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Z á p i s n i c a 

 

zo 7.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 12. decembra 2008 o 10.00 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 23 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ, zástupkyňa prednostu MsÚ, vedúci oddelení 

MsÚ Čadca, náčelník MP Čadca, riaditelia riadených príspevkových organizácií mesta 

Čadca, zástupcovia médií a občania mesta, kronikárka mesta. 

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

 V diskusii a interpelácii vystúpili títo poslanci, poslankyne a ostatní prítomní: 

 

Ing. Peter Krkoška    - poslanec MZ 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

Oľga Kostková    - poslankyňa MZ 

Pavol Štrba     - poslanec MZ 

Ing. Milan Gura    - poslanec MZ 

Jozef Beleš     - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Marec    - poslanec MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

Ing. Ján Kľučka    - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Kanaba    - poslanec MZ 

Ing. Štefan Holeščák    - poslanec MZ 

JUDr. Ján Macura    - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

Ing. Anna Zbojanová    - hlavná kontrolórka Mesta Čadca 

Bc. Ing. Jozef Vraţel    - primátor Mesta Čadca 

Ing. Ján Husár    - prednosta MsÚ Čadca 

Ing. Ľubomír Vojár    - vedúci oddelenia ŢP MsÚ Čadca 
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P r o g r a m : 

 

1/ Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva  

    a overovateľov zápisnice. 

2/ Schválenie poslanca za člena finančnej komisie MZ. 

3/ Koncepcia rozvoja informačných systémov Mesta Čadca. 

4/ Zriaďovacia listina MsKS Čadca. 

5/ VZN o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú  

    sluţbu. 

6/ VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli  

    na území mesta Čadca. 

7/ Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2009 – 2011. 

8/ Návrh rozpočtu príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca na  

    roky 2009 – 2011. 

9/ Zmena organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Mesta Čadca. 

10/ Organizačný poriadok a organizačná štruktúra príspevkovej organizácie Mestský podnik  

      sluţieb Čadca. 

11/ Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Čadca v spoločnosti 

      BYTY Čadca, s. r. o. 

12/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. 

13/ Návrh dohody o urovnaní medzi Mestom Čadca a spoločnosťou Slomatec s. r. o. 

14/ Rôzne. 

15/ Záver.  

 

 

 

 

 

 

R o k o v a n i e 

 

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Bc. Ing. Jozef Vraţel, 

primátor mesta Čadca. 

Konštatoval, ţe  zasadnutie MZ Čadca bolo zvolané na základe § 13, ods. 4, písm. a) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z celkového počtu 25 poslancov MZ Čadca 

bolo prítomných 23 poslancov, takţe MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 Na  zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, 

prizvaných a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol  Mgr. Martina Klimeka  a Mgr. Tomáša 

Urbaníka, poslancov MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Danielu Grochalovú, pracovníčku MsÚ Čadca.           
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K bodu 1) 

Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva       

 a overovateľov zápisnice 

Overovatelia: Mgr. Martin Klimek 

         Mgr. Tomáš Urbaník 

 

       Návrhová komisia: MUDr. Jozef Marec  

      Mgr. Viera Strýčková 

 

Pracovné predsedníctvo: Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca 

     Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca 

 MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ 

     Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ 

 

 Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, ţiadal o doplnenie programu rokovania – 

Schválenie poslanca za člena finančnej komisie MZ Čadca, čo bolo poslancami v hlasovaní 

schválené. 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

167/2008 

 

K bodu 2: 

Schválenie poslanca za člena finančnej komisie MZ Čadca. 

 Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

168/2008 

 

K bodu 3: 

Koncepcia rozvoja informačných systémov Mesta Čadca 

 Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 

 V diskusii  Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe vedenie mesta malo 

urobiť pre poslancov alebo záujemcov verejné vypočutie alebo iné oboznámenie sa 

s uvedenou koncepciou, pretoţe to, čo nám povedal predkladajúci, je nedostatočné. Mesto 

konalo bez klienta a poslanci to majú rýchlo schváliť. Vadí mu prístup mesta k tak váţnej 

veci, ako je predloţený bod. Vedieť niečo o tom asi patrí k slušnosti. Bez poslancov a bez ľudí, 

ktorí to budú zavádzať, to nepôjde. 

 V diskusii zástupca firmy Datalan, a. s., poznamenal, ţe ide o strategický dokument 

mesta, ktorý vyplýva z poţiadavky Ministerstva financií SR, keď mesto chce poţiadať 

o finančné prostriedky z Operačného programu informatizácie spoločnosti. Ak Mesto Čadca 

ţiada finančné prostriedky od Ministerstva financií SR, musia poslanci tento dokument 

schváliť. Dokument bude povinnou prílohou ţiadosti o nenávratné finančné prostriedky. 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

169/2008 

 

K bodu 4: 

Zriaďovacia listina Mestského kultúrneho strediska v Čadci 

 Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 
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 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

170/2008 

 

K bodu 5: 

VZN o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia 

úhrady za opatrovateľskú službu__________________________ 

 Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

171/2008 

 

K bodu 6: 

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  

odpady, ktoré vznikli na území mesta Čadca____________________ 

 Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 6 zápisnice. 

 V diskusii Oľga Kostková, poslankyňa MZ, ţiadala 50 % zľavu na poplatku za 

komunálny odpad pre drţiteľov zlatých a diamantových Jánskeho plakiet, čo bolo poslancami 

aj schválené. 

 Pavol Štrba, poslanec MZ, sa dotazoval, akú výšku predstavujú nedoplatky za 

komunálny odpad. 

 Ing. Ľubomír Vojár, vedúci oddelenia ţivotného prostredia a odpadového 

hospodárstva poznamenal, ţe ešte nie sú vyexpedované všetky výmery za komunálny odpad 

a z toho dôvodu nie je moţné vyčísliť výšku nedoplatkov. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe nesúhlasí s VZN a systémom, ktorý 

v komunálnom odpade momentálne funguje. Na sídliskách je okolo popolníc veľký 

neporiadok. Obyvateľov sídlisk sme enormne zaťaţili vysokými poplatkami za komunálny 

odpad.  Tento systém je dobrý v prímestských častiach. Okolo vodných tokov vznikajú divoké 

skládky. Obyvatelia pália komunálny odpad, ktorý má byť v kontajneri alebo vo vreciach na 

separovaný zber. Treba zváţiť, či sa nevrátime k systému z predchádzajúceho roka. Súčasný 

systém ponechajme iba v prímestských častiach. Doba, ktorá príde, bude vytvárať ešte väčší 

tlak na hospodárenie kaţdej rodiny. Ţiadal zmeniť mnoţstvový zber na sídliskách na 

paušálny, čo poslancami v hlasovaní schválené nebolo.  

 Oľga Kostková, poslankyňa MZ, poznamenala, ţe sa išlo podľa starého systému, na 

začiatku roka 2009 sa bude Mestská rada v Čadci zaoberať VZN o poplatkoch za komunálny 

odpad. 

 MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, poznamenal, ţe novým zákonom o ţivotnom 

prostredí prešla zodpovednosť za likvidáciu komunálneho odpadu na obce a mestá. 

Zástupcovia mesta presedeli nad týmto zákonom veľa hodín, aby nejaký systém vymysleli. 

Treba dospieť do štádia, aby občan zaplatil iba za odpad, ktorý vyprodukuje. 

 Jozef Beleš, poslanec MZ, poznamenal, ţe z Horelice si robia smetisko občania 

sídliska Ţarec. Čo sa týka vodných tokov, na 30 % ho znečistili obyvatelia Horelice, ale 

zvyšných 70 % odpadu je od občanov Ţarca. Po sídliskách si objednávajú málo kontajnerov 

na komunálny odpad a potom chodia odpad sypať do veľkoobjemových kontajnerov 

v prímestských častiach. 

 Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, poznamenala, ţe je tu úľava na poplatku pre 

obyvateľov nad 65 rokov, ktorá zasiahne väčší počet obyvateľov, predtým bola úľava pre 

obyvateľov nad 70 rokov. 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe je tu súboj o to, aký komunálny 

odpad chceme. Cenu za komunálny odpad nemôţeme zvyšovať, je tu určitá hranica. Súčasný 

systém na sídliskách nie je dobrý. Niekde sa nejde s odpadom dostať ku kontajneru, toľko je 
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tam odpadu. Ďalej ţiadal zľavu na poplatku pre občanov uţ od 62 rokov, čo ale poslancami 

schválené nebolo. 

 Pavol Štrba, poslanec MZ, poznamenal, ţe občan vie najlepšie, koľko má odpadu 

a teda koľko vývozov potrebuje. 

 Ing. Ján Kľučka, poslanec MZ, poznamenal, ţe je to citlivá téma, mnoţstvový zber má 

svoje opodstatnenie v tom, aby ľudia separovali. Čo sa týka bytov,  jeden panelák si dá vývoz 

2x týţdenne, druhý iba jedenkrát týţdenne. Nejakým spôsobom treba nájsť kompromis, aby 

nevznikali čierne skládky odpadu. 

 Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, poznamenal, ţe problém je v tom, ţe ľudia si zníţili 

počty vývozov komunálneho odpadu, začali separovať a teda čakali aj zníţenie ceny za odvoz 

odpadu. Ľudia si začali zamykať kontajnery. Sídliská zníţili počty vývozov a mnohým sa 

výrazne zdraţilo. Čo sa týka veľkoobjemových kontajnerov, po minulé roky kontajnery neboli 

tak zaplnené, ako sú teraz. Na sídliskách ţiadal ponechať paušálny poplatok za komunálny 

odpad. 

 MUDr. Jozef Kanaba, poslanec MZ, poznamenal, ţe všetkým záleţí na tom, aby bolo 

mesto čisté a preto sa hľadal nejaký systém. Ak je tu nejaký návrh, treba to odsúhlasiť, ak nie, 

potom je potrebné sadnúť a spoločne vymyslieť niečo nové. Diskusia tu vyzerá tak, ako keby 

niektorí chceli mesto čisté a druhí nie. 

 Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, poznamenal, ţe jedinou cestou je separovanie 

a potom bude aj poplatok za odpad menší.  

 Oľga Kostková, poslankyňa MZ, poznamenala, ţe v minulosti sa poslanci tieţ hádali 

kvôli sumám za komunálny odpad. Niekde sa oproti minulosti platí menej, treba niečo 

dopracovať. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe minulý rok hovoril to isté, veci treba 

riešiť spoločne. 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

172/2008 

 

K bodu 7: 

Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2009 - 2011 

 Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 7 zápisnice. 

 Ing. Ján Kľučka, poslanec MZ, poznamenal, ţe s rozpočtom sa mal kaţdý poslanec 

moţnosť zoznámiť, je podrobný. Nech sa aj v skutočnosti realizuje, nech sa obyvateľom ukáţe, 

ţe sa pre nich niečo robí. 

 Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, poznamenal, ţe v rozpočte sú podrobne rozpísané 

jednotlivé programy cez všetky poţiadavky. Ako predseda finančnej komisie poţiadal 

o schválenie rozpočtu. 

 Jozef Beleš, poslanec MZ, poznamenal, ţe v minulom roku ţiadal o rekonštrukciu 

jestvujúcej komunikácie do Mravca. Je v zlom stave, ale nenašiel to v rozpočte, sú tu len 2 

mil. Sk. Poţiadal, aby sa v uvedených 2 mil. Sk našlo 250.000,– Sk na rekonštrukciu 

jestvujúcej cesty do Mravca, čo bolo poslancami aj schválené. 

 Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ, poznamenal, ţe uvedená poţiadavka poslanca Beleša 

je akceptovaná v 2 mil. Sk, bude ju moţné zrealizovať. 

 JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, poznamenal, ţe verí, ţe poţiadavka poslanca Beleša 

je v 2 mil. Sk akceptovaná, ďalšou poţiadavkou je dokončiť vysporiadanie vlastníckych 

vzťahov. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, k rozpočtu poznamenal, ţe návrh rozpočtu akceptuje 

dopady, ale neakceptuje finančnú krízu, ktorá nás prinúti prijať reštrikcie v rozpočte. 

Nerešpektuje ekonomické signály. Obáva sa, ako to bude s výberom daní a poplatku za odpad. 
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Čo sa týka výstavby nájomných bytov, ani tu sa neakceptuje klesajúca kúpyschopnosť 

obyvateľstva, obáva sa, aby sa tieto byty naplnili. Pred troma rokmi sa začalo s výstavbou 

telocvične v ZŠ Komenského. Navrhol v roku 2009 schváliť 10 mil. Sk, aby sa mohlo s 

výstavbou pokračovať, čo poslancami schválené nebolo. 

 Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ, poznamenal, ţe garantuje, ţe príjmy budú naplnené. 

Čo sa týka dotazu ohľadom splácania úveru z Fondu rozvoja bývania, úver sa bude splácať 

z výnosov z nájomného. Majetkom bývalej ZŠ A. Hlinku sa ručí na jednu bytovku. Čo sa týka 

pozemkov v priemyselnom parku, ich odkúpenia, ide o prekleňovací úver. Bude sa to 

schvaľovať v MZ, spor ešte nie je doriešený. Čo sa týka telocvične ZŠ Komenského, je veľká 

šanca, ţe finančné prostriedky budú z mimorozpočtových zdrojov. 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe odovzdal poţiadavku obyvateľov Ul. 

J. Kráľa na nový asfaltový koberec, do dnešného dňa nedostal odpoveď. Priklonil sa 

k poţiadavke Ing. Guru o 10 mil. Sk na telocvičňu ZŠ Komenského, je to rozostavaná stavba. 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

173/2008 

 

K bodu 8: 

Návrh rozpočtu príspevkových organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Čadca na roky 2009 – 2011_____________ 

 

 Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 8, 9 a 10 zápisnice. 

  

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

174 - 176/2008 

 

K bodu 9: 

Zmena Organizačného poriadku a Organizačnej štruktúry Mesta Čadca 

 Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 11 zápisnice. 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

177/2008 

 

K bodu 10: 

Organizačný poriadok a Organizačná štruktúra príspevkovej organizácie 

Mestský podnik služieb Čadca___________________________________ 

 Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 12 zápisnice. 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

178/2008 

 

K bodu 11: 

Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta  

Čadca v spoločnosti BYTY Čadca, s. r. o.______________________ 

 Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 13 zápisnice. 

 Ing. Ján Kľučka, poslanec MZ, odporučil verifikovať protokol o prevzatí a odovzdaní 

bytov a a taktieţ verifikovať pohľadávky a záväzky – vymoţiteľné a premlčané, čo bolo 

poslancami aj schválené. 

 Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, poznamenal, ţe v júli bola mestu odovzdaná celá 

bytová agenda. 
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 Ing. Anna Zbojanová, hlavná kontrolórka mesta, poznamenala, ţe predloţené 

materiály neobsahovali potrebné náleţitosti, z ktorých by bol identifikovateľný kaţdý jeden 

dlţník. Čo sa týka verifikovania bytov, nespadalo jej to do poverenia na výkon kontroly 

v uvedenej spoločnosti. 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

179/2008 

 

K bodu 12: 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

 Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 14 – 20 zápisnice. 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

180 - 186/2008 

 

Reality pro, s. r. o., Čadca Palárikova 2845/26A 

 Uvedený materiál ţiadal Jozef Beleš, poslanec MZ, stiahnuť z programu rokovania 

z dôvodu nejasností v uvedenom materiáli, čo bolo poslancami aj schválené. 

 Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, navrhol nezahusťovať uţ existujúcu zástavbu na 

sídliskách. 

 

K bodu 13: 

Návrh dohody o urovnaní medzi Mestom Čadca a spoločnosťou Slomatec s. r. o. 

 Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 21 zápisnice. 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

187/2008 

 

K bodu 14 

Rôzne 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, informoval prítomných o tom, ţe na minulom 

Mestskom zastupiteľstve Čadca ţiadal poslancov, aby sa pripojili k dovolaniu. 

Obdrţal list od generálneho prokurátora, ktorý sám od seba v uvedenej veci podal dovolanie 

na Najvyšší súd. V závere poďakoval, ţe ho kolegovia akceptovali v MZ počas roku 2008, 

všetkým úprimne poprial pekné sviatky a aby nový rok preţili s pokojom v duši a krajšie 

a lepšie, ako v roku 2008. 

Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor 

mesta Čadca, poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie MZ vyhlásil za ukončené.  

 

 

Ing. Ján   H u s á r          Bc. Ing. Jozef   V r a ž e l 

prednosta MsÚ         primátor Mesta Čadca  

             

 

Mgr. Martin Klimek                Mgr. Tomáš Urbaník 
I. overovateľ           II. overovateľ   

   

 

Zapísala: Daniela Grochalová 
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