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Z á p i s n i c a 

 

z 2.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 15. januára  2015 o 10.00. hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 25 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní:  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 

PaedDr. Jaroslav Velička   - zástupca primátora 

Ing. Jaroslav Hacek    - asistent prednostky MsÚ Čadca 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.   - poslanec MZ 

JUDr. Jozef Pajer    - poslanec MZ 

Ing. Ján Drobil    - poslanec MZ 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

Ing. Jozef Pohančeník   - poslanec MZ 

Mgr. Jaroslav Klus    - poslanec MZ 

Ing. Ľubomír Vojár, PhD.    - poslanec MZ 
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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/  Zloţenie sľubu poslankyne PaedDr. Danky Jašurkovej 

3/  Návrh na zriadenie a voľba členov MR 

4/  Návrh na  vytvorenie komisií MZ v Čadci         

5/  Návrh na určenie sobášiacich poslancov 

6/  Zriadenie výborov v mestských častiach 

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

      zariadenia a do obecnej školskej rady v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca         

8/  Zriadenie záloţného práva k bytovému domu súp. č. 148 a pozemku p.č. KN-C  

     3343/22 v k.ú. Čadca      

9/  Spoločný obecný úrad – predĺţenie pôsobnosti 

10/ Zriaďovacia listina Viacúčelového zariadenia pre seniorov, Kukučínova 2970, 022 01 

      Čadca 

11/ Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie  Viacúčelové zariadenie 

      pre seniorov, Kukučínova 2970,  022 01  Čadca  /doplnený bod/ 

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 25 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: PaedDr. Jaroslava Veličku a MUDr. Annu 

Korduliakovú, 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 

   Ing. Rudolf Cyprich  

 

Pracovné predsedníctvo:  Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca 

   Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca 

   PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora mesta Čadca 

   Ing. Jaroslav Hacek, asistent prednostky  MsÚ Čadca 

       Ing. Ján Drobil, poslanec MZ 

       Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ 

     

Ing. Milan Gura, primátor mesta, informoval, ţe za  prednostku MsÚ Čadca poveril 

Ing. Annu Zbojanovú, ktorá sa z rokovania MZ ospravedlnila. Za zástupcu mesta Čadca 

menoval Ing. Františka Prívaru a PaedDr. Jaroslava Veličku.  

Ing. František Prívara, zástupca primátora, navrhol zaradiť do rokovania MZ ako bod č. 

11 - Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie  Viacúčelové zariadenie  pre 

seniorov, Kukučínova 2970,  022 01  Čadca  /poslancami MZ schválené/. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

2/2015 
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K bodu 2) 

Zloženie sľubu poslankyne PaedDr. Danky Jašurkovej 

 

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

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, prečítal slávnostný sľub poslanca MZ mesta 

Čadca, ktorý následne podpísala PaedDr. Danka Jašurková.  

 

Pred otvorením bodu č.  Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe dostal oznámenie 

o vytvorení poslaneckého klubu  - Spolu sme Čadca pri MZ,  kde predsedom poslaneckého 

klubu je Mgr. Klus.  

Členovia klubu sú:  p. Kučák, Mgr. Mináriková, Ing. Vraţel, JUDr.,  JUDr. Macura, Mgr. 

Krkošková, Bc. Vangel.  

V závere uviedol, ţe to berie na vedomie.  

 

 

K bodu 3) 

Návrh na zriadenie a voľba členov MR 

  

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

Ing. Milan Gura, primátor mesta, navrhol členov MR v zloţení:  Ing. František 

Prívara, PaedDr. Jaroslav Velička, Vladimír Malík, MUDr. Anna Korduliaková, Mgr. Marcel 

Šulo, Ing. Ján Drobil, JUDr. Jozef Pajer,  Mgr. Michal Duraj. 

Ing. František Prívara, zástupca primátora, si osvojil návrh Ing. Guru.  

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, uviedol, ţe vzhľadom k tomu, ţe bol vytvorený 

poslanecký klub – Spolu sme Čadca pri MZ, odporúčal, aby bol niektorý poslanec z daného 

klubu zaradený do MR.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe nebol predloţený ţiaden návrh. 

Poďakoval sa za odporúčanie.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

3/2015 

 

 

K bodu 4) 

Návrh na  vytvorenie komisií MZ v Čadci    

 

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

 Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, predloţil procedurálny návrh – v bode B/ -  počet 

členov jednotlivých komisií v počte maximálne 11. 

Uviedol, ţe dôvodom jeho návrhu sú poznatky z minulých  rokov. Čím bolo viacej členov 

komisií, tým menej členov na komisie chodilo.  Komisie tak veľmi ťaţko mohli prijať 

uznesenie. Uviedol, ţe komisia nespĺňala účel kvôli nízkej účasti jej  členov.  Je toho názoru, 

ţe poslanci, ktorí v minulom období  v danej oblasti pracovali, to podporia.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, dal hlasovať o procedurálnom návrhu Ing. Drobila, 

čo bolo poslancami MZ schválené. 

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, uviedol, ţe vţdy keď bol poslancom MZ, tak 

pracoval v komisii výstavby, územného plánovania a investičných činností. Dodal, ţe v sú tam 

zaradení len dvaja poslanci. Poţiadal, aby bol do danej komisie  dopísaný aj on, ako 

poslanec.  Uviedol, ţe  aj sekretárka keď sa ho  pýtala ohľadne komisií, tak povedal, ţe má 
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záujem pracovať v uvedenej komisii, tak ako vţdy.  Je stavbár, a tak  má záujem aj tu vyuţiť 

svoje skúsenosti.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe je potrebné predloţiť návrh, pretoţe 

doposiaľ to nepokladal za návrh. Ak je to návrh, o ktorom by sa malo dať hlasovať, poţiadal 

Ing. Pohančeníka, aby ho odovzdal návrhovej komisii.  

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, uviedol, ţe dáva návrh, jeho písomné znenie  

doloţí návrhovej komisii.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, poznamenal, ţe najskôr dá hlasovať o celkovom 

návrhu uznesenia  a potom o návrhu Ing. Pohančeníka.  

Faktickou poznámkou reagoval na Ing. Pohančeníka  PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec 

MZ. Uviedol, ţe má technickú poznámku, či v komisii na ochranu verejného záujmu pri 

výkone verejných funkcií verejných funkcionárov nemá byť v zmysle ústavného zákona 

357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov za kaţdú politickú stranu vrátane nezávislých 

kandidátov jeden zástupca.  Je toho názoru, ţe podľa počtu strán, hnutí, resp. nezávislých 

kandidátov, by mal byť v komisii jeden člen.  

Ing. Jaroslav Hacek, asistent prednostky, na výzvu primátora mesta uviedol, ţe podľa 

uvedeného zákona musí byť komisia tvorená min. z troch členov poslancov a nemusí byť 

pomerne zastúpená stranami, ak sa nedosiahne poţadovaný počet.   

Ing. Milan Gura, primátor mesta, poznamenal, ţe kto by sa chcel nahlásiť do danej 

komisie, môţe tak  urobiť teraz - návrhom.  

Keďţe nebol predloţený ţiaden návrh zo strany poslancov, ohľadne doplnenia do komisie na 

ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov, dal hlasovať 

o predloţenom návrhu uznesenia /poslancami MZ schválené/. Nakoľko bol predloţený  návrh 

odhlasovaný, primátor uţ nedal hlasovať o návrhu Ing. Pohančeníka, pretoţe by to uţ bolo 

podľa jeho slov - bezpredmetné.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

4/2015 

 

 

K bodu 5) 

Návrh na určenie sobášiacich poslancov 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

5/2015 

 

 

 

K bodu 6) 

Zriadenie výborov v mestských častiach 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

6/2015 
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K bodu 7) 

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. 7 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

7/2015 

 

 

 

K bodu 8) 

Zriadenie záložného práva k bytovému domu súp. č. 148 a pozemku p.č. KN-C  3343/22 

v k.ú. Čadca      

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

8/2015 

 

 

K bodu 9) 

Spoločný obecný úrad – predĺženie pôsobnosti 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

9/2015 

 

 

K bodu 10) 

Zriaďovacia listina Viacúčelového zariadenia pre seniorov, Kukučínova 2970, 022 01 

Čadca 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

10/2015 

 

 

 

K bodu 11) 

Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie  Viacúčelové zariadenie   pre 

seniorov, Kukučínova 2970,  022 01  Čadca   

 

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

PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora, podporil daný návrh. Uviedol, ţe 

z osobnej skúsenosti  a aj ako poslanec VÚC  vie, ţe  PhDr. Hanuláková pôsobila 

v zriaďovateľskej pôsobnosti ŢSK, veľmi úspešne niekoľko rokov.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

11/2015 
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K bodu 11) 

Rôzne  

Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poslanec MZ, uviedol, ţe dostal otvorený list od občanov 

z Podzávozu – skládka odpadov. Bol by rád, ak by na nasledujúcom MZ bol zaradený bod – 

informácia o danom stave, aby boli o tom  poslanci informovaní, prípadne, aby sa daného MZ 

mohli zúčastniť aj občania.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe je veľmi rád, ţe danú tému  otvoril. 

Poukázal na sľuby občanom, ale za pomoci  jeho vedenia a Ing. Ščuryho daný problém 

vyriešili.  Nie je dôvod sa k tomu vracať. Zdá sa, ţe uvedený problém je vyriešený. Uviedol, ţe 

bude podpisovať memorandum, aby firma z danej lokality odišla. Uţ teraz – v raňajších 

hodinách sa demontuje tzv. betonárka.  

Uviedol, ţe kaţdý, kto príde na územie mesta Čadca, bude dodrţiavať zákony.  

 Vie, ţe poslanec Vojár sa venuje oblasti ţivotného prostredia a  je  veľmi rád, ţe danú tému 

otvoril. Budú robiť všetky kroky tak, aby zabezpečili dodrţiavanie zákona na území mesta 

Čadca.   

V závere dôrazne prehlásil, ţe daný problém nespôsobilo Mesto Čadca. Mesto Čadca akurát 

konalo na obhajobu záujmov  tých ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú.  

Poukázal na komisiu ŢP, kde zaradil niektorých ľudí, aby si práve  tam vydiskutovali určité 

veci a  predovšetkým, aby dodrţiavali zákon.  

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, ţe sa chcel informovať o tom istom 

probléme, ktorý spomínal  p. primátor. Poďakoval sa mu, ţe sa v danej veci zaangaţoval a ţe 

ju vyriešili k spokojnosti všetkých obyvateľov v  danej miestnej časti.  

Vladimír Malík, poslanec MZ, poznamenal, ţe sa chcel informovať na to isté ako 

poslanec Vojár. Nevedel, ţe daná vec je dotiahnutá do takéhoto konca. Určite budú občania 

spokojní. Ďalej uviedol, ţe opakovane je diskusia medzi obyvateľmi ohľadne stavu podchodu 

popod ţeleznicu na  ul. A. Hlinku. Sľúbil občanom, ţe sa na to na MZ opýta.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta,  sa informoval u  poslanca Malíka, či mu môţe na 

daný dotaz odpovedať po MZ. Poslanec Malík s tým súhlasil.   

 Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, poţiadal vedenie mesta, či je moţné dať všetkým 

poslancom rozpočet na rok 2015. Uviedol, ţe sú tu noví poslanci, je to zákon všetkých. Chce,  

aby vedeli, čo má alebo nemá byť v pláne. Poţiadal, či by bolo moţné  dať poslancom 

rozpočet v materiáloch na  budúce MZ.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe kaţdý poslanec dostane v materiáloch 

návrh rozpočtu Mesta Čadca  na roky 2015-2018, tak ako to ukladá zákon. Keďţe rozpočet 

pripravujú a ešte  nerokovali o návrhu  najväčšieho zákona, ktorého sa budú drţať, tak ho 

poslancom nemohol predloţiť.  Informoval, ţe na  najbliţšom MZ, ktoré bude na začiatku 

februára, bude poslancom  predloţený návrh rozpočtu Mesta Čadca.  

V závere sa poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave daných materiálov. Poďakoval 

sa aj poslancom z kaţdého poslaneckého klubu, ţe  prispeli k tomu, ţe sa  tieto materiály  

veľmi dobre pripravili, čo je obraz aj toho, ţe všetky návrhy prešli celým spektrom poslancov.  

Vyjadril poďakovanie  za dnešný deň a uviedol, ţe sa  teší   na ďalšiu spoluprácu -  na 

rokovanie o rozpočte mesta a pod. V  Novom roku 2015 všetkým poprial veľa zdravia, šťastia, 

boţieho poţehnania, a predovšetkým  spokojnosti, v kruhu svojich blízkych.  
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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. Jaroslav  H a c e k    Ing. Milan G u r a 

asistent prednostky MsÚ Čadca   primátor mesta Čadca   

             

 

 

 

MUDr. Anna Korduliaková    PaedDr. Jaroslav Velička  

I. overovateľ               II. overovateľ 

 

       

 

   

 

Zapísala: PhDr. Jana Serafínová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


