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V prvom rade by som chcel pokra-
!ova" v tom, !o je z môjho poh#adu  
správne nasmerované. T$m je postupné 
vybudovanie a pres"ahovanie podniku 
do priestorov priemyselného parku. Má 
to ale jeden zásadn$ problém a t$m sú 
peniaze. Finan!ná situácia Mesta %adca 
a t$m aj príspevkov$ch organizácií nie 
je dobrá. O v&etkom hovorí tohtoro!n$ 
rozpo!et Mestského podniku slu'ieb. 
Iba pre porovnanie je o 33% ni'&í  ako 
tomu bolo v roku 2010. Z minulého 
roka ostalo viac ako 111.000 ( neuhra-
den$ch faktúr a )al&ie dlhy za nedo-
kon!ené stavebné práce. Je divné, 'e ich 
realizácia za!ala a' koncom novembra, 
kedy bolo jasné, 'e mesto, a t$m aj MPS, 
nemá na ich * nan!né krytie prostried-
ky. Aj napriek tomu je mojím cie#om, 
aby MPS plnil svoje úlohy, pre ktoré bol 
zriaden$ !o najlep&ie a v !o najvä!&om 
rozsahu. Chcem, aby boli pridelené 
* nancie !o najefektívnej&ie vyu'ívané. 
Zárove+ by som sa vyjadril k niektor$m 
!innostiam, ktoré MPS zabezpe!uje pre 
obyvate#ov %adce:

1. Letná a zimná údr#ba ciest
%o sa t$ka zimnej údr'by po mojom 

nástupe som apeloval na okam'ité rie-
&enie problémov, ktoré vznikli v dôsled-
ku !ast$ch porúch vodovodu, v$toku 
vody na vozovky a tvorenia ná#adia. 
Odstránil som v spolupráci so svojím 
zástupcom  viaceré nedostatky, ktoré 
bránili riadnemu chodu zimnej údr'by 
mesta. Letná údr'ba za!ala v predstihu 
!istením ciest od posypového materiálu. 
Nasledova" bude oprava ciest, v$tlkov 
po zime.

2. Vyrezávanie a orezávanie 
stromov

Dbal som osobne na to, aby pod#a 
mo'nosti v&etky oprávnené po'iadavky 
obyvate#ov boli splnené a stromy, ktoré 
je mo'né a robia ob!anom problémy, 
boli bu) odstránené alebo orezané.

3. Verejné osvetlenie
 Mojou snahou bude operatívne 

reagova" na po'iadavky ob!anov. Tak-

tie' som navrhol a za!al v spolupráci 
s vedením mesta realizáciu intenzívnej-
&ieho osvetlenia kritick$ch  prechodov 
v meste %adca. V prípade úspechu 
podanej 'iadosti o * nan!n$ príspevok 
z Ministerstva vnútra SR, by sme chceli 
tento projekt realizova" v !o najkrat&om 
!ase.  V prípade získania * nan!n$ch 
prostriedkov z eurofondov na verejné 
osvetlenie, by sme sa podie#ali na oprave 
sú!asného, alebo jeho rekon&trukcii. 

4. Zvoz TKO a separovan$ zber
Zabezpe!i" zvoz TKO v plnom rozsa-

hu a dba" na dozber odpadkov  a !istotu 
v okolí zbern$ch nádob. Separovan$ 
zber a jeho dotrie)ovanie bolo po mo-
jom nástupe na hranici únosnosti, !o 
sa t$ka kapacít hál, a to hlavne haly na 
Horelici, kde sa triedia plasty. Museli 
sme pristúpi" na do!asne dvojsmennú 
prevádzku a hne) sme za!ali h#ada" 
vhodnej&ie priestory, do ktor$ch by 

Chcem sa op!ta", kto v sú#asnosti zod-
povedá za tvorbu a #lánky v mestsk!ch 
novinách $ad#an?  Ktoré oddelenie 
dáva $ad#an dokopy a kto je osobne 
zodpovedn! za vzh%ad a v!ber #lánkov 
a fotky? 

V sú!asnosti za !lánky v mestsk"ch 
novinách #ad!an zodpovedajú Oddele-
nie kultúry a MV MsÚ (rovnako ako to 
bolo po iné roky) a poradca primátora 
pre styk s médiami. #lánky sumarizuje 
spomínané oddelenie, ktoré má spolu 
s poradcom zna!nú mieru zodpoved-
nosti pri v"bere !lánkov a fotogra$ í. 
Celkov" vzh%ad a gra$ ck" vizuál no-
vín #ad!an u& rie'i dan" t"&denník, 
v ktorom vychádza (napríklad si mô-
&ete v'imnú(, &e noviny #ad!an majú 
zna!ne odli'n" vzh%ad v Kysuciach 
a v Kysuck"ch novinách - MY)

Chcel by som sa Vás op!ta" #i by ne-
bolo mo&né vyhlási" nejakú anketu, 
v ktorej by ste sa op!tali %udu #i by ne-

mali záujem o optickú sie". V $adci na 
K!#erke toto pripojenie nie je mo&né, 
#o je 'koda.

Ankety plánujeme spusti( na o$ ciál-
nej stránke mesta a ur!ite ich obsahom 
mô&e by( aj táto podnetná téma.

Za b!valého vedenia bola zru'ená 
Z( A. Hlinku v $adci. Vä#'ina detí 
prestúpilo na Z( M.R.(tefánika. 
Preto ve%a detí, ktoré chodia do 
'koly z okolia centra mesta, napr. ul. 
Kuku#ínová, Podbre&ie, Pribinová, 
A. Hlinku a iné, prechádzajú cez 
cestu z ulice Podbre&ie cez Kysuckú 
cestu. Je to logické, predsa to je 
najbli&'ia cesta. Nepochopite%né je, 
&e tu je povolená r!chlos" 70km/h! 
Prosím, je mo&nos" tam zariadi", aby 
tam bola zní&ená r!chlos" a vybudo-
van! prechod pre chodcov?

)iadali sme to u& predchádzajúce 
vedenie, ale nemalo záujem o zdra-
vie a bezpe#nos" na'ich detí. V&dy 

sme pres"ahovali aj prevádzku z haly 
na triedenie papiera. Tieto priestory 
sú neustále v pa#be kritiky ob!anov 
pre neporiadok. S"a'nosti sú z môjho 
poh#adu oprávnené. Tento problém 
ob!anov sme sa podujali rie&i" a aj sme 
vyrie&ili. Prevádzky budú pres"ahova-
né pod jednu strechu, podot$kam, za 
ni'&ie mesa!né nájomné. Z vysklad-
+ovaním papiera za!íname 11. 4. 2011  
a do mesiaca by sme mali dan$ priestor 
odovzda" majite#ovi.

5. Údr#ba miestnej zelene
T$ka sa hlavne kosenia verejn$ch 

priestranstiev. VZN nás zaväzuje kosi" 
3x do roka. Príspevok na danú !innos" 
je ve#mi nízky a bude "a'ké bez jeho na-
v$&enia túto úlohu splni", ale pokúsime 
sa, aby boli ob!ania spokojní.

6. Správa cintorínov
Mesto má v správe &tyri cintoríny. 

Na&ou snahou bude oprava po&kode-
ného oplotenia na hlavnom cintoríne 
a Horelici. Postupne chceme dokon!i" 
Dom smútku na Horelici. Taktie' som 
zabezpe!il, aby oprávnenie na správu 
cintorínov mali dve osoby. Odborn$ 
kurz v t$chto d+och absolvoval sú!asn$ 

správca cintorínov.

 7. !o sa t$ka ostan$ch úloh, ktoré 
plníme pre ob"anov mesta je mojou 
prioritou, aby sme pru'ne reagovali na 
ich po'iadavky a pod#a mo'nosti im 
vychádzali v ústrety.

Na záver by som chcel e&te predo-
strie" pár )al&ích nápadov, ktoré sa 
budem sna'i" v spolupráci s vedením 
mesta presadi". 

Chceli by sme in&talova" na st,py 
verejného osvetlenia v centre mesta 
kvetinovú v$zdobu. Taktie' si viacerí 
ob!ania iste v&imli, 'e sme nain&talovali 
elektronick$ radar pri nemocnici. Chce-
me podobné umiestni" aj pod -arcom 
a na Podzávoze a miesta, kde !asto 
dochádza k smrte#n$m dopravn$m 
nehodám a aspo+ takto dba" o zv$&enie 
bezpe!nosti chodcov. Taktie' máme 
v pláne zabezpe!i" vy!istenie verejn$ch 
priestranstiev na sídliskách od psích 
v$kalov a in$ch drobn$ch ne!istôt. 
Plánov a nápadov je ve#a a ja pevne ve-
rím, 'e sa nám podarí realizova" aspo+ 
niektoré z nich. 

Ing. Peter Lari%  
riadite& MPS !adca

odpovedalo, &e to je v kompetencii 
SSC a &e deti majú chodi" a& na 
prechod ku BILLE. Prosím, urobte 
to pre na'e deti.

Mesto sa u& pokú'alo rie'i( túto 
nepriaznivú situáciu. Písomn"mi po-
&iadavkami sme apelovali na získanie 
o$ ciálneho povolenia na prechod pre 
chodcov. T"mto po&iadavkám v'ak ne-
bolo vyhovené ani zo strany Krajského 
dopravného in'pektorátu, ani zo strany 
Správcu cesty I/XI. V tomto !ase sme sa 
rozhodli opä( pristúpi( k rie'eniu tohto 
naliehavého problému. Budúci t"&de) sa 
uskuto!nia pracovné rokovania za ú!asti 
správcu cesty a dopravného in'pektora. 
Ur!ite sa budeme sna&i( pristúpi( na 
opatrenia, ak"mi sú napríklad zní&enie 
maximálnej povolenej r"chlosti, !i na-
montovanie mera!ov r"chlosti (ktoré sa 
u& v #adci umiest)ujú). Po pracovn"ch 
rokovaniach o!akávame ur"chlené  do-
rie'enie situácie, nako%ko bezpe!nos( detí 
je pre nás mimoriadne dôle&itá.

Mesto %adca získalo do majetku 2 816 
kusov zbern$ch nádob a 300 000 ks 
LDPE vriec pre jednotlivé komodity 
separovaného zberu. Zberné nádoby 
a vrecia boli získané verejn$m obstará-
vaním v rámci schváleného  projektu 

Mesta %adca „Integrované rie&enie 
nakladania s komunálnymi  odpadmi 
v meste %adca“. Projekt je spolu* nanco-
van$ Kohéznym fondom Európskej  únie 
v rámci Opera!ného programu 'ivotné 
prostredie. Zberné nádoby sú ur!ené na 

zber plastov, papiera, skla a biologicky 
rozlo'ite#n$ch odpadov. Mesto plánuje  
zberné nádoby na plasty a papier umiest-
ni"  k bytov$m domom, ktoré  po'iadali  
o v$menu nádob z dôvodu po&kodenia 
alebo nedostato!ného po!tu. Postupne 
chce Mesto %adca roz&íri" existujúci 
separovan$ zber komunálnych odpadov 
o zber biologicky rozlo'ite#n$ch odpadov. 
V 1. etape plánuje  za!a" zber biologicky 
rozlo'ite#ného odpadu pri rodinn$ch 
domoch do plastov$ch biokomposté-
rov, ktoré budú bezplatne poskytnuté 
ob!anom vykonávajúcim domáce kom-
postovanie. Prideleniu biokompostérov 
bude predchádza" predná&ka odborníkov 
s názorn$mi uká'kami, o ktorej budeme 
ob!anov v!as informova".

Kultúrne a informa!né centrum mesta %adca vás poz$va na reprezenta!n$ pro-
gram vynikajúceho slovenského orchestra Cigánski diabli, ktor$ sa uskuto!ní 
v Dome kultúry v %adci 14. apríla o 18.00 hod. Vstupné: 10 (.

Mesto %adca a KIC %adca pripravuje tradi!n$ Ve#kono!n$ trh remesiel spojen$ 
s predajom a predvádzan$m v$roby remeseln$ch produktov, ako sú kraslice, 
medovní!ky, ve#kono!ná dekoratívna v$zdoba, v$robky z drôtu, textílií a pod. 
V ponuke bude aj med, medovina a )al&ie ú'itkové predmety. Trh sa uskuto!ní 
v nede#u 17. apríla 2011 od 7.30 do 15.00 hod. na Námestí Slobody pred budovou 
Mestského úradu v %adci.

Kysucké kultúrne stredisko v %adci, Mesto %adca a Obec Raková srde!ne poz$-
vajú  na divadelné predstavenia a sprievodné  podujatia 44. ro!níka Palárikovej 
Rakovej – národnej sú"a'nej prehliadky ochotníckych divadeln$ch súborov 
s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, ktorá sa uskuto!ní 
v termíne 27. apríla – 1. mája 2011. Podrobn$ program nájdete v blízkom !ase 
aj na stránke www.mestocadca.sk.
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