
                                                           Záznam

zo  zasadnutia  komisie  podnikateľskej  činnosti,  obchodu  a  mestských  podnikov  pri MZ 
Čadca,  konanej  dňa  09. 03. 2011
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

K bodu l/ 
     Zasadnutie  komisie zahájil a viedol  predseda komisie Ing. František  Prívara,  ktorý  
privítal  prítomných  členov komisie, pozvaných  hostí  a oboznámil s programom rokovania

K bodu 2/
Vedúci  oddelenia  dopravy,  stavebného  poriadku,  ÚP   Ing. František  Ščury  oboznámil 
prítomných s návrhom VZN  o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania  
sezónnych  vonkajších  obslužných  zariadení  -  letných  terás  na  území  mesta a  poukázal 
na  dôvody,  ktoré  viedli  k príprave  tohto  materiálu.                       

K bodu 3/
Členovia komisie Mgr. Šulo, Mgr. Klieštik, Miroslav Klieštik, Ing. Haluška mali doplňujúce 
otázky  k cene,  k spôsobu  napojenia  na  inžinierske siete,  postupu  mesta  pri  porušení  
tohto VZN  a  k  možnostiam  vzdialenejších prevádzkových jednotiek   zriadiť  letnú terasu
na Palárikovej ulici.
Ing. Ščury, Ing. Cvečková  odpovedali  na doplňujúce  otázky  a podrobne  vysvetlili  princíp  
umiestňovania  a  prevádzkovania  letných  terás  v meste.

Komisia  vzala  na  vedomie  prednesený  návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  o 
umiestňovaní,  povoľovaní  a  prevádzkovaní  letných  terás  v meste  Čadca  a doporučila 
ho  Mestskej  rade  schváliť.

K bodu 4/
V ďalšom  bode  programu  oboznámil  predseda  komisie  Ing.  Prívara  členov  komisie 
o zámere mesta odpredávať  pozemky  v priemyselnom  parku, a o zámere  presťahovania  
Mestského podniku  služieb  do  areálu  priemyselného  parku.  

Ing. Haluška – informoval  sa na  priestory  SeVaKu  u Kyzka, v ktorom je  v  súčasnosti 
Mestský  podnik  služieb,  ich  následné  využitie, aj vzhľadom  na  to, že  to  podľa  jeho  
názoru  nie  sú perspektívne  priestory, nakoľko tam nie je vysoké napätie a pod.. Ďalej 
tlmočil  názor, že nie je vhodné umiestnenie separovaného zberu do areálu priemyselného 
parku (PP) a informoval sa  na predaj  pozemkov v PP v súvislosti s investovaním do 
inžinierskych sieti.  Tiež  sa  informoval  na  dodržanie  zmluvy pri zmene vedenia mesta 
a na možnosti  ako  zabrániť predaju  pozemku  na ďalší  špekulatívny  predaj.
Zmienil sa k financovaniu  rozostavaných  stavieb,  stúpajúcim úrokovým  sadzbám  pri  
úveroch, diaľničným  sieťam,  k dotáciám  na  nové  bytové  domy  v súvislosti s využitím  



európskych  fondov  a  k zlému  stavu  záverečného  účtu mesta.

Mgr. Jozef  Klieštik – informoval sa na veľký a malý obchvat mesta, stav  nadjazdu – most
                                     od mesta na Horelicu.
Ing.  Ščury  -  odpovedal  na pripomienky a otázky  členov  komisie.

Záverom  predseda  komisie  Ing. Prívara poukázal  aj  na to,  že  bývalé  vedenie  mesta    
podpísalo  po  voľbách  dodatky  k  zmluvám,  ktoré dostali  mesto do veľmi  nevýhodnej  
situácie.

       Nakoľko  nebolo viac návrhov a pripomienok,  predseda komisie Ing. Prívara ukončil
rokovanie komisie a poďakoval prítomným  za účasť.

                                                                                                           Ing. František  Prívara
Zapísala:  Švábiková                                                                          predseda komisie


