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Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva

ROK V!"KA ÚVERU SUMA, KTORÚ MÁ MESTO #ADCA
ZAPLATI$ K 31. 12. 2011

2008 967 409 ! 729 771 !

2009 3 419 503 ! 2 945 023 !

2010 1 818 369 ! 1 738 600 !

SPOLU 6 205 281 % 5 413 394 %

(r)

Úvery, ktoré budú Mesto Čadca ešte dlho bolieť

POĎAKOVANIE

Primátor sa stretol s občanmi Milošovej

Založenie Oblastnej organizácie 

cestovného ruchu KYSUCE
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Zber a zvoz nebezpe!n"ch odpadov 
(NO) vytrieden"ch z komunálnych 
odpadov – od ob!anov:
16. 3. 2012  (piatok)
o 8.00 – u Sihelníka, u Kyzka
o 8.45 – u Krko!ky, u Buty, osada 
K"#erka
o 9.45 – sídlisko K"#erka – ul. SNP, 
Okru$ná, Komenského, Chalupkova
o 10.15 – sídlisko III. – ul. Mierová, 
Go#árova, Rázusova, %kolská, Hurba-
nova, Martinkov potok, ul. J. Kollára, 
&. Podjavorinskej, Palárikova, Malá 
ul., Bajzova, &. Janotu, Bottova, Pribi-
nova, Dukelsk"ch hrdinov

Harmonogram jarného zberu odpadov v meste

o 11.15 – sídlisko II. – ul. Hviezdosla-
vova, Sládkovi#ova, Hrancova, Moy-
zesova, %túrova, Májová, Kuku#ínova, 
Kys. cesta, Hollého
o 12.00 – sídlisko 'arec – ul. Ja!íkova, 
M. R. %tefánika, Bernoláka, J. Krá(a 
o 13.30 – Horná. ul. – od predajne 
ELKA, smer Rieka a$ po Vojty – oto#-
ka autobusu
17. 3. 2012 (sobota)
o 8.00 – Horelica u Samsona, u Klim-
ka, u Leme!i, u Janka, u Sventka, 
u Nem#aka, u Bele!a, na Brehu, u Ve!-
#ary, Bargary, Ber#áka, Mu)aka, 
u Capka, Bukov, Draho!anka, u Koty-

ry, u Michaliny
o 9.40 – Slovanská cesta, Podzávoz – 
pohostinstvo „Stra#ia nô$ka“ 
o 10.00 – *ade#ka, od Z% Podzávoz po 
oto#ku autobusu *ade#ka u Králi
o 11.10 – Milo!ová, od penziónu Do-
mes po oto#ku autobusu Mego)ky 

Nebezpe!né odpady musia by# vy-
lo$ené na sídliskách pri jednotliv"ch 
blokoch na chodníkoch, prípadne pri 
zbern"ch nádobách a v osadách pri 
hlavnej ceste do uvedeného !asového 
termínu v dan" de% pod&a rozpisu.

V rámci zberu mô$u ob#ania odo-
vzda+ nasledovné druhy odpadov z do-
mácnosti: farby, rozpú!+adlá, kyseliny, 
zásady, fotochemické látky (riadne 
uzavreté nádoby), pesticídy, $iarivky 
a in" odpad obsahujúci ortu+, vyrade-
né zariadenia obsahujúce chlór, uóro-
vané uh(ovodíky, oleje, farby, lepidlá, 
detergenty, cytotoxické a cytostatické 
lie#ivá, batérie a akumulátory, vyrade-
né elektronické a elektrické zariadenia, 

Mesto 'adca pravidelne zabezpe!uje zber a zvoz komunálnych odpadov na 
území mesta od ob!anov. Touto cestou chceme po$iada# v(etk"ch ob!anov 
o spoluprácu pri uvedenej !innosti za ú!elom zlep(enia !istoty v meste, 
ako aj zní$enia cien samotného zvozu odpadov. Je povinnos#ou poplatní-
ka nevyhadzova# nebezpe!né odpady do prírody, prípadne ich zmie(ava# 
s ostatn"mi komunálnymi odpadmi. Preto Mesto 'adca zabezpe!í zber 
a zvoz uveden"ch odpadov nasledovne:

� Chcem sa op"ta#, ako mám postu-
pova# pri tejto zále$itosti: pred 1,5 
rokom som kúpil byt a jeho pôvod-
n" majite& stále neodhlásil trvalé 
pobyty osôb z tejto adresy (viem to 
pod&a toho, $e mesto stále doru!uje 
volebné materiály na túto adresu). 
Ako mám postupova#? Mô$em aj ja 
odhlási# jeho trval" pobyt s t"m, $e 
preuká$em, $e som od pôvodného 
majite&a byt kúpil?

Ako nov" vlastník bytu mate mo$-
nos+ zru!i+ trval" pobyt jeho b"valému 
vlastníkovi pod(a zákona 253/98 Z. z., 
§ 7, písmená f. Ak ste v"lu#n"m vlast-
níkom len Vy ako osoba, treba predlo-
$i+ na zru!enie pobytu list vlastníctva 
na právne úkony, ob#iansky preukaz 
a osobne sa dostavi+ na Mestsk" úrad 
– úsek evidencie obyvate(ov (spolo#ná 
úradov)a MsÚ). V prípade ak"ch-
ko(vek nezrovnalostí nás kontaktujte 
na #. t. 4302281.
� Viem, $e je v 'adci a okolí snehová 
kalamita, ale ke) po Sídlisku III, 
Mierová ulica premávalo UNC a ani 
nezlo$ilo radlicu, tak  je to zbyto!né. 
V d%och 16. a 17. 2. 2012 nepre(iel 
sídliskom ani jeden klasick" traktor 

s radlicou za 48 hodín. Je samozrejmé, 
$e &udia si pred panelákmi, domami a 
gará$ami sneh odpratali, ale ak" to má 
v"znam, ke) spojovacie ulice sú ne-
prejazdné? UNC vidím premáva#, ale 
kto navrhol tento stroj na údr$bu, ten 
nemá na svojom mieste !o robi#. Sú to 
zbyto!né vyhodené peniaze mesta na 
pohonné hmoty a plat pracovníka.

O tom, #i má vozidlo UNC opod-
statnenie pri zimnej údr$be by sme 
s Vami nesúhlasili. Ak i!lo so zdvih-
nutou radlicou, tak sa presúvalo na 
miesto, kde bolo dispe#erom poslané,  
nie preto, aby sa len tak premávalo. 
Plne Vás chápeme, $e niektoré úseky 
ciest sú upravené neskor!ie, ale upravi+ 
naraz v!etky lokality nie je mo$né. 
Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu. 
Sna$ili sme sa o to, aby sme danú situ-
áciu zvládli #o najskôr a k spokojnosti 
ob#anov. Zodpovední pracovníci boli 
po#as nieko(k"ch dní nonstop v práci, 
aby #o najskôr odstránili sneh z mesta. 
&udia, vrátane subdodávate(sk"ch 
- riem, pracujú zodpovedne a tvrdi+, 
$e sú na nie#o v tejto chvíli zbyto#ne 
vyhodené peniaze, nie je správne. Ale 
aj tak Vám .akujem za upozornenie 

Obyvatelia mesta sa pýtajú
a verte, $e sa sna$íme, aby boli ob#ania 
spokojní.
� Rada by som sa informovala, !i 
je mo$né prenaja# od mesta ve&k" 
kontajner, kde by sme nahádzali 
nepotrebn" odpad, a tie$, aká by 
bola cena tohto prenájmu. Je suma 
jednorazová alebo závisí od !asu 
vyu$itia kontajnera?

Mesto *adca zabezpe#uje pristavenie 
ve(koobjemového kontajnera (.alej len 
VOK), jeho v"voz a zne!kodnenie ko-
munálneho odpadu v )om na základe 
$iadosti fyzickej alebo právnickej osoby. 
'iados+ je potrebné poda+ v podate(ni, 
resp. na odd. $ivotného prostredia a od-
padového hospodárstva Mestské-
ho úradu v *adci. V $iadosti musí 
by+ uveden" názov $iadate(a, dátum 
a presné miesto pristavenia VOK-u, 
taktie$ kontakt na $iadate(a. VOK 
o objeme 7 m/ je pristaven" v po$ado-
van" de).  Poplatok za náklady spojené 
s prepravou a zne!kodnením komu-
nálneho odpadu vo VOK-u sú 147,7 0 
a uhrádza sa po vyfakturovaní nákla-
dov. Poplatok treba uhradi+  jednorázo-
vo v plnej v"!ke. VOK sa pod(a potreby 
poskytuje zvy#ajne na 1-2 dni.

Hlavnou my!lienkou karnevalu a cel"ch fa!iangov je 
rados+ z kon#iacej sa zimy a prichádzajúcej jari. Dnes, ak 
nerátame karneval v Riu de Janeiro, je táto spolo#enská 
udalos+ ob(ubovaná hlavne medzi de+mi. A inak tomu 
nebolo ani v #ad#ianskom dome kultúry, kde sa 19. 2. 2012 
uskuto#nil v rámci nede(n"ch popoludní pre deti  Detsk" 
karneval. Zú#astnilo sa na )om celkovo 420 náv!tevníkov, 
z toho bolo 162 detí v maskách. Tieto #ísla znamenajú 
rekordnú náv!tevnos+.  

So slovom karneval sa neodmyslite(ne spája slovo 
farebn", a naozaj, masky detí boli farebné, originálne, 
nápadité, preto nebolo (ahké vybra+ tie najkraj!ie. 
*lenovia poroty hodnotili  originalitu a prihliadali aj 
na to, #i bola maska ru#ne zhotovená alebo zakúpená 
v obchode. Prvé tri ceny daroval primátor mesta Milan 
Gura. Celkovo bolo ohodnoten"ch 50 masiek. Ka$dé die+a 
dostalo malú pozornos+ v podobe sladkosti. O bohat" 
program sa postarali baletky z Magic flash z Kultúrne-
ho a informa#ného centra mesta *adca (KIC), bru!né 
tane#nice a ma$oretky z Centra vo(ného #asu (CV*) 
a diev#atá z tane#ného súboru JOJA. Do tanca hral DJ 

Rado a moderátorského slova sa ujala Mirka z DDS EVA.  
A samozrejme, nech"bali sú+a$e, v ktor"ch masky mohli 
preukáza+ svoju !ikovnos+. Organizátormi detského kar-
nevalu bolo Kultúrne a informa#né centrum mesta *adca 
a Centrum vo(ného #asu *adca.

(VS)

DETSKÝ KARNEVAL V ČADCI

drevo povrchovo upravené, opotrebo-
vané pneumatiky.

    Mesto *adca bude v rámci jarného 
upratovania zabezpe#ova+ pristavenie 
ve(koobjemov"ch kontajnerov na 
sídliskách, prípadne v okrajov"ch #as-
tiach mesta. Za ú#elom zvozu nadroz-
mern"ch odpadov sa uskuto#ní zvoz 
v období od 19. marca do 2. apríla 
2012. Kontajnery budú rozmiestnené 
pod(a plánu MsÚ *adca na obvykl"ch 
miestach, kde boli umiestnené pri 
jarnom a jesennom upratovaní aj po 
iné roky. V prípade záujmu ob#anov 
o pristavenie kontajnerov na konkrét-
ne miesta, je nutné poda+ písomnú 
$iados+ v termíne do 16.  marca 2012. 
Ka$dá $iados+ bude individuálne 
posúdená za ú#elom zefektívnenia 
zvozu nadrozmern"ch odpadov. Do 
kontajnerov mô$u ob#ania uklada+ 
nadrozmern" odpad, ako sú #asti 
nábytku a podobne. Do uveden"ch 
kontajnerov sa nedáva elektronick" 
odpad a nebezpe#n" odpad. Uvedené 
odpady mô$u by+ odovzdané v rám-
ci zberu NO. Tie$ je potrebné, aby 
druhotné suroviny ob#ania nedávali 

do komunálneho odpadu, ale aby ich 
dávali do nádob na to ur#en"ch.

V termíne od 3. do 5 apríla 2012 
bude zabezpe#ené dozbieranie od-
padov z okolia zbern"ch nádob na 
sídliskách. Je nutné, aby ob#ania po 
uvedenom termíne neukladali odpady 
ako sú napr. #asti nábytku, krabice, 
sanitárna technika do okolia zber-
n"ch nádob, ale aby odpad uskladnili 
napríklad v pivni#n"ch priestoroch do 
#asu .al!ieho dozbierania, o ktorom 
budeme v#as informova+, prípadne 
mô$ete na tento ú#el vyu$i+ predchád-
zajúci zber.

V prípade dodr$ania vy!!ie uvede-
n"ch pokynov a kladného prístupu 
ob#anov sa zlep!i nielen #istota v mes-
te, ale aj kvalita $ivotného prostredia 
v na!om okolí. Bli$!ie informácie 
budú poskytnuté na t. #. 041/4302 
270, 041/4302 224, 0905 470 380, 
resp. osobne na MsÚ *adca, referát 
$ivotného prostredia a odpadového 
hospodárstva.

1akujeme za spoluprácu. 
(r)

Otvorená výzva Mesta Čadca

výtvarníkom, grafi kom a dizajnérom

Mesto *adca sa obracia na v"tvarníkov, gra- kov a dizajnérov s v"zvou na vy-
tvorenie návrhu originálneho loga mesta *adca s prívlastkom Mesto so srdcom. 
Zaslané návrhy posúdi odborná komisia. Vybran" najlep!í návrh bude realizo-
van" a jeho autor bude odmenen" - nan#nou prémiou 500 eur. O v"sledkoch 
budú úspe!ní uchádza#i informovaní do dvoch t"$d)ov od zasadnutia komisie.
Obsah loga tvorí text:   ČADCA

                             MESTO SO SRDCOM

Podmienky ú!asti:
y v"zva sa vz+ahuje na profesionálnych i neprofesionálnych tvorcov v príslu!nom 

odbore vrátane !tudentov  !kôl so zameraním na v"tvarnú tvorbu, gra- ku 
a design
y návrh loga musí by+ spracovan" digitálne a zaslan" na CD nosi#i vo farebnej 

verzii a v jednofarebnej verzii vo formáte JPG, vo vektorovom formáte a CMYK 
farbách
y k zaslan"m návrhom treba pripoji+ stru#n" pro- l a osobné údaje autora návrhu 

(meno a priezvisko, kontakt, adresa bydliska, dátum narodenia, vzdelanie - !kola, 
zamestnanie, resp. oblas+ pôsobenia, realizované projekty, tvorba a pod.)
y návrhy nesp2)ajúce podmienky alebo zaslané po termíne uzávierky budú vy-

lú#ené 
Termín uzávierky zasielania návrhov: 15. marec 2012
Návrhy zasielajte po(tou, resp. osobne na adresu: 
Mestsk" úrad, Námestie slobody 30, 022 01 *adca
na obálku uve.te heslo: LOGO MESTA 
Informácie: 041/430 22 44, kultura@mestocadca.sk

Fa!iangov" #as znamená tradi#n" symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia od 
Troch krá(ov a$ do Popolcovej stredy, kedy za#ína obdobie pôstu.

V utorok 21. 
februára 2012 
sme si priblí$ili 
toto v"nimo#né 
obdobie, ktoré 
sa vyzna#uje 
hlavne vesel"-
mi ma!karn"mi 
maskami pln"-
mi zábavy. 

Tradi#n" Fa-
!iangov" sprie-
vod  mestom 
* adc a  za# a l 
poobede pred Kysuck"m múzeom v *adci, pre!iel smerom k obchodnému 
domu Tempo, cez Mati#né námestie pokra#oval smerom ku Kysuckej kni$nici, 
cez Palárikovu ulicu si to nemieril  rovno a$ k Mestskému úradu *adca, kde ho 
privítal primátor Milan Gura spolo#ne so svojimi zástupcami i zamestnancami 
Mesta *adca. Spolo#ne si i zatancovali, oslávili #as veselosti a hodovania, a sa-
mozrejme, nech"balo i malé pohostenie.

Fašiangový sprievod zavítal

aj k Mestskému úradu v Čadci


