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Z á p i s n i c a 

 

z 2.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 14. januára 2011 o 9.00 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 24 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: asistent prednostky MsÚ, vedúci oddelení MsÚ Čadca, náčelník 

MP Čadca, riaditelia riadených príspevkových organizácií mesta Čadca, zástupcovia médií, 

kronikárka mesta, občania. 

 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 

Bc. Ing. Jozef Vraţel    - poslanec MZ 

JUDr. Ján Macura    - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Marec    - poslanec MZ 

František Kučák    - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

Mgr. Dagmar Labáková   - Kultúrne a informačné centrum Mesta Čadca 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 
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P r o g r a m : 

 

1/  Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

     overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice 

2/  Návrh na zriadenie a voľba členov MR 

3/  Návrh na vytvorenie komisií Mestského zastupiteľstva v Čadci 

4/  Zriadenie výborov v mestských častiach 

5/  Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva na uzavretie manţelstva pred  

     Matričným úradom v Čadci 

 6/  Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl, školského 

      zariadenia a do obecnej školskej rady v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca                

7/  Návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie MPS Čadca a návrh na 

      vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie MPS Čadca 

8/  Návrh na odvolanie riaditeľky príspevkovej organizácie KIC Čadca a návrh na  

      vymenovanie riaditeľky príspevkovej organizácie KIC Čadca 

9/  Úprava Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Čadci  

10/ Návrh na určenie platu primátora Mesta Čadca 

11/ Rozhodnutie o zvýšení kontokorentného úveru 

12/ Rôzne 

13/ Záver 
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R o k o v a n i e 

 

2. 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: PaedDr. Máriu Blendovskú a Mgr. 

Michala Duraja, poslancov MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Bc. 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:  PaedDr. Mária Blendovská 

                    Mgr. Michal Duraj 

 

 Návrhová komisia: Ing. Milan Liščák 

                 Mgr. Martin Klimek 

 

Pracovné predsedníctvo:  Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca 

      Ing. Jaroslav Hacek, asistent prednostky MsÚ Čadca 

  Ing. František Prívara, zástupca primátora Mesta Čadca 

                                                 Ing. Rudolf Cyprich, zástupca primátora Mesta Čadca 

  Ing. Milan Liščák, poslanec MZ 

                Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ 

 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, predloţil návrh na  stiahnutie z programu 

rokovania body č. 7 a č. 8 z dôvodu, ţe bod č. 7 je v rozpore s právnymi predpismi - materiál 

neobsahuje dôvodovú správu a v jednom hlasovaní sa odvoláva aj menuje riaditeľ. 

Bod č. 8 – poznamenal, ţe ešte nie je prijatý rozpočet Kultúrneho a informačného centra 

Mesta Čadca, nevieme, ako KIC hospodárilo, či je pozitívna bilancia z hľadiska vývoja 

jednotlivých rokov. Čo sa týka kultúrnych podujatí, v roku 2008 bola návštevnosť 51 000 

obyvateľov na 1100 podujatiach; v roku 2009 bola návštevnosť 120 000 obyvateľov na 1500 

podujatiach a v roku 2010 bola návštevnosť 135 000 obyvateľov na 1600 podujatiach. 

V jednom hlasovaní nie je moţné riaditeľa odvolať aj menovať. Návrh na stiahnutie 

uvedených bodov hlasovaním nebol schválený. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

7/2011 
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K bodu 2)  

Návrh na zriadenie a voľba členov MR 

 

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

 

V diskusii JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, za poslanecký klub navrhol do Mestskej 

rady Čadca zvoliť týchto poslancov: Bc. Ing. Jozefa Vraţela, Vladimíra Malíka a Františka 

Kučáka. Návrh hlasovaním nebol schválený. 

MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, navrhol o kaţdom členovi Mestskej rady Čadca 

hlasovať zvlášť. Návrh hlasovaním nebol schválený. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

8/2011 

 

 

 

 

 

K bodu 3 ) 

Návrh na vytvorenie komisií Mestského zastupiteľstva v Čadci 

 

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

Bc. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, odovzdal návrhovej komisii za poslanecký klub 

návrh zloţenia komisií. Návrh bol hlasovaním poslancov schválený. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

9/2011 

 

 

K bodu 4) 

Zriadenie výborov v mestských častiach 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

10/2011 

 

 

 

K bodu 5) 

Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva na uzavretie manželstva pred  

 Matričným úradom v Čadci 

 

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

V diskusii Bc. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ navrhol na uzavretie manţelstva pred 

Matričným úradom v Čadci poveriť poslanca Františka Kučáka. Návrh hlasovaním nebol 

schválený. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

11/2011 
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K bodu 6) 

Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl, školského    

zariadenia a do obecnej školskej rady v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca                

 

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

 

V diskusii Bc. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, predloţil návrhovej komisii za 

poslanecký klub písomný návrh delegovania poslancov do rád škôl a školského zariadenia 

uvedených v návrhu na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl, ... pod poradovým 

číslom 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 a 14. Hlasovaním poslancov nebol ani jeden návrh 

schválený. 

MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, poznamenal, ţe nechce pracovať v MŠ J. Kráľa, je 

to mimo jeho volebného obvodu, ale chce pracovať v ZŠ J. A. Komenského, ktorá je v jeho 

volebnom obvode. 

František Kučák, poslanec MZ, poznamenal, ţe nechce pracovať v MŠ SNP, ale v MŠ 

J. Kráľa a v ZŠ M. R. Štefánika – túto školu ako ţiak navštevoval, pozná 90 % učiteľov. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, poznamenal, ţe on za poslanecký klub navrhol do 

školskej rady ZŠ Rázusova medzi inými aj Vladimíra Malíka, ale jeho návrh schválený nebol. 

V návrhu mesta je tam Vladimír Malík opäť navrhnutý. Ak tam má byť schválený, treba zrušiť 

najskôr predchádzajúce uznesenie. To isté platí aj pre školské rady ZŠ J. A. Komenského, ZŠ 

s MŠ Horelica, ZŠ s MŠ Podzávoz, MŠ J. Kráľa, MŠ SNP, MŠ Hurbanova, ZUŠ J. Potočára 

a CVČ. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

12/2011 

 

 

K bodu 7) 

Návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb Čadca 

a návrh na  vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie MPS Čadca 

 

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

V diskusii Bc. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, poznamenal, ţe rokovací poriadok je 

porušený uţ v súvislosti s dátumom zvolania MZ. Materiál neobsahuje dôvodovú správu 

a návrh uznesenia je zmätočný. Mestský podnik sluţieb prešiel prestavbou, boli prijatí noví 

zamestnanci, obnovený vozový park. Za 20 rokov dozadu sa neurobilo v MPS toľko, ako za 

posledné 2 roky. Tieţ tam 20 rokov nebol vymenený riaditeľ. Začína sa éra politických 

riaditeľov v našom meste. Podnik potrebuje novú štruktúru, nových námestníkov. Ak je to 

odmena p. Larišovi za jeho písanie, potom je to politická odmena. Poďakoval Ing. Vojárovi za 

obrovský kus práce, na túto oblasť práce má aj vzdelanie. Apeloval na poslancov, aby poverili 

p. Latku zastupovaním riaditeľa do dňa, kým bude vypísaný konkurz. /Návrh na poverenie 

zastupovaním riaditeľa p. Latku poslancami nebol schválený./ 

František Kučák, poslanec MZ, sa dotazoval, na základe čoho sa má rozhodnúť 

o menovaní, prečo sa na takéto funkcie nevypisujú konkurzy. Tieţ sa pýtal na predchádzajúce 

zamestnania Ing. Petra Lariša. 

MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, navrhol návrh stiahnuť, mestský podnik sluţieb je 

uprostred zimnej sezóny. Návrh nebol hlasovaním poslancami schválený. 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, ţiadal Ing. Petra Lariša o oboznámenie s víziou 

do budúcnosti v súvislosti s mestským podnikom sluţieb. 
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Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

13/2011 

 

K bodu 8)       

Návrh na odvolanie riaditeľky príspevkovej organizácie Kultúrne a informačné centrum 

Mesta Čadca a návrh na vymenovanie riaditeľky príspevkovej organizácie KIC Čadca 

 

 

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

V diskusii sa František Kučák, poslanec MZ, dotazoval, aké má pracovné skúsenosti 

nová riaditeľka, na základe čoho sa má rozhodnúť, ako hlasovať. 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, ţiadal vysvetliť dôvody, prečo sa odvoláva 

z funkcie Mgr. Dagmar Labáková. 

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, poďakovala Mgr. Labákovej, ţe mohla 

pracovať v jej tíme, váţi si ju ako osobnosť. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

14/2011 

 

 

 

K bodu 9)       

Úprava Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Čadci  

 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

15/2011 

 

 

K bodu 10)       

Návrh na určenie platu primátora Mesta Čadca 

 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

16/2011 

 

 

K bodu 11) 

Rozhodnutie o zvýšení kontokorentného úveru 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

17/2011 

 

 

K bodu 12) 

Rôzne 
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MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, poznamenal, ţe v komunálnych voľbách 27. 11. 

2010 zistil v okrsku priame porušenie volebného zákona, k čomu bola na mieste spísaná 

sťaţnosť. Ţiadal informovať, v akom štádiu riešenia je. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta, poznamenal, ţe to je záleţitosťou mestskej volebnej 

komisie, poţiada predsedníčku Mestskej volebnej komisie v Čadci o informáciu, aký je stav 

riešenia sťaţností. 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, poznamenal, ţe kaţdý má právo voliť a poslanci 

boli občanmi aj zvolení. Nie je zvolený do ţiadnej školskej rady, inde sú v školských radách 

zástupcovia, ktorí to tohto rajónu ani nepatria. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe naňho sa pri delegovaní do školskej 

rady tieţ zabudlo. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta, poznamenal, ţe problém  delegovania poslancov do 

školských rád sa napraví v najbliţšom zasadnutí MZ. 

Mgr. Dagmar Labáková poďakovala všetkým poslancom, ktorí hlasovali za aj proti 

nej, novej riaditeľke popriala veľa tvorivých síl, elánu, zdravia, nech sa kultúra v Čadci 

rozvíja. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, ospravedlnil sa za chyby, ktoré sa v priebehu 

rokovania MZ vyskytli.  

 

Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Ing. Milan Gura, primátor 

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

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav   H a c e k         Ing. Milan   G u r a 

asistent prednostky MsÚ         primátor Mesta Čadca   

             

 

 

 

PaedDr. Mária Blendovská       Mgr. Michal Duraj 

I. overovateľ           II. overovateľ   

   

 

 

 

 

Zapísala:  

Bc. Jana Serafínová 

Daniela Grochalová 

 

 

 


