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Z á p i s n i c a 

 

z 1.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 13. februára 2014 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, asistent prednostky 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 

František  Kučák    - poslanec MZ  

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

JUDr. Ján Macura    - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

Jozef Beleš     - poslanec MZ 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

Ing. Ján Drobil     - poslanec MZ 

JUDr. Jozef Pajer    - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

Ing. František Ščury    - vedúci oddelenia ÚP a IČ MsÚ Čadca 

Mgr. Eva Palkovičová   - občan mesta 

Mgr. Boţena Kadášová   - kronikárka mesta  
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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 činnosti Mestského hasičského zboru (MsHZ) mesta Čadca           

za  rok 2013       

3/  Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2013  

4/  Informatívna správa o príprave voľby prezidenta SR, konaných dňa 15. marca 

       2014 

 5/  III. zmena rozpočtu príspevkovej organizácie KIC mesta Čadca na rok 2013  

6/  Informatívna správa o vykonanej IV. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2013       

7/  Rozšírenie predmetu hlavnej činnosti v zriaďovacej listine MPS Čadca, príspevkovej  

      organizácie od  13.02.2014 

8/  Zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie MPS  Čadca ku dňu  

      1.3.2014         

9/  Zverenie majetku Mesta Čadca do správy  príspevkovým organizáciám Mesta 

       Čadca    

10/ Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Čadca za rok 2014 športovým klubom,  

       nadáciám, zdruţeniam a neziskovým organizáciám  

 11/ Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca do správy školy v zriaďovateľskej  

        pôsobnosti Mesta Čadca od 1. 3. 2014 

12/ Návrh na menovanie  mestskej kronikárky v zmysle platného Štatútu mesta  

13/ Správa o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra za rok 2013  

14/ Predloţenie ţiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie Zmeny a doplnku č. 4   

      Územného plánu mesta Čadca 

15/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností        

16/ Rôzne        

17/ Záver 
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R o k o v a n i e 

 

1. 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 prítomných poslancov MZ Čadca, 

prizvaných a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol: Mgr. Vieru Strýčkovu a Jozefa Beleša, poslancov 

MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Mgr. 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:   Mgr. Viera Strýčková 

                       Jozef Beleš                  

 Návrhová komisia:  Ing. Milan Liščák 

    Ing. Ján Drobil                    

 

Pracovné predsedníctvo:  Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca 

   Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca 

   Ing. Rudolf Cyprich, zástupca primátora mesta Čadca 

   Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca 

                                            Ing. Milan Liščák, poslanec MZ 

         Ing. Ján Drobil, poslanec MZ 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

1/2014 

 

 

K bodu 2) 

Informatívna správa o činnosti Mestského hasičského zboru (MsHZ) mesta Čadca  za  rok 

2013       
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

2/2014 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 K bodu 3)  

Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2013  
 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

3/2014 

 

 

K bodu 4 ) 

Informatívna správa o príprave voľby prezidenta SR, konaných dňa 15. marca 

 2014 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

4/2014 

 

 

K bodu 5) 

III. zmena rozpočtu príspevkovej organizácie KIC mesta Čadca na rok 2013  

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

5/2014 

 

 

K bodu 6) 

Informatívna správa o vykonanej IV. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2013       

 

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

  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

6/2014 

 

 

K bodu 7) 

Rozšírenie predmetu hlavnej činnosti v zriaďovacej listine MPS Čadca, príspevkovej   

organizácie od  13.02.2014 

 

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

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, ţe vzniku spoločnosti  ZZO Čadca  a.s.  

predchádzalo uznesenie MZ. Dotazoval sa, prečo  majú poslanci  daný materiál  predloţený 

ako hotovú vec, prečo nebola k tomu diskusia. Podľa predloţených materiálov poslanci 

nevedia, prečo danú činnosť nemôţe naďalej vykonávať ZZO, ale MPS. Nevedia, čo bude 

s finančným sklzom v hodnote 75 tis. EUR. Uviedol, ţe mu to pripadá tak, ţe sa blíţia voľby 

a my sa ideme niečoho zbaviť. Podľa jeho názoru, by sa to tak nemalo riešiť.  Je arogantné 

predloţiť poslancom dve veci – zverenie majetku a zverenie činnosti bez toho, aby boli 

poslanci oboznámení so zákonmi. Uviedol, ţe sa niekto o tom dohodne v ,,kabinete“, čo by tak 

nemalo byť, pretoţe v ZZO sú akcionári. Aj on je akcionár ZZO Čadca a.s., ale nemá ţiadne 

informácie.  Poznamenal, ţe vedenie ZZO Čadca a.s. sa snaţilo zvolať valné zhromaţdenie, 

nakoľko on však  pracuje v ČR, tak si  musel vziať dovolenku. Uviedol, ţe za mesto prišiel  na 

zhromaţdenie poverený   Mgr. Marián Kráľ s tým, ţe on sa prezentovať nebude, pretoţe nie je 
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pripravený. Ďalej poukázal na zamestnancov ZZO Čadca a.s. Uviedol, ţe ak činnosť ZZO 

Čadca a.s.  prejde pod MPS, zamestnanci sa budú o svoju prácu báť.  Je toho názoru, ţe to 

uškodí nielen poslancom, ale aj vedeniu mesta.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe diskusia  ohľadne daného bodu 

prebieha vo vedení mesta uţ pribliţne rok. Hľadajú zdroje, ako vo verejnom záujme efektívne 

vyuţívať plaváreň. Poznamenal,  ţe  na DPH tak  ušetria od 20 tis. do 30 tis. EUR. Mesto 

a rovnako aj poslanci  budú mať kontrolu nad svojím majetkom, čo je zodpovedné. Ohľadne 

sklzu v čiastke 75 tis. EUR uviedol, ţe je vyrovnaný. Ďalej uviedol, ţe s kaţdým zamestnancom 

je uskutočnený pohovor. Budú mať väčšiu istou, pretoţe budú zamestnancami podniku mesta.  

Ing. František Prívara, zástupca primátora, poznamenal, ţe v roku 2013 mesto 

poskytlo  ZZO Čadca a.s.  dotáciu vo výške 275 tis. EUR. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, ţe na MZ nebolo povedané, čo bude ďalej so 

ZZO Čadca a.s.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poznamenal, ţe urobia všetko tak, aby to 

bolo  v súlade s legislatívou. 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, ţiadal, aby v uznesení v časti bodu B/  boli 

uvedené konkrétne športoviská, ktorým správcom má byť  MPS.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poznamenal, ţe teraz hovoria o  rozšírení 

predmetu hlavnej činnosti v zriaďovacej listine MPS Čadca,  vôbec to  nesúvisí s  uznesením, 

ktoré navrhuje Mgr. Kaličák.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

7/2014 

 

 

K bodu 8)       

Zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie MPS  Čadca ku dňu  1.3.2014         
 

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

Ing. Ján Drobil, uviedol, ţe plne podporuje návrh, aby majetok mesta bol sústredený 

pod MPS.  Poznamenal, ţe bolo veľkou chybou, keď po roku 1989  poslanci odsúhlasili, aby 

sa majetok mesta dostaval mimo dosahu  kontroly mesta. Je toho názoru, ţe keď pred rokom 

1989 boli dané činnosti v technických sluţbách, tak bol o celkovej činnosti prehľad, bola 

úspora pracovných síl a pod.  

Vyjadril podporu danému materiálu z dôvodu úspory na DPH, pracovných síl a predovšetkým 

moţnej kontroly zo strany mesta.     

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

8/2014 

 

 

K bodu 9)       

Zverenie majetku Mesta Čadca do správy  príspevkovým organizáciám Mesta  Čadca    

 

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

         Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

9/2014 
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K bodu 10)  

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Čadca za rok 2014 športovým klubom,  nadáciám, 

združeniam a neziskovým organizáciám  

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

10/2014  

 

 

 

K bodu 11)    

 Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca do správy školy v zriaďovateľskej  

 pôsobnosti Mesta Čadca od 1. 3. 2014 

 

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

         Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

11/2014  

 

 

K bodu 12)    

Návrh na menovanie  mestskej kronikárky v zmysle platného Štatútu mesta 

 

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

         Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, sa v mene seba a tieţ poslancov MZ 

poďakoval Mgr. Palkovičovej  za vykonanú prácu, ktorú si veľmi váţi. V osobnom ţivote jej 

poprial veľa zdravia a šťastia.  

Mgr. Eva Palkovičová, sa poďakovala za ocenenie a doterajšiu spoluprácu, ktorú jej 

preukazovali pri práci kronikárky, a zároveň popriala novej kronikárke veľa elánu, 

entuziazmu  a úspechu v novej práci.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poprial Mgr. Kadášovej  do novej práce  

veľa zdravia a šťastia. 

Mgr. Boţena Kadášová, uviedla, ţe bola vysoko podctená tým, ţe ju oslovili a navrhli  

do funkcie kronikárky mesta. Poznamenala, ţe bude svoju funkciu vykonávať čo 

najsvedomitejšie.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, povedal, ţe by bolo vhodné, aby  súčasťou 

uznesenia bola vyjadrená aj vďaka, ktorú  prejavil p. primátor Mgr. Palkovičovej. Je to 

prejav našej kultivovanosti a kultúrnosti k ľuďom, ktorých si váţime.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,  uviedol, ţe vďaku prejavili potleskom a aj 

pamätným listom, ktorý Mgr. Palkovičovej odovzdal.  Postupovali podľa Štatútu mesta.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

12/2014 
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K bodu 13)    

Správa o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra za rok 2013  

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 16 zápisnice. 

          Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

13/2014 

  

 

K bodu 14)    

Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie Zmeny a doplnku č. 4   

Územného plánu mesta Čadca 

 

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

         Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

14/2014 

 

 

K bodu 15)    

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností        

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 15 zápisnice. 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Podmienky obchodnej verejnej súťaže č.  

1/2014 (bytový dom na Májovej ulici v Čadci) 

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe ak by nad uvedeným bytovým domom 

uvaţoval ako nad svojím majetkom a chcel ho predať, tak by zváţil, ako ho zatraktívniť-  

pričleniť k nemu  kúsok pozemku. Je tak moţné, ţe by bola reálna aj cena 130 tis. EUR.  

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, vzhľadom na to, ţe mesto sa uţ mnohokrát snaţilo daný 

objekt predať, čo sa  doposiaľ nepodarilo, navrhol daný bod  vypustiť z rokovania MZ. 

Uviedol, ţe jedným z hlavných dôvodov, prečo sa  daný objekt nedarí predať, je okrem ceny aj 

to, ţe tam nie je  pozemok.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, stiahol   z rokovania MZ  odpredaj bytového 

domu na Májovej ulici v Čadci z dôvodu pričlenenia pozemku a prístupovej cesty. Odporučil 

materiál  dopracovať a  pripraviť na ďalšie  MZ.  

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Mgr.  Iveta Latková, Čadca, U Manči 225 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia odporúčal v návrhu uznesenia do podmienok 

odpredaja  doplniť podmienku č. 2 – nadobúdateľ začne realizovať stavbu polyfunkčného 

domu najneskôr do 2 rokov od podpísania kúpnej zmluvy s Mestom Čadca na predmetný 

pozemok. V prípade porušenia tejto podmienky, vráti nadobúdateľ pozemok predávajúcemu 

v lehote do 1 mesiaca za rovnakých cenových podmienok.  

Jeho návrh si osvojil Ing. František Prívara.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

15 -17/2014 
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K bodu 16) 

Rôzne 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, sa poďakoval všetkým, ktorí dopomohli  

k poskytnutiu dotácie osade Bukov 1 vo výške 200 EUR. Zvlášť sa poďakoval Ing. Cyprichovi, 

ktorý danej veci pomohol.  

Ďalej poukázal na minerálny  prameň v Bukove. Uviedol, ţe v minulosti na základe iniciatívy 

poslancov a vedenia mesta  sa daná časť pekne vybudovala. Upozornil, ţe prameň akokeby 

vysychal. Informoval o občanovi, ktorý z času na čas prečistí rúru – hadicu palicou, čím sa 

zväčši prítok vody.  Poţiadal, či by nebolo moţné pracovníkmi  MPS hadicu prefúkať.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poznamenal, ţe Mgr. Kaličák ţiada dobrú 

vec, ale ak by tam poslal pracovníkov MPS, tak momentálne má problémy s prokuratúrou, 

pretoţe sa nejedená o majetok mesta. Súkromne však urobia všetko preto, aby daný priestor 

skrášlili.  

František Kučák, poslanec MZ, vyslovil  svoju spokojnosť so zateplením 

a zakonštruovaním MŠ na Ţarci, čím by sa mali zníţiť aj náklady na kúrenie. Ohľadne 

kúrenia poukázal na problém s reguláciou. Na pôvodných  radiátoroch nie sú ventily, a tak 

nie je moţné regulovať teplo, čo riešia vetraním. Nie je to vhodné pre moţnosť šetrenia 

finančných prostriedkov.  

Ďalej poukázal na rôzne nelegálne skládky na území mesta. Uviedol, ţe má pripravené  pre 

oddelenie ŢP a p. primátora  podklady k trom nelegálnym skládkam.  Poznamenal, ţe  v 

 januári  cca 2-3  km od  rázcestia  pri dome dôchodcov niekto vysýpal  dodávku  odpadu.   

Uviedol, ţe ďalšie dve skládky sú aj  v neďalekom okruhu bydliska p. primátora.  

Na margo uvedeného sa dotazoval  na účinok fotopascí. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, sa dotazoval, kde v okolí jeho bydliska je 

skládka.  

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe to nie je naráţka na p. primátora, ale  do 1 

km sú skládky v okolí  bydliska kaţdého občana.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, povedal, ţe sa teší spokojnosti  poslanca 

Kučáka, pretoţe  hlasoval proti rekonštrukcii MŠ na Ţarci. Poznamenal, ţe sa chystajú  na 

obhliadku MŠ na Ţarci, kde  budú riešiť aj situáciu ohľadne regulácie tepla. Teší ho, ţe sa 

poslanec Kučák začal zaujímať o MŠ, pretoţe ho mrzelo, nakoľko je poslancom zo Ţarca, ţe 

poslanec Kučák  bol proti rekonštrukcii MŠ na Ţarci.  

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe on nebol proti rekonštrukcii MŠ, ale bol 

proti úveru, ktorý bol spojený s ďalšími vecami.  

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, upozornil na havarijný stav verejného osvetlenia na 

Horelici. Dotazoval sa, či je v pláne rekonštrukcia verejného osvetlenia na Horelici.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe na Horelici je skutočné havarijný 

stav. Informoval, ţe momentálne prebieha verejná súťaţ, kde je zahrnutá výmena stĺpov aj na 

Horelici.  Berie to na vedomie.  

Jozef Beleš, poslanec MZ, sa poďakoval riaditeľovi MPS Ing. Larišovi za rýchle 

vyriešenie nebezpečného stavu, ktorý nastal na Horelici U Matlucha na autobusovej zástavke 

/oprava spadnutého zábradlia/. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, upozornil, aby sa nezabudlo na sťaţnosť obyvateľov 

Čadca – Podzávoz U Poláka. Poţiadal riaditeľa MPS, aby sa danou záleţitosťou zaoberal.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe sťaţnosť občanov je v riešení. 

Momentálne prebiehajú najnutnejšie opravy.  

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, upozornil, ţe smerom k Billej ako sú nefunkčné 

semafory, sú kovové schody, ktoré sú prehnité a je tam vidieť uţ aj  diery. Ďalej upozornil, ţe 

na ţelezničnej stanici na moste bol povolený jeden nájazd, po ktorom môţu  rodičia  tlačiť 

kočiare. Dotazoval sa, či  je to uţ  opravené. Ďalej upozornil na nebezpečný úsek - ako sú 
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hlavné schody  smerom ku Bille. Uviedol, ţe sa tam dosť šmýka a hlavne v tomto období, keď 

nasneţilo a primrzlo.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe o danej situácii vedia, budú to 

riešiť.  

 

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   

             

 

 

 

Mgr. Viera Strýčková     Jozef Beleš  

I. overovateľ                  II. overovateľ 

 

         

 

   

 

Zapísala: Mgr. Jana Serafínová 
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