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Chcel by som sa op!ta" pána pri-
mátora, ko#ko mesto zaplatilo za 
inaugura$nú hostinu?

Slávnostná inaugura!ná recepcia je 
v"znamná spolo!enská udalos#, ktorá sa 
usporadúva pri príle$itosti zvolenia no-
vého primátora jedenkrát za %tyri roky. Je 
samozrejmos#ou, $e túto recepciu usku-
to!&uje ka$dé mesto, preto$e funkcia 
primátora patrí medzi najv"znamnej%ie 

funkcie v meste a aj v'ake takejto recepcii nov" primátor nadvia$e v"znam-
né kontakty s osobnos#ami mesta i regiónu. Z tohto dôvodu by mala ma# 
inaugura!ná recepcia ur!itú spolo!enskú úrove&. Na inaugura!nej recepcii, 
ktorá sa uskuto!nila 27.12.2010 v Dome kultúry v (adci, sa zú!astnili okrem 
primátora aj v%etci poslanci mesta (adca s rodinou a iné v"znamné osobnosti 
mesta (adca a Kysuckého regiónu.  Túto recepciu zabezpe!ovalo e%te b"valé 
vedenie mesta.  Na recepcii sa zú!astnilo 300 osôb a mesto za &u zaplatilo 
presne 2 909,84 ). Táto suma nepredstavuje $iadne radikálne nav"%enie 
v porovnaní s poslednou inaugura!nou recepciou v roku 2006, kedy za túto 
inaugura!nú recepciu bola vyplatená suma 80 000 SK (2 655,513 )).

Otázka primátorovi

Vo februári odporu!í Komisia 
sociálno-zdravotná a bytová pri MZ  
v (adci pridelenie vo*n"ch mestsk"ch 
nájomn"ch bytov.

Podmienky na získanie nájom-

Základnou podmienkou  prenajatia, 
teda pridelenia  mestského nájomného 
bytu,  je evidencia !iadosti. +iados# 
na predpísanom tla"ive sa podáva 
v podate#ni Mesta $adca. V tla!ive 
je potrebné uvies#, kto !iada o byt, 
z ak%ch dôvodov, zamestnanie $iada-
te*a, príjem z uvedeného zamestnania  
alebo in" príjem.

Kritéria, podmienky a zásady pri 

Mesto (adca má schválené V&eo-
becne záväzné nariadenie o zásadách 
hospodárenia s bytov"m fondom  
vo vlastníctve mesta  a taktie$ Zásady 
na pride#ovanie bytov postaven%ch 
zo 'FRB.  V zmysle VZN a Zásad  
na pride*ovanie bytov je podmienkou 
na zaradenie $iadosti do evidencie 
$iadate*ov trval% pobyt v meste (adca 
a tie$  !iadate# nesmie by( vlastní-
kom inej nehnute#nosti vhodnej  
na b%vanie. V prípade rozhodovania 
o pridelení bytu je zostavené poradie 

naliehavosti, ktoré je predlo$ené  
na odporu!enie Komisii sociálno-
zdravotnej a bytovej pri MZ v $adci. 
Po doporu!ení komisiou primátor 
mesta ude#uje súhlas na pridelenie 
bytu.  Poradie naliehavosti sa ur!uje 
pod*a d,$ky evidencie $iadosti a nalie-
havosti rie%enia situácie, zoh*ad&ujú sa 
sociálne, príjmové a iné kritériá.

V mesiaci február bude zasada# 
Komisia sociálno-zdravotná a bytová, 
ktorá odporu!í pridelenie vo*n"ch 
mestsk"ch nájomn"ch bytov. Posled-

n% bytov% dom by 
mal by# dokon!en" 
v priebehu mesia-
ca máj. V uvedenom 
bytovom dome bude 
34 bytov, z toho 18 
dvojizbov"ch a 16 
trojizbov"ch. 

Platba za nájom 
Ka$d"  nájomca 

bytu platí mesiac vo-
pred  platbu, ktorá sa 
skladá z nájomného 
a slu$ieb spojen"ch 
s b"vaním. Celková 
suma je rozdielna 
v závislosti od  ve*kos-
ti bytu a tie$  po!tu 
!lenov  u$ívajúcich 
byt. Poplatky v  nov"ch 
bytov"ch  domoch 

sú nasledovné: za jednoizbové byty  
je celková suma priemerne 170 ),  
za dvojizbové byty 300 a! 310 ), a 
pri trojizbov%ch bytoch sa predpo-
kladá suma do 350 ). Navy&e sa platí 
za elektrickú energiu.

Nové $iadosti evidujeme pod !. 580, 
av%ak  toto !íslo nezodpovedá reálnej 
skuto!nosti. V tomto po!te sú e%te aj 
$iadatelia, ktor"m u$ bol pridelen" byt 
a tie$ tí, ktorí momentálne odmiet- 
li byt, alebo nesp,&ajú podmienky.  
Po odovzdaní posledného bytového 
domu sa poradovník zaktualizuje .

Silvia Cisáriková

Pri príle$itosti krásneho $ivotného jubilea, 
97 rokov, nav%tívil d&a 31. januára 2011 oslá-
venky&u, Rozáliu Barancovú, primátor mesta 
(adca Ing. Milan Gura. Do 'al%ích rokov jej 
za$elal pevné zdravie, ve*a %#astia a Bo$ieho 
po$ehnania. Pani Rozália neskr"vala prekva-
penie i dojatie. 

Narodila sa v Divine pri +iline a je vdova. 
Obyvate*kou Domova seniorov a domova soci-
álnych slu$ieb na ul. M. R. -tefánika v (adci je 
od augusta 2005. Ako nám prezradila, v domove 
sa jej ve*mi pá!i, aj ke' sa ob!as nudí, preto$e 
vraj nemajú kravu, ktorú by mohla chodi# doji# 
zav!as rána tak, ako za mlada, a dokonca nesadia 
ani zemiaky, ktoré by mohla okopáva#. Optimiz-
mus a dobrú náladu jej v dobrom zmysle slova 
závidia aj podstatne mlad%ie ro!níky. Mo$no 
práve preto e%te nikdy nele$ala v nemocnici 
a nepotrebuje ani $iadne lieky. 

Pri lú!ení nezabudla pani Rozália pripo-
menú#, $e o rok sa pri oslave jej 'al%ích narode-
ním opä# stretneme v domove seniorov.

    Martina Palárcová

Z dôvodu zmien na postoch vedúcich od-
delení a referátov oznamujeme ob!anom 
nové kontaktné údaje:

Zástupca primátora
Ing. Franti%ek Prívara, 
e-mail: frantisek.privara@mestocadca.sk
Ing. Rudolf Cyprich, 
e-mail: rudolf.cyprich@mestocadca.sk

Oddelenie organiza"no – administra-
tívne
Vedúca oddelenia: Ing. Mária Goreková, 
e-mail: maria.gorekova@mestocadca.sk

Referát personálny, mzdov%, matriky a 
evidencie obyvate#stva
Vedúca referátu: Janka Mur!ová, 
e-mail: janka.murcova@mestocadca.sk

Referát technického zabezpe"enia
Vedúci referátu: Marián Martiniak, 
e-mail: marian.martiniak@mestocadca.sk

Referát organiza"n% a informatiky
Vedúci referátu: Ing. Ján Bazger, 
e-mail: jan.bazger@mestocadca.sk

Oddelenie ekonomické a správy ma-
jetku
Vedúca oddelenia: Mgr. Erika Dávidiková, 
e-mail: erika.davidikova@mestocadca.sk

Referát *nancií a správy majetku
Vedúci referátu: Ing. Alojz Kozo&, 
e-mail: alojz.kozon@mestocadca.sk

Referát daní a poplatkov
Vedúca referátu: Ing. Tatiana Krko%ková, 
e-mail: tatiana.krkoskova@mestocadca.sk

Právne  oddelenie
Vedúca oddelenia: JUDr. Zuzana Ceni-
gová, 
e-mail: zuzana.cenigova@mestocadca.sk

Oddelenie !ivotného prostredia a odpa-
dového hospodárstva
Vedúci oddelenia: Ing. .ubomír Vojár 
PhD., 
e-mail: lubomir.vojar@mestocadca.sk

Referát !ivotného prostredia
Vedúci  referátu: Ing. Peter -vábik, 
e-mail: peter.svabik@mestocadca.sk

Referát odpadového hospodárstva
Vedúca referátu: Ing. Zdenka Ondra%i-
nová, 
e-mail: zdenka.ondrasinova@mestocadca.sk

Oddelenie dopravy, ÚP, stavebného 
poriadku a investi"nej "innosti
Vedúci oddelenia: Ing. Franti%ek -!ury, 
e-mail: frantisek.scury@mestocadca.sk

Referát územného plánovania, dopravy, 
technickej infra&truktúry a investi"nej 
"innosti
Vedúci referátu: Ferdinand Gon%!ák, 
e-mail: ferdinand.gonscak@mestocadca.sk

Oddelenie regionálneho rozvoja a ces-
tovného ruchu
Vedúci oddelenia: RNDr. Miloslav -ulgan, 
CSc., 
e-mail: miloslav.sulgan@mestocadca.sk

Oddelenie sociálnej starostlivosti, zdra-
via, b%vania a podnikate#skej  "innosti 
Vedúca oddelenia: Ing. Bo$ena Cve!ková, 
e-mail: bozena.cveckova@mestocadca.sk

Oddelenie kultúry a medzinárodn%ch 
vz(ahov
Vedúca oddelenia: Mgr. Katarína -ul-
ganová, 
e-mail: katarina.sulganova@mestocadca.sk

Oddelenie &kolstva, mláde!e a &portu
Vedúci oddelenia: Mgr. Marián Fúrik, 
e-mail: marian.furik@mestocadca.sk

Referát  &kolstva a &kolsk% úrad
Vedúci referátu: Mgr. Marián Krá*, 
e-mail: marian.kral@mestocadca.sk

V t"$dni od 24. do 28. januára 2011 
sa mestské základné %koly aj po!as 
popolud&aj%ích hodín zaplnili dro- 
bizgom. Budúci prvá!ikova sa v sprie-

vode svojich rodi!ov pri%li zapísa#  
do 1. ro!níka povinnej %kolskej do- 
chádzky. Na %iestich základn"ch 
%kolách (Z-, Rázusova, Z- J. A. Ko-

menského, Z- M. R. -tefánika, Z- 
s M- Podzávoz, Z- s M- Horelica, 
Z- Milo%ová u Prívary), ktor"ch zria-
'ovate*om je Mesto (adca,  si v %kol-
skom roku 2011/2012 za!ne plni# 
svoje %kolské povinnosti celkom 264 
detí. Najviac prvá!ikov prejde brá-
nami Základnej %koly na Rázusovej 
ulici v (adci, kde si do lavíc zasadne 
a$ 90 mal"ch %kolá!ikov. Najmenej 
detí – len 16 –  sa prihlásilo na %koly 
v mestsk"ch !astiach Milo%ová u Prí-
vary a Horelica. Z celkového po!tu 
zapísan"ch $iakov nav%tevovalo pred-
%kolské zariadenie 97,4 % detí, !o je 
nepochybne pozitívna skuto!nos#.
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Za!iatkom vla"aj#ieho decembra, 
tesne po vo$bách, sa na Mati!nom 
námestí v %adci zrazu objavila socha 
Petra Jilemnického. Po prinavrátení 
svojho !asu taktie& odstránenej busty 
Ivana Hálka do areálu nemocnice 
v %adci pred pár rokmi to bol druh' 
o!akávan' krok v náprave ch'b, ku kto-
r'm do#lo  v minulosti. Obaja, Hálek 
i Jilemnick', pri#li na Kysuce v dobe, 
ke( to bol zapadnut', zaostal', tmav' 
kút Slovenska. Nepri#li tu na v'hodné 
a dobre platené úradnícke pozície ako 
ve$ká vä!#ina ich rodákov, ale so snahou 
nezi#tne  pomáha), dvíha) $ud a pomery 
zo zaostalosti. Sved!í o tom ich &ivot 
a dielo. Prinavrátením ich pomníkov  
mô&e mesto zmaza) bi$ag nekultúrnosti 
a xenofóbie, ktor'm bolo ozna!ované 
v rokoch po ich  odstránení.  

Návrat vyvolávajúci otázky
Prinavrátenie sochy Jilemnického do 

mesta v#ak vyvoláva viaceré otázniky. 
Prvá otázka je spojená s technick'm sta-
vom sochy. Po!as mnohoro!ného neod-
borného uskladnenia  do#lo k po#kodeniu 
jej povrchu, tak&e pôsobí ako za#pinená. 
Vy&aduje si odborné o#etrenie.  

Druh'm  je spôsob, ktor' bol zvo-
len' na jej prinavrátenie. Socha bola 
postavená nar'chlo, akoby provizórne, 
technicky, nie spolo!ensky. Nebola 
znovu odhalená. Zaslú&ila si dôstojnej#í 
návrat. Najmä preto, !o mu predchá-
dzalo. Tretiu otázku vyvoláva jej umiest-
nenie. Pôvodne bola socha umiestnená  
dôstojne, v par!íku ved$a Domu kultúry, 
s  architektonicky upraven'm okolím, 
ktoré tam vydr&alo dodnes. *tvrtá otáz-
ka  súvisí s tou predo#lou. Peter Jilem-
nick' má teraz v meste dva pamätníky. 
Sochu na Mati!nom námestí a bustu 
s pamätnou doskou na #kole, kde u!il  
(na stene, ktorá je dôkazom zanedba-
nosti celého objektu). Pri v#etkej úcte 
k jeho  zásluhám, ktoré si získal  u Kysu-
!anov,  je to neprimerané, nadbyto!né. 
Pripomína to !asy, ke( okrem sochy 
a busty bolo pod$a neho pomenované aj 
teraj#ie Mati!né námestie, aj #kola, kde 
u!il, aj ulica, na ktorej tá #kola stála. 

O mesiac, 19. marca tohto roku, si 
pripomenieme 110. v'ro!ie narodenia 
Jilemnického. Je to príle&itos) k tomu, 

aby sme opä) zhodnotili  jeho &ivot 
a dielo, najmä vo vz)ahu ku Kysuciam 
a aby sme s definitívnou platnos)ou 
rozhodli o umiestnení jeho sochy 
v na#om meste. Ako jedno z rie#ení 
prichádza do úvahy areál b'valej #koly 
na  Hlinkovej ulici, na mieste, ktoré 
má predsa len najbli&#iu väzbu s jeho 
pôsobením u nás. Do!asne by ju bolo 
mo&né  umiestni) na pôvodnom mieste. 
Hoci par!ík, kde stála, u& nepatrí mestu, 
mohla  by sa jeho !as) na ten ú!el prena-
ja) od nového majite$a a& do !asu, k'm 
tam nedôjde k pripravovanej v'stavbe 
obchodn'ch priestorov. Sú v#ak mo&né 
aj iné alternatívy.  

Spolok priate$ov %adce odporú!a 
usporiada) v tejto zále&itosti verejnú 
diskusiu, v ktorej by obyvatelia mesta 
mohli vyjadri) svoju mienku a navrhnú) 
najoptimálnej#ie rie#enie, ktoré potom 
s de+ nitívnou platnos)ou schváli Mest-
ské zastupite$stvo v %adci. Orgán, ktor' 
pred rokmi rozhodol o odstránení so-
chy, má teraz príle&itos) napravi) chybu 
svojich predchodcov.  

PhDr. Rudolf Gerát 
predseda Spolku priate#ov !adce

V %ade!ke u Králi privítali v nede$u 
ráno 30. januára turistov z cel'ch 
Kysúc. Miestni nad#enci turistiky sa 
po dohode s oddielom turistiky pri TJ 
Lokomotíva v %adci rozhodli pripravi) 
tradi!nú Striebornú stopu Kysuckej 
ly&iarskej magistrály. V miestnej !asti 
u Králi, kde bol #tart aj cie$ dvoch kva-
litne pripraven'ch trás, si 30 turistov 
u&ilo !aro okolitej prírody. Turistov 
privítal p. Pavol *trba, poslanec Mest-
ského zastupite$stva v %adci. In#trukcie 
o (al#om priebehu a charaktere trás 
poskytol prítomn'm p. Pavol Gomola, 
ktor' bol hlavn'm komisárom tohto 
vydareného podujatia. Mrazivá, sln-
kom zaliata krajina prijala do svojho 
náru!ia nedo!kav'ch a zvedav'ch tu-
ristov. Na !ele ich sprevádzal a zaujíma-
vé informácie podával turistick' vodca 

Ignác *im!isko. Turisti tak mohli lep#ie 
spozna) tento malebn' kút kysuckej 
krajiny. Pokojn' a miestami pôvodn' 
charakter kysuckej dediny zanechal 
u v#etk'ch ú!astníkov príjemné pocity 
zo zimnej turistiky. Zaujímavé doliny, 
potoky s !istou vodou, zo v#etk'ch 
strán dostupné hrebene a vrcholky 
kopcov poskytujúce v'h$ady #iro-
ko-(aleko na v#etky svetové strany. 
Za krásne zá&itky a upravené trate (a-
kujú turisti aj p. Antonovi *korvánkovi 
a najmlad#iemu Adamkovi Hudecovi. 
Celkovú kvalitu podujatia si pochva$o-
val aj najstar#í ú!astník  p. Milan To-
man. Oddiel turistiky v %adci sa te#í 
na (al#iu spoluprácu pri nasledujúcom 
ro!níku v %ade!ke u Králi.

Cyril Vakula, 
TJ Lokomotíva v !adci

Regionálny futbalov' zväz usporiadal 5. februára 2011 
v %adci turnaj star#ích &iakov o Pohár predsedu ObFZ 
Kysúc (10. ro!ník), ktor' mal svojich hrdinov, porazen'ch 
i #)astn'ch ví)azov. Pekné mláde&nícke podujatie u& pä) rokov 
zastre#ujú kysucké mestá %adca, Kysucké Nové Mesto, Tur-
zovka a Krásno nad Kysucou. Po #tyroch rokoch sa podujatie 
dostalo opä) pod zá#titu %adce a primátor mesta Milan Gura 
spolu s ostatn'mi hos)ami podujatie otváral a dekoroval naj-

lep#ích. Mesto %adca prispelo aj pohármi a trofejami. 
O cenn' pohár si zahralo 12 dru&stiev z Kysúc. Po!as 

celého d"a bolo vidie) ve$a pekn'ch a neraz vyrovnan'ch 
zápasov, kedy bol ví)az ur!en' a& po pokutov'ch kopoch. 
Ka&dé dru&stvo si odnieslo diplom, sú!as)ou ktorého bola 
aj jeho fotka priamo z turnaja a cenu pre najlep#ieho hrá!a. 
Po(akovanie patrí v#etk'm $u(om, ktorí organizovali tento 
turnaj a samozrejme aj trénerom a hrá!om.

Smutn'm hrdinom bol nakoniec najlep!í brankár celého 
podujatia Peter "erveník, ktor' nepremenil závere!nú 
penaltu a z ví)azstva sa tak te#ili u& hrá!i z Krásna. Cestu 
za prvenstvom tímu u$ah!il najlep!í strelec, desa)gólov' 
Kristián Gábor. V zápase o tretie miesto sa stretli hrá!i 
KNM a Skalité. O bronzov'ch medailách Kysu!anov 
rozhodol jedin' gól, Skalité tak obsadilo #tvrté miesto. 
Za bronzov'ch medailistov nastúpil naju#ito$nej!í hrá$ 
celého turnaja Luká! Martin$ek, #tvrtú individuálnu cenu 
fair play si od ObFZ Kysúc vyslú&ila Darina "ier%avová, 
jediné diev!a, ktoré nastúpilo v drese Novej Bystrice. Tá 
skon!ila za siedmou Turzovkou na ôsmej prie!ke.

Popri primátoroch spomínan'ch  miest, sa turnaja zú-
!astnili aj predseda ObFZ Stanislav *pila, podpredsedovia 
Milan *korník a Ján Studen', (al#í !inovníci zväzu a !lenovia 
Komisií ObFZ.

pb,eg

Turisti na Striebornej stope KLM

Linda Najdeková, Romana Macurová, Patrik Kulla, Vanesa Kyzeková, Lívia Orav-
cová, Timotej Zborovan!ik, So+ a Hanuliaková, Jakub Halvoník, Anna Tománko-
vá, Natália Voj!iniaková, Sára Plazáková, Ivan Najdek, Daniel Kadlubec, Denisa 
Kubicová, Milan Homola, Dávid *ustek,  So"a Sucho"ová, Adam Pon!ka, Michal 
Valko, Luká# Trembo#, Emanuel Horváth

Du#an Pa#trnák a Stanislava Marejková, Vladimír Budo# a Jaroslava %asnochová, 
Jozef Kuljovsk' a Jana Ku!avíková, Martin Poliak a Zuzana Zu#!áková

Jozef  Gerat 70 r., *tefánia Trli!ková 84 r.,  Adela Ko!íbová 26 r., Margita Rebro-
#ová 77 r., Franti#ek Klie#tik 65 r., Ondrej Greno 79 r., Marian Ro#tár 88 r., Anna 
Tomeková 84 r., Mária Králová 86 r., Ladislav Franek 54 r., Vincent Michalina 64 
r., Jozefa Soj!áková 80 r.

Kultúrne a informa!né centrum mesta %adca a Centrum vo$ného !asu pripravujú 
zábavno-sú)a&nú show Kysuce majú talent, ktorej sa mô&u zú!astni) talentovaní 
sú)a&iaci a prezentova) sa v 4 sú)a&n'ch disciplínach: hudba (spev, hra na hudobn' 
nástroj...), tanec (disco, folklór, spolo!ensk' tanec...), #port (&onglovanie, gym-
nastika...) a divadlo (zabáva!, imitátor, recitátor...). Sú)a&e sa mô&u zú!astni) v#etky 
vekové kategórie od  7 rokov.  

Spôsob prihlásenia: vyplnenú prihlá#ku, ktorú získate v KIC alebo v CV% treba 
osobne prinies) alebo zasla) do 14. 3. 2011 na adresu: Kultúrne a informa!né cen-
trum mesta %adca - Dom kultúry, Mati!né námestie 1434, 022 01  %adca, alebo 
Centrum vo$ného !asu, Kuku!ínova 2851, 02201 %adca.

V prípade postupu do neverejného v'berového kola bude záujemcom presn' 
dátum, miesto a !as oznámen' telefonicky alebo písomne. Neverejné v'berové kolo 
sa uskuto!ní 18. 3. 2011. Finále sú)a&e sa uskuto!ní v mesiaci máj 2011.

Bli#!ie informácie:
Kultúrne a informa$né centrum mesta "adca, tel. $: 041/ 43 221 21
Centrum vo&ného $asu "adca, tel. $. 041/ 433 41 80

$$

Otázka: Mohli by ste, prosím Vás, 
zlikvidova' viaceré mobilné reklamné 
púta$e, ktoré sú roztrúsené po meste? 
Komunálne vo&by u# dávno skon$ili, 
som presved$en(, iste budú so mnou 
súhlasi' viacerí, #e stratili opodstatne-
nie. Prípadnú faktúru  za odstránenie 
predlo#te jednotliv(m kandidátom, 
ktorí sú na nich vyobrazení. Mesto sa 
dá skrá!li' aj príjemnej!ím spôsobom. 
)akujem.

Odpove*: Na území Mesta !adca sa 
nachádzajú viaceré reklamné zariadenia, 
ktoré boli umiestnené bez príslu"ného 
povolenia stavebného úradu. Príslu"n# 
stavebn# úrad vo veci koná a u$ vydal 
aj rozhodnutia o odstránení niektor#ch 
nepovolen#ch reklamn#ch zariadení. 
Mobilné reklamné zariadenia (nie pev-
ne spojené so zemou) sú umiestnené 
na mestsk#ch pozemkoch na základe 
zmluvy, ktorú má Mesto !adca uzatvo-
renú s ARD, spol. s  r. o. %ilina. Tieto 
zariadenia boli umiestnené spomínanou 
spolo&nos'ou. Mesto !adca v najbli$"ej 
dobe zvolá rokovanie a bude po$adova' 
ich odstránenie.

Otázka: Poprosím, aby ste sa vyjad-
rili k mojej otázke, pre$o mesto vyu#íva 
slu#by súkromnej televízie KTV a nie 
mestskej televízie VA+A TV?

Odpove*: Mesto nevyu$íva slu$by 
súkromnej televízie KTV. Ak je pozvan# 
predstavite( mesta do diskusnej relácie 
samotnou súkromnou televíziou, mesto 
za takúto slu$bu neplatí ni&, rovnako 
ako aj pri ostatn#ch celoslovensk#ch, &i u$ 
verejnoprávnych alebo súkromn#ch médií. 
O vysielaní a koncepcii televízie Va"a TV 
sa rozhodne v najbli$"ích d)och.

Silvia Cisáriková
poradca primátora 
pre styk s médiami

Otázka: Chcem sa op(ta', pre$o mes-
to "adca nerie!i tak( problém, ako je 
smetisko v nezákonnej blízkosti rodin-
n(ch domov a e!te za d(chanie zápachu 
im ú$tuje poplatky za smeti? Nikde 
na Slovensku ani v blízkych krajinách 
nie je smetisko v takej bezprostrednej 
blízkosti obytn(ch zón ak(mi sú Svr$i-
novec, mestská $as' Podzávoz. Krásna 
vstupná brána pre prichádzajúcich 
z "iech a Po&ska do mesta "adca  - 
smetisko s neznesite&n(m zápachom a 
haldami smetí.

Odpove*: V minulosti bola na území 
mesta !adca vybudovaná skládka tuhé-
ho komunálneho odpadu v &asti !adca 
- Podzávoz. Pred vydaním územného 
rozhodnutia b#val#m Okresn#m úradom 
v !adci , odbor $ivotného prostredia bol 
posudzovan#  zámer úpravy a v#stavby 
existujúcej skládky Ministerstvom $i-
votného prostredia SR z h(adiska $ivot-
ného prostredia, ktoré odporu&ilo jeho 
realizáciu a nenamietalo, $e smetisko je 
v nezákonnej blízkosti rodinn#ch domov. 
Ku v"etk#m konaniam, vrátane procesu 
posudzovania vplyvov na $ivotné prostre-
die boli priz#vaní aj vlastníci rodinn#ch 
domov, ktorí si  mohli uplat)ova' námiet-
ky a pripomienky, ktoré boli zapracované 
do jednotliv#ch rozhodnutí.

Poplatky za komunálny odpad v meste 
!adca sa vyrubujú  v zmysle schváleného 
v"eobecne záväzného nariadenia( *alej 
len VZN)  &.100/2009. Návrh tohto VZN 
bol vyvesen# na úradnej tabuli aj na 
internetovej stránke mesta v &ase od 12. 
11. 2009 do 2. 12. 2009. Vo&i návrhu ne-
boli vznesené $iadne pripomienky. VZN 
&. 100/2009 bolo schválené Mestsk#m 
zastupite(stvom  d)a 27.11.2009.

Zdenka Ondra%inová
odd. &iv. prostredia 

a odpad. hospodárstva


