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Z á p i s n i c a 

 

z 8.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 15. novembra 2012 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, zástupca náčelníka 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. Jarosav Hacek,     - asistent prednostky MsÚ Čadca  

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

František Kučák    - poslanec MZ 

Oľga Kostková    -poslankyňa MZ 

PaedDr. Mária Blendovská   - poslankyňa MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

JUDr. Ján Macura    - poslanec MZ 

Ing. Ján Drobil    - poslanec MZ 

Ing. František Ščury    - vedúci oddelenia dopravy, ÚP, stavebného  

   poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb 

  MsÚ Čadca 

JUDr.  Daniel Jurčaga   - občan  Oščadnice 
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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/  Aktualizácia  zloženia komisií pri  MZ v Čadci  

3/  Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou MŠ-Milošová   a sadzba    

     nájomného za  prenájom MI         

4/  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl  

      a školského zariadenia za školský rok 2011/2012        

5/  Dodatok č. 2 k VZN Mesta Čadca č.76/2008 o výške  mesačného príspevku na  

      čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Centra voľného  času v zriaďovateľskej  

      pôsobnosti Mesta Čadca 

 6/  VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia za opatrovateľskú 

       službu          

7/  Mestský operačný plán zimnej údržby pre zimné obdobie 2012/2013     

8/  Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovým a rozpočtovým  organizáciám 

     Mesta Čadca 

9/  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 

10/ Správa o výsledkoch kontroly 

11/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností        

12/ Rôzne 

13/ Záver 
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R o k o v a n i e 

 

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

primátor Mesta Čadca. 

Konštatoval, že  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, takže 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: Ing. Petra Laša a  Mgr. Eduarda Gábriša, 

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:  Ing. Peter Laš 

                    Mgr. Eduard Gábriš 

 

 Návrhová komisia: Ing. Rudolf Cyprich 

                 PaedDr. Mária Blendovská 

 

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 

                                               PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

99/2012 

 

 

K bodu 2)  

Aktualizácia  zloženia komisií pri  MZ v Čadci  

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

100/2012 
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K bodu 3 ) 

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou MŠ-Milošová   a sadzba     

nájomného za  prenájom MI         

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

101/2012 

 

 

K bodu 4) 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl  a školského 

zariadenia za školský rok 2011/2012        

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

102/2012 

 

 

K bodu 5) 

Dodatok č. 2 k VZN Mesta Čadca č.76/2008 o výške  mesačného príspevku na  čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosti Centra voľného  času v zriaďovateľskej   pôsobnosti Mesta 

Čadca 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

103/2012 

 

 

K bodu 6) 

VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia za opatrovateľskú  službu          

    

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

104/2012 

 

 

K bodu 7) 

Mestský operačný plán zimnej údržby pre zimné obdobie 2012/2013    

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

Oľga Kostková, poslankyňa MZ, sa dotazovala, či sú zahrnuté do  zimnej  údržby 

schody na ul. Školskej- okolo hudobnej školy smerom na Kýčerku. 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia uviedol, že  dané schody sú zahrnuté do zimnej 

údržby.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

105/2012 
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K bodu 8)       

Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovým a rozpočtovým  organizáciám 

Mesta Čadca 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

106/2012 

 

K bodu 9)       

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

107/2012 

 

 

K bodu 10)   

Správa o výsledkoch kontroly 

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

 Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, že si podrobne preštudoval predloženú správu.  

Poznamenal, že v správe č.  7/2012 – kontrola osadení reklamných, informačných 

a propagačných zariadení je uvedené,  že v  Čadci boli kontrolované tri miesta, kedy bolo 

skontrolovaných 54 billboardov, avšak ani jeden z nich nemal povolenie. Keďže mesto  má 

problémy s finančným prostriedkami, tak nechápe, že v danom prípade   nemá záujem získať 

financie. Dotazoval sa, kto je za to zodpovedný. Uviedol, že by bolo vhodné vyvodiť určité 

dôsledky jednak voči firmám, ktoré majú načierno postavené bilbordy a jednak voči osobám, 

ktoré to mali kontrolovať. Je toho názoru, že okrem 54 bilbordov, ktoré nemajú povolenie, je 

ešte možno ďalších 50.  V danom prípade ide o prostriedky, ktoré mestu utekajú, a preto je 

potrebné čo najskôr konať.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, že daným reklamným 

spoločnostiam sú doručované listy, taktiež  udelili  pokuty reklamným agentúram. Podarilo sa 

tiež  zastaviť opätovné  postavenie niektorých billboardov.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, že  súčasný stav je vďaka danej 

legislatíve. Poznamenal, že  v danom prípade je stavebný úrad  zodpovedný subjekt a je v jeho 

právomoci a kompetencii, aby o uvedených problémoch rozhodoval a konal. Poznamenal, že 

väčšina billboardov  z minulosti je postavených nezákonne. Vysvetlil, že nezákonnosť spočíva 

v tom, že spoločnosti si v minulosti postavili bilbordy bez povolenia,  na pozemkoch, ktoré 

neboli usporiadané.  O takýchto billboardoch na neusporiadaných pozemkoch nemôže 

rozhodovať správny orgán a taktiež nemôžu vydať rozhodnutie o odstránení. Dané 

rozhodnutie môžu vydať len v tom prípade, že  bol preukázaný rozpor s verejným záujmom.  

Uvedený rozpor by mohli pomôcť deklarovať orgány, ktorými sú správcovia ciest a dopravný 

inšpektorát, avšak ani v jedenom prípade dané organy mestu nepomohli a nevydali záväzné 

nesúhlasné stanovisko, ktoré by bolo podkladom  pre rozhodnutie stavebného úradu na 

odstránenie stavby. Uviedol, že  takmer každý mesiac posielajú  na ministerstvá a  

inšpektoráty  hlásenia o stave billboardov na území mesta, avšak  bez výsledku. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil, že je v záujme mesta daný problém 

riešiť, ale nápomocný musí byť aj štát.  

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, že v Národnej rade je návrh zákona, kde je 

uvedené, že billboardy musia mať určitú vzdialenosť od cesty. Pôvodný návrh bol 250 m, ale  

vzdialenosť sa znížila na 100 m. Verí, že sa návrh presadí a bude  regulárnym nástrojom, 
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ktorý sa bude môcť uplatniť. V závere uviedol, že je potrebné hľadať možnosti dohody, aby 

mesto získalo  za reklamné billboardy finančné prostriedky.   

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyjadril súhlasné stanovisko s názorom Ing. 

Drobila.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

108/2012 

 

K bodu 11) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

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

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: JUDr. Eva Malíková, Čierne 1084, JUDr. Ing. Pavol 

Malík, Čierne 1084, JUDr. Miroslav Stopka, Čadca, Potočná 2835/1A 

Vladimír Malík, poslanec MZ,  uviedol, že schválením predloženého návrhu vzniknú  

ďalšie problémy medzi subjektmi, ktoré pozemok využívajú.  U JUDr. Jurčagu sa jedná 

o príjazdovú cestu - zásobovanie tovarom do jeho prevádzky. Bolo by to vhodné ešte 

premyslieť a doriešiť tak, aby boli obidve strany spokojné.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, že skôr ako celý materiál  predkladali 

do komisie výstavby a na rokovanie MR, sa uskutočnilo niekoľko rokovaní všetkých 

zainteresovaných strán. Na rokovanie pozvali aj JUDr. Jurčagu, ako vlastníka  nehnuteľnosti 

Domu farieb. Boli si vedomí, že dané  problémy  sa nedajú riešiť jednostranne.  JUDr. 

Jurčaga a ani žiaden zástupca danej nehnuteľnosti sa rokovania nezúčastnil. Uviedol, že vie 

o určitej dohode o usporiadaní vzťahov medzi JUDr. Malíkovou, JUDr. Malíkom, JUDr. 

Stopkom a JUDr. Jurčagom.  Keďže ide o dohodu o usporiadaní nejakých vzťahov, tak mesto, 

ako tretia strana, do ich problémov zasahovať nechce. Veci, ktoré sa tykajú prístupu – 

Potočnej ul.  zámerne do materiálu nedali, pretože by tam boli ohrozené  záležitosti okolo   

prístupu k nehnuteľnostiam jednotlivých vlastníkov.  Dané problémy sa budú riešiť následne. 

Neotvárali ich bez účasti JUDr. Jurčagu a ani ich neuzavreli. Jedná sa o predaj  pozemku, 

ktorý predstavuje svah cestného násypu, ktorý je na ul. Slovenských dobrovoľníkov smerom 

k Domu farieb. JUDr. Stopka má vedľa budovy parkovisko postavené pomocou veľkého 

oporného muru, ktorý potrebuje sanačné práce, a to sú dôvody, prečo materiál predložili 

v tak oklieštenom stave.  

JUDr. Juraj Jurčaga, občan Oščadnice, ohľadne stretnutí uviedol, že na prvom nebol 

z dôvodu návštevy u lekára, na druhé rokovanie prišiel, ale bolo zrušené. Malo sa tak 

uskutočniť tretie stretnutie, ktoré malo byť v piatok, avšak  nakoľko tu on v piatky nie je, tak 

navrhol stretnutie najbližší utorok, stredu alebo štvrtok.  Ďalšie stretnutie však už nebolo. Čo 

sa týka parkoviska JUDr. Stopku, tak súhlasí s tým, aby vybudoval parkovisko, avšak nie je 

pravdou, že sa jedná o svah. Je zásadne proti tomu, aby sa zasahovalo do cesty. Uviedol, že 

sa jedná len o niekoľko metrov, ktoré JUDr. Stopka nepotrebuje, pretože je nezmysel, aby za 

sebou parkovali dve autá. Je za to, aby sa mu dala podmienka s tým, aby sa daný úsek znovu 

zameral, aby ostala cesta a aby si tam JUDr. Stopka vybudoval parkovisko.   

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že trval na tom, že materiál nedá do 

MZ, pokiaľ sa obidve strany nedohodnú.  Informoval, že nevedel o dohode, ktorú JUDr. 

Stopka podpísal už minulý rok – 6.5.2011. Uvedená dohoda je medzi  – JUDr. Stopka, JUDr. 

Malík, JUDr. Malíková a JUDr. Jurčaga. Následne prečítal znenie dohody. Uviedol, že on 

nebude zasahovať do susedských sporov. V závere dodal, že ho v pondelok navštívil  JUDr. 

Jurčaga kedy tvrdil, že sa nedohodli, avšak on danú dohodu dostal včera podvečer.  

JUDr. Jurčaga, občan mesta, uviedol, že tam bol iný geometricky plán.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, odporúčal daný materiál prijať.  
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Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Vlastníci bytov  v bytovom dome súp. č. 1056 

 na Gočárovej ulici 

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa  MZ, predložila pozmeňujúci návrh – cena na 1 byt: 

13 650:39 = 350,- EUR /poslancami MZ schválené/. Uviedla, že sa jedná o neupravené 

priestory s vecným bremenom. Je toho názoru, že pôvodná cena je na dané priestory príliš 

vysoká.   

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, že cena bola stanovená znaleckým 

posudkom.  Vychádza z danej situácie na trhu. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

109-117/2012 

 

 

K bodu 12)       

Rôzne 

František Kučák, poslanec MZ, reagoval ohľadne  odsúhlasenia ceny za 1 byt  na 350 

eur – materiál č. 4.  Uviedol, že v minulosti mal v  súvislosti so záhradkármi v Bukove návrh 

a vtedy všetci svorne tvrdili, že zníženie ceny  pod   znalecký posudok  nie je možné.  

Ohľadne rokovacieho poriadku sa dotazoval, či je momentálne  prítomný PaedDr. Velička, 

alebo nie je prítomný.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že nie je prítomný.  

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, uviedla, že najlepší argument by bolo  

vysvetlenie priamo  od  domovej správkyne daného bytu. Informovala by,  o aké priestory sa 

jedná, koľko investícií je ešte potrebných, aby boli priestory funkčné. Uviedla, že ide o  

priestory, ktoré sú maximálne nevyužiteľné. Je tam znížená podlaha cca o 1 m, taktiež 

poukázala na  výstupy ventilov, ktoré tam musia byť.   Uviedla, že ľudia si to chcú prispôsobiť 

tak, aby tam mohli mať pivničné priestory. Je toho názoru, že zníženie ceny je oprávnené. 

Poďakovala všetkým, ktorí za zníženie ceny hlasovali.  

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, že on nemá nič proti zníženiu ceny, hlasoval 

za to, ale  ide mu o to, že keď on žiadal zníženie ceny záhradkárom v Bukove,  bolo mu 

povedané, že to nie je možné pod cenu znaleckého posudku. Ide mu o prístup, pretože ak jeden 

poslanec chce niečo navrhnúť  pod znalecký  posudok tak to nejde, ale inokedy to je možné.  

Ing. Jaroslav Hacek,  asistent prednostky,  uviedol, že  poslanec Kučák má 

pravdepodobne  pravdu, pretože vo VZN o správe majetku mesta  sú presne určené pravidlá 

ohľadne predaja.   

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, sa  dotazoval ohľadne Decory. Uviedol, že sa už raz  na 

MZ informoval ohľadne danej spoločnosti. Nevie, o akú spoločnosť ide, koľko ľudí tam 

pracuje, akú má náplň, aké má zameranie, kto ju riadi, aký má rozpočet, atď. Uviedol, že 

doposiaľ mu na dané otázky nikto neodpovedal.  Poznamenal, že  daná spoločnosť údajne  

zastrešuje aj VAŠA TV, o ktorej  v meste  málokto vie, nevie, na akej frekvencii vysiela a aký 

priestor v meste pokrýva.  Uviedol, že ZMOS prijal pre všetky mestá uznesenie, že sa  bude 

šetriť 5 % rozpočtu  na  rok 2013 a ďalej.  Je toho názoru, že to je jedno z opatrení ako danú 

spoločnosť zracionalizovať. Je toho názoru, že KTV, ktorá pokrýva väčšiu časť mesta, by za 

polovičné náklady rozšírila dané veci medzi väčší priestor ľudí.  Požiadal,  aby do 

nasledujúceho MZ bol daný bod do programu, ktorý by bol zameraný na  spoločnosť Decora 

a kde by boli zodpovedané otázky, ktoré predložil na úvod svojho výstupu.  Ďalej poukázal na 

neefektívne rozmýšľanie na meste, pretože dostal výmer na doplatok za KO za rok 2011 vo 

výške 4 centy a keď si zrátal cenu papiera,  tonera, cenu práce a cenu doporučeného listu, tak 

mu vyšlo cca. 1 Euro, tzn.,  že mesto získalo  4 centy, ale prerobilo 96 centov. Uviedol, že 
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v paneláku, kde býva,  výmer  dostalo 80 ľudí. Je toho názoru, že ak by mesto  danú 

pohľadávku za rok 2011 pripočítalo k pohľadávke za rok 2012, tak občania by z toho neboli 

nervózni, na meste by bolo menej roboty a ešte by na tom aj zarobilo.   

Ďalej sa dotazoval ohľadne starej pošty v budove mesta, pretože nevie, či sa dané 

priestory na niečo využívajú alebo nie.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, čo sa týka pošty  uviedol, že tam bola niekedy 

Kysucká galéria. Teraz sú tam priestory, ktoré sú prerobené. Informoval, že tam bude mestské 

múzeum, ktoré otvoria v decembri. Ohľadne komunálneho odpadu uviedol, že súčasný systém 

je zlý, avšak  Ing. Ďuranová pracuje na jeho náprave. Čo sa týka Decory, uviedol, že to 

zdedili, boli tam dané úplne iné prostriedky. Uvažujú, že pokiaľ mesto nebude mať svoju 

televíziu, tak  od budúceho roka začnú spoluprácu s televíziou,  ktorá pôsobí na území mesta 

Čadca, pripadne Kysúc. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, že každá príručka ekonomiky uvádza, že ak 

si niečo zaplatím, tak mám dostať kvalitný tovar, ktorý sa dá využívať. Avšak v tomto štáte sa 

to nedeje. Požiadal  mesto, aby využilo svoj subjekt a hájilo svojich obyvateľov, pretože jedna  

organizácia RTVS nás núti zaplatiť. Ide o slovenský rozhlas, ktorý  nie je možné chytať. 

Vystúpil so sťažnosťou na nedostupný signál slovenského rozhlasu, napriek tomu, že si riadne 

platí koncesionárské poplatky. Interpeloval zástupcom mesta, aby v danej veci zjednali 

nápravu. Uviedol, že súkromné rozhlasové stanice môžu namontovať vysielač, ale to, čo 

platíme,  nemáme.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že budú reagovať na inštitúciu, ktorá  

podľa jeho názoru, vyberá neoprávnené poplatky.  

Oľga Kostková, poslankyňa MZ, uviedla, že sa na ňu obrátili občania ohľadne starého 

cintorína,  kde v pravom rohu sú stromy a hroby zasypané lístím. Taktiež poukázala na to,  že  

v  pravom rohu cintorína je  blato, čím je obmedzený prístup k hrobom. Občania požiadali, 

aby bola  daná časť vysypaná štrkom, prípadne aby bol k hrobom  zabezpečený nejaký 

prístup.  

 Ohľadne nového cintorína uviedla,  že sa na ňu obrátili občania, ktorí majú hroby pod 

veľkou tujou. Uviedla,  že  tuja je veľká a je hrozba, že spadne. Občania, ktorí tam majú 

hroby, žiadajú,  aby sa tuja  skrátila. V závere požiadala, aby sa do budúceho rozpočtu 

zahrnuli  aj  schody smerom  k ABC.  

PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ, reagovala na poslanca Kučáka, 

a uviedla, že informovanosť by mala byť realitou, ale poslanec Kučák píše veci, o ktorých je 

presvedčená, že im  nikto nerozumie.  V závere prečítala úryvky, ktoré napísal poslanec 

Kučák.  Uviedla, že od poslanca Kučáka ešte ani raz nepočula konštruktívny návrh. Požiadala 

ho, aby písal a informoval ľudí, ale tak,  aby tomu rozumeli.  

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, že nevie o tom, že by občania nerozumeli 

tomu, čo píše. Čo sa týka návrhov, tak postráda zmysel konštruktívnych návrhov.  

PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ, uviedla, že je nekorektné voči všetkým 

poslancom a voči vedeniu mesta ,, pretože je to tak, ako by to nemalo byť,  a malo by to byť 

tak, ako to nie je“.  Poznamenala, že ona tomu nerozumie.  

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, opätovne požiadal mesto a MPS  o vyspravenie 

komunikácie  na Horelici v časti u Matlucha, Sventka, Kozuba a  Beleša.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že na Horelici urobili dosť roboty. 

Prídu na rad aj dané lokality, ale je potrebné  byť trpezlivý.  

V závere všetkých pozval v piatok  na vysádzanie  stromčekov v parku.   
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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   

             

 

 

 

Ing. Peter Laš              Mgr. Eduard Gábriš 

I. overovateľ           II. overovateľ    

 

   

 

Zapísala: Mgr. Jana Serafínová 
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