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Z á p i s n i c a 

 

z 3.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 12. februára  2015 o 8.30. hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 24 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní:  prednostka MsÚ, hlavný kontrolór mesta Čadca, vedúci oddelení 

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

zástupcovia médií, kronikárka mesta, občania mesta.  

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

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

 

Ing. Milan Gura    - primátor mesta Čadca 

Ing. František Prívara   - zástupca primátora 

Ing. Anna Zbojanová    - prednostka MsÚ Čadca 

Mgr. Miroslava Mináriková   - poslankyňa MZ 

Mária Badurová    - poslankyňa MZ 

JUDr. Jozef Pajer    - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

Mgr. Jaroslav Klus    - poslanec MZ 

Ing. Ján Drobil    - poslanec MZ 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

Pavol Štrba     - poslanec MZ 

František Kučák    - poslanec MZ 

Bc. Martin Vangel    - poslanec MZ 

JUDr. Peter Strapáč, PhD.    - poslanec MZ 

Ing. Jozef Pohančeník   - poslanec MZ 

Ing. Ľubomír Vojár, PhD.    - poslanec MZ 

Ing. Emília Ďuranová    - vedúca referátu DÚPSPVRMaS MsÚ Čadca 

Mgr. Marián Fúrik    -vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeţe  

                                                                         a športu MsÚ Čadca 

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc.   - vedúci oddelenia reg. rozvoja a cestovného  v  

                                                                         ruchu  MsÚ Čadca 

Ing. Peter Lariš    - riaditeľ MPS Čadca 
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P r o g r a m : 

 

1/ Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

     voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa  

     zápisnice 

2/  Informatívna správa o vykonanej IV. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2014 

3/  Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2015-2017         

4/  Návrh rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na roky 2015-2017  

5/  Voľba hlavného kontrolóra Mesta Čadca        

6/  Návrh Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 144/2013  

     o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane 

     biologicky rozloţiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa  

     kuchyne a elektroodpadov z domácností na území mesta Čadca 

7/  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca  o určení výšky dotácie na prevádzku    

     a mzdy na dieťa/ ţiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca a na  

     dieťa/ţiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach 

 8/  Návrh na zloţenie redakčnej rady mestských novín Čadčan 

 9/  Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra Mesta Čadca 

10/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014 

11/ Doplnenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií   verejných 

     funkcionárov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení  neskorších  

     predpisov /doplnený bod/ 

12/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

13/ Rôzne  

14/ Záver 
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R o k o v a n i e 

 

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Ing. Milan Gura, 

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 24 poslancov, takţe MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 Na zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých poslancov MZ Čadca, prizvaných 

a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol: MUDr. Annu Korduliakovú a  PaedDr. Jaroslava 

Veličku poslancov MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril PhDr. Janu Serafínovú, pracovníčku MsÚ Čadca.         

 

 

K bodu 1) 

Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa 

zápisnice 

  

Overovatelia: MUDr. Anna Korduliaková 

      PaedDr. Jaroslav Velička 

Návrhová komisia: Ing. Ján Drobil 

   Marián Kubala  

 

Pracovné predsedníctvo:  Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca 

   Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca 

   PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora mesta Čadca 

   Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca 

       Ing. Ján Drobil, poslanec MZ 

       Marián Kubala, poslanec MZ 

     

 

Ing. František Prívara, zástupca primátora, doplnil ako bod č. 11 - Doplnenie komisie na 

ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií   verejných funkcionárov v zmysle 

ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení  neskorších predpisov /poslancami MZ schválené/. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

12/2015 
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K bodu 2) 

Informatívna správa o vykonanej IV. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2014 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

13/2015 

 

 

 

K bodu 3) 

Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2015-2017          

 

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

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe rozpočet Mesta Čadca na roky 2015-2017 

patrí medzi najdôleţitejšie dokumenty mesta.  Na finančnej komisii sa 3.2.2015  daným 

rozpočtom váţne zaoberali. Konštatovali, ţe rozpočet je v príjmovej a výdavkovej časti 

vyrovnaný vo výške 14 840 229 EUR. Uviedol, ţe oproti roku 2014 je rozpočet niţší. Podiel 

na tom majú finančné operácie, kapitálové príjmy a beţné príjmy. Hlavným dôvodom je však 

to, ţe  sa mesto  rozhodlo, ţe tento rok bude konsolidovať  financie a  nebude brať ďalší úver, 

ktorým by sa mohol navýšiť rozpočet v oblasti výdavkov. Taktieţ na to mali vplyv aj  dane zo 

stavieb, z pozemkov a z bytov. Ďalším dôvodom je aj to, ţe koncom roka 2014 MZ schválilo 

VZN, ţe poskytnú dosť značné úľavy pre občanov nad 70 rokov, ŤZP občanom a ľuďom, ktorí 

sú v hmotnej núdzi.  

V oblasti príjmov z podnikania je otázka nárastu rozpočtu, kde je väčší príjem v oblasti 

prenájmu budov a priestorov. 

V oblasti výdavkovej je najväčší výdavok, ktorý je moţné ovplyvniť -  splácanie istiny vo výške 

789 tis. EUR a splácanie úrokov 304 tis. EUR, čo je cca 8 %  nášho rozpočtu v oblasti 

výdavkov, s ktorým sa musíme vyrovnať. Je potrebné, počas roka robiť všetko preto, aby sme 

do príjmovej oblasti dostali ďalšie finančné prostriedky. Poukázal na ministerstvá, granty 

a zvýšenie intenzity  v oblasti vymáhania pohľadávok po lehote splatnosti, na ktorom by sa 

mali podieľať všetky oddelenia MsÚ. V závere skonštatoval, ţe  finančná komisia doporučila 

MR a MZ rozpočet prijať.  

Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca, informovala, ţe prebiehali rozhovory 

medzi vedením  Prima banky Slovensko, a.s. a vedením Mesta Čadca s cieľom odpredaja  

akcií Mesta Čadca Prima banke, z ktorých Mesto Čadca nemá ţiadne dividendy. Odkedy 

existuje Prvá komunálna banka, mesto nemá ţiaden finančný  efekt z cenných papierov. 

V ponuke, ktorú mesto  obdrţalo 9.2.2015, Prima banka ponúkla Mestu Čadca za 210 ks 

akcií, ktoré Mesto Čadca  eviduje  v účtovnej hodnote 83 790 EUR – tzn. 399 EUR na jednu 

akciu celkovú kúpnu cenu 126 tis. EUR. Z toho dôvodu sa rozhodli rozpočet posilniť. 

V budúcej úprave rozpočtu  to bude premietnuté. Daná transakcia podlieha schváleniu  MZ 

v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a zákona o  majetku obcí s tým, ţe pokiaľ budú 

mať danú sumu na účte, tak  budú s ňou nakladať v rámci rozpočtu.  

Mgr. Miroslava Mináriková, poslankyňa MZ, pripomienkovala ekonomickú oblasť. Je 

toho názoru, ţe cestovné v MHD je veľmi vysoké. Uviedla, ţe pred rokom, keď sa viezla 

autobusom a nemala kartu, platila 60 centov. Nevedela, či má z autobusu  vystúpiť alebo 

cestovať. Dotazovala sa, akým právom sa cestovne zvýšilo, na čo jej bolo povedané, ţe sa 

zvýšilo – mesto neplatí.  

Uviedla, ţe pozerala rozpočet a bola veľmi prekvapená, ţe v roku 2014 bolo  na MHD dané  

460 tis. EUR a   na rok  2015  -   360 tis. EUR. Teraz,  keď  MHD dostane menej peňazí, tak 

opäť pôjde cestovné na 80 centov. Nevie, či je potom únosné, aby MHD existovala. Uviedla, 
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ţe budeme chodiť taxíkmi.  Poukázala na to, ţe v Prahe a v Bratislave sa občania nad 70 

rokov vozia zadarmo a tu sa nám z roka na rok zvyšujú ceny MHD.   Vie, ţe tu odtiaľ sa nikto 

MHD nevozí, ale dôchodcovia  ju vyuţívajú  do nemocnice a pod. Je za to, aby daný rozpočet 

navýšili, aby opäť nedošlo k tomu, ţe cena MHD bude 80 centov. Poţiadala, ţe v prípade, ak 

budú rokovať so SAD, či by nebolo moţné dať tarify na jednotlivé mestské autobusy, pretoţe 

včera jej jedna pani povedala, ţe u Šotra platila za lístok   60 centov, na čo jej odpovedala, ţe 

to nie je moţné, nakoľko to je linka č. 3 -  mohla platiť 42 centov.   Keďţe  sa šoféri na daných 

linkách striedajú, je moţné, ţe nie sú s cenami oboznámení. Poţiadala, aby sa v Čadčane 

uviedlo, aké sumy platia občania za MHD /z mesta na Kýčerku - link. č 3,  č. 8 a pod./, 

pretoţe kaţdý si to účtuje podľa svojho a občania o tom nevedia.  

Poukázala na poloţku – kultúrna akcia pre seniorov – 5 tis. EUR. Je  síce pravdou, ţe tam je 

300 občanov, ale tieţ je pravdou, ţe sa jedná o jednu kultúrnu akciu. Uviedla, ţe to je 

predraţené. Poznamenala, ţe seniori si na daných výdavkoch nezakladajú. Navrhla vziať 

peniaze z uvedenej poloţky a dať ich na MHD.  1 500 EUR nechať pre seniorov, ale ostatné 

peniaze presunúť na MHD.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe Mgr. Mináriková dobre konštatovala, ţe 

Mesto Čadca musí vo verejnom záujme platiť také vysoké sumy. 360 tis. EUR je niekoľko mil. 

SK, určite by dané peniaze vedeli lepšie vyuţiť, a aj  lepšie zúročiť. Boli však postavení pred 

hotovú vec.   Poukázal na končiacu sa licenciu, kedy budú môcť urobiť nový tender, prípadne 

aj na iného dodávateľa daných sluţieb, čím tieto sluţby budú moţno lacnejšie. 

Uviedol, ţe cenu lístka nezníţia,  ani zvýšením na 500 tis. EUR. Stáva sa, ţe pokiaľ by zrušili 

jednu linku, aby cestovné a náklady boli lacnejšie, tak  je pravdou, ţe  štatisticky sa 

autobusom vozia traja ľudia, avšak pokiaľ danú linku zrušia, tak momentálne príde petícia so 

150 podpismi, pretoţe všetci danú linku vyuţívajú. Aby urobili obsluţnosť mesta, tak platia 

také vysoké  finančné prostriedky. Ohľadne minuloročného navýšenia dotácie  MHD 

s porovnaním tohto roku povedal, ţe to je na rovnakej úrovni, pretoţe sa to premieta z roka 

na rok – tzn., ţe v tom roku, keď boli dlţoby z minulého roku, tak  v roku 2014 zaplatili  viacej 

peňazí z dlţoby.  

Ohľadne akcie pre seniorov uviedol, ţe sa jedná o poloţku na celý rok a na všetky akcie. 

V jednej poloţke je 5  tis. EUR. Sú to peniaze nielen pre Jednotu dôchodcov, ale pre všetkých 

dôchodcov, pretoţe nie všetci sú v Jednote dôchodcov. Nie je to na jednu akciu, ale jedná sa 

o súbor akcií a opatrení, ktoré oddelenie soc. starostlivosti, zdravia, bývania a pod. činnosti 

potrebuje. Je toho názoru, ţe všetci občania, ktorí sú v dôchodkovom veku si zaslúţia 

pozornosť od Mesta Čadca. 

 Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ, poukázala na  rozpočet v roku 2014 – 

transféry na  MHD – 420 tis. EUR. Uviedla, ţe to bolo v období, kedy mesto rokovalo 

s p.Trabelssie  -  majiteľom a.s. SIRS, ktorej v roku 2008 vedenie Mesta Čadca predalo  

pozemky na autobusovom nástupišti. Informovala, ţe mesto tam má verejné osvetlenie, ktoré 

platí, spevnené plochy a  inţinierske siete. Záujmom Mesta Čadca je, aby sa to dopočítalo do 

ceny pozemkov. Zatiaľ sa však nepodarilo uzatvoriť dohodu s majiteľom a.s. SIRS na finančné 

vyrovnanie za dané stavby, ktoré mesto dalo postaviť a SIRS ich  vyuţíva. Pokiaľ sa podarí 

zmluvu uzatvoriť, zakomponujú to do rozpočtu.  Uviedla, ţe aj  v roku 2013 čakali, ţe sa 

zmluvu podarí uzatvoriť. So SAD-kou sa dohodli, ţe finančné prostriedky, ktoré by z danej 

transakcie mesto  získalo, by previedlo ako dotáciu do verejnej hromadnej dopravy, avšak 

nakoľko sa daná zmluva nezrealizovala, museli dorovnať zmluvný vzťah – zazmluvnené ceny 

v roku 2014.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe po jeho nástupe na funkciu primátora 

začal okamţite jednať. Poukázal na uznesenie, ktorým odpredali celé autobusové nástupište 

za 400 Sk /1m
2
 a nikto pritom nepýtal peniaze za to, ţe sú tam vybudované inţinierske siete, 

cesty, verejné osvetlenie. Na jeho návrh odpredať aj stavby mu vtedajšie vedenie odpovedalo, 
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ţe to nie je moţné.  P. Trabelssie povedal, ţe jemu autobusové nástupište predali so všetkým  

za danú cenu, ale v rámci dobrých vzťahov je ochotný doplatiť za to, čo mu tak lacno 

odpredali /cesty, inţinierske  siete/.  Jednania neustále prebiehajú, ale je na jeho dobrej vôli, 

či pristúpi na nejakú sumu alebo nie.   Primátor uviedol, ţe je  veľká škoda, ţe sme predali 

autobusové nástupište za tak  smiešnu cenu.  

K cene lístkov, uviedol, ţe Mesto Čadca platí polovicu lístka.  Porovnal ceny poplatkov   za 

odpad a  dane s inými mestami, kde sú omnoho vyššie.  Poznamenal, ţe vo verejnom záujme, 

ak príde ponuka so SAD-ky,  mesto ju môţe rešpektovať alebo zrušiť spoje.  Budú jednať, aby 

sa ceny lístkov nezvyšovali, ale viac urobiť nemôţu.  

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, uviedol, ţe ho neskutočne irituje, ţe mesto má 

SAD-ke platiť čoraz viacej peňazí, pričom celá SAD-ka vyuţíva naše cesty a  zastávky, ktoré 

sa musia v zime  odhŕňať. Najväčší problém je to, ţe nikto nevidí, aký má SAD-ka rozpočet. Je 

to objektívne.  Čo ho však irituje je,   či SAD-ka alebo  VÚC povolili súkromným firmám, 

ktoré majú autobusy, voziť občanov  v   najväčších špičkách  /smerom na Turzovku, Horelicu, 

Oščadnicu/, čím odčerpávajú občanov.  Následne chýbajú peniaze, ktoré sa dajú  potom 

najjednoduchšie získať z miesta a obcí. Bolo by moţno dobre jednať so SAD-kou a  nakoľko je 

primátor aj poslanec VÚC, doţadovať sa, akým spôsobom sa súkromníci dostávajú do 

najväčšej špičky a vozia našich občanov. Je toho názoru, ţe on by SAD-ke dal ešte menej 

peňazí za ten prístup, ktorý má, ale bez ohľadu na to, aby sa zvyšovalo cestovné.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe daným problémom sa zaoberá aj VÚC. 

Mesto je povinné prebrať analýzy, ktoré prídu.  Uviedol, ţe  občania sa uţ vozia v lepších 

autobusoch. Poukázal na  revitalizáciu autobusového parku. 

Uviedol, ţe poslanec Ing. Pohančeník nemá celkom pravdu, ţe súkromní podnikatelia, ktorí 

vozia občanov, sú škodcovia. Vyuţívajú diery v zákone SNR, a to tak, ţe sa jedná o liečebný 

autobus, aromaterapia a pod., a  takto obchádzajú zákon.  Nelegálne  stoja na  autobusových 

zastávkach a vozia občanov. V súvislosti s tým poukázal na články v novinách a pod.  

Uviedol, ţe konanie súkromných podnikateľov je bez súhlasu mesta a bez súhlasu SAD-ky. Sú 

to škodcovia nielen pre Čadcu, ale aj pre celý ţilinský kraj. Ako prvý upozornil SAD-ku, či im 

to nevadí.  

Poznamenal, ţe vyuţívame mnoho prímestských autobusov, ktoré platí VÚC.  Ohľadne 

autobusovej prepravy poukázal na veľmi dobrú spoluprácu s riaditeľom VÚC – PhDr. 

Holeštiakom, PhD. 

K rozpočtu uviedol, ţe sa jedná o zákon mesta, bolo by vhodné daný rozpočet podporiť. 

Poznamenal, ţe  za minulý rok boli len štyri dodatky  k rozpočtu. Verí tomu, ţe rovnako sa 

podarí hospodáriť aj v tomto roku a ţe dodatkami budú riešiť len projekty a naplnenie 

rozpočtu. Poţiadal o jeho podporu.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

14/2015 

 

Ing. Milan Gura, primátor mesta, sa poďakoval všetkým, ktorí podporili daný 

rozpočet. Taktieţ sa za prijatie  rozpočtu  poďakoval Ing. Zbojanovej, vedúcim oddelení 

a samozrejme poslancom MZ. 
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K bodu 4) 

Návrh rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na roky 2015-2017  
 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 
  

 

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MPS Čadca na roky 2015-2017  
Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe detailne pozná problémy MPS. Vie, ţe 

nepokrývame v rozpočte  na rok 2015 oprávnené poţiadavky, ktoré by daný podnik 

potreboval. Poukázal na potrebu zakúpenia    vozidla na  zber, vozidla na zimnú údrţbu  

a ďalších mechanizmov, ktoré sú uţ  za zenitom ich technickej spôsobilosti. Doporučoval pri 

úprave rozpočtu  pridať do  rozpočtu MPS ďalšie finančné prostriedky, ktoré sú na činnosť 

tohto podniku veľmi dôleţité. Pochválil celý MPS,  konkrétne  Ing. Lariša za vynikajúcu 

prácu, ktorú v  roku 2014 odviedli a za celú radu akcií, ktoré zrealizovali. Je toho názoru, ţe 

v meste to je vidieť a spokojnosť občanov  v tejto oblasti je ďaleko vyššia,  ako bola 

v predchádzajúcich rokoch. Výsledky ukazujú, ţe rozhodnutie mesta,  aby sa podnik 

rozširoval o ďalšie sluţby, prinieslo zníţenie nákladov, ako keď sme tieto sluţby 

zabezpečovali dodávateľsky od  súkromných firiem. Je tieţ toho názoru, ţe operatívnosť 

a súčinnosť podniku a mesta  je ďalšou výhodou, aby tento podnik existoval, a aby sme ho 

podporovali.  

Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poslanec MZ, poukázal na  článok na stránke mesta, kde 

bolo uvedené,  ţe sa  pokazila stará liazka. Poţiadal o vypracovanie zoznamu vecí, ktoré 

potrebujú, aby na komisii ŢP a dopravy mohli presadzovať finančné prostriedky na techniku, 

ktorú MPS potrebuje. Ohľadne zimnej údrţby na r. 2015-2016, uviedol, ţe na stránke VÚC je 

podstránka, kde si občan môţe  pozrieť, ktoré úseky sú zjazdné a ktoré nie,  ako chodia autá 

a pod. Pokiaľ vie, tak MPS disponuje GPS-kami na vozidlách. Teoreticky by nebol problém 

dať danú podstránku aj na stránku mesta.  Rozšíriť stránku mesta o to, aby občania vedeli, 

kde sa posypáva, kde sa odhŕňa a pod. Poukázal na skúsenosti z  minulých rokov, kedy sa  

občania  sťaţovali, ţe im nikto cestu  neodhrnul a neposýpal, ale potom  sa na jar  zase 

sťaţujú, ţe to, čo im nikto neodhrnul a neposypal, tak  im to ani  nikto  nepozametal.  Bol by 

rád, ak by oslovili firmu, ktorá spravuje GPS alebo  dodáva program na optimalizáciu trás. 

Je za to, aby dané informácie na stránke mesta boli.  

V závere zopakoval, aby sa urobil zoznam  poradia strojov, ktoré sú potrebné. Uviedol, ţe 

určite bude presadzovať, aby sa  niektoré stroje kúpili. Opäť  poukázal na rozšírenie sluţby 

na stránke mesta alebo MPS, aby občania mesta videli, kde sa reálne  odhŕňa, kedy sa 

odhŕňalo a pod.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe sa teší daným podnetom.  Informoval, ţe 

MR  prijala, aby MPS  na najbliţšej MR vypracoval harmonogram so všetkými  jeho 

poţiadavkami na zlepšenie situácie, či uţ počas zimnej alebo letnej údrţby mesta. Daný 

materiál  je uţ na MsÚ. Budú sa ním váţne zaoberať tak, aby sa pripravil dokument aj pre 

komisiu a aj na rokovanie MZ. Vyjadril poďakovanie Ing. Larišovi a celému MPS, ţe zvláda 

danú situáciu aj s takým strojovým zariadením, ktoré momentálne majú k dispozícii.  

 Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, sa dotazoval u Ing. Lariša, či okrem parkovného 

robia aj iný druh  podnikateľskej činnosti.  

Ing. Peter Lariš, riaditeľ MPS, uviedol, ţe majú v činnosti aj podnikateľskú činnosť. 

Prác je veľmi veľa. Techniku, ktorú majú k dispozícii uţ nie je taká  moderná, aby mohli 

konkurovať firmám, ktoré majú na opravu ciest a pod.  oveľa modernejšie zariadenia a vedia 

ísť pod cenu.  Uviedol, ţe  na práce posielajú cenové ponuky. Avšak kaţdý, kto pracoval 

v podnikateľskej sfére ,vie, ţe situácia pred  10 -15 rokmi bola úplne iná a teraz je opäť úplne 
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iná. V závere uviedol, ţe v činnosti majú podnikanie, ale z objektívnych dôvodov, ktoré 

povedal, je také aké je.  

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, poznamenal, ţe celá čiastka, ktorú dostavajú  je 

1 682 tis. EUR – príjmy. Na činnosť MPS je   dotácia od mesta - 1 375 tis. EUR.  

Ing. Peter Lariš, riaditeľ MPS, uviedol, ţe to je dotácia od mesta. V daných finančných 

prostriedkoch  sú zahrnuté platby za sluţby cintorína, platby za sluţby, plaváreň a pod.  

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ,  v rozpočte  poukázal na športové sluţby –trhy,  

ihriská. Uviedol, ţe v  mestskom rozpočte poslanci schválili  príspevok  MPS na úseku kultúry 

a športu vo  výške 273 tis. EUR.   

Dotazoval sa, či je to mimo rozpočtovaného transferu.   

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe sa jedná o jeden balík. Poukázal aj na 

plaváreň. MPS vykonáva všetky sluţby a  mesto vyuţíva  všetky jeho kapacity. Uviedol, ţe sa 

nejedná o nič navyše.  

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ,  poukázal na poloţku  oprava ciest- ako príklad 

uviedol cestu u Bargary, kde je čiastka cca 35 tis. EUR. Dotazoval sa, či je to taktieţ v tej 

čiastke, ktorú spomínal.  

Ing. Peter Lariš, riaditeľ MPS, uviedol, ţe to je všetko v tej jednej čiastke. Poukázal na 

to, ţe   rozpočet sa bude  ešte  upravovať.  

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, uviedol, ţe sa pýta preto, lebo  v materiáli to 

chýba.  Je tu veľa nových poslancov, ktorí daný systém  nepoznajú. Nie je prehľadne 

urobené, z čoho pozostáva daná suma. 

Ing. Peter Lariš, riaditeľ MPS, uviedol, ţe je to uvedené v prílohe. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta, poznamenal, ţe  v prílohe č. 1 je  všetko rozpísané.  

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, sa ohľadne kosenia, odhŕňania snehu a pod. 

dotazoval, koľko % robia vlastnými výkonmi a koľko % robia prostredníctvom 

dodávateľských firiem. 

Ing. Peter Lariš, riaditeľ MPS, uviedol, v % to je veľmi ťaţko vyčísliť. Je to podľa 

potreby.  Uviedol, ţe keď potrebujú kosiť, tak všetci ľudia, ktorí nie sú vyuţití na inú prácu, 

kosia. Na kosenie berú občanov na dohody a čo sa týka zimnej údrţby, tak všetky 

mechanizmy a všetci ľudia, ktorí sú voľní a potrební, sú  počas zimnej údrţby vyuţití /v tu 

hodinu, deň, týţdeň/. Uviedol, ţe majú zazmluvnených subdodávateľov. 

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, sa dotazoval u Ing. Lariša,  či mu to   môţe  na 

budúce MZ poskytnúť v percentuálnom  vyčíslení, s čím Ing. Lariš súhlasil. 

 Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe za posledné tri roky nedostali ţiadnu 

sťaţnosť, ţe nie je pokosené, ţe sú alergie a pod.  Uviedol, ţe v niektorých oblastiach kosia aţ 

4 - 6 krát. Čo sa týka cestnej a zimnej údrţby informoval, ţe  dal príkaz, ţe pokiaľ sú 

v prímestských častiach občania so zariadeniami na danú údrţbu, aby v prvom rade vyuţívali 

ich, pretoţe poznajú danú lokalitu a potreby občanov. 

Uviedol, aby  Ing. Lariš pripravil Ing. Pohančenikovi to, čo poţadoval.   

Ing. Peter Lariš, riaditeľ MPS, ohľadne GPS uviedol, ţe ho nemajú všetky vozidlá. 

Snaţia sa to však nejakým spôsobom doplniť. Najväčší problém je však ohľadom 

subdodávateľov, pretoţe oni  GPS nemajú. Uviedol, ţe aj v jeho záujme je, aby to bolo  pre 

občanov prehľadné  a  aby aj oni vedeli, kde  vozidlá sú a čo robia. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

15/2015 
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K bodu 5) 

Voľba hlavného kontrolóra Mesta Čadca    

 

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

Ing. František Prívara, zástupca primátora, dal návrh na zloţenie komisie na 

otváranie obálok k  voľbe hlavného kontrolóra, ktoré sa bude konať 16.3.2015 - Ing. Ján 

Drobil, Mgr. Marin Klimek, Mgr. Jaroslav Klus, Mgr. Marcel Šulo, PaedDr. Jaroslav Velička 

/poslancami MZ schválené/. 

Ďalej dal návrh na spôsob voľby hlavného kontrolóra – tajnou voľbou /poslancami MZ 

schválené/. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

16/2015 

 

 

 

K bodu 6) 

Návrh Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 144/2013  

 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane 

 biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa  

 kuchyne a elektroodpadov z domácností na území mesta Čadca 

 

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

JUDr.  Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, uviedol, ţe v dôvodovej správe mu chýba 

analýza dopadu na rozpočet mesta, nakoľko Ing. Ďuranová uviedla, ţe zber objemového 

odpadu nebol efektívny a chcú ho zmeniť. Dotazoval sa, či bola urobená nejaká analýza 

s dopadom na mestský rozpočet a  aký je predpoklad úspory na danom úseku. Ďalej sa 

dotazoval, akým spôsobom chcú občanom šíriť nejakú osvetu, ohľadne  zmeny spôsobu tohto 

zberu, aby to bolo efektívne a  aby odpad opäť neskončil na čiernych skládkach, s ktorými 

majú mestá a obce značné problémy. Informoval sa, či je robená nejaká iniciatíva, aby to 

nebolo zverejňované len na stránke mesta, či sa uvaţuje vyuţívať aj nejaké iné informačné 

kanály, aby sa o tom občania dozvedeli.    

Ing. Emília Ďuranová, vedúca referátu, uviedla, ţe na skládku   bolo uloţeného  578 

ton objemného odpadu. Nevie však povedať,  koľko to bolo v počte kontajnerov. Uviedla, ţe  

za uskladnenie odpadu na skládke  platia  50,08 EUR/1t. 

Ohľadne  osvety objemného odpadu uviedla, ţe pri odovzdávaní oznamovacej povinnosti a  

pri odovzdávaní vriec, kaţdého občana o tom  informovali.  Bolo to prejednané  v komisii ŢP  

a je tieţ potrebné šíriť  osvetu aj cez poslancov. Je moţné, ţe spravia aj nejaké letáky.  

Poukázala na to,  ţe VOK-y vyuţívali aj občania z iných obcí. Taktieţ poukázala na  zákon 

a uviedla, ţe občania si budú musieť zaplatiť všetky náklady ohľadne komunálneho odpadu. 

Poznamenala, ţe  keď budú mať vysoké náklady, tak občania nebudú platiť 10 EUR, ale 30 

EUR. Aj samotní občania si  to musia uvedomiť a musia preto niečo urobiť.  

JUDr.  Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, uviedol, ţe jeho poznámka bola preto, aby 

sa do budúcna vyvarovali Slovenskej  inšpekcii ŢP, ktorá rada ukladá pokuty mestám 

a obciam  za nepredchádzaniu vytvárania čiernych skládok. V tomto smere  bola jeho 

poznámka preto, aby sa vytvorila nejaká osveta a  aby sa nemohlo argumentovať tým, ţe 

občania o tom nevedeli, a preto sa budú v našom meste hromadiť čierne skládky, čo sú ďalšie 

investície z ich odstraňovaním, platením pokút a pod.  
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 František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe jeho predchodca z časti povedal tú obavu, 

ktorú má aj on. Veľmi pozitívne však  vníma zberný dvor.  Uviedol, ţe pri rušení 

mnoţstvového zberu mu argumentovali, ţe VOK-y sú zneuţívané na komunálny odpad. Teraz 

je zrušený  a v tejto chvíli rušíme aj VOK-y.  Pokiaľ by sme  vedeli zabezpečiť, ţe to funguje 

dobre a  ţe občania budú vedieť dni odvozov, tak by s tým súhlasil.  Pri odovzdávaní 

oznamovacích povinností on a ani niektorí ľudia v rodine nezaregistrovali, ţe  sa o danej veci 

dozvedeli, avšak to môţe byť len jeho skúsenosť, moţno 80% občanov sa to dozvedelo.  

Poukázal na VOK-y, s ktorými je spojené mnoţstvo problémov. Spomenul noviny Čadčan, kde 

by bolo vhodné spraviť osvetu. Jedná sa o noviny, ktoré si občania platia. Majú nárok, aby 

boli informovaní. Spomenul, ţe v správe je uvedené deň odvozu odpadu, avšak mnoho 

občanov nevie, kedy je ten  deň odvozu.  Opäť poukázal na nutnosť propagácie, aby občania 

boli dostatočne informovaní.  

Dotazoval sa  ohľadne chatárov,  ako sa budú od nich zváţať vrecia.  

Ing. Emília Ďuranová, vedúca referátu, uviedla, ţe  kaţdý občan, ktorý  si  na MsÚ  

pre vrece  prišiel, dostal harmonogram, ktorý majú aj poslanci v prílohe.  V panelákoch sa 

odpad odváţa pravidelne, prípadne  podľa potreby, ale  občania v rodinných domoch majú 

k dispozícii harmonogram odvozu odpadu.  

František Kučák, poslanec MZ, opäť apeloval na propagáciu, aby občania vedeli, 

kedy je deň odvozu.   Je za to, aby sa navrhol aj plán, ako propagovať.  

Bc. Martin Vangel, poslanec MZ, súhlasil s tým, čo povedal poslanec Kučák. Je však 

toho názoru, ţe budú vznikať veľké problémy, pretoţe občania zabúdajú a skládky vznikať 

budú.  Čo sa týka osvety, navrhol osloviť domovníkov panelových domov, potom občania  

nebudú odpad skladovať po pivniciach, čím predídeme vzniku čiernych skládok.   

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe občania budú musieť vziať zodpovednosť 

sami za seba.  Povedal, ako to v prípade  triedenia KO funguje v iných krajinách. 

Poznamenal, ţe je umenie, aby sme zníţili odpad, ktorý dávame na skládku. Uviedol, ţe bol na 

porade, kde jedna starostka povedala, ţe konečne nemajú poplatok za odpad  40 EUR na 

osobu a deň, ale tvrdými opatreniami  zníţili poplatok   na 29 EUR/1 deň. Uviedol, ţe VOK-y 

uţ nemajú, ale majú zberný dvor, kde si občania nadrozmerný odpad dovezú.  

Poznamenal, ţe PaedDr. Velička, ktorý je predsedom komisie ŢP,  predloţí  na jej zasadnutí 

návrh, aby sme propagovali, ako separovať. Čo sa týka zvozu a zberu, tak on má doma  

harmonogram na viditeľnom mieste, a tak vie, kedy sa čo zváţa. Občania  musia zodpovedne 

triediť odpad. Nemôţeme mať poplatok za odpad 9,90 EUR a ešte robiť celým Kysuciam  

a firmám, ktoré pracujú v ČR, sluţbu. Uviedol príklad -  v Rieke, kde bol pristavený VOK 

vedľa zastávky, zastavili tri  autá a hádzali do kontajnera odpad. Poukázal na tvrdé sankcie, 

ale aj na propagáciu toho, ako majú občania triediť. Aby sme nenavyšovali poplatky za 

odpad, budú sa musieť občania  správať zodpovedne a triediť.  Poukázal na to, ţe Mesto 

Čadca prispieva značnou čiastkou na to, aby občania nemali veľké poplatky.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

17/2015 
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K bodu 7) 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca  o určení výšky dotácie na prevádzku    

 a mzdy na dieťa/ žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca a na  

 dieťa/žiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach  

 

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

Mária Badurová, poslankyňa MZ, uviedla, ţe dôvodom jej vystúpenia je výška dotácie 

na prevádzku a mzdy na jedno dieťa v MŠ. Vo vlastnom záujme si porovnávala výšku dotácie 

na jedno dieťa v jednotlivých MŠ. Rozdiely sú veľmi veľké. Ako príklad uviedla MŠ- J. Kráľa, 

kde je dotácia na jedno dieťa 2 242 EUR. MŠ - SNP je dotácia 2 067 EUR. Rozdiel na jedno 

dieťa je 175,10 EUR.  Vyrovnanie pre MŠ - SNP - ak by mala mať rovnako ako MŠ - J. Kráľa, 

tak  173 detí krát 175, 10 EUR je 30 292 EUR. Podľa jej názoru sa jedná o veľký rozdiel. 

Dotazovala sa, prečo je daný rozdiel taký veľký. Obidve MŠ majú 8 tried. Beţné výdavky za 

rok 2014 sú skoro na rovnakej úrovni. MŠ - J. Kráľa je po rekonštrukcii /nové okná, zateplenú 

strechu/. MŠ - SNP nemá v jednotlivých pavilónoch plnú rekonštrukciu. Má tak zvýšené 

náklady na teplo, prevádzku a zaostáva aj vo vybavenosti. Poukázala na skrytý  balík, ktorý 

by sa rozbalil -  30  tis. EUR, čím by si mohla MŠ - SNP nadštandardne prilepšiť. Druhý 

príklad uviedla MŠ - Fraňa Kráľa, kde je dotácia na jedno dieťa 2 153 EUR, MŠ - 

Hurbanova, kde   je dotácia 1 994 EUR. Rozdiel je 158 EUR na jedno dieťa. Keby bolo 

vyrovnanie, tak MŠ - Hurbanova, kde pracuje, má  157 detí a   keď to  vynásobí  krát 158 

EUR, tak  vyjde suma 24 917 EUR.  Poukázala na  MŠ - J. Kráľa, kde sú štyri triedy, je jedna 

budova, ktorá  má sedlovú strechu, vymenené všetky okná a vlastnú plynovú kotolňu, kde si 

môţu  počas celého roka samostatne regulovať spotrebu tepla.  MŠ - Hurbanova má 7 tried a  

majú o 65 detí viac. Sú tak väčšie výdavky na čistiace prostriedky, hygienické potreby, 

vybavenie tried a pod. MŠ má tri pavilóny, kde sú okná vymenené len z polovice. Chýba im  

výmena ďalších okien, výmena dverí a je tieţ náročnejšia údrţba striech, pretoţe sú rovné. 

Navrhla zmenu dotácie na jedno dieťa  v MŠ.  Prehodnotiť výšku dotácie  na jedno dieťa 

v jednotlivých MŠ podľa skutočných nákladov, ktoré boli za rok 2014. Prerozdeliť to, aby sa 

dané vysoké rozdiely zníţili a spravodlivo sa rozdelili medzi ostatné  MŠ v meste Čadca.  

Mgr. Marián Fúrik, vedúci oddelenia, uviedol, ţe beţné náklady na školstvo sú cca 6,9 

mil. EUR. Beţné výdavky na mesto predstavujú sumu 12,9 mil. EUR. Z beţných výdavkov viac 

ako polovica financií je daná na školstvo. Uviedol, ţe školstvo sa financuje dvomi spôsobmi. 

Prostredníctvom originálnych  kompetencií  –  peniaze z podielových daní občanov mesta 

a čo sa týka ZŠ – normatívom zo štátu. V ZŠ sú školské kluby, školské jedálne a pod., ktoré sú 

opäť financované z podielových daní mesta. Nie je jednoduché pripraviť rozpočet.  Aby 

nerobili záporné saldo v rozpočte, tak finančné prostriedky museli krátiť. Nekrátili len na 

Hurbanovej, SNP, ale na všetkých MŠ.  Uviedol, ţe uţ nemôţu meniť čísla, ktoré sú  

v tabuľke. Ak by poslankyňa Badurová dala svoj návrh pred schvaľovaním rozpočtu, tak vtedy 

by sa to dalo zrealizovať. VZN vychádza z prijatého rozpočtu mesta. Poukázal na moţnosť 

meniť rozpočet počas roka. Pri tvorbe rozpočtu pre jednotlivé MŠ vychádzali z poţiadaviek 

jednotlivých MŠ. Snaţili sa to spraviť čo najspravodlivejšie. Dané čísla vychádzajú 

z rozdielnych podmienok jednotlivých škôl. Vedia však  školy  kaţdý rok dofinancovať. 

 Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe o rozdieloch vedia.  Je to aj vecou 

subsidiarity.  Sľúbil, ţe sa k tomu vrátia. Na najbliţšom MZ, pokiaľ  zdroje nájdu, dajú ich aj 

pre potreby  MŠ. Sú si vedomí, ţe MŠ a školstvo sú poddimenzované, ale keďţe  chcú v kaţdej 

lokalite zachovať školy a aj škôlky, peniaze sú  rozdelené tak, aby mohli fungovať. Súhlasí 

s tým, čo poslankyňa Badurová povedala. Veľmi rád ju a aj iných poslancov pozve na 

rokovanie, aby našli východisko. Chápe, ţe niektorá MŠ je v plnej rekonštrukcii a niektorá nie 

je a ešte má aj menšie zdroje. Informoval, ţe pripravujú projekt jednej MŠ tak, ako to sľúbili. 

Budú sa snaţiť, ale aj na základe toho, ţe prijali rozpočet, poţiadal poslankyňu Badurovú, 
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aby svoj návrh stiahla s tým, ţe sa k tomu vrátia na ďalšom MZ. Jeho sľub je taký, aby sa 

stretli a vyriešili danú situáciu. Poslankyňa Badurová svoj návrh stiahla. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

18/2015 

 

K bodu 8) 

Návrh na zloženie redakčnej rady mestských novín Čadčan 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, dal podnet, či by nebolo vhodné prehodnotiť, aby 

sa noviny Čadčan do budúcna osamostatnili a boli dané   formou letákov do schránok 

všetkých občanov Čadce.  Viackrát sa spomínalo, ţe nám chýba osveta. Uviedol, ţe sa  do 

schránok dávajú  inzertné noviny, reklamné letáky. Dotazoval sa, či je zmapované, koľko 

občanov kupuje My Kysucké noviny a Kysuce.  Do budúcna dal na zváţenie, či by nebolo 

účelnejšie jedenkrát mesačne  pripraviť pre všetkých Čadčanov jednoduchý plátok. 

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec uviedol, ţe on sa s daným názorom v zásade 

nestotoţňuje, ako to Mgr. Klimek nazval – jednoduchý plátok. Je toho názoru, ţe  mesto 

Čadca a aj príloha Čadčan  má nejakú históriu, ktorá sa tu budovala a nejde len 

o informovanie občanov, ale aj o informovanie o dianí mesta, nielen občanov Čadce, ale aj 

širokej verejnosti. Podľa jeho názoru - urobiť z nich schránkové noviny by bolo na úrovni  

nejakých letákov z Kauflandu alebo z Tesca, ktoré by nakoniec aj tak skončili v klubovniach 

alebo v košoch a k občanom by sa nedostali. Je toho názoru, ţe  by tak  došlo k dehonestácii 

daného periodika. Je dobré, ako  momentálne  vychádzajú, pretoţe ide o  noviny, ktoré sú na 

trhu etablované. Podľa jeho názoru dané noviny majú celkom slušné náklady, ktoré sú 

registrované. Je  skontrolovateľný náklad a predajnosť daných periodík. Bol by veľmi nerád 

keby došlo k dehonestácií danej prílohy tým, ţe budú pohodené po schránkach a po 

panelových domoch, prípadne pri košoch, pretoţe v tom prípade by nám mohli daňoví 

poplatníci vyčítať, ţe načo prispievajú na to, čo nikto ani  nečíta, len sa to vyhadzuje.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, upozornil, ţe poslanci odbočili od bodu, ktorý 

prerokovávajú. Tieto veci patria do bodu rôzne. Budú však  o tom diskutovať aj na jednej a aj 

na druhej strane. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

19/2015 

 

 

K bodu 9) 

Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra Mesta Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 9 zápisnice. 

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, poukázal na bod č. 11 danej kontroly z roku 2014, kde 

v bode č. 3 – pozemok zastavaný stavbou bola cena stanovená bez znaleckého posudku. Podľa 

konštatovania hlavného kontrolóra je to porušenie VZN č. 120/2011. Ďalej poukázal na bod 

č. 5 – priamy predaj  - Mesto nedalo v súlade s daným VZN  vypracovať  znalecký posudok, 

ale dala ho vypracovať firma  VMS Group ktorá bola súčasne aj kupujúcim daného pozemku. 

Rovnako sa jedná o porušenie VZN č. 120/2011. Poţiadal mesto, aby prijali také opatrenia, 

aby sa podobné materiály na MZ nedostali a nemali tak problémy, pretoţe porušovanie VZN 

nie je dôstojné a dobré. Vedúci oddelení, prípadne pracovníci,  ktorí dané dokumenty  do MZ 

predkladajú,  by ich  mali pripravovať v súlade s platným VZN.  
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Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

20/2015 

 

 

K bodu 10) 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, je toho názoru, ţe v správe sú dosť značné nedostatky, 

ktoré bude potrebné odstrániť. Poukázal na správu o vymáhaní  daňových  pohľadávok na 

daní  za KO  a uplatnenie sankčných postihov. Následne citoval hl. kontrolóra - ,,...stav je 

neuspokojivý a nahráva neplatičom, čo má dopad na príjmovú časť rozpočtu mesta“. 

Poukázal na to, ţe stav pohľadávok po lehote splatnosti k 31.12. 2014 predstavuje sumu vyše 

438 tis. EUR, z toho za KO 305 tis. EUR. Je  to čiastka,  ktorá keby sa zintenzívnilo 

vymáhanie pohľadávok, by mohla byť v príjmovej časti mesta a mohli by sme tak dať peniaze 

aj  do výdavkovej časti a  realizovať niektoré veci, ktoré sú pre mesto potrebné. Je toho 

názoru, ţe by sa mali prijať poriadne opatrenia, ktoré sú  navrhnuté aj  od hlavného 

kontrolóra. Nechápe, ako je moţné, ţe začneme v roku 2014 vymáhať pohľadávky za rok 

2010. Upozornil na premlčanie pohľadávok, pretoţe  zbytočne tak prichádzame o peniaze, 

ktoré by mohli byť v rámci rozpočtu. Dotazoval sa, kedy potom budeme vymáhať pohľadávky 

za rok 2011, za rok 2012 a predovšetkým, kde je problém. Či je problém, ţe kapacita 

jednotlivých oddelení nestačí na to, aby sa pohľadávky vymáhali v nasledujúcom roku- tzn. za 

rok 2014 v roku 2015 a pod. a nebol medzi tým štvorročný rozdiel, alebo, či to nie je tým, ţe si 

jednotlivé oddelenia dané dokumenty presúvajú z nejakých dôvodov, ktoré si ani poriadne 

nepovedia /z právneho oddelenia  na finančné a na ďalšie  alebo naopak/.  Uvítal 

odporučenie od hlavného kontrolóra, aby bola vypracovaná smernica -  akým spôsobom by si 

mali jednotlivé oddelenia pohľadávky odovzdávať a pod. Poukázal na premlčanie 

pohľadávok. Poţiadal všetkých vedúcich oddelení, aby zintenzívnili činnosť a tieto 

pohľadávky sa snaţili v čím väčšej čiastke vymôcť.  

Ing. František Prívara, zástupca primátora, uviedol, ţe vymáhanie pohľadávok 

s dvojročným  alebo trojročným oneskorením je normálne, pretoţe pri mnoţstvovom zbere  sa 

v ďalšom roku robí vyúčtovanie, čím sa to posunie na nasledujúci rok.  Ďalší rok trvá, pokiaľ 

sa dajú dohromady dokumenty na vymáhanie. V prípade paušálu  to bude  oveľa 

jednoduchšie, tam  budeme pohľadávky  vymáhať oveľa skôr.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

21/2015 

 

 

 

K bodu 11) 

Doplnenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií   verejných 

funkcionárov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení  neskorších predpisov 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

22/2015 
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K bodu 12) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

 

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

          Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

23-26/2015 

 

 

K bodu 13) 

Rôzne  

Pavol Štrba, poslanec MZ, ohľadne MHD uviedol, ţe je toho názoru, ţe  dotujeme aj 

cudzích občanov. Našimi autobusmi sa vozia občania z Čierneho, zo Skalitého a pod.  

Vyjadril svoj  súhlas s poslankyňou Badurovou. Chápe to, ţe silnejšia MŠ má podporiť 

slabšiu, ale v danom prípade sa mu to zdá naopak. Ak primátor dal slovo, verí, ţe sa to 

napraví.  

Ďalej uviedol, ţe ho oslovili občania od Juroši, ţe tam je odparkovaná  dodávka a nemôţe 

okolo nej prejsť pluh a pod. Poţiadal náčelníka MsP, aby  to vyriešili. V závere sa poďakoval 

riaditeľovi MPS, jeho zástupcovi a všetkým, ktorí sa podieľali na zimnej údrţbe a opravy ciest 

počas leta.  

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, čo sa týka zimnej údrţby uviedol, ţe je prijaté VZN, 

ţe od 22.00 hod. do 6.00 hod. nemôţu v meste parkovať nákladné vozidlá nad 7,5 tony. 

Upozornil, ţe počas  celého roka si v meste robia parkovisko kamióny, dodávky a pod. 

Poţiadal odbor dopravy, aby zabezpečili výrobu zákazových značiek a osadili  ich pri 

vstupoch do mesta, aby tých, ktorí zákaz porušili, mohla MsP  sankcionovať. V danom 

prípade, ak chce MsP vykonať nejaké represívne opatrenie proti porušovateľom, tak nemôţe, 

pretoţe kaţdý sa ich opýta, kde majú zákazové značky.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta, s tým vyjadril súhlas. 

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, sa  poďakoval  MPS za zimnú údrţbu na Ţarci. 

Uviedol, ţe nevie, kto má na starosti traktor, ktorí  po sídlisku stále jazdí, pretoţe to je veľmi 

dobré. 

Ďalej poznamenal, ţe občania zo Ţarca mu telefonujú ohľadne miest na parkovanie. Uviedol, 

ţe  Ţarec je sídlisko, ktoré sa začalo omladzovať. Sú tam mladí ľudia a z nich má 80 % autá. 

Poukázal na problém s parkovaním. Vie, ţe boli vybudované parkovacie miesta pri bl. č. 2 a 3 

na ul. J. Kráľa, ale to však pomohlo len daným dvom blokom. Uviedol, ţe Ţarec akoby bol 

mimo. Hovorí to preto, lebo keď sa robili úpravy chodníkov, tak moţno  vďaka poslancovi 

Malíkovi a Mgr. Šulovi sa  všetko robilo na Kýčerke, ale na Ţarci sa nerobilo nič. Upozornil 

na chodník na ul. J. Kráľa a chodník  popod domov dôchodcov oproti ,,čínskemu múru“, 

ktorý je vo veľmi zlom stave. Je toho názoru, ţe teraz by sa mohlo mesto správať voči danému 

starému  sídlisku otcovsky, nie macošsky.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe s JUDr. Strapáčom, PhD., keď ešte 

nebol poslancom,  pri bl. č 52  urobili 12 parkovacích miest.  

Rovnako  budú pokračovať aj na Ţarci, aby urobili také pekné veci ako na Kýčerke. Váţi si 

preto MUDr. Korduliakovú, Mgr. Klimeka, ktorí ho neustále ţiadali, aby do toho išli. 

Uviedol, ţe aj daným  návrhom rozpočtu sa budú snaţiť, aby v nasledujúcich rokoch  sídlisko 

Ţarec oţilo. Poukázal na rekonštrukciu MŠ za niekoľko mil. EUR, na čo sa však zabúda.  

Informoval, ţe na Ţarci sa tieţ  plánuje  urobiť ďalšie ihrisko. Všetko je pripravené, aby dali 

do poriadku strechy na ZŠ. Poukázal na čiastku 150 tis. EUR. Urobia všetko preto, aby sa 

občania na kaţdom sídlisku cítili komfortne a verí, ţe sa im to podarí.   

 Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe  pri prejednávaní kaţdého materiálu má 

kaţdý poslanec k dispozícii hlasovacie zariadenie. Sú tri moţnosti -  za, zdrţal sa, proti.  
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V poslednej dobe je však zvykom MZ, ţe niektorí poslanci majú ešte  štvrtú moţnosť 

a nehlasujú. Je toho názoru, ţe to je neúcta k predkladaným materiálom. Je to vizitka práce 

poslanca, ktorý na MZ príde, sedí tu a nehlasuje. Potom nech na MZ ani nechodí. V závere 

uviedol, ţe kaţdý poslanec by sa mal aktívne podieľať pri hlasovaní.  

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poznamenal, ţe Ţarec má problémy s parkovacími 

plochami. Moţno by bolo vhodné na  komisii  dopravy spolu so stavebným oddelením hľadať 

nejaké voľné plochy, kde by sa dali  parkoviská postaviť, pretoţe všetci vieme, ţe ich  je málo. 

Uviedol, ţe bez  vysporiadania pozemkov to pravdepodobne nepôjde. Vie, ţe zo strany 

primátora a MPS je ochota dané riešiť. Moţno by bolo vhodné spojiť domovníkov a jednotlivé 

bytové domy, aby dali určité moţnosti riešenia a návrhy, kde by sa parkoviská aj v menšom 

mnoţstve dali vybudovať, pretoţe  primátor a MPS sú  tomu  skutočne naklonení, nakoľko  

daný problém je známy.  

Na margo Ing. Drobila uviedol, ţe sa s jeho názorom plne stotoţňuje. Je toho názoru, ţe ak uţ 

poslanci dostali dôveru od občanov, tak by mali hlasovať a  nejakým spôsobom sa aktívne 

podieľať, a to najmä s dôrazom, ţe všetky uznesenia aj  so spôsobom hlasovania jednotlivých 

poslancov sú zverejňované.  Je voči občanom alibistické, ţe niektorí poslanci nestlačia ani 

jeden gombík na hlasovacom zariadení. Moţno by bolo vhodné do budúcna upraviť Rokovací 

poriadok MZ, aby kaţdý poslanec, ktorý má zasunutú kartu v hlasovacom zariadení, musel 

nejakým spôsobom hlasovať – za, proti, zdrţal sa. V prípade, ak nestlačí ţiaden gombík, aby 

sa to povaţovalo za zdrţanie sa výkonu jeho hlasovacieho práva. Podľa jeho názoru, v tomto 

prípade,  nie je prejavom demokracie nehlasovať.   

Mária Badurová, poslankyňa MZ,  uviedla, ţe ju veľmi potešilo, keď sa v správach 

dozvedela, ţe ministerstvo školstva dáva novú výzvu na rozšírenie kapacít MŠ a vybudovanie 

zariadenia školského stravovania pri daných MŠ na rok 2015.  Poukázala na predkladanie 

ţiadosti k výzve ministerstvu školstva, kde termín ukončenia je do 25. 2. 2015. Dotazovala sa, 

či  Mesto Čadca reagovalo  na danú výzvu, či sa podali ţiadosti na ministerstvo,  aby sa  tak 

mohli rozšíriť kapacity, ktoré chýbajú aj dôsledkom zrušenia štyroch MŠ v roku 2004, pretoţe 

oni sa teraz v MŠ tlačia.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe vo výzve je alokovaných málo zdrojov. 

Mesto je uţ vylúčené hneď v prvom kole, pretoţe štatistiky, ktoré sa kaţdoročne posielajú 

z Mesta Čadca sú, ţe máme dostatok kapacít. Demografický vývoj ukazuje, ţe o 2-3 roky bude 

v MŠ menej detí. Nebudú sa uchádzať o dané zdroje, pretoţe sú minimálne. Je to 

nasmerované predovšetkým na satelity  Bratislavy a občanov, ktorí ţijú v rómskych osadách.  

Uviedol, ţe budú reagovať na výzvu, ohľadne celkovej rekonštrukcie niektorých škôlok alebo 

škôl.  

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., súhlasil s primátorom. Uviedol, ţe hlavným kritériom je 

zvýšenie kapacity.  Poznamenal, ţe kaţdá obec a mesto dáva k 15.9.  štatistický výkaz 

nevybavených ţiadosti. Mesto Čadca má v minulom výkaze 11 detí.  Nie sú schopní vytvoriť 

ani jednu triedu. Tak, ako povedal primátor, chystajú sa na výzvy, ktoré vyjdú v rámci 

integrovaného regionálneho operačného programu, kde uţ začali pracovať na  projektovej 

príprave MŠ na modernizáciu a zvýšenie kapacity.  

Mária Badurová, poslankyňa MZ, poukázala na  vyhlášku č. 245/2008, kde je 

rozdelenie počtu detí na triedy, tzn. trieda trojročných, štvorročných a päťročných, kde napr. 

trieda trojročných je 20 detí, ale vzhľadom k tomu, ţe sú splnené poţiadavky a podľa ods. 9 sa 

môţe počet zvýšiť o tri deti uviedla, ţe ona nemá v dvojročnej triede zapísaných 20 detí, ale 

23. Poznamenala, ţe ak oni sú 7-triedna MŠ  a keď kaţdá trieda má o tri deti na triedu viac, 

čo je 21 detí navyše, tzn., ţe oni majú prakticky o jednu triedu navyše. Uviedla, ţe sa to uţ 

ťahá  od doby, kedy prišla pracovať z Rakovej do Čadce /r. 1987/. Vţdy je počet detí na 

triedach  navýšený nielen o 10 %, ale niekedy aj o 20 % . Ak by tieto deti neprijali do MŠ, tak 
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by po všetkých MŠ vznikli väčšie počty neprijatých detí. Niekedy, ak rodičia prídu a prosia, ţe 

majú robotu, tak príjmu aj 24-te alebo 25-te dieťa.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, súhlasil s poslankyňou Badurovou, avšak ak by mali 

šancu, tak to urobia hneď. V Čadci je problém ísť z MŠ na Kýčerke  do MŠ na Ţarec. 

Následne spomenul program,  o ktorom uţ hovorili, kde je  alokovaných niekoľko mil. EUR. 

Uviedol, ţe na  oddelení výstavby sa uţ ohľadne toho  robí vizualizácia a  projektová 

dokumentácia. 

Argumenty, ktoré poslankyňa Badurová povedala, sa vyvrátiť nedajú, môţe jej len povedať 

ako odborníkovi v odbore, v ktorom pracuje, ţe má pravdu.    

V závere vyslovil presvedčenie, ţe tak, ako prijali rozpočet, ktorý predkladala Ing. Zbojanová 

a   ako k tomu prispeli  vedúci oddelení, zamestnanci, ale aj poslanci, ţe tak  v roku 2015 

naplnia očakávania obyvateľov aj  napriek  tomu, ţe rozpočet je napätý.   O to viac sa budú 

pripravovať na projekty a na mimorozpočtové zdroje, ktoré verí, ţe sa im podarí získať tak, 

ako sa ich podarilo získať aj po minulé roky.   
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Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Ing. Milan Gura, primátor 

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

 

 

 

Ing. Anna Z b o j a n o v á    Ing. Milan G u r a 

prednostka  MsÚ Čadca              primátor mesta Čadca   

             

 

 

 

MUDr. Anna Korduliaková    PaedDr. Jaroslav Velička  

I. overovateľ               II. overovateľ 

 

       

 

   

 

Zapísala: PhDr. Jana Serafínová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


