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Z á p i s n i c a 

 

z 2.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 14. marca 2013 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 25 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: prednostka MsÚ, asistent prednostky MsÚ, hlavný kontrolór 

Mesta Čadca, vedúci oddelení MsÚ Čadca,  náčelník MP Čadca, riaditelia riadených 

príspevkových organizácií mesta Čadca, zástupcovia médií, kronikárka 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 Mesta Čadca 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

František Kučák    - poslanec MZ 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

JUDr. Ján Macura    - poslanec MZ 

JUDr. Ing. Jozef Vraţel   - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

Mgr. Michal Duraj    - poslanec MZ 

Ing. Ján Drobil    - poslanec MZ 

Eduard Gábriš    - poslanec MZ 

PaedDr. Mária Blendovská   - poslankyňa MZ 

mjr. Mgr. František Linet   - náčelník MsP Čadca 

Ján Kantorík     - riaditeľ DOMBYT Čadca 

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

                                                                         športu MsÚ Čadca 

Mgr. Jaroslav Klus    - občan mesta    

Mgr. Jarmila  Majáková   - občan 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/  Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok  2012         

3/ Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácii Mesta Čadca         

4/  Informatívna správa o vykonanej III. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2012       

5/ Inventarizácia majetku Mesta Čadca k 31.12.2012         

6/ Inventarizácia majetku  Mesta Čadca v správe príspevkových organizácií   

     k 31.12.2012       

7/ Správa o inventarizácii majetku mesta v správe rozpočtových organizácií ku 

    dňu 31.12.2012 

 8/ Návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu Mesta Čadca na rok 2013    

 9/ Zrušenie členstva Mesta Čadca v zdruţení Región Beskydy 

10/ Informatívna správa  o činnosti MsHZ mesta Čadca za rok 2012 

11/ Informácia o činnosti  Organizácie cestovného ruchu Kysuce 

12/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012 

13/ Kontrola vybavovania sťaţností a petícií za obdobie roka 2012 

14/ Správa o plnení uznesení MZ Mesta Čadca za II. polrok 2012 

15/ Spoločný obecný úrad – predĺţenie pôsobnosti       

16/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

17/ Rôzne 

18/ 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 25 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  Ing. Vladimíra 

Hrušku, 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:  PaedDr. Mária Blendovská 

                   Ing. Vladimír Hruška 

 

 Návrhová komisia: Ing. Rudolf Cyprich 

                MUDr. Anna Korduliaková 

 

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 

                                            MUDr. Anna Korduliaková, poslankyňa MZ 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

3/2013 

 

 

 K bodu 2)  

 Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok  2012         

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

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe si celú správu podrobne preštudoval. 

Pochválili náčelníka MsP za zodpovedné spracovanie materiálu.  Nakoľko boli prijatí štyria 

príslušníci MsP, dotazoval sa, či by nebolo moţné, aby v zriadenej  sluţobni na  Kýčerke 

u Hluška boli aspoň v piatok a v sobotu dvaja príslušníci MsP, ktorí by dozerali na mládeţ 

a dbali na to,  aby nepoškodzovali súkromný a mestský majetok.  

Mjr. Mgr. František Linet, náčelník MsP,  uviedol, ţe štyria prijatí  príslušníci MsP 

boli zaradení do výkonnej činnej sluţby, avšak samotnú prevádzku  strediska v budove č. 777 

na Hurbanovej  s tým  pokryť nedokáţu . Uviedol, ţe v priebehu dvoch týţdňov by malo prísť 

vyrozumenie o schválení, resp. o neschválení projektu, ktorý zasielali na základe výzvy na 

zriadenie bezbariérových krízových centier. Cieľom je, aby dané zariadenie MsP 
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prevádzkovala v pondelok, v stredu a v piatok  v určité hodiny, kde by v rámci  projektu – 

,,Polícia bliţšie k občanom“,  poskytovali základne informácie a sluţby pre verejnosť.  

František Kučák, poslanec MZ, pochválil, ţe  po meste a na sídliskách je  častejšie  

vidieť pešie hliadky.  

 Ďalej uviedol, ţe je síce potrebné akceptovať autá na pešej zóne, ktoré vo vyhradenom čase 

zásobujú obchody a prevádzky, ale zároveň upozornil, ţe  čoraz viacej je  na pešej zóne vidieť 

mnoho áut mimo vyhradený čas na zásobovanie. Poukázal aj na kamerový systém.  Dotazoval 

sa, či by sa v danom smere nedalo viacej pracovať.  

Mjr. Mgr. František Linet, náčelník MsP,  súhlasil s poslancom Kučákom. Uviedol, ţe 

ohľadne áut  na  pešej zóne uţ absolvovali tri sedenia s vedením mesta a aj s p. primátorom.  

Spoločne  hľadajú vhodné riešenia a návrhy na riešenie  daného problému. Poukázal aj na to, 

ţe zásobovanie prevádzok  na pešej zóne je moţné len z prednej časti. Spomenul tieţ 

vlastnícke vzťahy k daným objektom. Uviedol, ţe je v pláne  zmena VZN, avšak otázkou 

ostáva, či bude schválené alebo nie. 

František Kučák, poslanec MZ, sa dotazoval, či nie je moţné zaznamenať  kamerovým 

systémom ŠPZ auta v čase, v ktorom na pešej zóne nemá byť.  

Mjr. Mgr. František Linet, náčelník MsP,   uviedol, ţe v  tabuľke, ktorá je súčasťou  

opisnej časti § 48 VZN, sú v danej kategórii  uvedené  aj priestupky spáchané 

neuposlúchnutím daného zákazu.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

4/2013 

 

 

K bodu 3 ) 

Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácii Mesta Čadca         

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

5/2013 

 

 

K bodu 4) 

Informatívna správa o vykonanej III. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2012       

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

6/2013 

 

 

K bodu 5) 

Inventarizácia majetku Mesta Čadca k 31.12.2012         

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

7/2013 
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K bodu 6) 

Inventarizácia majetku  Mesta Čadca v správe príspevkových organizácií    k 31.12.2012       

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

8/2013 

 

 

K bodu 7)       

Správa o inventarizácii majetku mesta v správe rozpočtových organizácií ku 

dňu 31.12.2012 
 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

9/2013 

 

 

K bodu 8)       

Návrh rozdelenia dotácií z rozpočtu Mesta Čadca na rok 2013   

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

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe na základe  jednej z kontrol, ktoré vykonal 

hlavný kontrolór, vyplynula úloha, ţe tým klubom a organizáciám, ktoré do konca roka 

nezúčtujú dotáciu, nebude na budúci roka dotácia daná. Dotazoval sa, či dané vyhodnotenie 

bolo a či všetky kluby, ktoré dotáciu dostali, zúčtovanie za rok 2012 predloţili a pokiaľ nie, či 

bola danému klubu dotácia krátená. 

Mgr. Marián Fúrik, vedúci oddelenia, uviedol, ţe všetky kluby, ktorým boli kontrolou 

zistené nedostatky, v stanovenom termíne dané nedostatky odstránili.  

Vladimír Malík, poslanec MZ, poznamenal, ţe sa mu pomer peňazí pre šport a kultúru 

zdá nespravodlivý.  Uviedol, ţe bol na stretnutí, kde sa  diskutovalo o prerozdeľovaní daných 

prostriedkov na šport. Nepozdáva sa mu, ţe by kvórum komisie malo rozdeliť a schváliť  dané 

financie.  Do budúcna by bolo vhodné sa dohodnúť na určitej skupine, ktorá by  zohľadnila 

všetky veci. Uviedol, ţe  sú kluby, ktoré majetok majú,  kluby, ktoré sú odkázané na príspevok 

z mesta a sú tieţ kluby, ktoré prenajímajú majetok a majú z neho zisk. Bolo by vhodné, aby sa 

do budúcna vytvorila určitá skupina poslancov, ktorá by dané veci zohľadnila. Uviedol, ţe nie 

je vhodné, aby o dotáciu ţiadal napr. šachový oddiel, ktorý funguje len z toho, čo si zaplatí 

a peniaze dostala Lokomotíva Čadca, ktorá má budovy, ihriská, chatu Tri kopce, atď... Ťaţko 

môţeme dávať peniaze niekomu, kto má majetok, z ktorého zarába. Poukázal na to, ţe  oddiel 

šachy hrajú prvú slovenskú ligu. V závere uviedol, ţe to nie je spravodlivé.  

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe formou e-mailu dostali pravdepodobne 

všetci poslanci list od Mgr. Klusa a p. Poneka. Okrem toho dostal jeden e-mail od poslanca 

a šesť príspevkov od  rôznych občanov. Meritom bola nerovnomernosť rozdelenia finančných 

prostriedkov jednotlivým športovým klubom. Je toho názoru, ţe dané listy majú svoju 

výpovednú hodnotu, poukazujú  na neistotu z toho, čo sa v meste deje. Uviedol, ţe ak dostali 

športovú halu PRATEX, tak samozrejme si boli vedomí toho, ţe to stojí veľa finančných 

prostriedkov. Jednalo sa o dobrú investíciu aj s tým, ţe poslanci schválili uznesenie  č. 

129/2012, kde uviedli, kto môţe, v ktorých  športových halách športovať. Predpokladal, ţe 

daný list navodí určitú zodpovednosť mesta, kde súčasťou bude aj uznesenie, ktoré by daný   

problém riešilo.  To, ţe mesto nedalo uznesenie podobné uneseniu č. 129/2012, kde by splnilo 

poţiadavku, ktorú ţiadali – dať dve dráhy, tak z toho  má dojem, ţe mesto to chce dať niekde 

nabok. Uviedol, ţe on nestojí na strane p. Mgr.  Klusa, ale na strane detí, ktoré na plaváreň 
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chodia. Uviedol, ţe plávanie poskytuje omnoho viacej ako by oni od mesta chceli. Má dojem, 

ţe mesto danú záleţitosť riešiť  nechce. Na margo tých, ktorí  daný list napísali, uviedol,  aby 

rozvinuli masovú petíciu a dostali celú záleţitosť medzi ľudí. V závere uviedol, ţe daný 

problém mal byť riešený zo strany mesta.  

 Vladimír Malík, poslanec MZ,  je toho názoru, ţe tým, čo povedal Ing. Glasnák sa 

poslanci zaoberať nemusia. Je to plne v kompetencii Mgr. Gábriša, Mgr. Klusa a p. Poneka.  

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, pre porovnanie  uviedol, ţe dotácie na šport 

a kultúru na rok 2007 boli cca. 121 tis. EUR, v roku 2008- 163 tis. EUR, v roku 2009 -132 tis. 

EUR, a v roku 2010 - 86 tis. EUR, pričom minulý  a tento  rok dávame na šport 30 tis. EUR. 

Nakoľko je  členom komisie  kultúry a športu,  jednotlivých jednaní  a rokovaní  sa  zúčastnil. 

Zaráţa ho však to, ţe poslanci dostali materiál  v podobe, kde je uvedených len 15 klubov, 

ktoré príspevok dostanú,  avšak pravidlom bolo, ţe  vţdy bol  prehľad aj tých klubov, ktoré  o 

príspevok ţiadali, ale neboli v balíku ,,šťastných alebo spokojných“.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe v tabuľke sú uvedené všetky 

kluby, ktoré mesto poţiadali o príspevok.  

Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ,  uviedol, ţe v tabuľke sú uvedené všetky kluby, 

ktoré podali ţiadosť o príspevok. Na margo porovnávania rokov, ktoré uviedol JUDr. 

Macura, poznamenal, ţe ak niekto dané údaje uvádza, tak je mimo reality, ekonomickej krízy 

a všeobecného vývoja v Európe a vo svete.  

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, uviedol, ţe aj v tom období  sa hovorilo  o  kríze. 

Dotazoval sa, či nebola kríza v roku 2010. Ohľadne ţiadosti o príspevok uviedol, ţe prezident 

športového klubu Horelica mu povedal, ţe poskytne dôkaz o tom, ţe o príspevok ţiadal, 

a práve to je dôvod, prečo  spomínal, ţe v tabuľke nie sú zakomponované všetky ţiadosti 

o príspevok.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, ohľadne porovnávania peňazí, uviedol, ţe sa 

jedná o farizejstvo. V čase, keď ešte bola jedna športová hala, sa trénovalo väčšinou za 

peniaze, prípadne za menšie zľavy. V súčasnosti sú dve športové haly, kde môţu  deti  

športovať od rána do večera. Určite aj riaditeľ DOMBYTu potvrdí, ţe sa zvýšila  aktivita 

návštevnosti  športových hál aj v doobedňajších hodinách, a to minimálne o 30-40 %.  

Uviedol, ţe pokladá za farizejstvo to, ţe  v minulosti  dali športovým klubom cca 150 tis. EUR. 

Keďţe však  mesto nevlastnilo   športovú halu PRATEX, tak naše športové kluby platili VÚC 

nájom za danú športovú halu vo výške od 5 do 10 tis. EUR.  

Uviedol, ţe sa enormne zvýšila podpora športu a športových klubov. Jediným problémom je 

problém občianskeho zdruţenia  ŢABKA, ktorý  o príspevok nepoţiadal. Súhlasil s tým, čo 

povedal poslanec Malík, pretoţe ak sa ZZO, a.s.  dohodlo s občianskym zdruţením ŢABKA, 

čo preberali aj na MR,  tak dané veci nechápe. Nerozumie tomu, prečo v minulom období 

nedokázali vychádzať  športovým klubom v ústrety tak, ako teraz. Uviedol, ţe kaţdému 

športovému klubu, ktorý poţiadal o dotáciu alebo o prenájom, vyšli v ústrety.  

Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ uviedol, ţe problém je s občianskym zdruţením 

ŢABKA, ktoré vyuţíva prevádzku plavárne.  Poznamenal, ţe Marián Ponek, bol prvým 

človekom, s ktorým sa pred dvomi rokmi  najviac bavil o napredovaní plavárne. Uviedol, ţe 

Mesto Čadca má veľký problém, na čo upozorňoval aj kolegov z kultúry a zo športu, pretoţe  

s osobou, ktorá ţiada o podporu a vo svojom liste zavádza, sa pred týţdňom na plavárni 

rozprával o genéze vývoja ţiadosti od p. Poneka, ktorý je oficiálnym zástupcom plaveckého 

klubu ŢABKA.  Mgr. Klus vystupuje ako zástupca olympijského klubu. Jedným z cieľov 

olympionizmu a olympijských myšlienok je, aby nebol zneuţívaný na politické účely. Uviedol, 

ţe je veľmi rád, keď jeho predchodca p. Malík povedal, ţe to je otázkou dohody  ZZO, a.s 

a plaveckého klubu, pretoţe sa  tak  jedná o zneuţívanie daného plaveckého športu. 

Poznamenal, ţe prvé  plavecké preteky, ktoré sa uskutočnili na území mesta Čadca, boli tie 

štyri, ktoré prebehli v posledných dvoch rokoch, pretoţe predtým oficiálne plavecké preteky 
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na území mesta Čadca neboli. Informoval, ţe plaváreň rozbehla zimné, letné a jesenné kurzy 

plávania, kde danú sluţbu poskytujú obyvateľom mesta za diametrálne odlišnú cenu ako 

komerčné zdruţenia, čím podporujú rozvoj plaveckého športu. Poďakoval sa Ing. Lašovi, 

ktorý na e-mail – list reagoval veľmi striktne, ekonomicky  a pravdivo. Uviedol, ţe mesto 

podporuje plavecký šport moţno najviac  zo všetkých športov.  Poznamenal, ţe kaţdý iný 

šport by bol rád, ak by mal v meste  danú ustanovizeň, a to   za najniţšie ceny na Slovensku.   

Uviedol, ţe pri predkladaní bodu - Informatívna správa o vykonanej III. zmene rozpočtu 

Mesta Čadca za rok 2012 -  bolo uvedené, ţe  Mesto Čadca nepoukázalo celú výšku dotácie 

spoločnosti ZZO, a.s. Čadca. Poznamenal, ţe problém nie je s 2-3 dráhami, ale problém je 

v olympijských  myšlienkach a v  tom, aby sa navzájom rešpektovali.  

Uviedol, ţe Mesto Čadca má veľký problém, a to počnúc prvým primátorom Ing. Glasnákom, 

končiac posledným, pretoţe  musia riešiť pozemkové a materiálne záleţitosti športu. 

Dotazoval sa, kde boli v roku 1991-1993, keď sa rozsypali všetky pozemkové a vlastnícke 

vzťahy v športovom areáli. Jediná vec, ktorá sa udrţala je plaváreň.  

Ohľadne genézy ţiadosti uviedol, ţe plavecký klub mal rovnakú moţnosť tak ako aj ostatné 

kluby ţiadať, ale o spomínané dve plavecké dráhy neţiadal. Na komisii dostal klub prísľub, ţe 

sa  ich problém bude riešiť a tieţ im bolo daných  300 EUR. Od decembra majú v pondelok  

dve plavecké dráhy zadarmo, a to, ţe zástupcovia plaveckého klubu nie sú schopní  vo 

februári zapísať na plavecký oddiel voľné dráhy je problém ich,  a nie ZZO, a.s..  Uviedol, ţe 

práve preto dostal  plavecký klub ŢABKA za mesiac  február faktúru vo výške 500 EUR a nie 

zľavnené dve dráhy. V danom prípade sa jedná o zavádzanie rodičov, pretoţe myšlienky 

olympionizmu sú zneuţívané. Uviedol, ţe predstavenstvo spoločnosti sa dohodlo, ţe počnúc 

utorkom budú pre plavecký klub  zastavené plavecké tréningy, pretoţe bolo doručených  cca 

20-30 e-mailov a  ţiadostí, ţe sú na plavárni v najlepšom čase.  Informoval, ţe v utorok, keď 

bude tréning, tak  predstavenstvo ZZO, a.s. vysvetlí  celú situáciu   rodičom detí. Plávanie 

bude následne pokračovať. Ďalej uviedol, ţe sa s p. Ponekom dohodli o tom, ţe okrem dvoch,  

resp. troch pondelkových dráh budú mať voľné dráhy  aj v piatok. Plavecký klub nemôţe 

ţiadať poslancov MZ, aby schválilo štyri termíny, pretoţe to je  vecou ZZO, a.s... Je potrebné 

si uvedomiť, ţe ZZO, a.s. funguje na základe dotácie z mesta. Dotazoval sa, prečo plavecký 

klub neorganizuje plavecké preteky na plavárni v Čadci. Poukázal na problém ohľadne toho, 

ţe p. Ponek si nastavil minulý rok v lete  členské vo výške 300 EUR/1rok, ale v novembri zistil, 

ţe mu to nevychádza, čo však  nie je chybou jeho a ani mesta.  

Na margo Ing. Glasnáka povedal, ţe je potrebné si uvedomiť, ţe vzťah DOMBYTu, ktorý 

prevádzkuje haly, je iný ako vzťah ZZO, a.s..  ZZO, a.s.  má základný problém, a to je, ţe 

nemá peniaze na fungovanie, pretoţe prevádzkuje obrovskú budovu, ktorá je energeticky 

nákladná. Zároveň poukázal na vynaloţené peniaze ohľadne rekonštrukcie strechy v roku 

2010.  

Ďalej uviedol, ţe je potrebné si tieţ všimnúť, ktoré športové kluby sa podporujú a prečo, 

pretoţe športový klub má fungovať na základe určitej zručnosti, schopnosti a odbornosti 

trénerov.  Uviedol, ţe dvaja najlepší  certifikovaní tréneri plávania v plaveckom klube ŢABKA 

nepracujú. Jeho cieľom je,  aby pracovali pre p. Poneka, avšak nedohodli sa.  Dotazoval sa 

na to, aká je myšlienka olympionizmu, keď on  ako vedúci jedného plaveckého klubu zaviaţe 

inštruktorov plávania, ţe po skončení práce u neho nemôţu pracovať dva roky pre ďalší 

plavecký kurz.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, pre porovnanie uviedol- v súčasnosti stojí  

celoročná permanentka na plaváreň  90 EUR, pričom v minulom období bola jej cena  300 

EUR.  

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, nadviazal na poslanca Malíka a uviedol, ţe daný 

problém je vecou dohody  ZZO, a.s. a klubu.  Uviedol, ţe na  rokovaní  MR mal snahu zvýšiť 

dotáciu plaveckej škole ŢABKA. Informoval, ţe na základe rozhovoru s p. Ponekom môţe 
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povedať, ţe p. Ponek nemá záujem do budúcna  ţiadať nič, jemu nepomôţe cca 400 EUR, ale 

v prvom rade mu ide o dobrú dohodu. 

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe je potrebné sa dohodnúť a ak je potrebné 

napomôcť z tretej strany, tak by mesto, resp. primátor, mal byť nápomocný. Dohoda by mala 

byť ústretová a spravodlivá. Je toho názoru, ţe sa dajú nájsť vhodné termíny pre plavecké 

dráhy, kedy nebude obmedzená činnosť plavárne.  

Vladimír Malík, poslanec MZ, informoval, ţe Mgr. Klus je legitímnym predsedom 

olympijského klubu v Čadci.  Vyslovil svoju spokojnosť s tým, ţe organizujú preteky, ale dané 

preteky sa mohli urobiť aj v čase, keď zaloţili dva plavecké kluby, pretoţe bez nich by preteky 

neboli. Je veľmi rád, ţe Mgr. Gábriš v tom pokračuje. Ohľadne strechy uviedol, ţe sa jedná 

o záleţitosť, ktorú  môţe mesto riešiť formou reklamácie. Poznamenal, ţe plaváreň si rozvoj  

zaslúţi a dúfa, ţe do budúcna tam bude aj vonkajšie  kúpalisko. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, vystúpil na podporu poslanca Mgr. Gábriša a Mesta 

Čadca s tým,  ţe 200 tis. EUR ročne na prevádzku plavárne je dostatočne veľká suma, aby 

sme poskytovali sluţby, čo sa týka športovania v rámci plávania. Poukázal na zimný štadión, 

ktorý generácie primátorov a poslancov dovolili zdehonestovať a predať konštrukciu. 

Uviedol, ţe na Kysuciach nemáme zimný štadión, a tak občania musia chodiť do Čiech, na 

Oravu, atď... Poukázal na to, ţe z eurofondov sú  dotácie na klzisko bez zastrešenia a tu sa 

predal kompletný zimný  štadión za 900 tis. Sk.  Dotazoval sa, čo tu v tej dobe robili poslanci 

a ako mysleli na občanov.  

JUDr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, uviedol, ţe veľmi pozorne počúval Mgr. 

Gábriša a  veľmi pozorne ho počúva šesť rokov. Je rád, ţe mu záleţí na ZZO a.s. a dúfa, ţe 

tak ,ako sa postaral o futbal v našom meste, tak sa rovnako postará aj o ZZO a.s. A rovnako 

ako je v našom meste futbal – B Ţiliny, budeme aj B Ţiliny v oblasti športu v rámci a.s. ZZO.  

Uviedol, ţe nie je pravdou, ţe mesto  nemá  slovo o tom, kto tam plávať bude  a kto nie. Za 

jeho pôsobenia  mesto získalo majoritu v ZZO a.s.. Ak  dané MZ zdvihne ruky a povie, ţe títo 

zástupcovia, ktorí sú tam nominovaní mestom, zariadia, aby tieto dráhy boli pre všetkých 

zadarmo, pretoţe  tak ako v športových zariadeniach tretie osoby vyberajú vstupné, tak 

rovnako môţu mať naše deti zadarmo plavecké dráhy. Dúfa, ţe a.s., tak ako bola 

naštartovaná,  bude mať kladné hospodárske výsledky aj v ostatných rokoch.  

Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ, uviedol, ţe Mesto Čadca nebude mať problém rok, 

dva, ale mnoho rokov, pretoţe to, čo sa tu za posledné štyri roky nastavilo, ţe sa  postavili 

športové kluby a  ľudia proti sebe, je vecou viacerých rokov.  Návrh ZZO, a.s. je, aby 

plavecký klub  ŢABKA mal voľné dráhy nielen v pondelok, ale aj v piatok. ZZO, a.s.  nie je 

príspevková organizácia, ale je  tam predstavenstvo, ktoré musí rozhodnúť a nie  je 

jednoduché presvedčiť ostatných členov predstavenstva, ktorí sa ,,lámu“ s tým, ţe nebola 

poskytnutá dotácia z mesta.  Následne uviedol, ţe on bol jediný proti tomu, aby sa dal deťom 

vstup na plaváreň na dva mesiace zadarmo. Ďalej uviedol, ţe  MZ nemôţe prijať uznesenie,  

ktoré dá povinnosť ZZO, a.s. dať dve dráhy.    

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca sa dotazoval, či je všeobecný súhlas, aby  

k danému bodu vystúpil Mgr. Klus. 

Mgr. Jaroslav Klus, občan mesta, uviedol, ţe Mgr. Gábriš je tak vynikajúci  rečník, ţe 

nad ním skláňa hlavu. Uviedol, ţe  jeho ako osobu vţdy v meste a všade  zaujímal len šport 

a deti.  Poznamenal, ţe sa  celý svoj ţivot venuje športu a deťom, či uţ  ako tréner, učiteľ 

alebo funkcionár. Nedá mu preto  neozvať  sa v prospech svojich  zverencov. Vo svojom mene 

poslal list, aby všetci  vedeli, čo sa  v športe  v Čadci deje a ako sa rozdeľuje dotácia  mesta 

pre jednotlivé športy. Plne si uvedomuje, ţe futbal je športom č. 1 v meste Čadca i vo svete. 

V Čadci sú však  aj iné športy, ktoré Mesto Čadca ohodnotilo ako najlepšie.  Uvedení 

športovci dosiahli mimoriadne  úspechy nielen na Slovensku, ale i v Európe a vo svete. Nikto 

okrem trénerov a sponzorov nevie, čo sa za tým skrýva. Nie je to len odriekanie a obrovská 
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drina na tréningoch, ale aj presadzovanie športu do povedomia občanov.  Nemusí však 

hovoriť o zdravotnom stave detí a mládeţe. Sedia tu poslanci- lekári, ktorí veľmi dobre  

poznajú zdravotný stav mládeţe a dospelých.  

Uviedol, ţe určite  všetci majú skúsenosti aj s vandalizmom v meste. Dotazoval sa, koľko stoja 

opravy smetných košov, rozbitých a pokreslených domov. Bohuţiaľ, radšej zaplatíme  za 

opravy veľké mnoţstvo peňazí, ako by sme tomu predchádzali zaujatím deti  športom  a 

kultúrou. Väčšina z nás vie, ţe šport učí pravidelnosti, cieľavedomosti, dodrţiavaniu 

pravidiel, teda aj zákonov a sebapoznávaniu, čo platí pre kaţdý šport bez výnimky. Na danom 

zasadnutí MZ vystupuje  z dôvodu, aby sa zastal svojich zverencov a vymohol im nejakú 

dotáciu na činnosť. Ing. Laš mu napísal, ţe všetci musia platiť za plaváreň,  teda aj plavci, 

avšak nemá pravdu. Plavci, teda deti, ktoré závodne plávajú, musia  plávanie platiť v plnej 

výške. Nemyslí tým, deti v plaveckej škole, ktoré sa učia plávať, kde platia všetko rodičia.  

Nedá mu však povedať na margo Mgr. Gábriša to, ţe sa robia aj iné plavecké školy, ktoré sú 

podstatne lacnejšie ako robí ŢABKA, a to práve preto, ţe  nemusia platiť najväčšiu poloţku, 

ktorou je  plaváreň. Preto môţu urobiť plaveckú školu za 90 EUR. Ďalej uviedol, ţe sú Mgr. 

Gábrišom vybrané športy, ktoré za plaváreň platiť nemusia. Jedná sa o  rehabilitáciu alebo  

alternatívny tréning - jednu hodinu týţdenne.  Tie isté vybrané  športy nemusia platiť ani  za 

športovú halu, kde trénujú.  

Ďalej uviedol, ţe minulý štvrtok si s Mgr. Gábrišom podali ruky na ubezpečenie toho, ţe 

plavci dostanú voľné dráhy  v utorok  a  vo štvrtok, teda nie v piatok,  pretoţe v piatok chodí 

na plaváreň viacej ľudí. Mgr. Gábriš mu podal ruku na to, ţe dostanú dve dráhy zadarmo 

a okamţite na to mu vystavil faktúru na sumu 500 EUR.  

Čo sa týka pretekov uviedol, ţe o tom, kde preteky budú, rozhoduje plavecká federácia. 

Následne uviedol, ţe  tu  bolo povedané, ţe  celoročná permanentka na plaváreň  stojí 90 

EUR, avšak dráha na  jednu hodinu  stojí 10 EUR.   Keďţe  Mgr.  Gábriš rozhodol, ţe stopne 

tréningy a oni majú v sobotu prvú slovenskú národnú  ligu v plávaní, tak dnes oboznámi 

rodičov  s tým, ţe Mgr. Gábriš, ako výsostný ,,majiteľ“ plavárne, rozhodol o tom, ţe nemôţu 

plávať na plavárni, ale  budú plávať aţ v Dolnom Kubíne.  

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe na MR sa daný problém vyriešil 

okamţite. Zariadia, aby aj plavecký klub dostal moţnosť športovať za rovnakých pravidiel ako 

ostatné kluby. Problémom je to, ţe to nie je moţné vţdy a v danom čase, ktorý si určia. 

Uviedol, ţe on osobne bude zárukou toho, ţe sa to vyrieši. Poukázal na skutočnosť, ţe aj 

krasokorčuliari, hokejisti, 8-10 ročné deti chodia trénovať ráno o šiestej. Uviedol, ţe bolo 

farizejstvom dávať na šport 150 tis. EUR,  pričom polovicu peňazí  museli odvádzať inej 

organizácii a inej samospráve. Mesto Čadca v tom spravilo poriadok a kluby   majú všetko 

zadarmo, znáša to mesto alebo mestské organizácie.  

Informoval o tom, ţe pokračujú v multifunkčných ihriskách a tieţ pokračujú  v hokejbalovom 

prípadne zimnom štadióne. Ohľadne športu, mládeţe a zdravia si uvedomili, ţe mládeţ sa 

potuluje po sídliskách, a tak aj vďaka  vedeniu mesta a poslancov dané športoviská 

sprístupnili zadarmo.  

Bude mať záujem sa dohodnúť aj so ŢABKOU. Myslel si, ţe návštevou p. Poneka je všetko 

vyriešené. Uviedol, ţe v pondelok pozýva na stretnutie  s ním Mgr. Gábriša, Mgr. Klusa a p. 

Poneka.  

Ďalej uviedol, ţe  organizujú plavecké školy, pretoţe nedokáţu  nazbierať dostatočný počet 

deti na lyţiarske školy.  

Poznamenal, ţe  je známe to, ţe  naše deti plávať nevedia, a práve preto si ŢABKA ide po 

svojej línii.  

Mesto Čadca robí  rovnako plavecké školy. Dotazoval sa, či ho chcú napadnúť za to,  ţe ich 

poskytujú za 10-12  EUR.  Uviedol, ţe pozýva  k spolupráci  Mgr. Klusa aj v daných školách, 

pretoţe je odborník a vţdy ho bude brať  ako  odborníka. Poznamenal, ţe aj problém 
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plaveckej školy vedia riešiť, ale je k tomu potrebná súčinnosť. Uviedol, ţe urobili poriadok vo 

futbale, v hádzanej, ale je potrebné si uvedomiť, ţe  nemajú dotáciu 5 tis. EUR ale 3 tis. EUR 

s tým, ţe neplatia 10 tis. EUR  na halu. Dané peniaze tak ostávajú v systéme Mesta Čadca. 

Poukázal na to, ţe vznikol hokejbal, florball...  Vyzval p. Kantoríka, aby povedal, aká je 

vyuţívanosť športových hál. 

Ján Kantorík, riaditeľ DOMBYTu, uviedol, ţe hala PRATEX napomohla, vyťaţenosť  

pre športovcov sa zvýšila cca o 40 %. Poznamenal, ţe hala na ul. Športovcov je vyťaţená od 

rána do večera, pričom v  športovej  hale PRATEX tvoria aj určité trţby. V doobedňajších 

hodinách ju vyuţíva škola Horelica.   Obidve haly sú vyuţívané v takom rozsahu ako doposiaľ 

neboli.  Poukázal na  veľký záujem športových klubov a tie, ktoré si dali poţiadavky, sú 

riešené  uznesením MZ. Majú bezplatné  výpoţičky  a zmluvy, teda všetko je v súlade so 

zákonom.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, ohľadne klubov, ktoré si ţiadosť dali, 

uviedol, ţe nemal záujem niekoho uprednostniť alebo neuprednostniť. Vţdy sa snaţili vyriešiť, 

aby si kluby rozdelili čas na trénovanie.  

Uviedol, ţe  ekonomická kríza nedoniesla len to, ţe máme menej zamestnanosti, ale je tu 

problém s bezdomovcami, s rodičmi, so ţenami, ktoré sú týrané. Dotazoval sa, či sa zaujímali 

aj o to, koľko ľudí tu je bez domova. A práve to  bude podstatná priorita, ktorú  chcú do 

budúcna riešiť. Uviedol, ţe jeho zásluhou bolo rozdaných 40-50 tis. EUR do športu a  

zdruţení.   

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, odporučil vyčleniť  čas na plávanie ráno od šiestej 

do siedmej hodiny, kedy budú mať plavci  celú plaváreň pre seba. Nie je vhodné uzatvoriť 

plaváreň v čase, keď sa tvorí trţba. 

Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ, uviedol, ţe Mgr. Klus  mal pravdu, keď sa minulý 

týţdeň bavili o tom, ţe plavecké dráhy budú v pondelok a vo štvrtok, a nie v piatok. Touto 

cestou vyzval zástupcu plaveckého klubu, aby dal ţiadosť o vstup do komisie mládeţe 

a športu, aby bol účastný sedení, keď sa  dotácie rozdeľujú, resp. sa robí návrh pre MR. 

Uviedol, ţe na MR, kde aj bol prizvaný, sa dráhy na plávanie riešili. V závere uviedol, ţe 

plavecký pretek bol dvakrát a vţdy keď bola ţiadosť, ţe má byť zadarmo, tak bola  celá 

plaváreň pre plavecký  klub zadarmo. 

Vladimír Malík, poslanec MZ,  ohľadne politiky v športe uviedol,  ţe v predstavenstve 

ZZO, a.s.  je Mgr. Šulo, Ing. Lariš. Dotazoval sa, či to nie je politika v športe.  Poznamenal, 

ţe politika v športe bola, je a bude. Poţiadal Mgr. Gabriša,  aby ,,neutopil“ dva plavecké 

kluby, ktoré zakladal on. 

PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ, uviedla, ţe daná debata je uţ smiešna 

a bolo by vhodné ju ukončiť.  Uvedené záleţitosti preberali aj na MR.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, informoval, ţe v pondelok o 10.00 hod.  

pozýva na jednanie s ním Mgr. Klusa, Mgr. Gábriša a p. Poneka. Uviedol, ţe je prekvapený, 

ţe Mgr. Klus nenavrhol svojho zástupcu do komisie.  

V závere poznamenal, ţe on nezakazuje dať odpovede, nezakazuje poskytnúť záznam z MZ, tak 

ako to bolo prijaté  uznesením ešte  za minulého obdobia.  

Uviedol, ţe rovnako ako Mgr. Klus, tak aj Mgr. Majáková poţiadala listom o vystúpenie 

k danému bodu.  

Mgr.  Jarmila Majáková, občan mesta – občianske zdruţenie Náruč, uviedla, ţe 

pracuje v občianskom zdruţení  Náruč -  pomoc deťom  v kríze, ako vedúca pracovníčka. 

Pracujú tu 7 rokov, počas ktorých riešili  v rámci agendy  dvoch akreditácii, ktoré majú 

udelené z MPSVaR  t. j. agenda  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  a agenda  

zákona č. 448 z roku  2008 o sociálnych sluţbách – špecializované poradenstvo.  Za sedem 

rokov poskytli v meste Čadca dané odborné  sluţby 236 rodinám.   Poznamenala, ţe 

v priebehu tohto roka  uţ dvakrát rokovali s p. primátorom a spoločne sa dohodli, ţe vystúpi 
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v rámci daného bodu s prosbou o zvýšenie dotácie, keďţe z mesta  dlhodobo dostávajú   

dotáciu vo výške 100 EUR/1 rok.  Uviedla, ţe ako tím sa snaţia udrţať dané pracovisko, 

pretoţe poskytované sluţby sú pre klientov bezplatné. Snaţia sa, aby deti  mohli športovať 

a mali vyriešené aj sociálne vzťahy doma. Posledné dva roky však  hrozilo, ţe ako prevádzka 

budú presťahovaní do Ţiliny, kde je ich centrála, a práve p. primátor to zachránil  dotáciou, 

ktorú získal  zo sponzorských zdrojov. V súčasnosti fungujú ako ambulantná komunitná 

poradňa, ktorá poskytuje servis, prípadne  sprostredkúva ubytovanie do ich krízového centra 

alebo do iných zariadení.  Uviedla, ţe nemajú prenájom priestorov za 1,- Sk a ani také  

dotácie ako športové kluby alebo bezplatné  priestory.  Uviedla, ţe ich prevádzkové náklady 

sú 6 tis. EUR ročne, plus mzdové a iné náklady, ktoré sú aţ 40 tis. EUR ročne. Poznamenala, 

ţe  majú najniţšiu dotáciu z miest a obcí, podporujú ich  štyri obce, ale ich  príspevky sú len 

vo výške 50-100 EUR. Celá ostatná ťarcha je na zamestnancoch. Obáva sa, ţe ak dotácia 

bude stále taká nízka, tak danú prevádzku neudrţia. Pre zamestnancov to bude znamenať, ţe 

budú presunutí do Ţiliny. Momentálne tu je za rodiny, ktoré ich bezplatne potrebujú.   

Uviedla, ţe pravidelne komunikuje s p. primátorom. Minulý rok na MsÚ chodila 

pravidelne, p. primátor  sa snaţil zachrániť situáciu, pretoţe polovicu nákladov uhradili 

z mimorozpočtových zdrojov. Vec je len tá, ţe tu bola motivovaná predstúpiť, aby 

informovala,  ţe daná agenda  tu je, ale  hrozí, ţe  od 1.1.2014 uţ poskytovaná nebude. 

Rozumie tomu, ţe zdroje sú obmedzené a ani nečaká  veľkú dotáciu, len chcela informovať 

o tom,  aký je stav v danej agende. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe bude robiť všetko preto, aby sa 

vzťahy   v meste zlepšili. Čo sa týka organizácií okolo sociálnej sféry odporučil, aby sa do 

nasledujúceho MZ , kedy bude aj prehodnotenie rozpočtu,  pripravil jeden návrh. Uviedol, ţe  

Mgr. Majáková príde na MR  prezentovať  svoju prácu, a tá následne odporučí MZ, či 

zvýšime dotáciu a o akú sumu.  

Uviedol, ţe  urobia všetko preto, aby občianske zdruţenia, ktoré sa zaoberajú sociálnou 

otázkou, boli finančne riešené.     

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

10/2013 

 

 

 

K bodu 9)   

Zrušenie členstva Mesta Čadca v združení Región Beskydy 

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

  Ing. Ján Drobil, poslanec MZ,  sa dotazoval, prečo je predloţené - Zrušenie členstva 

Mesta Čadca v zdruţení Región Beskydy 

 Vladimír Malík, poslanec MZ, sa dotazoval na rovnaký dôvod ako poslanec Ing.  

Drobil.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe vznikol oblastný zväz cestovného 

ruchu s názvom Kysuce, kde mesto Čadca je hlavným lídrom.  Je to lepšie aj ohľadne dotácií. 

Uviedol, ţe celá daň z ubytovania ide do oblastného zväzu.  Na základe dotácie, ktorú dá 

mesto, štát  poukazuje  90 %, ktoré potom môţu investovať s členmi oblastného zväzu Kysuce 

do propagácie a do akcií.   Informoval, ţe v Oščadnici a v Makove umoţňujú občanom Čadce, 

aby lyţovali  a športovali za 50 % zľavu. Poukázal na mnoho výstav, ktoré absolvovali minulý 

rok, a tak zatraktívnili priestor Kysúc. Uviedol, ţe sme členom ZMOS, ktorá je celoštátna 

organizácia, kde dávame členské  cca 10 tis. EUR. Do organizácie Beskydy platíme cca 1276 

EUR. Keď si pozeral, čo daná organizácia urobila minulý a rovnako  aj predminulý rok, tak 

zistil, ţe  nevydali a  neurobili vôbec nič. Urobili určitý projekt, ktorý napadlo ministerstvo, 
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kde  je spor o cca 40 tis. EUR. Je oveľa  lepšie  rozvíjať klaster Kysuce a byť členom ZMOSu. 

Daný názor prevláda aj od členov klastra, tzn.  od jednotlivých obcí, ako je Skalité, Čierne, 

ktoré pravdepodobne taktieţ z členstva v zdruţení Beskydy vystúpia. Uviedol, ţe on sa stal 

rovnako predsedom predstavenstva  OOCR Kysuce a vie o kaţdom EURe, kde pôjde. A to je 

jedným z hlavným dôvodov, prečo bol daný materiál predloţený.  

 Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe mu bolo zodpovedané na 90 % , ale 10 % 

mu zostalo ešte nezodpovedaných. Poznamenal, ţe región Beskydy má oveľa väčší zámer. 

Myslí si, ţe poplatok, ktorý tam vloţíme,  predstavujú peniaze, ktoré sa dajú pouţiť 

efektívnejšie. Dotazoval sa, či by sme za daný poplatok nedokázali zo zdruţenia dostať dva 

alebo trikrát viac, ako tam vloţíme.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, v súvislosti s organizáciou cestovného ruchu 

Kysuce uviedol, ţe v minulosti boli informácie o tom, ţe spodné časti Kysúc majú prejsť pod  

región Povaţia. Dotazoval sa, v akom to je stave.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe dolné a horné Kysuce sa uţ 

dávno rozdelili. Kaţdý má svoje ZMO. Keď zákon umoţňoval zlúčiť a vytvoriť klaster, kde by 

mohli 90 % vloţených investícií dostať zo štátu späť, tak Mesto Čadca  a on ako primátor mal 

dilemu, či to urobiť alebo nie. Bolo to však veľmi ťaţké, pretoţe bolo potrebných 50 tis. 

ubytovacích miest. Keďţe vyhlasujeme, ţe sme Kysučania, ţe kupujme kysucké výrobky a ţe 

podporujme kysuckých podnikateľov, tak jeho úlohou bolo, aby dané zdruţenie Kysuce 

vzniklo. Vznikla  však Malá Fatra, ktorá vznikla účelovo a   daný názov nemá nič  spoločné 

s Kysucami. Malá Fatra tak trocha poprela korene odkiaľ vznikla. S p. Podmanickým rokujú 

o tom, ako daný problém vyriešiť. Po čase  však určite príde k fúzii obcí do daného klastra.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

11/2013 

 

 

K bodu 10) 

Informatívna správa  o činnosti MsHZ mesta Čadca za rok 2012 

     

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

          Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

12/2013 

 

 

K bodu 11) 

Informácia o činnosti  Organizácie cestovného ruchu Kysuce 

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

František Kučák, poslanec MZ,  uviedol, ţe sa jedná o chvályhodné aktivity. 

Z pohľadu turistiky na Kysuciach je  však potrebné povedať, ţe tu je špinavo a  je problém 

s odpadom. Nie je dôleţité hľadať vinníkov, ale je potrebné hľadať riešenia.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

13/2013 
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K bodu 12)       

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012 

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

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ,  k správe o kontrolnej činnosti mesta za rok 2012 

uviedol, ţe po vzájomných konzultáciách s p. kontrolórom, materiál má svoju kultúru, sú tam 

zahrnuté návrhy opatrení, atď... 

Uviedol, ţe bola vykonaná kontrola osadenia reklamných zariadení na území mesta, kde boli 

prijaté aj  opatrenia. Jedným z opatrení bolo aj to, ţe mnoho daných zariadení nemá  

stavebné povolenia, atď... Dotazoval sa, či v prípade zistenia porušenia boli pouţité nejaké 

sankcie a či po zistení nedostatku bol aj určitý výsledok zo strany mesta.   

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe aj v minulosti boli zvyknuté 

spoločnosti vstúpiť do mesta a robiť si to čo chcú. Podobne sa stalo aj minulý mesiac, kedy 

jedna firma  vstúpila na územie mesta a namontovala si lavičky. Uviedol, ţe do desiatich 

minút po jeho oznámení,  MsP, štátna polícia, zamestnanci MPS a zamestnanci mesta doviedli  

majiteľa a predstaviteľov firmy,  ktorá lavičky montovala. Lavičky museli do hodiny 

zdemontovať a  oficiálne poţiadať mesto o spätné namontovanie.  Na základe ţiadosti im 

mesto lavičky povolilo  na dobu jedného mesiaca.  Uviedol, ţe sa snaţia robiť poriadok aj s 

odpadom a aj s uvedenými spoločnosťami. Zatiaľ ich  len sankcionujú a upozorňujú. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

14/2013 

 

 

K bodu 13)       

Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie roka 2012 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

15/2013 

 

 

K bodu 14) 

Správa o plnení uznesení MZ Mesta Čadca za II. polrok 2012 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

16/2013 

 

 

K bodu 15) 

Spoločný obecný úrad – predĺženie pôsobnosti       

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

17/2013 
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K bodu 16) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností      

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

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, stiahol z rokovania MZ materiál č. 2 –Ing. 

Miroslav Králik, Raková č. 1431, Ing. Pavol Fekula, Čadca, Rázusova č. 1354, a to z dôvodu, 

ţe uvedený materiál  bude predloţený na prerokovanie do komisie a následne do MR na 

ţiadosť Ing. Miroslava Králika o zníţenie ceny pozemku.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

18-20/2013 

 

 

K bodu 17) 

Rôzne  

Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ,  sa  obrátil  ako poslanec mestskej časti Horelica 

na vedenie mesta  so ţiadosťou  a prosbou, s ktorou ho oslovili občania z časti U Veščary, kde 

je dlhoročný problém s vodou, ktorá steká po komunikácii. Uviedol, ţe s Ing. Ščurym a s Ing. 

Gonščákom uţ absolvovali jednanie s dotknutými obyvateľmi. Príslušné oddelenie sľúbilo 

pomoc, ale rovnako chce apelovať aj na vedenie mesta s tým, ţe daný problém je dlhotrvajúci 

a niekoľkoročný. Poţiadal, aby sa v roku 2013 spravili v danom aspoň prvé kroky, nakoľko 

bolo obyvateľom  povedané, ţe to nie je v rozpočte zahrnuté.  Upozornil na alarmujúcu 

situáciu   hlavne v zimných mesiacoch,  pretoţe komunikácia prestáva byť zjazdná, nakoľko 

na ňu vyteká voda. Poţiadal vedenie mesta, aby k stavu danej komunikácie zaujali určité 

stanovisko.  

František Kučák, poslanec MZ, upozornil na osvetlenie priechodov pre chodcov cez 

mesto. Dotazoval sa, či sa v danej veci bude niečo robiť. Ďalej sa informoval, či by mesto 

nemohlo vyvinúť určitú iniciatívu k tomu, aby boli častejšie vykonávané preventívne merania 

rýchlosti áut na výjazde spod Ţarca. Následne upozornil na  problémy s garáţami- na  

Štefánikovej, tzv. čínsky múr Upozornil na prímurovku garáţe, ktorá je na ochranu 

hydroregulácie a   môţe kaţdú chvíľu spadnúť. Uviedol, ţe ţiadosť dal aj v písomnej podobe.  

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, poţiadal o úpravu, resp. pozberanie smetí v časti 

ako sa vstupuje na  cintorín na Horelici.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe je marec a mesto je vyčistené. 

Nasadení sú všetci aktivační pracovníci, postupuje sa podľa programu, avšak bohuţiaľ 

občania sú nedisciplinovaní a robia divoké skládky. Budú sa to snaţiť riešiť.  

Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ, poţiadal poslancov, aby do konca mesiaca marec 

odovzdali  na sekretariát primátora majetkové priznanie za rok 2012.  

Ing. František Prívara, zástupca primátora,  sa poďakoval MPS a rovnako aj ľuďom, 

ktorí pracujú na VPP, za vzornú údrţbu priestranstiev v meste Čadca a tieţ za údrţbu ciest 

v zimnom období. Uviedol, ţe doterajší priebeh naznačuje, ţe  v prevaţnej väčšine sú  ľudia 

spokojní a ďakujú za dobre vykonanú prácu.  
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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   

             

 

 

 

PaedDr. Mária Blendovská     Ing. Vladimír Hruška 

I. overovateľ         II. overovateľ    

 

   

 

Zapísala: Mgr. Jana Serafínová 
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