažností za rok 2017
13. Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kysucké Nové Mesto na roky
2013 – 2017 a časový harmonogram vypracovania komunitného plánu sociálnych služieb
mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2019 – 2023 – dostupné na webe mesta – OBČANÚRADNÁ TABUĽA MESTA-OSTATNÉ DOKUMENTY
14. Návrh dvoch kandidátov do mestskej školskej rady
15. Žiadosti o dotácie
15.1. Mestský futbalový klub Kysucké Nové Mesto, o. z. – „Zlepšenie kvality a podpora
futbalových družstiev mládeže MŠK Kysucké Nové Mesto“
15.2. SYTEV Kysucké Nové Mesto, o. z. – „Zasadnime si do parlamentu“
15.3. Dubie, o. z. – „Deň Dubia“
15.4. ZO Slovenského zväzu chovateľov Kys. Nové Mesto – „Okresná výstava zvierat
KNM 2018“
15.5. Žilinská mestská basketbalová liga – „Čuhársky streetball proti rakovine 2018“
15.6. ZO Slovenského zväzu záhradkárov – „Vzdelávanie obyvateľov a žiakov v oblasti
rozvoja záhradníctva“
15.7. OZ pri ZUŠ Kysucké Nové Mesto – „XII. ročník hudobného stretnutia –
Fašiangová harmonika“
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15.8. Združenie Judo –San Kysucké Nové Mesto – „7. Ročník turnaja v jude žiakov
v KNM“
15.9. SLOVTRIAL TEAM Kysucké Nové Mesto – „Prevádzka športoviska pre cyklotrial
a motocykle“
15.10. CSS Kysucké Nové Mesto – „Poľovnícka súťaž seniorov 2018“
15.11. OZ Radosť žiť Kysucké Nové Mesto – „Seniorská rybka 2018“
15.12. OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Kysucké Nové Mesto –
„Rekondičný pobyt rodín s autistickým členom“
15.13. OZ Real Kysucké Nové Mesto – „Futsal pre mladých – účasť na republikových
súťažiach vo futsale“
15.14. ZO Slovenského zväzu včelárov – „Publikácia 70. výročia založenia ZO SZV
Kysucké Nové Mesto“
16. Nakladanie s majetkom mesta:
16.1. Štefan Bibík, Helena Matisová, Ladislav Ondrušek, Igor Kopták – ponuky na
odpredaj časti nehnuteľností v ich vlastníctve za 1,00 € alebo darovanie
16.2. Ing. Štefan Karcol a manželka, KNM – odpredaj časti pozemku E KN 6143
16.3. Elite Buildings, s.r.o. KNM – prenájom pozemkov
o prenájom pozemkov
16.4. Martin Macáš a manželka – žiadosť o zriadenie vecného bremena
16.5. Ing. Mária Mušková, KNM – odpredaj časti pozemku C KN 4188/14
16.6. ELmarcos, s.r.o. KNM – odkúpenie časti pozemku C KN 646/3
16.7. TECHBERG s.r.o. KNM – odpredaj pozemku C KN 5583
16.8. STAVBAU KYSUCA s.r.o. KNM – prenájom časti pozemku C KN 1047/1
16.9. NEOPROT s.r.o. Bratislava – prenájom časti nebytových priestorov v objekte
Poliklinika KNM
16.10. Janouš Miroslav – Mirouš-foto – prenájom časti nebytových priestorov v Dome
služieb
16.11. Zmluva o nájme nehnuteľností s dohodou o zriadení vecného bremena – T + T
16.12.Návrh prevodu správy majetku
17. Návrhy komisií
17.1. Žiadosti o trvalý pobyt
17.2. Žiadosti o pridelenie bytu
17.3. Žiadosť o súhlas k uzatvoreniu nájomnej zmluvy a splátkový kalendár
18. Interpelácie
19. Rôzne
20. Záver
K bodu č. 1:
30. zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Hartel, primátor mesta.
Privítal prítomných poslancov, verejnosť, ospravedlnil neúčasť poslanca Stechera.
K bodu č. 2:
Do návrhovej komisie predsedajúci navrhol poslancov: Vavrín Randa, Daniel Bandura, Jana
Svrčková.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 zloženie návrhovej komisie
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Vavrín Randa, Daniel Bandura, Jana Svrčková.
(16/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
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Za overovateľov predsedajúci určil poslancov: František Šerík, Miloš Ševec.
Program:
Neboli žiadne pozmeňujúce návrhy.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 2 program rokovania 30. zasadnutia mestského
zastupiteľstva dňa 15.03.2018
II. schvaľuje program rokovania 30. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 15.03.2018
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení – návrh na zrušenie uzn. č. 75/2017 zo dňa 16.03.2017
4. Návrh VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2010, ktorým sa určujú
pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
5. Návrh VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2017 o určení výšky dotácie
na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení
6. Návrhy na zmenu rozpočtu:
6.1. návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2018
6.2. návrh na I. zmenu rozpočtu MŠ 9. mája
6.3. návrh na I. zmenu rozpočtu ZŠ Dolinský potok
6.4. návrh na I. zmenu rozpočtu ZŠ Nábrežná
6.5. návrh na I. zmenu rozpočtu ZŠ Clementisova
6.6. návrh na I. zmenu rozpočtu MKŠS
6.7. návrh na I. zmenu rozpočtu Údržba mesta
6.8. Informácia k zmene rozpočtu presunom a prekročením príjmov a výdavkov
rozpočtových prostriedkov
7. Použitie prostriedkov z peňažných fondov minulých rokov – prevod č. 1
8. Použitie prostriedkov z peňažných fondov minulých rokov – prevod č. 2
9. Doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018
10. Správa o výsledku kontroly č. 3/2017, 5/2017, 7/2017 a 8/2017
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2017
12. Správa o vybavovaní sťažností za rok 2017
13. Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kysucké Nové Mesto na
roky 2013 – 2017 a časový harmonogram vypracovania komunitného plánu
sociálnych služieb mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2019 – 2023 – dostupné na
webe mesta – OBČAN-ÚRADNÁ TABUĽA MESTA-OSTATNÉ DOKUMENTY
14. Návrh dvoch kandidátov do mestskej školskej rady
15. Žiadosti o dotácie
15.1. Mestský futbalový klub Kysucké Nové Mesto, o. z. – „Zlepšenie kvality
a podpora futbalových družstiev mládeže MŠK Kysucké Nové Mesto“
15.2. SYTEV Kysucké Nové Mesto, o. z. – „Zasadnime si do parlamentu“
15.3. Dubie, o. z. – „Deň Dubia“
15.4. ZO Slovenského zväzu chovateľov Kys. Nové Mesto – „Okresná výstava zvierat
KNM 2018“
15.5. Žilinská mestská basketbalová liga – „Čuhársky streetball proti rakovine 2018“
15.6. ZO Slovenského zväzu záhradkárov – „Vzdelávanie obyvateľov a žiakov
v oblasti rozvoja záhradníctva“
15.7. OZ pri ZUŠ Kysucké Nové Mesto – „XII. ročník hudobného stretnutia –
Fašiangová harmonika“
15.8. Združenie Judo –San Kysucké Nové Mesto – „7. Ročník turnaja v jude žiakov
v KNM“
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15.9. SLOVTRIAL TEAM Kysucké Nové Mesto – „Prevádzka športoviska pre
cyklotrial a motocykle“
15.10. CSS Kysucké Nové Mesto – „Poľovnícka súťaž seniorov 2018“
15.11. OZ Radosť žiť Kysucké Nové Mesto – „Seniorská rybka 2018“
15.12. OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Kysucké Nové Mesto –
„Rekondičný pobyt rodín s autistickým členom“
15.13. OZ Real Kysucké Nové Mesto – „Futsal pre mladých – účasť na republikových
súťažiach vo futsale“
15.14. ZO Slovenského zväzu včelárov – „Publikácia 70. výročia založenia ZO SZV
Kysucké Nové Mesto“
16. Nakladanie s majetkom mesta:
16.1. Štefan Bibík, Helena Matisová, Ladislav Ondrušek, Igor Kopták – ponuky na
odpredaj časti nehnuteľností v ich vlastníctve za 1,00 € alebo darovanie
16.2. Ing. Štefan Karcol a manželka, KNM – odpredaj časti pozemku E KN 6143
16.3. Elite Buildings, s.r.o. KNM – prenájom pozemkov
o prenájom pozemkov
16.4. Martin Macáš a manželka – žiadosť o zriadenie vecného bremena
16.5. Ing. Mária Mušková, KNM – odpredaj časti pozemku C KN 4188/14
16.6. ELmarcos, s.r.o. KNM – odkúpenie časti pozemku C KN 646/3
16.7. TECHBERG s.r.o. KNM – odpredaj pozemku C KN 5583
16.8. STAVBAU KYSUCA s.r.o. KNM – prenájom časti pozemku C KN 1047/1
16.9. NEOPROT s.r.o. Bratislava – prenájom časti nebytových priestorov v objekte
Poliklinika KNM
16.10. Janouš Miroslav – Mirouš-foto – prenájom časti nebytových priestorov v Dome
služieb
16.11. Zmluva o nájme nehnuteľností s dohodou o zriadení vecného bremena – T + T
16.12.Návrh prevodu správy majetku
17. Návrhy komisií
17.1. Žiadosti o trvalý pobyt
17.2. Žiadosti o pridelenie bytu
17.3. Žiadosť o súhlas k uzatvoreniu nájomnej zmluvy a splátkový kalendár
18. Interpelácie
19. Rôzne
20. Záver
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 3:
Kontrolu plnenia uznesení vykonal p. Ježo, prednosta MsÚ.
uzn. č. 245/2015 zo dňa 10.12.2015 – plní sa
uzn. č. 52/2017 zo dňa 16.03.2017 – plní sa
uzn. č. 163/2017 zo dňa 24.08.2017 – potrebné materiály sú na súde
uzn. č. 214/2017 zo dňa 14.12.2017 – osobitný bod programu tohto rokovania
uzn. č. 267/2017 zo dňa 14.12.2017 – nesplnené
uzn. č. 268/2017 zo dňa 14.12.2017 - splnené
uzn. č. 269/2017 zo dňa 14.12.2017 – v plnení
uzn. č. 270/2017 zo dňa 14.12.2017 – splnené
uzn. č. 75/2017 zo dňa 16.03.2017 – návrh na zrušenie
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Diskusia:
 p. Drexler – kontrola postupu odvolávania členov rady školy ZŠ Clementisova – čo teraz
bráni vykonaniu kontroly?
 p. Hartel, primátor mesta – prokuratúra vrátila spisový materiál bez prijatia opatrení,
medzitým sme boli informovaní, že bola podaná žiadosť na okresný súd, materiály sú tam.
 p. Fabšík – riešenie cesty Sládkovičova – nesúhlasím s tým vyjadrením, čo nám bolo
predložené. Nehody sa tam dejú. Vyžadujem, aby sa hľadali riešenia aspoň na ulici
Sládkovičovej. Nemáme prehľad ani o výberových konaniach.
 p. Hartel, primátor mesta – ak bude konkrétny návrh ako to vyriešiť, posunieme ho na
dopravný inšpektorát na posúdenie: Po súhlasnom stanovisku môžeme realizovať.
Záznamy o všetkých výberových konaniach, ich priebehu sú na investičnom oddelení.
Každý z poslancom, ktorý má záujem niektoré preveriť, ich má k dispozícii.
 p. Neslušan – v odpovedi z odboru lesného hospodárstva nebolo nič o zalesňovaní. Do 2
rokov sa má vyrúbaný porast zalesniť. Nepostačuje mi odpoveď lesného úradu,
odôvodnenie prečo sa tak nekoná. V tejto oblasti už neplánovať výstavbu, dať to do
zmeny územného plánu.
 p. Hartel, primátor mesta – nemôžeme sa zaviazať. Ak niekto o zmenu ÚP požiada,
budeme sa tým zaoberať.
 p. Neslušan – v našom meste je najslabšia bezpečnosť spomedzi ostatných miest. Máme
iba mizerné osvetlenie na prechodoch. Treba blikajúce prechody, merače rýchlosti.
 p. Hartel, primátor mesta – ak bude takáto výzva, určite budeme reagovať.
 p. Mihalda – pri ťažbe súkromných vlastníkov je povinnosť zalesniť, je aj povinnosť toto
dosledovať. My ako komisia životného prostredia budeme toto tiež sledovať.
 p. Behúň – v meste dať fotopascu na tie najfrekventovanejšie úseky
 p. Hartel, primátor mesta – toto je asi v kompetencii polície. My nemáme v kompetencii
meranie rýchlosti.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 správu o plnení uznesení
II. berie na vedomie správu o plnení uznesení
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 3 návrh na zrušenie uznesenia č. 75/2017 zo dňa
16.03.2017, ktorým bolo uložené vyhotovenie územného plánu zóny Kamence – sever
II. ruší uzn. č. 75/2017 zo dňa 16.03.2017
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 4:
Návrh VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2010, ktorým sa určujú pravidlá
času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území mesta Kysucké Nové Mesto bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Ježo, prednosta MsÚ – prišla jedna pripomienka k návrhu VZN
 p. Holienčik – ako jeden z predkladateľov prečítal odôvodnenie predloženia tejto zmeny
 p. Ševec – účelom je bezpečnosť ľudí a ochrana verejných priestranstiev v meste
 p. Neslušan – návrhom chceme obmedziť väčšinu slušných ľudí. Skrátením pracovnej
doby sa nerieši neporiadok v meste.
 p. Jakubík – reakcia na sťažnosti občanov mesta bolo podanie návrhu zmeny VZN
 p. Fabšík – súhlasím s tým, že každý má právo na slušný život. Takéto riešenie však
nepomôže. Mladí neslušní sa združujú vonku, nie v baroch, na diskotékach. Preto tento
návrh obmedzuje slušných ľudí. Nápad obmedziť všetky zariadenia mi príde scestný. Keď
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sa obmedzí diskotéka, mládež bude vonku a tým sa to začne – ešte väčší neporiadok
v meste. V tejto dobe potrebujeme dať ľuďom bezpečnosť, ale aj život v meste, aby ľudia
neodchádzali preč. VZN prepracovať, posilniť rady mestskej polície.
p. Holienčik – treba aj na zastupiteľstve rozprávať tak ako v komisii. Tiež som si to
zámerne prešiel. Podniky na námestí nie sú bezproblémové. Hľadajme teda také riešenie,
aby sme našli kompromis, aby aj podnikatelia aj občania boli spokojní.
p. Jakubík – je to na diskusii, riešeniach. Nech vyhrá väčšinový návrh.
 p. Hollá – súhlasím s p. Fabšíkom. Na komisii bolo ešte aj rozdelenie času na letný
a zimný. Sťažnosti sú skôr na tých, čo sú na uliciach, nie na tých, čo sú na terasách
v zariadeniach.
 p. Fabšík – z návrhu vylúčiť tú šiestu hodinu, potom sa presúvajú do herne. Uvažovať
nad plošným zrušením herní.
p. Poláček – nech náčelník mestskej polície vysvetlí cez štatistiku, kde sú problémy, či
v baroch alebo na uliciach. V reštauráciách sa nerobí neporiadok. Neporiadok robia tí, čo
chodia s rupsačikmi po meste, tam majú fľaše a popíjajú.
 p. Jakubík – vôbec tu nejde o slušných a neslušných podnikateľov. Nech sa vyjadria aj
mládežníci.
Zástupca mládežníckeho parlamentu – mestský mládežnícky parlament nesúhlasí
s predloženým návrhom VZN. Treba posilniť policajné služby najmä v piatok a sobotu
v noci. Riešiť priestupky, výtržníkov.
p. Čuntala, MP – štatistika priestupkov je detailná. Konkrétne koľko je takýchto výtržností
to musíme zosumarizovať, dať to do čísiel.
p. Šerík – každý podnikateľ musí splniť určité podmienky. Mesto môže obmedziť
otváracie hodiny, ale skrátenie otváracích hodín tomuto nepomôže, nevyrieši problém.
Skúsme ísť cestou mestskej polície – kontroly, sankcionovanie.
p. Mičian - nie je vhodné dať zatváracie hodiny o 22.00 hod. Nech to ostane tak ako bolo
predtým, cez súhlas poslancov. Nech sa posilní mestská polícia, kontroly. Stiahnuť tento
návrh z rokovania, prepracovať.
 p. Ševec – navrhované zmeny nie sú namierené voči prevádzkovateľom.
 p. Šerík – tí čo podávali návrh nemajú skúsenosť s podnikaním. Čo iné ako otváracie
hodiny môže mesto riešiť?
 p. Holienčik – niektorí ste nepozerali tú zmenu oproti pôvodnému VZN
p. Chládková, hlavná kontrolórka – podľa VZN sa vo všetkých prípadoch musí konať
rovnako, individuálny prístup nie je dovolený. Je platné aj VZN o verejnej čistote,
poriadku – dosledovať všetky možnosti
p. Behúň – bezpečnosť je prvoradá, treba však brať ohľad aj na podnikateľov. Skrátením
otváracej doby nevyriešime problém kriminality.
p. Mihalda – vieme identifikovať tých čo robia neporiadok? MP riešiť.
p. Drexler – návrh zmeny VZN nerieši problém a nezaručuje vyriešenie problému rušenia
nočného kľudu, vandalizmus. Ak sú prevádzky hlučné, kontrolovať, obmedziť. Máme
riešiť príčiny hluku návštevníkov, ktorí odchádzajú z prevádzky. Hľadať riešenia podľa
iných miest, posilniť kontrolu, občianske hliadky aj cez mládež. Postihovať narušiteľov.
Navrhujem predkladateľom stiahnuť materiál z rokovania.
p. Smetana, Biliard klub - chcete hodiť do jedného vreca všetkých podnikateľov. My
nechceme aby okolo podniku bol neporiadok. Za 15 rokov u mňa nebola polícia na
kontrole. Som za poriadok, ale toto je likvidačné pre viacerých
p. Kubištová, občianka mesta – keď je terasa postavená 10-15 krokov od spálne, nedá sa
tam riadne spať. Fajčia tam, parkujú taxíky. Problém je stále v tom istom podniku.
 p. Poláček – v tomto prípade je to naozaj veľmi blízko spálne.
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 p. Šerík – ani občania nesúhlasili so skrátením pracovnej doby, nikto tu však neprišiel
 p. Drexler – aj súčasné VZN umožňuje zmenu prevádzkových hodín. VZN pre celé
mesto rovnako, aby nedošlo k diskriminácii.
 p. Holienčik – vidieť, že nemáte praktické skúsenosti s týmto doterajším VZN. Som rád,
že sa viaceré strany zapojili do diskusie. Navrhujem stiahnuť tento návrh VZN
z rokovania, vytvoriť komisiu do 03.04.2018, kde budú zastúpení občania, podnikatelia.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 zámer vytvorenia komisie na prípravu novely VZN č.
3/2010
II. schvaľuje zámer vytvorenia komisie zloženej z poslancom MsZ, zástupcov podnikateľov,
náčelníka mestskej polície a zástupcov dotknutej verejnosti na prípravu novely VZN č.
3/2010, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb,
úlohou ktorej bude optimalizovať čas predaja a podmienky predaja tak, aby sa dosiahlo
obmedzenie rušivých vplyvov spôsobených návštevníkmi prevádzok na okolie prevádzok
T. do 03.04.2018
Z: prednosta MsÚ
(18/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 4 návrh VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
3/2010, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na
území mesta Kysucké Nové Mesto.
II. sťahuje z rokovania návrh VZN č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2010, ktorým
sa určujú pravidlá času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území mesta
Kysucké Nové Mesto.
(17/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 5:
Návrh VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2017 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 prerokovala, odporúča schváliť.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 5 návrh VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
14/2017 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl
a školských zariadení
II. schvaľuje VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2017 o určení výšky dotácie
na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení
(17/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 6.1:
Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2018 obdržali poslanci
v písomnej forme.
 p. Svrčková – procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 6 – 8 am blok, všetko
sa týka rozpočtu.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 6 – 8 am blok.
(14/1/2/0 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Golis – komisia finančná všetko prerokovala, odporúča schváliť.
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 p. Behúň – materiál 6.1, str. 4, 04 90 – demolácie – to nebolo VÚC?
 p. Hartel, primátor mesta- nie, schodište, ktoré bolo treba odstrániť, to je naše
 p. Mihalda – nepedagogickí zamestnanci ZŠ Clementisova - navýšenie platov, myslieť na
to v rozpočte
 p. Bílešová, odd. finančné – mzdy – zvýšenie tarify nie, pohyblivú zložku sa snažíme
riešiť. Čo VZN umožňuje, ak riaditelia uznajú, je to v ich kompetencii.
 p. Hollá – dobudovanie cesty Pod brehom, naposledy to bolo v roku 2011. Za 7 rokov je
vyčlenených cca 3.360 € na projektovú dokumentáciu. Ide cca o 100 metrov. Neboli
dokončené majetko - právne vysporiadania. Do budúceho MZ vyčleniť finančné
prostriedky, plus žľaby od rodinného domu Ševčíková po Svrček.
 Nákup striekačky pre DHZ Oškerda sa zastavuje, že vraj neboli splnené nejaké
podmienky. Prečo pán prednosta na to prišiel až teraz? Podala písomný návrh na
uznesenie – viď príloha č. 1
 p. Hartel, primátor mesta – cesta Pod brehom mohla stáť už za socializmu. Keď to už
finišovalo, vždy to niekto dokázal zrušiť. Už teraz na niekoľký entý pokus to chceme
dokončiť. Je to dlhodobý problém. Teraz to pripravujeme projekčne. V júnovom
zastupiteľstve verím že odsúhlasíme financie na realizáciu tejto cesty. Žľaby – je to taká
požiadavka ako každá iná, je to na poslancoch ako odsúhlasia.
 p. Ježo, prednosta MsÚ – popieram to, čo povedala p. Hollá. DHZ muži nie sú aktívni, iba
dievčatá, čo chodia na súťaže.
 p. Bílešová, odd. finančné – mesto môže zriadiť DPZ, veliteľa schvaľuje zastupiteľstvo.
Pri DHZ mesta je toto všetko splnené. Podstatné je, že pán Gazdík z Oškerdy už 6
mesiacov nepredložil vyúčtovanie, preto bolo pozastavené aj tankovanie benzínu.
 p. Mihalda – hasičov treba podporiť, zahodiť žabomyšiu vojnu, dať hlavy dokopy.
 p. Hartel, primátor mesta – tu nejde o žabomyšiu vojnu, poriadok musí byť. Ak s mestom
nekomunikuje, nemôže čakať príspevky od mesta. Mesto nebude ďalej trpieť porušovanie
finančnej disciplíny.
 p. Poláček – od prvého dňa ako som tu poslancom sa hovorí o Ceste pod brehom.
Majiteľ pozemku má také požiadavky, ktoré mesto nemôže splniť.
 p. Hartel, primátor mesta – ak nebude dohoda, je možnosť vyvlastniť pozemok.
 p. Hollá – pravda je asi taká, že financie boli pozastavené, vy ste ich presunuli inde.
 p. Hartel, primátor mesta – povedali sme, že je to pozastavenie. Ak sa politika vedenia
hasičského zboru zmení, zmení sa aj dopad. P. Gazdík bol viackrát upozornený.
Nemôžeme si dovoliť hrať sa na nejakých dobrákov a tolerovať protiprávny stav.
 p. Mičian – povinnosti si musia všetci plniť. Pod koho spadá DHZ?
 p. Ježo, prednosta MsÚ – DHZ je samostatne zriadená organizácia, finančne patrí pod
mesto.
 p. Hartel, primátor mesta – ak DHZ Oškerda žiada peniaze od mesta, musí plniť
povinnosti voči mestu.
 p. Drexler – cesta ku lipke – bude sa to realizovať?
 p. Hartel, primátor mesta – je to v položke údržby. Vo verejnom záujme je cestu opraviť,
aj keď to nemáme všetko vysporiadané.
 p. Drexler – cesta Hurbanova – Dubie, ak to nie je všetko doriešené dovysporiadať. Tá
cesta je neosvetlená, je to tam nebezpečné.
 p. Hartel, primátor mesta – na ceste Hurbanovej sa už urobilo kusisko roboty.
Neporovnával by som to s cestou Ku lipke. Tu je už podložie, dá sa iba vrchná časť
asfaltu. Hurbanova je zložitejšia.
 p. Šerík – sú veci, ktoré budeme musieť rozlišovať. Niekedy stačí iba podať, potom by
som mal návrhov viac. Ide asi o to, kto to podá. Niekedy je to právne nemožné, aj tak
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sa to robí. Potom je tu taká politická, možno až ľudská hodnota. Urobme aj ostatné
cesty tým spôsobom ako cestu Ku lipke.
 p. Slivka – som za riešenie všetkých ciest. Ku lipke ide o opravu cesty jestvujúcej.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – úprava rozpočtu nezahŕňa všetky podielové dane, nie
je tam zahrnutá suma cca 388 tis €, treba to dať do úpravy rozpočtu. Niektorí
nepedagogickí pracovníci nemajú ani minimálnu mzdu.
 p. Bílešová, odd. finančné – rozdiel v rozpočte je, slúži na zabezpečenie financovania
počas celého roka. Je to niekedy veľmi ťažké hneď v I. zmene to všetko zahrnúť.
 p. Drexler – ak takáto skutočnosť je, prečo to nie je zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu?
 p. Golis – toto je iba prognóza. Keď peniaze prídu na účet, dajú sa do rozpočtu.
 p. Slivka – ak financie ostanú, na poslednom zastupiteľstve dať záverečnú odmenu
nepedagogickým zamestnancom.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 – 8 poslanecký návrh na I. zmenu rozpočtu mesta
Kysucké Nové Mesto na rok 2018
II. schvaľuje v časti Kapitálové výdavky, zdroj 46 Iné zdroje vyššie neuvedené – prebytok
minulé roky 0320 Požiarna ochrana - nepozastavuje nákup hasičskej striekačky pre DHZ
Oškerda v sume 6.000 €.
(10/0/5/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Golis - je potrebné určiť z ktorej položky sa pokryje požiadavka na potrebných 6000 €
pre DHZ Oškerda.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – navýšiť podielové dane o tých 6.000 € v príjmovej
časti, tým ostanú výdavky tak ako sú navrhnuté.
 p. Bílešová – nie je to také jednoduché len navýšiť príjmovú časť rozpočtu. Vyžaduje si to
upraviť aj iné položky rozpočtu
 p. Hartel, primátor mesta – navrhol zrušiť predtým prijaté uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6 - 8 návrh na zrušenie prijatého uznesenia
(poslaneckého návrhu)
II. ruší uznesenie na základe poslaneckého návrhu, že nepozastavuje nákup hasičskej
striekačky pre DHZ Oškerda
(13/0/2/1 – uznesenie bolo schválené)
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6.1 návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Kysucké Nové
Mesto na rok 2018
II. schvaľuje I. zmenu rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6.2 návrh na I. zmenu rozpočtu Materskej školy, Ulica
9.mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto na rok 2018
II. schvaľuje I. zmenu rozpočtu Materskej školy, Ulica 9.mája 1292/11,Kysucké Nové Mesto
na rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6.3 návrh na I. zmenu rozpočtu Základnej školy Dolinský
potok na rok 2018.
II. schvaľuje I. zmenu rozpočtu Základnej školy Dolinský potok na rok 2018
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6.4 návrh na I. zmenu rozpočtu ZŠ Nábrežná na rok
2018
II. schvaľuje I. zmenu rozpočtu ZŠ Nábrežná na rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6.5 návrh na I. zmenu rozpočtu Základnej školy
Clementisova na rok 2018
II. schvaľuje I. zmenu rozpočtu Základnej školy Clementisova na rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6.6 návrh na I. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie
Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto na rok 2018
II. schvaľuje I. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrno-športové stredisko
Kysucké Nové Mesto na rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6.7 návrh na I. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie
Údržba mesta Kysucké Nové Mesto na rok 2018
II. schvaľuje I. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta Kysucké Nové Mesto
na rok 2018.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 6.8 informáciu k zmene rozpočtu presunom a
prekročením príjmov a výdavkov rozpočtových prostriedkov
II. berie na vedomie informáciu k zmene rozpočtu presunom a prekročením príjmov a
výdavkov rozpočtových prostriedkov
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 7 použitie finančných prostriedkov z ostatných fondov
mesta – prevod č. 1 z peňažných fondov minulé roky do výšky schváleného rozpočtu na
rok 2018:
- Prebytok minulé roky vo výške (analytika 1 v S3) :
číslo inv.akcie názov investičnej akcie
suma v €
429
Zhodnocovanie BRO
111 617
433
Prístavba a stavebné úpravy MŠ Komenského
156 400
bez čísla
Výkup pozemkov
20 000
456
Rekonštrukcia scénického osvetlenia DK
30 000
449
Spevnené plochy pri bytových domoch
30 000
453
Rekonštrukcia a VO MK Clementisova
30 000
451
Rekonštrukcia a VO MK Bottova (proj.dok.)
8 000
454
Stavebné úpravy prechodov pre chodcov a VO (Pivovarská, Komenského,
Neslušská cesta), v tom:
projektová dokumentácia
1 500
stavebné úpravy
16 500
450
Chodník Neslušská cesta (proj.dok.)
6 000
bez čísla
Hasičská striekačka pre DHZ Oškerda
6 000
bez čísla
Kamerový systém mestskej polície
4 900
bez čísla
Traktor s nakladačom pre Údržbu mesta
64 000
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426
Zadržané prostriedky – tréningové ihrisko s umelou trávou
3 300
Prevody spolu vo výške:
488 217
II. schvaľuje použitie finančných prostriedkov z ostatných fondov mesta - prevod č. 1
finančných prostriedkov z ostatných fondov mesta – minulé roky (schválený rozpočet na
rok 2018 ) vo výške :
číslo inv.akcie názov investičnej akcie
suma v €
429
Zhodnocovanie BRO
111 617
433
Prístavba a stavebné úpravy MŠ Komenského
156 400
bez čísla
Výkup pozemkov
20 000
456
Rekonštrukcia scénického osvetlenia DK
30 000
449
Spevnené plochy pri bytových domoch
30 000
453
Rekonštrukcia a VO MK Clementisova
30 000
451
Rekonštrukcia a VO MK Bottova (proj.dok.)
8 000
454
Stavebné úpravy prechodov pre chodcov a VO (Pivovarská, Komenského,
Neslušská cesta), v tom:
projektová dokumentácia
1 500
stavebné úpravy
16 500
450
Chodník Neslušská cesta (proj.dok.)
6 000
bez čísla
Hasičská striekačka pre DHZ Oškerda
6 000
bez čísla
Kamerový systém mestskej polície
4 900
bez čísla
Traktor s nakladačom pre Údržbu mesta
64 000
426
Zadržané prostriedky – tréningové ihrisko s umelou trávou
3 300
Prevody spolu vo výške:
488 217
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 8 použitie finančných prostriedkov z ostatných fondov
mesta – prevod č. 2 z peňažných fondov minulé roky (materiál z 1. zmeny rozpočtu na rok
2018 a prevody do výšky rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2018 po 1. zmene)
nasledovne:
Prebytok minulé roky (analytika 1 v S3) :
číslo inv.akcie názov investičnej akcie
suma v €
bez čísla
projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti budov
4 150
bez čísla
nákup špeciálnych strojov (hasičská striekačka)
- 6 000
441
MK Pod brehom (Oškerda) (proj.dok.)
3 360
446
MK Kukučínova – komunikácia a VO r.d. č. 2919 (proj. dok.)
8 700
447
MK Neslušská cesta – komunikácia a VO r.d. č. 2826 (PD.)
14 460
403
MK ul. Litovelská – chodník – realizácia
230 000
387
Areál polikliniky
257 281
448
MK Dubská cesta – chodník, povrchová úprava
20 000
435
Rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ
187 000
372
Prístavba a stavebné úpravy Domu smútku B. Lehota
30 463
426
Tréningové ihrisko s umelou trávou – striedačky
11 218
Prevody analytika 1 spolu vo výške:
760 632
Prebytok z roku 2011 (analytika 11 v S3):
číslo inv. akcie názov investičnej akcie
suma v €
bez čísla
ZŠ Dolinský potok – konvektomat
6 000
Prevody analytika 11 spolu vo výške:
6 000
Prevody spolu vo výške:
766 632
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II. schvaľuje použitie finančných prostriedkov z ostatných fondov mesta - prevod č. 2
finančných prostriedkov z ostatných fondov mesta – minulé roky (materiál z 1. zmeny
rozpočtu na rok 2018 a prevody do výšky rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2018 po
1. zmene) vo výške :
Prebytok minulé roky (analytika 1 v S3) :
číslo inv.akcie názov investičnej akcie
suma v €
bez čísla
projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti budov
4 150
bez čísla
nákup špeciálnych strojov (hasičská striekačka)
- 6 000
441
MK Pod brehom (Oškerda) (proj.dok.)
3 360
446
MK Kukučínova – komunikácia a VO r.d. č. 2919 ( PD)
8 700
447
MK Neslušská cesta – komunikácia a VO r.d. č. 2826 (PD) 14 460
403
MK ul. Litovelská – chodník – realizácia
230 000
387
Areál polikliniky
257 281
448
MK Dubská cesta – chodník, povrchová úprava
20 000
435
Rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ
187 000
372
Prístavba a stavebné úpravy Domu smútku B.Lehota
30 463
426
Tréningové ihrisko s umelou trávou – striedačky
11 218
Prevody analytika 1 spolu vo výške:
760 632
Prebytok z roku 2011 (analytika 11 v S3):
číslo inv. akcie názov investičnej akcie
suma v €
bez čísla
ZŠ Dolinský potok – konvektomat
6 000
Prevody analytika 11 spolu vo výške:
6 000
Prevody spolu vo výške:
766 632
(12/2/2/0 – uznesenia boli schválené)
 p. Hartel, primátor mesta – návrh prerokovať bod č. 15. 1 pred bodom č. 9, nakoľko na
zasadnutie zastupiteľstva sa dostavil p. Jurky, ktorý predkladá víziu OZ MFK Kysucké
Nové mesto
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh prerokovať bod 15.1 pred bodom č. 9
(14/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
 p. Golis – procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body číslo 15.1 – 15.14 am blok
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh prerokovať a schváliť body č. 15.1 – 15.14 am blok.
(14/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
 p. Jurky, riaditeľ Schaeffler – predložil víziu občianskeho združenia Mestský futbalový
klub Kysucké Nové Mesto, ktoré žiada o dotáciu na projekt pod názvom Zlepšenie kvality
a podpora futbalových družstiev mládeže MŠK Kysucké Nové Mesto.
 p. Mičian – z tých 39.000 € ide 6.000 € do mládežníckeho klubu? Nemôže tých hráčov
nejako zastabilizovať?
 p. Hartel, primátor mesta – tých 6.000 € ide na prevádzku
 p. Jurky – náš prvotný zámer je mládež, aby rozumnejšie trávili svoj voľný čas. Nejde
nám o to, aby sme vychovávali prvoligových hráčov.
 p. Jakubík – členské príspevky – to sú od rodičov?
 p. Hartel, primátor mesta - áno
 p. Slivka – mesto keď prispieva športovým klubom, nepodmieňuje to nejakými
výsledkami.
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 p. Drexler – financovanie klubu je dobré keď sa skladá z viacerých zložiek, aj spoluúčasť
rodičov.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.1 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Občianskeho združenia Mestský futbalový klub, Kysucké Nové Mesto, Športová 945/1,
024 01, pod názvom „Zlepšenie kvality a podpora futbalových družstiev mládeže MŠK
Kysucké Nové Mesto“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Občianskeho združenia Mestský futbalový klub,
Kysucké Nové Mesto, pod názvom „Zlepšenie kvality a podpora futbalových družstiev
mládeže MŠK Kysucké Nové Mesto“ vo výške 39.000 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.2 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Občianskeho združenia SYTEV Kysucké Nové Mesto pod názvom „Zasadnime si do
parlamentu“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Občianskeho združenia SYTEV Kysucké Nové
Mesto pod názvom „Zasadnime si do parlamentu“ vo výške 850 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.3 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Občianskeho združenia Dubie pod názvom „Deň Dubia“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie Občianskemu združeniu Dubie pre projekt „Deň Dubia“
vo výške 500 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.4 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt Základnej
organizácie Slovenského zväzu chovateľov Kysucké Nové Mesto, Novomeského 1241, 024
01 Kysucké Nové Mesto pod názvom „Okresná výstava zvierat KNM 2018“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Základnej organizácie Slovenského zväzu
chovateľov Kysucké Nové Mesto, Novomeského 1241, 024 01 Kysucké Nové Mesto pre
projekt „Okresná výstava zvierat KNM 2018“ vo výške 570 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.5 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt združenia
Žilinská mestská basketbalová liga, sídlo Žilina, Mateja Bela 64/9 pod názvom „Čuhársky
streetball proti rakovine 2018“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt združenia Žilinská mestská basketbalová liga,
sídlo, Žilina, Mateja Bela 64/9, pod názvom „Čuhársky stretball proti rakovine 2018“ vo
výške 600 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.6 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt Základnej
organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Kysucké Nové Mesto, Jesenského 1055, 024
01 Kysucké Nové Mesto pod názvom „Vzdelávanie obyvateľov a žiakov v oblasti rozvoja
záhradníctva“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Základnej organizácie Slovenského zväzu
záhradkárov Kysucké Nové Mesto, Jesenského 1055, 024 01 Kysucké Nové Mesto pod
názvom „Vzdelávanie obyvateľov a žiakov v oblasti rozvoja záhradníctva“ vo výške
500 €.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.7 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Občianskeho združenia pri ZUŠ, Kysucké Nové Mesto, pod názvom „XII. ročník
hudobného stretnutia – Fašiangová harmonika“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie na projekt Občianskeho združenia pri ZUŠ Kysucké Nové
Mesto, s názvom „XII. ročník hudobného stretnutia – Fašiangová harmonika“vo výške
500 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.8 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Združenia Judo - San Kysucké Nové Mesto, Matice slovenskej 790/6, pod názvom
„7. ročník turnaja v jude žiakov v KNM“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Združenia Judo-San, Kysucké Nové Mesto,
Matice slovenskej 790/6 pod názvom „7. ročník turnaja v jude žiakov v KNM“ vo výške
1.129 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.9 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
SLOVTRIAL TEAM, Clementisova 1025/13, 024 01 Kysucké Nové Mesto pod názvom
„Prevádzka športoviska pre cyklotriál a motocykle“
II. schvaľuje dotáciu pre združenie SLOTRIAL TEAM, Clementisova 1025/13, 024 01
Kysucké Nové Mesto pre projekt s názvom „Prevádzka športoviska pre cyklotrial a
motocykle“ vo výške 300 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.10 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt Centra
sociálnych služieb Kamence, Kysucké Nové Mesto, Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké
Nové Mesto pod názvom „Poľovnícka súťaž seniorov 2018“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Centra sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto,
Kamence, Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto pod názvom „Poľovnícka súťaž
seniorov 2018“ vo výške 300 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.11 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Občianskeho združenia Radosť žiť, Štúrova 1210, 024 01 Kysucké Nové Mesto pod
názvom „Seniorská rybka 2018“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Občianskeho združenia Radosť žiť, Štúrova
1210, 024 01 Kysucké Nové Mesto pod názvom „Seniorská rybka 2018“ vo výške 400 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.12 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Občianskeho združenia Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, Kysucké Nové Mesto
pod názvom „Rekondičný pobyt rodín s autistickým členom“.
II. schvaľuje dotáciu pre projekt Občianskeho združenia Spoločnosť na pomoc osobám
s autizmom, Kysucké Nové Mesto pod názvom „Rekondičný pobyt rodín s autistickým
členom“ vo výške 700 €.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.13 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Občianskeho združenia Real, sídlo Kysucké Nové Mesto, 9. mája 1176/20, pod názvom
„Futbal pre mladých – účasť na republikových súťažiach vo futsale“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Občianskeho združenia Real Kysucké Nové
Mesto, 9. mája 1176/20, pod názvom „Futsal pre mladých – účasť na republikových
súťažiach vo futsale“ vo výške 500 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 15.14 žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt
Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov Kysucké Nové Mesto pod názvom
„Publikácia 70. výročia založenia ZO SZV Kysucké Nové Mesto“
II. schvaľuje poskytnutie dotácie pre projekt Základnej organizácie Slovenského zväzu
včelárov Kysucké Nové Mesto s názvom „Publikácia 70. výročia založenia ZO SZV
Kysucké Nové Mesto“ vo výške 700 €.
(15/0/0/0 – uznesenia boli schválené)
K bodu č. 9:
Návrh na uznesenie spolu s dôvodovom správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Drexler – toto prišlo na mesto? Čo to vlastne obnáša takáto kontrola na jedno
zariadenie? Môžeme sa rozhodnúť kompletne alebo iba nejako námatkovo vykonať
kontrolu?
 p. Chládková, hlavná kontrolórka – je na zvážení zastupiteľstva v akom rozsahu by
schválilo vykonanie kontroly. Časovo je to veľmi rozsiahle.
 p. Hartel, primátor mesta – nie je to nič konkrétneho, je to na zváženie
 p. Behúň – je to pre nás právne záväzné?
 p. Bandura – na všetkých školách už kontroly prebehli. Som proti.
 p. Golis – niekto niečo neurčito poslal. Vôbec sa nemáme týmto zaoberať. Hlavnú
kontrolórku môže zaviazať kontrolou iba zastupiteľstvo. Postupovať tak, ako tí čo to
poslali. Ten kto nám to posla, tomu to môžeme vrátiť.
 p. Randa – treba zareagovať, že z kapacitných dôvodov nie je možné hlavnou
kontrolórkou takúto kontrolu vykonať.
 p. Neslušan – nie je tam nič konkrétne
 p. Svrčková – pretože v návrhu sú alternatívy buď schvaľuje alebo neschvaľuje,
navrhujem hlasovať za neschvaľuje.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 9 doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta na I. polrok 2018
II. neschvaľuje doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok
2018
(14/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 10:
Správa o výsledku kontroly č. 3/2017, 5/2017, 7/2017 a 8/2017 bola poslancom doručená
v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Neslušan – registrácia a dochádzky učiteľov, treba zaviesť nejaký elektronický snímač.
Sťažujú sa, že majú nízke platy.
 p. Chládková, hlavná kontrolórka - každá škola je samostatný právny subjekt. 7,5 hod. je
ich pracovný čas – priama vyučovacia činnosť, druhá časť je ostatok, toto je
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v kompetencii školy, upraviť v pracovnom poriadku. Dôvod na odmeny sú mimoriadne
výkony, životné jubileum a pod.
 p. Drexler – stále máme úlohu, kontrolu na ZŠ Clementisova. Navrhujem túto kontrolu
zrušiť.
 p. Slivka – na gymnáziu nie sú osobné ohodnotenia, majú náhradné voľno. Evidencia
pracovného času – nie som za to úplne to unifikovať Každá škola je špecifická.
 p. Ševec, riad. ZŠ Clementisova - určite aj iné školy budú mať podobné problémy.
Chceme to zosúladiť, ako dochádzku, tak aj odchody.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10 správu hlavného kontrolóra mesta o výsledku kontroly
č. 3/2017, 5/2017, 7/2017 a 8/2017
II. berie na vedomie správu hlavného kontrolóra mesta o výsledku kontroly č. 3/2017,
5/2017, 7/2017 a 8/2017
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 10 návrh na zrušenie uznesenia č. 163/2017 zo dňa
24.08.2017, ktorým bolo uložené hlavnému kontrolórovi mesta vykonať kontrolu
zákonnosti odvolávania a voľby členov rady školy ZŠ Clementisova v súvislosti s voľbou
riaditeľa školy v roku 2017
II. ruší uznesenie č. 163/2017 zo dňa 24.08.2017 (13/0/2/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 11:
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2017 bola poslancom doručená
v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 11 správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta za rok 2017
II. berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2017
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 12:
Správa o vybavovaní sťažností za rok 2017 bola poslancom doručená v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 12 správu o vybavovaní sťažností za rok 2017
II. berie na vedomie správu o vybavovaní sťažností za rok 2017
(15/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 13:
Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kysucké Nové Mesto na roky
2013 – 2017 a časový harmonogram vypracovania komunitného plánu sociálnych služieb
mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2019 – 2023 bol zverejnený na webovej stránke mesta.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 13 vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb
mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2013-2017 a časový harmonogram vypracovania
komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2019-2023
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II. berie na vedomie vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kysucké
Nové Mesto na roky 2013-2017 a časový harmonogram vypracovania komunitného
plánu sociálnych služieb mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2019-2023
(13/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 14:
Návrh dvoch kandidátov, zástupcov mesta Kysucké Nové Mesto do mestskej školskej rady
v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol poslancom
doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 14 návrh dvoch kandidátov, zástupcov mesta Kysucké
Nové Mesto do mestskej školskej rady v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
II. schvaľuje dvoch zástupcov mesta Kysucké Nové Mesto:
 Mgr. Daniel Bandura
 Mgr. Ladislav Vendrinský
do mestskej školskej rady v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
(14/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.7:
Návrh na uznesenie ohľadom žiadosti TECHBERG s.r.o. spolu s dôvodovou správou bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Drexler – na čo nám to je? Ideme tam niečo plánovať? Potrebujeme cestu, možno dať
na predaj inej firme.
 p. Poláček – ideme robiť kruhový objazd, tento pozemok môže slúžiť pre zámenu
pozemkov v tomto prípade. Je to celistvý pozemok, nie je to nepotrebný majetok mesta.
 p. Drexler – ak to potrebujeme na zámenu, urobiť verejnú družbu, finančné
prostriedky takto získané použiť na výkup pozemkov pod objazd. Vysúťažiť čo
najviac cez súťaž.
 p. Poláček – firma INA mala tiež záujem, plánovali tam centrum výskumu. Niektorí
vítajú zámenu pozemku nie financie.
 p. Neslušan – nemáme im ponúknuť iný pozemok?
 p. Jakubík – firma je v priestoroch v prenájme, chcú rozšíriť výrobu, prihováram sa za
odpredaj.
 p. Hartel, primátor mesta – jediná možnosť na odpredaj je verejná súťaž.
 p. Drexler – ak získame peniaze z verejnej dražby, vieme peniaze uložiť, budeme mať ale
aj fabriku.
 p. Šerík – nezdá sa mi logické pozemok predať a potom kupovať druhý. Tento ucelený
pozemok má rozlohu cca 11 tis. m2, nevidím dôvod sa ho zbaviť.
 p. Janoška, firma TECHBERG – ozrejmil dôvody vedúce k podaniu žiadosti o kúpu
pozemku
 p. Mihalda – 11 tis. m2 je pre mesto lukratívny pozemok.
 p. Poláček – teraz zamietnuť, pred ďalším zastupiteľstvom sa porozprávať, ale aj tak to
musí ísť do súťaže.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.7 žiadosť žiadateľa: TECHBERG, s r.o., IČO:
36 370 410, Rudinská cesta 1330, Kysucké Nové Mesto, o odpredaj pozemku parc. č. KN
C 5583 – trvalé trávne porasty o výmere 11056 m2 v k.ú. Kysucké Nové Mesto, ktorý je
zapísaný na liste vlastníctva č. 9554 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto,
za účelom výstavby objektu (výrobné haly, skladové plochy a administratívne priestory)
s kompletnou infraštruktúrou – cesta pre kamióny a pod.
II. zamieta žiadosť žiadateľa: TECHBERG, s r.o., IČO: 36 370 410, Rudinská cesta 1330,
Kysucké Nové Mesto, o odkúpenie pozemku parc. č. KN C 5583 – trvalé trávne porasty
o výmere 11056 m2 v k.ú. Kysucké Nové Mesto, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č.
9554 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, za účelom výstavby objektu
(výrobné haly, skladové plochy a administratívne priestory) s kompletnou infraštruktúrou
– cesta pre kamióny a pod.
Nejedná sa o prebytočný o prebytočný majetok mesta
(11/0/1/2 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.1:
Návrh na uznesenie ohľadom ponuky občanov na odkúpenie resp. darovanie pozemkov spolu
s dôvodovou správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Neslušan – ani tá cesta nie je vysporiadaná. Jedná sa o tú časť čo bola vyrúbaná a mala
byť už dávno vysadená.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.1 žiadosti, resp. ponuky žiadateľov na odkúpenie
pozemkov v ich vlastníctve za cenu 1,00 EUR alebo darovanie do výlučného vlastníctva
Mesta Kysucké Nové Mesto nasledovne:
a) Štefan Bibík: cca 50,4 m2 z parcely CKN 3717/155 v k.ú. KNM z celkovej výmery 666
m2, ktorá je vedená v jeho vlastníctve na LV 2053 ako trvalý trávny porast,
b) Helena Matisová cca 47,2 m2 z parcely CKN 3717/157 v k.ú. KNM z celkovej výmery
607 m2, ktorá je vedená v jej vlastníctve na LV 351 ako trvalý trávny porast,
c) Ladislav Ondrušek cca 36,8 m2 z parcely CKN3717/87 v k.ú. KNM z celkovej výmery
478 m2, ktorá je vedená v jeho vlastníctve na LV 2264 ako orná pôda,
d) Igor Kloták cca 40 m2 z parcely CKN č. 3661/1 v k.ú. KNM z celkovej výmery 768 m2,
ktorá je vedená v jeho vlastníctve na LV 1363 ako trvalý trávny porast.
II. zamieta žiadosti, resp. ponuky žiadateľov na odkúpenie pozemkov v ich vlastníctve za cenu
1,00 EUR alebo darovanie do výlučného vlastníctva Mesta KNM nasledovne:
a) Štefan Bibík: cca 50,4 m2 z parcely CKN 3717/155 v k.ú. KNM z celkovej výmery 666
m2, ktorá je vedená v jeho vlastníctve na LV2053 ako trvalý trávny porast,
b) Helena Matisová cca 47,2 m2 z parcely CKN 3717/157 v k.ú. KNM z celkovej výmery
607 m2, ktorá je vedená v jej vlastníctve na LV 351 ako trvalý trávny porast,
c) Ladislav Ondrušek cca 36,8 m2 z parcely CKN3717/87 v k.ú. KNM z celkovej výmery
478 m2, ktorá je vedená v jeho vlastníctve na LV 2264 ako orná pôda,
d) Igor Kloták cca 40 m2 z parcely CKN č. 3661/1 v k.ú. KNM z celkovej výmery 768 m2,
ktorá je vedená v jeho vlastníctve na LV 1363 ako trvalý trávny porast.
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.2:
Návrh na uznesenie ohľadom žiadosti Ing. Štefana Karcola a manželky spolu s dôvodovou
správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
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Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.2 žiadosť žiadateľov: Ing. Štefan Karcol a manž.
Lenka Karcolová, Neslušská cesta 902/28, Kysucké Nové Mesto, o odpredaj časti
pozemku parc. č. E KN 6143 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Kysucké Nové Mesto
o výmere cca 45,5 m2 z celkovej výmery 23878 m2, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č.
7513 vo výlučnom vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto, za účelom vhodnejšieho
umiestnenia oplotenia
II. zamieta žiadosť žiadateľov: Ing. Štefan Karcol a manž. Lenka Karcolová, Neslušská cesta
902/28, Kysucké Nové Mesto, o odpredaj časti pozemku parc. č. E KN 6143 – zastavané
plochy a nádvoria v k.ú. Kysucké Nové Mesto o výmere cca 45,5 m2 z celkovej výmery
23878 m2, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 7513 vo výlučnom vlastníctve mesta
Kysucké Nové Mesto, za účelom vhodnejšieho umiestnenia oplotenia.
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.3:
Návrh na uznesenie ohľadom žiadosti Elite Buildings, s.r.o. spolu s dôvodovou správou bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Neslušan – tento zámer sme tu už mali, už sme ho zamietli. Teplovod nemá nejakú
ochrannú zónu?
 p. Golis – komisia finančná zamietla žiadosť, nech slúži pozemok ako verejné
priestranstvo.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.3 žiadosť žiadateľa: Elite Buildings, s.r.o., IČO:
46636951, Revolučná 2270/5, Kysucké Nové Mesto, štatutárny orgán: Ing. Tibor
Hradňanský, o prenájom pozemkov: časti parc. č. C KN 888/1 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 327 m2 a celej parcely č. KN C 889/1 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 398 m2, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 1880 v k.ú. Kysucké Nové Mesto
vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto, za účelom vybudovania parkovacích
miest pre motorové vozidlá.
II. zamieta žiadosť žiadateľa: Elite Buildings, s.r.o., IČO: 46636951, Revolučná 2270/5,
Kysucké Nové Mesto, štatutárny orgán: Ing. Tibor Hradňanský, o prenájom pozemkov:
časti parc. č. C KN 888/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 327 m2 a celej parcely
č. KN C 889/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 398 m2, ktoré sú zapísané na liste
vlastníctva č. 1880 v k.ú. Kysucké Nové Mesto vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké
Nové Mesto, za účelom vybudovania parkovacích miest pre motorové vozidlá.
Nejedná sa o prebytočný nehnuteľný majetok Mesta KNM.
(13/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.4:
Návrh na uznesenie ohľadom žiadosti Martina Macáša a manželky 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. 16.4 žiadosť žiadateľov: Martin Macáš a manž. Jana
Macášová, Murgašova 612/14, Kysucké Nové Mesto, o zriadenie vecného bremena na
časť pozemku parc. č. C KN 4886/8 – ostatné plochy o výmere 1724 m2 v k. ú. Kysucké
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Nové Mesto, zapísaného na liste vlastníctva č. 1880, pričom táto časť je totožná
s novovytvorenou parcelou 4886/38 – ostatné plochy o výmere 56 m2 v zmysle priloženého
geometrického plánu č. 30604974-87/2017, ktorý vyhotovil GEOSERVIS – Mihalda,
Kysucké Nové Mesto, a ktorý bol overený Okresným úradom KNM, katastrálny odbor pod
č. 549/17 dňa 15.11.2017 za účelom prechodu a prejazdu motorovými vozidlami
k pozemkom parc. č. KN C 885/3, 859/1, 859/2, 860/1 v prospech oprávnených z vecného
bremena - žiadateľov.
II. schvaľuje zriadenie vecného bremena v rozsahu: právo prechodu a prejazdu motorovými
vozidlami cez novovytvorenú parcelu č. KN C 4886/38 – ostatné plochy o výmere 56 m2
podľa geometrického plánu č. 30604974-87/2017, ktorý vyhotovil GEOSERVIS –
Mihalda, Kysucké Nové Mesto, a ktorý bol overený Okresným úradom KNM, katastrálny
odbor pod č. 549/17 dňa 15.11.2017 k pozemkom parc. č. KN C 885/3, 859/1, 859/2,
860/1 v prospech oprávnených z vecného bremena: Martin Macáš a manž. Jana
Macášová, Murgašova 612/14, Kysucké Nové Mesto na dobu neurčitú.
Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena, bude určená znaleckým posudkom,
ktorý si na vlastné náklady nechajú vypracovať žiadatelia.
(13/0/0/1 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.5:
Návrh na uznesenie ohľadom žiadosti Ing. Márie Muškovej 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. 16.5 žiadosť žiadateľky: Ing. Mária Mušková, 9. mája
1181/3, Kysucké Nové Mesto, o odpredaj časti pozemku parc. č. C KN 4188/14 – lesné
pozemky o výmere cca 250 m2, ktorá je zapísaná v registri „C“ katastrálneho operátu
v celkovej výmere 859 m2 v k.ú. Kysucké Nové Mesto (LV nezaložený), pričom predmetný
pozemok registra „C“ je totožný s časťou pozemku parc. č. KN E 6029 – vodné plochy
o výmere 1309 m2, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 6271 vo výlučnom vlastníctve
Mesta Kysucké Nové Mesto, za účelom prístupu na pozemky, ktoré sú vo výlučnom
vlastníctve žiadateľky, a to parc. č. KN C 4149 a 4150.
II. zamieta žiadosť žiadateľky: Ing. Mária Mušková, 9. mája 1181/3, Kysucké Nové Mesto,
o odpredaj časti pozemku parc. č. C KN 4188/14 – lesné pozemky o výmere cca 250 m2,
ktorá je zapísaná v registri „C“ katastrálneho operátu v celkovej výmere 859 m2 v k.ú.
Kysucké Nové Mesto (LV nezaložený), pričom predmetný pozemok registra „C“ je totožný
s časťou pozemku parc. č. KN E 6029 – vodné plochy o výmere 1309 m2, ktorý je
zapísaný na liste vlastníctva č. 6271 vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké Nové Mesto,
za účelom prístupu na pozemky, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve žiadateľky, a to parc. č.
KN C 4149 a 4150.
Nejedná sa o prebytočný nehnuteľný majetok mesta.
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.6:
Návrh na uznesenie ohľadom žiadosti ELmarcos, s.r.o. 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. 16.6 žiadosť žiadateľa: ELmarcos s.r.o., IČO: 43947786,
Štúrova 497/39, Kysucké Nové Mesto, o odkúpenie časti pozemku parc. č. C KN 646/3 –
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zastavané plochy a nádvoria (novovytvorená parcela č. KN C 646/55 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 404 m2 podľa GP) z celkovej výmery 3117 m2, ktorá je zapísaná na
liste vlastníctva č. 1880 v k.ú. Kysucké Nové Mesto vo výlučnom vlastníctve Mesta
Kysucké Nové Mesto, za účelom vybudovania parkovacích miest pre široký vozový park
v počte 7 automobilov.
II. zamieta žiadosť žiadateľa: ELmarcos s.r.o., IČO: 43947786, Štúrova 497/39, Kysucké
Nové Mesto, o odkúpenie časti pozemku parc. č. C KN 646/3 – zastavané plochy
a nádvoria (novovytvorená parcela č. KN C 646/55 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 404 m2 podľa GP) z celkovej výmery 3117 m2, ktorá je zapísaná na liste
vlastníctva č. 1880 v k.ú. Kysucké Nové Mesto vo výlučnom vlastníctve Mesta Kysucké
Nové Mesto, za účelom vybudovania parkovacích miest pre široký vozový park v počte 7
automobilov.
Nejedná sa o prebytočný nehnuteľný majetok mesta. (14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.8:
Návrh na uznesenie ohľadom žiadosti STAVBAU KYSUCA, s.r.o. spolu s dôvodovou
správou bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Šerík – efektívnejšie by bolo zmluvu uzatvoriť na dobu neurčitú. Každý rok obnovovať
je zbytočná administratíva.
 p. Poláček – dať na dobu neurčitú, dať výpovednú lehotu
 p. Drexler – dať dlhšiu dobu, ak by neplnila účel, dať výpoveď aj bez udania dôvodu
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.8 žiadosť žiadateľa: STAVBAU KYSUCA, s.r.o.,
Štefánikova štvrť 530, Kysucké Nové Mesto, IČO: 35704250, štatutárny orgán: Bc. Ján
Svrček, konateľ, o prenájom časti pozemku parc. č. KN C 1047/1 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 130 m2 z celkovej výmery 88222 m2, zapísaného na liste vlastníctva
č. 1880 v k.ú. Kysucké Nové Mesto vo výlučnom vlastníctve Mesta KNM, za účelom
využitia pozemku pod objekt na rýchle občerstvenie
II. schvaľuje podľa ust. §-u 9a od. 9/ písm. c/ zák. č. 507/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení prenájom z dôvodov hodných
osobitného zreteľa časti pozemku parc. č. KN C 1047/1 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 130 m2 z celkovej výmery 88222 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 1880
v k.ú. Kysucké Nové Mesto vo výlučnom vlastníctve Mesta KNM na dobu neurčitú
(výpovedná lehota 3 mesiace) v prospech žiadateľa STAVBAU KYSUCA, s.r.o.,
Štefánikova štvrť 530, Kysucké Nové Mesto, IČO: 35704250, štatutárny orgán: Bc. Ján
Svrček, konateľ za cenu 5,00 EUR/1m2/1rok, čo predstavuje spolu ročne sumu 650,00
EUR (minimálna cena za 1m/1 rok podľa znaleckého posudku, ktorý bol vypracovaný pre
Mesto KNM za účelom stanovenia minimálnej ceny za prenájom, predstavuje výška nájmu
4,06 EUR/1m2/1 rok) . Jedná sa o prebytočný nehnuteľný majetok Mesta KNM .
Dôvod hodný osobitného zreteľa: jedná sa o pozemok, na ktorom je stavba postavená už
od roku 1993 a nie je možné tento pozemok využiť na iný účel.
Schvaľuje sa 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.9:
Návrh na uznesenie ohľadom žiadosti NEOPROT s.r.o. spolu s dôvodovou správou bol
poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
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Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.9 žiadosť žiadateľa: NEOPROT spol. s r.o.,
Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava o prenájom časti nebytových priestorov v objekte
Poliklinika, Belanského č. 1346 v KNM celkom o výmere 69,37 m2.
II. schvaľuje podľa ust. §-u 9a od. 9/ písm. c/ zák. č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení (prenájom nebytových priestorov
z dôvodu
hodného osobitného zreteľa) prenájom časti nebytových priestorov v objekte Poliklinika,
Belanského č. l346 Kysucké Nové Mesto o výmere 69,37 m2 za účelom využitia tohto
priestoru na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni ortopedickoprotetických
zdravotníckych pomôcok na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.4.2018 v prospech žiadateľa
NEOPROT spol. s r.o., Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava, IČO: 35686324 v objekte č.
1346, ktorý je zapísaný na LV č. 1880 vo výlučnom vlastníctve mesta KNM za cenu 20,00
€/1m2/rok bez služieb + inflácia. Jedná sa o prebytočný a neupotrebiteľný nehnuteľný
majetok mesta KNM .
Dôvod hodný osobitného zreteľa: jedná sa o nebytové priestory v objekte poliklinika,
ktoré sa využívajú pre poskytovanie zdravotníckej starostlivosti a s účinnosťou od
1.9.2017 boli nevyužité, ale realizáciou tohto nájmu sa budú naďalej využívať na
poskytovanie lekárenskej starostlivosti - zhotovenie, úprava, oprava a výdaj
ortopedickoprotetických zdravotníckych pomôcok pre obyvateľov mesta KNM
a priľahlých obcí.
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.10:
Návrh na uznesenie ohľadom žiadosti Miroslava Janouša 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. 16.10 žiadosť žiadateľa: Miroslava Janouša – Mirouš _
foto, Sládkovičova 1222/73, 024 04 Kysucké Nové Mesto o prenájom časti nebytových
priestorov v Dome služieb na Vajanského ul. č. 221 v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje podľa ust. §-u 9a od. 9/ písm. c/ zák. č. 507/2010 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa
zákon 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení (prenájom nebytových priestorov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa) prenájom časti nebytových priestorov v Dome
služieb na Vajanského ul. č. 221 Kysucké Nové Mesto o výmere 30,02 m2 za účelom
využitia tohto priestoru na poskytovanie služieb – fotoateliér na dobu určitú dvoch rokov
s účinnosťou od 01.04.2018 v prospech žiadateľa obchodné meno: Miroslav Janouš –
Mirouš _ foto, Sládkovičova 1222/73, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 51312662 v
objekte č. 221, ktorý je zapísaný na LV č. 1880 vo výlučnom vlastníctve mesta KNM za
cenu schválenú uznesením MsZ č. 241/2017 zo dňa 14.12.2017 - 30,00€/1m2/rok bez
služieb + inflácia.
Jedná sa o prebytočný a neupotrebiteľný nehnuteľný majetok mesta KNM .
Dôvod hodný osobitného zreteľa: jedná sa o nebytové priestory v objekte domu služieb,
ktoré sa využívajú pre poskytovanie služieb - fotoateliér pre obyvateľov mesta KNM
a priľahlých obcí. Jedná sa o verejný záujem. (14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
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K bodu č. 16.11:
Zmluva o nájme nehnuteľností s dohodou o zriadení vecného bremena pre realizáciu aktivít
projektu Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov Kysucké Nové Mesto bola
poslancom doručená v písomnej forme.
Diskusia:
 p. Drexler – to je to v Hričove?
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.11 Zmluvu o nájme nehnuteľnosti s dohodou
o zriadení vecného bremena medzi prenajímateľom T + T, a.s. a nájomcom mesto
Kysucké Nové Mesto, na realizáciu aktivít projektu „Zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných odpadov Kysucké Nové Mesto“
II. schvaľuje Zmluvu o nájme nehnuteľnosti s dohodou o zriadení vecného bremena medzi
prenajímateľom T + T, a.s. s nájomcom mesto Kysucké Nové Mesto, na realizáciu aktivít
projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov Kysucké Nové Mesto“
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 16.12:
Návrh na prevod správy majetku k 26.03.2018 bol poslancom doručený v písomnej forme.
Diskusia:
Neboli žiadne pripomienky.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 16.12 návrh prevodu správy majetku k 26.03.2018 na:
 ZŠ Nábrežná 845/17 Kysucké Nové Mesto,
 MKŠS Litovelská 871/3 Kysucké Nové Mesto,
 Údržba mesta Cesta do Rudiny 637/10 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje prevod správy majetku k 26.03.2018 na:
 ZŠ Nábrežná 845/17 Kysucké Nové Mesto,
 MKŠS Litovelská 871/3 Kysucké Nové Mesto,
 Údržba mesta Cesta do Rudiny 637/10 Kysucké Nové Mesto
(14/0/0/0 – uznesenie bolo schválené)
K bodu č. 17.1.1:
Návrh na uznesenie ohľadom žiadosti Jany Dršmanovej spolu s dôvodovou správou bol
poslancom doručený v písomnej forme.
 p. Behúň – procedurálny návrh, prerokovať a schváliť body č. 17.1.1 – 17.3.2 am blok
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. schvaľuje procedurálny návrh – prerokovať a schváliť body č. 17.1.1 – 17.3.2 am blok
(13/0/1/0 – uznesenie bolo schválené)
Diskusia:
 p. Šerík – chýbajú mi tu niektoré veci, čo boli na komisii?
 p. Kultán – odročené z dôvodu fyzickej obhliadky
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.1.1 žiadosť p. Jany Dršmanovej z Kysuckého Nového
Mesta o súhlas k trvalému pobytu do nájomného bytu na ul. Murgašovej 613/5-32 v KNM
a to pre seba a svoje deti
II. schvaľuje žiadosť p. Jany Dršmanovej z Kysuckého Nového Mesta o súhlas k trvalému
pobytu a to pre: p. Janu Dršmanovú – žiadateľku, Stanislava Dršmana – syna, Janu
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Dršmanovú – dcéru a to do nájomného bytu na ul. Murgašova č. 613/5 byt č. 32 Kysucké
Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.1.2 žiadosť p. Jaroslavy Čičmanovej z Kysuckého
Nového Mesta o súhlas k trvalému pobytu ako nájomníčky nájomného bytu a to na
adresu: Murgašova ul. 613/5 byt 44 Kysucké Nové Mesto
II. schvaľuje žiadosť p. Jaroslavy Čičmanovej z Kysuckého Nového Mesta o súhlas
k trvalému pobytu pre žiadateľku p. Jaroslavu Čičmanovú do nájomného bytu na ul.
Murgašova č. 613/5 byt č. 44 Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.1.3 žiadosť p. Márie Pijákovej z Kysuckého Nového
Mesta o súhlas k trvalému pobytu pre žiadateľku p. Máriu Pijákovú a jej dcéru Annu
Pijákovú do nájomného bytu na ul. Cesta do Rudiny 2939/7A byt č. 16 Kysucké Nové
Mesto
II. schvaľuje žiadosť p. Márie Pijákovej z Kysuckého Nového Mesta o súhlas k trvalému
pobytu a to pre p. Máriu Pijákovú – žiadateľku a jej dcéru Annu Pijákovú, r. 1987do
nájomného bytu na ul. Cesta do Rudiny 2939/7A byt č. 16 Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.2.1 žiadosť p. Štefana Facunu a Veroniky Šugarovej,
trvale bytom Kysucké Nové Mesto o pridelenie garsónky v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje žiadosť p. Štefana Facunu a Veroniky Šugarovej, trvale bytom Kysucké Nové
Mesto o pridelenie garsónky v Kysuckom Novom Meste a to pridelením garsónky č. 33
v bytovom dome 1376/5 na ul. Dubská cesta v Kysuckom Novom Meste v zmysle VZN č.
2/2017 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.2.2 žiadosť p. Františka Štrbu, trvale bytom Kysucké
Nové Mesto o pridelenie garsónky v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje žiadosť p. Františka Štrbu, trvale bytom Kysucké Nové Mesto o pridelenie
garsónky v Kysuckom Novom Meste a to pridelením garsónky č. 39 v bytovom dome
1376/5 na ul. Dubská cesta v Kysuckom Novom Meste v zmysle VZN č. 2/2017
o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.2.3 žiadosť p. Denisy Facunovej a Ľubošovi
Gúckemu, trvale bytom Kysucké Nové Mesto o pridelenie garsónky v Kysuckom Novom
Meste
II. schvaľuje žiadosť p. Denisy Facunovej a Ľuboša Gúckeho, trvale bytom Kysucké Nové
Mesto o pridelenie garsónky v Kysuckom Novom Meste a to pridelením garsónky č. 41
v bytovom dome 1376/5 na ul. Dubská cesta v Kysuckom Novom Meste v zmysle VZN č.
2/2017 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.2.4 žiadosť p. Vladimíra Jančigu, trvale bytom
Kysucké Nové Mesto o pridelenie garsónky v Kysuckom Novom Meste
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II. schvaľuje žiadosť p. Vladimíra Jančigu, trvale bytom Kysucké Nové Mesto o pridelenie
garsónky v Kysuckom Novom Meste a to pridelením garsónky č. 27 v bytovom dome
1376/5 na ul. Dubská cesta v Kysuckom Novom Meste v zmysle VZN č. 2/2017
o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.3.1 žiadosť p. Gabriely Poloprudskej a Róberta
Petruňu, trvale bytom Kysucké Nové Mesto o súhlas k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na
nájomný byt č. 25 v bytovom dome 613/5 ul. Murgašova v Kysuckom Novom Meste
II. schvaľuje žiadosť p. Gabriely Poloprudskej a Róberta Petruňu, trvale bytom Kysucké
Nové Mesto o súhlas k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na byt č. 25 v bytovom dome 613/5
na ul. Murgašovej v Kysuckom Novom Meste v zmysle VZN č. 2/2017 o hospodárení
s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto.
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 17.3.2 žiadosť p. Gabriely Poloprudskej a Róberta
Petruňu z Murgašovej 613/5-25 Kysucké Nové Mesto o splátkový kalendár na dlžnú sumu
za nájom a služby spojené s bývaním
II. schvaľuje žiadosť p. Gabriely Poloprudskej a Róberta Petruňu z Murgašovej 613/5-25
Kysucké Nové Mesto o splátkový kalendár na dlžnú sumu, ktorá im vznikla z dôvodu
neplnenia si povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy a to v mesačných splátkach po
50,00 €.
(14/0/0/0 – uznesenia boli schválené)
 p. Hartel, primátor mesta – z komisie sociálnej vzišla požiadavka na preskúmanie
možností výstavby nájomných bytov na ul. Sládkovičovej. Preveríme projekt výstavby
bytov na Kamencoch, či vyhovuje na takto dotované nájomné byty, predložíme na budúce
zastupiteľstvo. Máme spracovanú aj štúdiu využitia ZŠ Kamence, aj to je možnosť na
byty.
K bodu č. 18 a 19:
 p. Jakubík:
 chodník od Komenského ku poliklinike – urobiť ho v rámci rekonštrukcie polikliniky
 chodník pred sklenárstvom Jakuba
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 chodník od ul. Komenského ku poliklinike – nejedná sa o náš pozemok ale o pozemok
VÚC
 p. Behúň:
 budova na ul. ČSA, je tam teraz presťahovaná herňa, kúsok pozemku je ich, dávajú
autám lístky, že zákaz parkovania, súkromný pozemok
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 podľa mapového znázornenia to vyzerá minimálne z 2/3 je pozemok mesta. Preveríme
majetko-právne pomery a oprávnenosť nároku na súkromné parkovanie
 p. Mihalda:
 spaľovanie nevhodného materiálu v rodinných domoch,
 ďalší ročník súťaže o najkrajší pozemok,
 Kamence – M. Nešporu – zastávka autobusov SAD z a do Žiliny, Čadce
 lavičky na ul. Belanského,
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 pieskoviská a psičkári
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 zistíme možnosť umiestnenia lavičiek na ul. Belanského
 odkonzultujeme so SAD možnosť zastavovania autobusov
 p. Randa:
 kúpalisko – prehodnotiť zmluvu, vypovedať ju
 chýbajú verejné toalety v meste
 chodník od kostola sv. Jakuba – osvetlenie
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 je dohoda s prevádzkovateľmi reštauračných zariadení na námestí o možnosti používania
WC v ich objektoch. Aj v našej budove na prízemí je to možné.
 p. Holienčik:
 chodník pri škole strojníckej – VÚC je v jednaní s mestom ako za akých podmienok
bude možné sprístupniť tento chodník pre verejnosť
 p. Neslušan:
 predložil písomný návrh na uznesenie – viď príloha č. 2
 kanalizácia, jarok Neslušská cesta
 nový elektrický stĺp, obsypaný je makadamom, ten sa zosypáva na cestu pod kolesá
áut, až do okien domov lietajú kamienky. Elektrikári nech to zhutnia
 posledný rozhlas – nefunkčný
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
I. prerokovalo v bode programu č. 18 a 19 poslanecký návrh na uznesenie
II. schvaľuje, aby v rámci už prijatého uznesenia o posilnení kamerového systému mesta bola
v čo najkratšom možnom čase umiestnená jedna z kamier aj v priestore časti námestia –
pešej zóny, pri reštaurácii Arkára a Manon.
(10/0/0/2 – uznesenie bolo schválené)
 p. Poláček:
 výrub drevín – boli podané žiadosti ešte na jeseň, či platia aj na tento rok
 značky po ceste zelené, modré, červené – čo to je?
Odpovedala p. Kočišová, odd. ŽP:
 tie žiadosti čo boli podané na jeseň platia
 p. Šerík:
 dom 613 – problém s dverami, požiadať cez Kysucu o nápravu
 výzva na zariadenie merania čistoty ovzdušia – ako to stojí? Stále sú aktívne výzvy
 ul. Kollárova – urobené parkovisko, občania však už parkujú aj na druhom ihrisku
 kôš na kompost na ul. Kollárova – Lipová
Odpovedala p. Moravčíková, odd. ŽP:
 koše na bioodpad sú zatiaľ iba k rodinným domom
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 zistíme aký je stav s uvedenými výzvami a v prípade možností budeme reagovať
 p. Mičian:
 ul. Sládkovičova 1232 – preliezka pre deti alebo hojdačka
 osadenie kociek pri ihrisku, parkujú tam autá
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ul. Sládkovičova 1231 – zrkadlo
zákazová značka pri križovatke aspoň pre 3 autá
informačná tabuľa z dotácií VÚC, kde to je?
opravená diera pri p. Macákovi, je tam znova v strede cesty, to znamená, že bola zle
opravená
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 osadenie kociek – urobíme v rámci rozširovania parkovacích miest
Odpovedal p. Ježo, prednosta MsÚ:
 zákazová značka pri križovatke – zo zákona sú určité metre pred križovatkou, kde sa
nemôže stáť
 p. Drexler:
 Dubie – šikmé parkovanie
 parkovanie priamo v križovatke
 pozemky Hurbanova – zvolať pracovné stretnutie
 rozkopávka mesta pre teplovody, kedy začne?
 separovaný zber plastov – z rodinných domov dať vývoz 2 krát do mesiaca
Odpovedal p. Hartel, primátor mesta:
 šikmé parkovanie – požiadavku na úpravu prejednáme opäť s firmou Schaffler
 rozkopávka teplovody – malo by to byť tento rok
Odpovedal p. Ježo, prednosta MsÚ:
 parkovanie – žiadali sme zákazovú značku
Odpovedala p. Moravčíková, odd. ŽP:
 vývoz plastov – robia sa toho času kontroly, plasty separuje cca 40 % ľudí. Vrecia pri
domoch nie sú naplnené.
 p. Poláček:
 nejaký dobrák rozhadzuje po meste otravu pre psíkov
 kedy sa odváža biologický odpad?
Odpovedala p. Moravčíková, odd. ŽP:
 odvoz biologického odpadu začína od apríla
 p. Hartel, primátor mesta – vyzval na nominácie na ocenenie občanov mesta –
zdôvodnenie.
K bodu č. 20:
Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a 30.
zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.
Mgr. František Šerík
I. overovateľ

Ing. Miloš Ševec, PhD.
II. overovateľ

JUDr. Ľubomír Ježo
prednosta MsÚ

Ing. Ján Hartel
primátor mesta
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