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Z á p i s n i c a 

 

z 8.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 15. decembra 2011 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 24 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: prednostka MsÚ, vedúci oddelení MsÚ Čadca, riaditelia 

riadených príspevkových organizácií mesta Čadca, zástupca náčelníka MP, zástupcovia 

médií, 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 

Ing. Rudolf Cyprich    - zástupca primátora 

Ing. Anna Zbojanová     - prednostka MsÚ Čadca 

Ing. Jaroslav Hacek    - asistent prednostky MsÚ Čadca 

Mgr. Eduard  Gábriš    - poslanec MZ 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák    - poslanec MZ 

František Kučák    - poslanec MZ 

Ing. Ján Drobil    - poslanec MZ 

Mgr. Ing. Jozef Vraţel    - poslanec MZ 

JUDr. Jozef Pajer    - poslanec MZ  

JUDr. Ján Macura    - poslanec MZ 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

Pavol Štrba     - poslanec MZ 

Oľga Kostková    - poslankyňa MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

Ing. František Ščury    - vedúci oddelenia  MsÚ Čadca 

Ing. Erika Dávidiková   - vedúca oddelenia MsÚ Čadca 

Ing. Peter Lariš    - riaditeľ MPS 
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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/  Dodatok č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 107/2010 o dani z nehnuteľnosti  

3/  Dodatok č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 108/2010 o dani za psa 

4/  Dodatok č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 109/2010 o dani za ubytovanie 

5/  Dodatok č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 110/2010 o dani za predajné automaty 

6/  Dodatok č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 111/2010 o dani za nevýherné hracie prístroje    

7/  Doplnok č. 1 k VZN Mesta Čadca o dani za uţívanie verejného priestranstva č. 

      81/2008 

8/  Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  

      a elektroodpadmi z domácnosti, ktoré vznikli na území mesta Čadca 

9/  VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré 

       vznikli na území mesta 

10/ Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2012-2014  

11/ Návrh rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na roky 2012-2014 

12/ Návrh na zmenu  rozpočtu  MPS, príspevkovej organizácie Mesta Čadca na r. 2011 

13/ Zmena prílohy č. 1 pre rok 2012 k VZN Mesta Čadca č. 104/2009 o určení výšky 

      dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka škôl a školských zariadení na území mesta  Čadca 

14/ Zmena organizačnej štruktúry príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca  

       s účinnosťou k 15.12.2011 

15/ Predloţenie  ţiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ţivotné  

       prostredie, Prioritná os 2- Ochrana pred povodňami, OPŢP-PO2-11- 1 

16/ Informatívny prehľad o stave ţiadostí Mesta Čadca o poskytnutie finančných 

      prostriedkov z rôznych zdrojov –stav k 25.11.2011 

17/Predloţenie ţiadosti o finančný príspevok  v rámci  Programu cezhraničnej spolupráce 

     SR-ČR  2007-2013 v oblasti podpory 1.6 FOND MIKROPROJEKTOV, číslo výzvy:  

     06/FMP 

18/ Predloţenie ţiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie Zmeny a doplnku č. 3  

      Územného plánu mesta Čadca 

19 Návrh uzatvorenia zmluvy o výpoţičke /bezplatnom uţívaní/ majetku mesta v správe 

      Dombytu Čadca 

20/ Úprava a stanovenie výšky ceny za prenájom športovej haly A. Hlinku  

        s.č.2772 

21/ Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca  do správy príspevkovej organizácii  

         DOMBYT Čadca  

22/ Informatívna správa o príprave volieb do Národnej rady SR, konaných dňa  

        10.03.2012 

23/ Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012 

24/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za mesiac november 2011       

25/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

26/ Rôzne 

27/ 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, 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 21 poslancov, takţe MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 Na zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, 

prizvaných a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol: Mgr. Martina Klimeka a Vieru Strýčkovú,   

poslancov MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Mgr. Janu Serafínovú, pracovníčku MsÚ Čadca.         

 

 

K bodu 1) 

Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa 

zápisnice 

 

Overovatelia:  Mgr. Martin Klimek 

                    Mgr. Viera Strýčková 

 

 Návrhová komisia: Ing. Milan Liščák 

                 MUDr. Anna Korduliaková 

 

Pracovné predsedníctvo:  Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca 

      Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca 

  Ing. František Prívara, zástupca primátora Mesta Čadca 

                                                 Ing. Rudolf Cyprich, zástupca primátora Mesta Čadca 

 Ing. Milan Liščák, poslanec MZ 

               MUDr. Anna Korduliaková, poslankyňa MZ 

 

 Ing. Rudolf Cyprich, zástupca primátora, navrhol rozšíriť program a doplniť ako bod 

č. 17 - Predloţenie ţiadosti o finančný príspevok  v rámci  Programu cezhraničnej spolupráce 

SR-ČR  2007-2013 v oblasti podpory 1.6 FOND MIKROPROJEKTOV, číslo výzvy: 06/FMP. 

Ďalej dal návrh na zmenu zaradenia bodu  programu, a to bod č. 7- Zmena prílohy č. 1 pre 

rok 2012 k VZN Mesta Čadca č. 104/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

ţiaka škôl a školských zariadení na území mesta  Čadca dať ako bod č. 13 /poslancami MZ 

schválené/. 

Ing. František Prívara, zástupca primátora, navrhol rozšíriť program a doplniť ako 

bod č. 18 -  Predloţenie ţiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie Zmeny a doplnku č. 3 

Územného plánu mesta Čadca/poslancami MZ schválené/. 

František Kučák, poslanec MZ, predniesol návrh na stiahnutie bodu č. 8 - Doplnok č. 

1 k VZN Mesta Čadca o dani za uţívanie verejného priestranstva č. 81/2008. Uviedol, ţe  

dôvodová správa vecne  neodôvodňuje daný návrh a ani nevyčísľuje prínos do rozpočtu. 

Doplnok má nedomyslený dopad na podnikateľskú verejnosť, na občana a aj na 

zamestnanosť. 

Ďalej predloţil návrh na stiahnutie  bodu č. 10 -  VZN o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta. Uviedol, ţe jeho   prijatím by 
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vznikli veľké dopady na obyvateľov. Návrh podal spoločne s poslancom Malíkom /poslancami 

MZ neschválené/.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

186/2011 

 

 

K bodu 2) 

Dodatok č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 107/2010 o dani z nehnuteľnosti  

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

 Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ, predniesol pozmeňovací návrh. Uviedol, ţe návrh 

predkladá ako poslanecký  návrh skupiny poslancov. Vzhľadom na to, ţe mesto v minulosti 

nebolo vedené a riadené  tak, aby by bolo rozvíjané koncepčným spôsobom a bude doplácať 

na to, ţe si dovolilo  to, na čo nemalo a dostalo sa do veľkého úverového zaťaţenia, navrhol: 

 

Zrušiť  

 

V druhej  časti  VZN  Daň  z pozemkov §  7  Sadzba  dane   ods. 1 a ods. 2  znie: 

 

1/ Sadzbou  dane z pozemkov podľa § 5 ods.  1 písm.  a/,  b/,  c/,  f/,  a   h/  je:  

    k.ú. Čadca  

    a/   orná pôda    0,60  %         f/  zast. pl. a  nádvoria                0,55 %     

    b/   TTP             0,60  %         h/  ost.plochy okrem stav.poz.     0,55 % 

    c/  záhrady         0,55 %      

     

    k.ú. Horelica + miestne časti - Milošová, Čadečka, Sihelník, Rieka, Vojty, Podzávoz,       

    Drahošanka, u Kyzka, u Buty, osada Kyčerka      
    a/  orná pôda     0,25 %        f/ zast. plochy a nádvoria         0,35 %       

    b/  TTP              0,45 %        h/ ost.pl. okrem stav. poz.        0,35 %     

    c/ záhrady         0,35 %            

 

2/ Sadzbou dane   z  pozemkov  podľa  §  5  ods.  1  písm.  d/  a e/ je : 

     k. ú. Čadca  

     d/  lesy             0,46 % 

     e/  rybníky       0,46 %      

            

   k. ú. Horelica + miestne časti - Milošová, Čadečka, Sihelník, Rieka, Vojty, Podzávoz,    

   Drahošanka, u Kyzka, u Buty, osada Kyčerka 

   d/  lesy             0,46 % 

   e/  rybníky       0,46 % 

 

Nahradiť  

k.ú. Čadca  

    a/   orná pôda    0,70  %         f/  zast. pl. a  nádvoria                0,65 %     

    b/   TTP             0,70  %         h/  ost.plochy okrem stav.poz.     0,65 % 

    c/  záhrady        0,65 %      

     

 

    k.ú. Horelica + miestne časti - Milošová, Čadečka, Sihelník, Rieka, Vojty, Podzávoz,       

    Drahošanka, u Kyzka, u Buty, osada Kyčerka      
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    a/  orná pôda     0,35 %        f/ zast. plochy a nádvoria         0,45 %       

    b/  TTP              0,55 %        h/ ost.pl. okrem stav. poz.        0,45 %     

    c/ záhrady         0,45 %            

 

2/ Sadzbou dane   z  pozemkov  podľa  §  5  ods.  1  písm.  d/  a e/ je : 

     k. ú. Čadca  

     d/  lesy             0,56 % 

     e/  rybníky       0,56 %      

            

   k. ú. Horelica + miestne časti - Milošová, Čadečka, Sihelník, Rieka, Vojty, Podzávoz,    

   Drahošanka, u Kyzka, u Buty, osada Kyčerka 

   d/  lesy             0,56 % 

   e/  rybníky       0,56 % 

 

Zvýšenie  oproti platnej VZN o 0,20%      

 

Zrušiť 

V tretej  časti   VZN  Daň  zo   stavieb    §  12    Sadzba dane  ods. 2  znie:      
 

2/ Pre jednotlivé druhy stavieb podľa § 10 ods. 1 všeobecne záväzného  nariadenia  určuje  

    mesto Čadca i jednotlivé časti územia rôznymi sadzbami dane a to : 

    a/ k.ú. Čadca  

    b/ k.ú.  Horelica +  miestne  časti - Sihelníka, Milošová, Čadečka, Rieka, Vojty,  

        Podzávoz, Drahošanka, u Kyzka, u Buty, osada Kyčerka  

 

   -  stavby podľa § 10 ods. 1 písm. a/ -  § 12  ods. 2 písm. a/ -    0,265 EUR      

                                                                                              b/ -   0,172 EUR      

   -  stavby podľa § 10 ods. 1 písm. b/  - § 12 ods. 2 písm.  a/ -    0,338 EUR      

                                                                                              b/ -   0,215 EUR       

   -  stavby podľa § 10 ods. 1 písm. c/ -  § 12 ods. 2 písm.  a/ -    0,713 EUR    

                                                                                             b/ -    0,415 EUR       

   -  stavby podľa § 10 ods. 1 písm. e/ -  § 12 ods. 2 písm.  a/ -    1,989 EUR    

                                                                                             b/ -    1,159 EUR     

   -  stavby podľa § 10 ods. 1 písm. f/ -  § 12 ods. 2 písm.  a/ -     2,653 EUR     

                                                                                             b/ -    1,989 EUR    

   -  stavby podľa § 10 ods. 1 písm.  g/ - § 12 ods. 2 písm.  a/ -    1,193 EUR    

                                                                                              b/ -   0,861 EUR    

 

 

Nahradiť 

 

V tretej  časti   VZN  Daň  zo   stavieb    §  12    Sadzba dane  ods. 2  znie:      
 

2/ Pre jednotlivé druhy stavieb podľa § 10 ods. 1 všeobecne záväzného  nariadenia  určuje  

    mesto Čadca i jednotlivé časti územia rôznymi sadzbami dane, a to : 

    a/ k.ú. Čadca  

    b/ k.ú.  Horelica +  miestne  časti - Sihelníka, Milošová, Čadečka, Rieka, Vojty,  

        Podzávoz, Drahošanka, u Kyzka, u Buty, osada Kyčerka  
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   -  stavby podľa § 10 ods. 1 písm. a/ -  § 12  ods. 2 písm.  a/ -    0,315 EUR      

                                                                                              b/ -   0,222 EUR      

   -  stavby podľa § 10 ods. 1 písm. b/  - § 12 ods. 2 písm.   a/ -    0,388 EUR      

                                                                                              b/ -   0,265 EUR       

   -  stavby podľa § 10 ods. 1 písm. c/ -  § 12 ods. 2 písm.   a/ -    0,763 EUR    

                                                                                             b/ -    0,465 EUR    

   -  stavby podľa § 10 ods. 1 písm. d/ - § 12 ods. 2 písm.   a/ -    0,963  EUR 

                                                                                             b/ -    0,631 EUR   

   -  stavby podľa § 10 ods. 1 písm. e/ -  § 12 ods. 2 písm.  a/ -    2,319 EUR    

                                                                                             b/ -   1,489 EUR     

   -  stavby podľa § 10 ods. 1 písm. f/ -  § 12 ods. 2 písm.   a/ -     2,983 EUR     

                                                                                             b/ -    2,319 EUR    

   -  stavby podľa § 10 ods. 1 písm.  g/ - § 12 ods. 2 písm.   a/ -   1,523 EUR    

                                                                                              b/ -   1,191 EUR    

 

Sadzba dane zo stavieb podľa § 10 ods . 1 písm. a/, b/, c/, d/ sa zvyšuje oproti pôvodnému 

VZN  0,10  EUR a u písm. e/, f/, g/   o  0,66 EUR 

 

§  13 Oslobodenie  dane  a zníţenie  dane    v ods.  3  znie: 

 

3/ Správca dane poskytuje zníţenie dane v zmysle ods. 2 pis. a , b, c, d, e, g, h, vo výške 30%,   

     ods. 2 pís. f vo výške  20%   

 

Zrušiť     

V štvrtej  časti  VZN   Daň  z bytov §  17 Sadzba   dane  sa   ods. 1 písm. a/, b/ znie  a   

dopĺňa  sa   ods. 2 písm  a/,  b/  a znie:     

1/.Ročná sadzba dane z bytov vrátane príslušenstva ( pivnice ) je: 

a/ k. ú. Čadca  -  0,1993 EUR 

    za kaţdý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru ( garáţ, garáţové  

    státie ).  

b/ k. ú. Horelica + miestné časti - Milošová, Čadečka, Sihelník, Rieka, Vojty,     

    Podzávoz, Drahošanka, u Kyzka, u Buty, osada Kyčerka -  0,1029 EUR   
    za kaţdý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru ( garáţ, garáţové  

    státie ). 

  

Nahradiť 

V štvrtej  časti  VZN   Daň  z bytov §  17 Sadzba   dane  sa   ods. 1 písm. a/, b/ znie  a   

dopĺňa  sa   ods. 2 písm  a/,  b/  a znie:     

1/.Ročná sadzba dane z bytov vrátane príslušenstva ( pivnice ) je: 

a/ k. ú. Čadca  -  0,2493 EUR   

    za kaţdý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru ( garáţ, garáţové  

    státie ).  

b/ k. ú. Horelica + miestné časti - Milošová, Čadečka, Sihelník, Rieka, Vojty,     

    Podzávoz,Drahošanka, u Kyzka, u Buty, osada Kyčerka -  0,1229 EUR   
    za kaţdý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru ( garáţ, garáţové  

    státie ). 

 

2. Správca dane určuje za nebytové priestory v bytových domoch, ktoré sa vyuţívajú na  

    podnikanie a inú zárobkovú činnosť ročnú sadzbu dane :  

    a/ k. ú. Čadca – 2,323 EUR   
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        za kaţdý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového  priestoru. 

   b/ k.ú. Horelica + miestné časti – Milošová, Čadečka, Sihelník, Rieka, Vojty, Podzávoz,  

      Drahošanka, u Kyzka, u Buty, osada Kyčerka – 1,659 EUR   

      za kaţdý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru. 

 

Sadzba dane sa zvyšuje  v k.ú. Čadca  oproti pôvodnému VZN o 0,10EUR a v k.ú. Horelica 

a v miestnych častiach o 0,04 EUR.   

 

§ 17 a Výpočet   dane   z bytov     v ods. 1  písm  a/,  b/ a ods. 2  a/ ,  b/  znie  

 

1.     a/  0,2493 EUR/m2    

        b/  0,1229 EUR/m2   

 

2 .   a/  2,3230 EUR/m2    

       b/  1,6590 EUR/m2   /poslancami MZ schválené/. 

 

Následne uviedol, ţe sa budeme márne tváriť, ţe naše mesto je fungujúce a zabezpečené. 

Skutočnosť je však  opačná. Porovnateľné mestá počtom obyvateľov, katastrálnym územím 

a inými faktami sa pohybujú na pribliţne   rovnakej daňovej  zaťaţiteľnosti obyvateľstva 

s tým, ţe aj uvedeným zvýšením, ktoré on  predkladá, sa dostane mesto Čadca do priemeru 

SR.  Vieme v akom čase a v akej ekonomickej situácii nielen  Slovenska a celej Európy sa  

nachádzame a bolo by ilúziou sa tváriť, ţe  dane zvyšovať nebudeme. Vzhľadom na vývoj 

v predchádzajúcich  obdobiach v  našom meste,  by  samospráva nezabezpečila ţivot mesta 

takým spôsobom,  ktorý je nutný pre našich obyvateľov.  Poţiadal o podporu svojho návrhu.    

Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, uviedol, ţe ak návrh má byť v rokovaní, tak 

poţiadal, aby bol predloţený písomne, aby bolo prerušené rokovanie MZ s tým, ţe si návrh 

môţu  všetci preštudovať a riešiť dopady. V prípade, ak  daný návrh prejde, tak musí byť 

stiahnutý rozpočet alebo musí byť prerušené rokovanie a rozpočet  dopracovaný.  

JUD. Ján Macura, poslanec MZ,  uviedol, ţe ho znepokojil prvotný návrh na zvýšenie 

daní z nehnuteľnosti. Nevie, ktorá skupina poslancov bola za pozmeňujúci návrh,  pretoţe 

neboli menovaní. Poznamenal, ţe uţ pôvodný návrh je v danom zaťaţujúcom  období  

negatívny voči občanom, a tak  návrh Mgr. Gabriša v ţiadnom prípade nemôţe podporiť.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe v druhej časti bod 2 – zvýšenie 

o 0,20 %    sa nedozvedeli,  koľko to zvýši príjem oproti roku 2011. Uviedol, ţe v tretej časti 

sa predkladateľ pravdepodobne  pomýlil, pretoţe  sa zvýšila sadzba dane o 0,05 eur, ale po 

novom to je 0,01 eur, avšak nie u všetkých.  

Ďalej v dôvodovej správe v  § 24 – .... uvedené zvýšenie predstavuje príjem zo stavieb a bytov 

do rozpočtu mesta vo výške 117 595,11 eur  sa  dotazoval, koľko bude príjem po zvýšení a  

koľko  po novom.  

František Kučák, poslanec MZ, sa dotazoval ohľadne návrhu Mgr. Gabriša -  ktorých  

poslancov to je návrh.   

Ing. František Prívara, zástupca primátora, uviedol, ţe sa jedná o veľmi váţnom 

dokumente. Bolo otázkou času, kedy sa začne o ňom rokovať, pretoţe v predchádzajúcich 

rokoch sa s daňou nehýbalo, a to z dôvodu, ţe nebola hospodárska kríza. Nakoľko uvedená 

kríza dopadá aj na samosprávy, je potrebné k tomu pristupovať váţene. Pokiaľ návrh prejde, 

je potrebné podotknúť, ţe by sa s daňou uţ  dlhší čas nehýbalo.  

Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ, uviedol, ţe je ilúziou sa tváriť, ţe mesto funguje 

a fungovalo. Situácia je váţna, ak nezvýšime príjmy, tak mesto to neustojí. Uviedol, ţe  

zvyšovanie daní nie je populárny krok. Podnikateľom by sme mali vytvárať podmienky, aby 

mali rovnocenné podmienky v súťaţiach, v ktorých mesto chce niečo spraviť, aby bol  priestor  
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lepší a nie taký  ako v minulosti. Uviedol, ţe by do uvedeného návrhu  nešiel sám a necíti 

potrebu zodpovedať, ktorých poslancov sa to týka. V závere dodal, ţe by nepredloţil  daný 

návrh, keby ho nemal s poslancami prediskutovaný.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe celý rok mlčal a trpezlivo 

 znášal niektoré útoky, ale  konečne prišiel  čas povedať pravdu.  Uviedol, ţe ho neteší, ţe 

museli pristúpiť k zvyšovaniu daní. Konzultoval to s mnohými poslancami a obyvateľmi. 

K danému nepopulárnemu korku ich  donútilo šafárenie v meste, aké tu ešte nebolo. Následne 

poţiadal o predloţenie grafu. Uviedol, ţe zvyšovanie nazval ,,Vraţelove dane“.  Bývalé 

vedenie ich prinútilo k danému kroku. Uviedol, ţe iné mestá zvýšili o 100 %  daň 

z nehnuteľnosti. Snaţili sa, aby to pre najniţšie   príjmové skupiny malo  čo najmenší dopad.  

Poznamenal, ţe bývalé vedenie prebralo mesto s vyše 20 % zadlţenosťou, s vysokým cash 

flow, ktoré malo na účte.  On prebral mesto k 31.12.2010  s cca 50 % zadĺţenosťou. Uviedol, 

ţe  na splácanie úverov vynaloţia mesačne 80 tis. eur. Poznamenal, ţe keď prišiel na mesto, 

bolo potrebné zaplatiť HBV, museli vyplatiť  cca 700 tis eur, čo spôsobilo ďalší nárast 

zadĺţenosti. Aby dokázali svietiť a nevypínať svetlá tak, ako to robia v iných dedinách, 

obciach a mestách, musia naplniť príjmovú časť rozpočtu. Uviedol, ţe citlivo zvaţovali, ktoré 

dane sú únosné a ktoré nie.  Museli však  k tomu pristúpiť, pretoţe ich dobehli veľké úvery. 

Poukázal na prepúšťanie na MsÚ, ako hľadajú finančné prostriedky na výplaty pre 

zamestnancov.  Je to na vedení a poslancov, aby sa toho zhostili. Uviedol, ţe uvedené dane 

nazýva ,,Vraţelove dane“. Poznamenal, ţe citlivo pristupujú k zvyšovaniu daní 

z nehnuteľnosti. Dúfa, ţe poslanci pristúpia citlivo aj k iným VZN. Uviedol, ţe  si je potrebné 

uvedomiť, ţe situácia je váţna.   

Poznamenal, ţe výberové konania sú vzácne. Prihlasuje sa mnoho firiem, pretoţe to je 

transparentné. Je ďalšia verejná súťaţ ohľadne zosuvu v Bukove, kde sa prihlásilo mnoho 

firiem. Uviedol, ţe nikdy nebude zasahovať do ţiadnej  súťaţe, vţdy to vyhrá firma, ktorá 

ponúkne najlepšie podmienky. Poznamenal, ţe zriadil primátorský účet a v prípade záujmu 

má kaţdý moţnosť  podporiť mesto oficiálnou cestou, dohodou. 

Ohľadne eurofondov uviedol, ţe neurobia veľký nárast v rozpočte a ani nevyriešia situáciu  

úverov, môţu len zlepšiť ţivot občanov. Dotazoval sa, prečo si iné dediny ako Raková, Skalité, 

Turzovka dokázali  vylepšiť svoje námestia, prečo to v Čadci nešlo. Poznamenal, ţe preto, 

lebo to nie sú naše pozemky.  Informoval sa, kto je vlastníkom pozemkov.  Ohľadne PD 

uviedol, ţe sa chcel predať, ale   terajšiemu vedeniu  sa tomu podarilo zabrániť, aby sa 

vytvorila moţnosť vytvoriť oddychovú zónu pre mesto a pre obyvateľov. Uviedol, ţe budú 

vyberať takú firmu, ktorá to zrealizuje za málo peňazí a nie za  milióny a zároveň dodal, ţe to 

je jediný pozemok, kde môţu urobiť nejaké námestie.  

Uviedol, ţe v tomto roku pripravili pribliţne 29 projektov na eurofondy. Za celé  

predchádzajúce obdobie ich bolo podaných 54 alebo 59.  

Poukázal tieţ na projekt ohľadne ŢP. Uviedol, ţe vynaloţili veľké úsilie, aby neprišli 

o peniaze na stroje.   

Upozornil, ţe mesto do uvedeného stavu dotiahol  p. Vraţel.  Všetky navýšené  dane, ktoré 

postihnú obyvateľov mesta Čadca   bude nazývať ,,Vraţelove dane“ .  

 Poznamenal, ţe sa snaţia, aby bol dopad  čo najmenší.  Dúfa, ţe pozmeňujúcimi návrhmi 

dopracujú, aby to obyvateľov zaťaţilo max. 8 eur na rodinu. Občania, ktorí majú veľké domy 

a  záhrady, aby  sa podieľali na chode mesta väčšou sumou.  Poukázal, v akom stave je mesto,  

ţe musia šetriť s kaţdou korunou.  

Uviedol, ţe  tento rok na Vianoce nebudú odmeny, pretoţe budú musieť sanovať dlhy.  

Poznamenal, ţe nie je moţné, ako sa šafárilo v niektorých organizáciách.  Poukázal na DK, 

ktorý organizuje kultúrne podujatia s našimi a aj s inými umelcami  a ešte dokáţu na tom 

zarobiť.  Uviedol, ţe tieţ nie je bez chyby, ale umenie je si chybu priznať. On si taktieţ priznal 
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chybu ohľadne predošlého MZ, kedy prijali zmätočné uznesenie. Poţiadal o podporu 

pozmeňovacieho návrhu. Uviedol,  ţe sa jedná o navýšenie o 20 % v porovnaní s rokom 2011.  

Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, uviedol,  ţe v roku 2007 bola pred dverami  

nútená správa, 54 mil. Sk nezaplatených faktúr v PP, viac ako 50 súdnych sporov, rozpočet vo 

výške  vyše 300 mil. Sk. Ďalej uviedol, ţe všetky štyri roky bol vyrovnaný rozpočet, ktorý bol  

prijatý uznesením  poslancov MZ a rozpočet  zanechaný cca 700 mil. Sk, z EÚ získaných 12 

mil. eur. To je výsledok hospodárenia. A ak bola kríza, tak bola  v roku 2009, uznávaná  všade 

na svete – finančná,  ekonomická a v roku 2010  aj  sociálna kríza. To je hlavné, čo je 

potrebné povedať. Poznamenal, ţe primátor nerozhoduje o daniach, o rozpočte, ale rozhodujú 

iba poslanci.  Poďakoval všetkým, ktorí v minulosti intenzívne pracovali, sedia na MZ 

a schvaľovali, pretoţe rozpočty boli vyrovnané, a to potvrdilo aj súčasné MZ, keď  

schvaľovali záverečný účet.  Je zvedavý, aký bude záverečný účet, či sa navýši rozpočet mesta 

aspoň o 1 euro oproti minulému roku.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe je pravdou, ţe sa musí niečo robiť, 

pretoţe peniaze nie sú, ţe jednotlivcov a mladých rodín sa to nedotkne takou mierou ako 

bohatších, ktorí majú väčšie majetky. Uviedol, ţe grafy poukazujú na zlý stav, ale či sú 

objektívne. Poznamenal, ţe on nemá problém podporiť daný dokument, ale musí vedieť čo 

podporuje.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe nerozumie danej procedúre. Uviedol, ţe 

je potrebné vypočuť všetky poznámky, aby ľudia vedeli, aká je ponuka a potom nech sa 

rozhodne postupnosťou hlasovania. Tak váţny dokument, má veľké pochybnosti o tom, ţe 

bude nedôveryhodný, a ţe poslanci nebudú jednotní.   

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe zvyšovanie daní z nehnuteľnosti sa dotkne 

kaţdého občana v meste. Vysvetlil, prečo bude hlasovať proti. Poznamenal ţe chápe p. 

primátora, ţe hľadá zdroje a moţnosti  ako chod mesta zabezpečiť. Taktieţ by podporil 

navrhované zvýšenie daní  z  nehnuteľnosti, ktoré by bolo jediné, ktoré občanov v roku 2012 

čaká, ale ak minister Mikloš povedal, ţe ak mestám chýbajú zdroje, tak nech zvýšia daňové 

zaťaţenie občanov, avšak aký to má dopad, tak to si minister ťaţko uvedomil, ale oni  ako 

poslanci a zástupcovia občanov si to uvedomiť musia. Uviedol, ţe štát ďalej  trestá občanov 

tým, ţe  pre rok 2012 zvyšuje ceny plynu o 5,5 %, cenu vody o 4,8 % , cenu elektriky o 2 %, 

cenu tepla o 7,8 % , zvýšilo sa DPH, odvody do poisťovní, inflácia bude 5 %,  a to všetko má 

dopad  na  nárast cien tovaru a   sluţieb.  Uviedol, ţe pre mnohé rodiny to je likvidačné.  

Nemôţeme trestať občanov  zvýšením nárastu daní  za nehnuteľnosť.  

Poukázal na vybudovanie  ĽŠU a v tej súvislosti sa dotazoval, či bolo potrebné investovať do 

daného objektu toľké peniaze, keď na druhej strane je na Komenského škole voľný jeden 

pavilón, kde by sa daná škola zmestila  a ušetrili by sa peniaze, ktoré by sa mohli pouţiť, aby 

sa uvedené dane nemuseli zvyšovať. Poukázal na ĽŠU, ktorú  presťahovali na ZŠ - Ţarec 

a ušetrili  peniaze na prestavbu a na druhej strane zachránili  aj ZŠ Ţarec, ţe získala finančné 

prostriedky. Je potrebné povedať, ţe neschválením navýšenia  daní za nehnuteľnosť sa zníţi 

príjem o cca 145 tis. eur, čo prestavuje cca 1 % rozpočtu. Poukázal,  ako  by  uvedený 

výpadok mohli nahradiť.  Uviedol, ţe  v kapitole - bývanie a občianska vybavenosť  č.717 –  

ekon. klasifikácia - realizácia stavieb, v poloţke – úprava priestranstva pred PD, ktorá má na  

rok 2012  rozpočtovaný objem  300 tis. eur,  by mohli uvedenú čiastku  zníţiť o cca 145 tis. 

eur, čo predstavuje výpadok, keď sa neprijme  navýšenie dane za nehnuteľnosť,  a celú stavbu 

rozdeliť na dve etapy. V prvej etape v roku 2012 preinvestovať  155 tis. eur, ktoré by ostali 

a druhú etapu presunúť do roku 2013 a tam preinvestovať zvyšných 145 tis. eur.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe sú to spojené nádoby – VZN a rozpočet.  

Myslí si, ţe hlavným motívom malo byť heslo – je potrebné šetriť a hľadať rezervy a aţ potom 

zvyšovať VZN.  Prvá časť je veľmi zloţitá, šliapeme niekomu moţno na päty  a pohodlnosť 

atď. Je to hlavné motto, ktorým by mali ísť všetky VZN a rozpočet.  
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Zákon stanovuje, ţe ku kaţdému váţnemu  bodu  sa má vyjadriť príslušná  komisia, preto sa 

dotazoval,  či prerokovala danú VZN aj komisia, nech  povie svoje stanovisko. Uviedol,  ţe on 

hovorí o citlivom  materiáli, p. Prívara hovorí o váţnom, myslí si, ţe tu nie sú v rozpore, iba 

zvýrazňuje, ţe je hrozné, ţe musia tak drasticky pristupovať.    

Uviedol, ţe ak dostali materiál, tak mali mať aj analýzu  dopadov, na koho sa to vzťahuje. 

Mali by dostať, ako sa k tomu pristupovalo.  Poznamenal, ţe mu chýba  analýza.  Upozornil, 

ţe rozpočet nie je robený vo vzťahu ku kríze.  Ak normálny rozpočet robia pracovníci, tak 

uvedený rozpočet, resp. prílohu opatrení,  mali robiť  primátor a  zástupcovia primátora, 

pretoţe to je  váţny politický atak voči  bezbranným ľuďom.  Uviedol, ţe uţ prvé zvýšenie sa 

mu zdalo drastické.  V závere dodal, ţe uvedené je neférový krok. 

Ohľadne rezerv uviedol, ţe v minulosti schvaľovali rovné oslobodenia pre školy, kniţnice, 

nemocnice  atď. Dotazoval sa, či tu je   analýza, o čo prichádzame, ţe sme  dali oslobodenie.  

Oni keď to robili, tak to  bolo  v hojnosti, ale teraz je  kríza a my  neprehodnocujeme dané 

oslobodenia.   Poţiadal, aby sa povedalo, o koľko prichádzame. Z toho pohľadu sú to spojené 

nádoby, ale to, ţe uţ to nedostali  písomne, nevie ako sa rozhodne, pretoţe to, čo bolo 

navrhnuté  Mgr. Gábrišom, je necitlivé a neprimerané  k ďalším neúmerným zaťaţovaniam uţ 

iba zo strany mesta a následne k   ďalším VZN, ktoré tu budú dané.        

Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, uviedol, ţe  sa stotoţňuje s Ing.  Glasnákom. Je 

to naozaj veľmi váţna  záleţitosť.  Je jedno, keď je dlh  100 Sk z  3 tis. Sk  alebo je  200 Sk zo 

6 tis. Sk, percentá sú všade rovnaké, ale ak je dlh  50 Sk z 20 Sk, tak sme mínus  30 Sk, tzn., ţe 

nikto nevie vyčísliť,  to, čo tu bolo povedané, a ak vie, tak  môţu o tom rokovať.  On nevie 

o čom ide hlasovať. Myslí si, ţe uvedené rokovanie si vyţaduje plnú váţnosť, pretoţe v meste  

neboli zvyšované dane  7 rokov.   Ak po 7 rokoch idú rokovať o pozmeňovacích návrhoch, 

ktoré nie sú pozmeňovacie, ale sú nové, tak podporuje to, čo povedal jeho predrečník.    

Ing. Peter Laš,  poslanec MZ, uviedol, ţe finančná komisia zasadala k rozpočtu, ale 

nebola uznášaniaschopná.   

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe ak zákon hovorí, ţe ak je stanovený 

nejaký poradný orgán, tak v danom prípade sú to komisie. Kaţdá komisia by materiál mala 

prerokovať a malo by odznieť jej  vyjadrenie. Poznamenal, ţe včera našiel na internete  

zápisnicu, avšak ak Ing. Laš hovorí, ţe komisia bola  neuznášaniaschopná, tak potom o čom 

to je.  Je to blamáţ a je potrebné z toho vyvodiť dôsledky.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca uviedol, ţe   daňové zaťaţenie je cca 8 eur na 

rodinu, ktorá  býva v bytoch a vlastní 1 auto.   

Mgr.  Erika Dávidiková, vedúca oddelenia uviedla, ţe podľa pozmeňovacieho návrhu 

Mgr. Gábriša  by   do rozpočtu mesta  prišlo k zvýšeniu  o 244 tis. eur. 

Podľa dodatku uviedla, ţe  napr.  65 m byt  by vyšiel v roku 2011 - 9, 68 eur,  ale podľa VZN  

by zaplatil   12,935  eur, za pozemok by občan zaplatil o 0,04 centov viac oproti roku 2011. 

Na dome, ak má občan  100 m 
2
 tak v roku 2011 by  zaplatil 21 eur a v roku 2012 – 26 eur.  

Ak má občan   500 m pozemok zaplatí  v roku 2011 - 7, 44 centov a v roku 2012 – 9 eur.   

Ohľadne oslobodenia uviedla, ţe ešte nevedia presnú sumu, môţu však  dať  odpoveď 

poslancovi písomne.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

187/2011 
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K bodu 3) 

Dodatok č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 108/2010 o dani za psa 

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

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, poznamenal, ţe v dôvodovej správe by malo byť 

uvedené, prečo zvyšujeme daň za psa. Nerozumie, prečo zvyšujeme daň za psov, ktorí sú 

v rodinných domoch,  sú zamknutí v záhradách, stráţia rodinné domy a pod... Uviedol, ţe to  

mestu prinesie minimálny zisk.  Dotazoval sa, prečo sa nezvyšuje daň za psa v panelákoch. 

Poukázal na zlú situáciu na sídliskách. Uviedol, aby sa zaťaţili daňou za psa  občania 

v panelákoch, ale samozrejme  poskytnúť úľavu dôchodcom, ľuďom, ktorí sú osamotení a 

 pod... Navrhol pozmeňovací návrh: 

v§ 5 ods. 1 písm. a)   7 eur ostalo 5, ale  písm. b) bolo  100 eur.  

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, dal procedurálny návrh: 

 Zrušiť § 5 ods. 2             

 2/  Sadzba dane podľa § 5 ods. 1 písm. a) 7 eur  

 a nahradiť  ho 

 § 5 Sadzba dane ods. 2  

 2/ Sadzba dne  podľa § 5 ods. 1 písm. a)  5 eur /poslancami MZ schválené/.  

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe nemôţe dať hlasovať 

o pozmeňujúcom návrhu Mgr. Kaličáka, nakoľko bol prijatý procedurálny, ktorý má 

prednosť.    

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

188/2011 

 

 

K bodu 4 ) 

Dodatok č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 109/2010 o dani za ubytovanie 

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

Mgr. Michal  Duraj, poslanec MZ, predloţil procedurálny návrh:  

 zrušiť  § 5 Sadzba dane znie: 

 Sadzba dane je 0,50 eur  za osobu a prenocovanie 

 a nahradiť ho znením   

 § 5 Sadzba dane znie: 

Sadzba dane  je 0,40 eur za osobu a prenocovanie /poslancami MZ schválené/. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

 

189/2011 

 

 

K bodu 5) 

Dodatok č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 110/2010 o dani za predajné automaty 

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

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe  obyvateľov sme zaťaţili vyššou 

daňou, ale ak niekto podniká na území, tak ich nezaťaţujeme daňou, čo je podľa jeho názoru 

zaujímavá vec, aj keď je pre mesto zisk minimálny.  

Ing. František Prívara, zástupca primátora, dal pozmeňovací návrh:  

 zrušiť § 5 Sadzba dane 

Sadzba dane je  70 eur za jeden predajný automat  a kalendárny rok  

a nahradiť ho 
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 § 5 Sadzba dane 

Sadzba dane je  50 eur za jeden predajný automat  a kalendárny rok. Svoj návrh odôvodnil 

tým, ţe sa  jedná o sluţbu pre obyvateľov /poslancami MZ schválené/. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

190/2011 

 

 

K bodu 6) 

Dodatok č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 111/2010 o dani za nevýherné hracie prístroje       
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.  6 zápisnice. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

191/2011 

 

 

K bodu 7) 

Doplnok č. 1 k VZN Mesta Čadca o dani za užívanie verejného priestranstva č. 81/2008 

 

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

 

František Kučák, poslanec MZ, poznamenal, ţe v dôvodovej správe je uvedené, ţe je 

veľký počet ţiadostí o vyhradenie parkovacieho miesta.  Nemyslí si, ţe je riešenie zvýšiť o 20 

eur na jedno parkovacie miesto, keď  pri niektorých blokoch je zarezervovaných takmer 100 

% miest.  Je potrebné sa vybrať inou cestou, moţností je viacej.  Poukázal na moţnosť - vziať 

všetky rezerváčky okrem ZŤP, následne ponúknuť napr.  50 %  na moţnosť prenájmu a zvýšiť 

cenu o 150 %.  V prípade, ak sa nájde polovica občanov, tak postupne príjem do mesta príde. 

Hlavným problémom prečo nie je kde parkovať, sú rezerváčky. Verí, ţe by sa dal nájsť 

spôsob, ako aspoň polovicu z nich zrušiť a príjem aj  napriek tomu naplniť.    

Ing. František Prívara, zástupca primátora, navrhol procedurálny návrh v §  2 ods. 4 

sadzba dane za trvalé parkovanie mimo stráţeného parkoviska na vyhradenom priestore 

z verejného priestranstva ako parkovisko pre  určité vozidlo navrhol tieto sadzby dane:  

 A/  ostáva podľa vypracovaných materiálov, 

B/  0,0248 eur /m
2
   deň na ostatnom území mesta,  

C/ 0,1659 eur /m
2
   deň pre vozidlá taxisluţby v centrálnej mestskej zóne, 

D/ 0,1095 eur /m
2
 na deň pre vozidlá taxisluţby v ostatnom území mesta /poslancami MZ 

schválené/. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

192/2011 

 

 

K bodu 8)       

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  

 a elektroodpadmi z domácnosti, ktoré vznikli na území mesta Čadca 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 

Ing. Peter Laš, poslanec MZ, poukázal na materiál, ktorý poslanci vzali na vedomie na 

septembrovom MZ. Materiál má názov – Návrh systému zvozu KO na rok 2012. Uviedol, ţe 

materiál okrem iného obsahuje kompletný vývoj odpadového hospodárstva od roku 2004 aţ 
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do roku 2010. Je tam uvedené, koľko sme odpadu produkovali, koľko sme vyseparovali, koľko 

zmesového  KO, ktorý ostal po separácii,  je potrebné odviezť od občana na zneškodnenie. 

Poznamenal, ţe sa jedná o  číslo 2000 l/1rok  na občana.  Uviedol, ţe teraz majú VZN, kde v § 

4 je presne uvedené, akým spôsobom sa odváţa odpad od občanov. Poukázal na prvý prípad - 

rodinný dom, kde bývajú 3 osoby a majú 120 l nádobu. Po prepočte zistíme, ţe od jedného 

občana odvezieme  250 l odpadu, tzn., ţe vyprodukujeme 2000 l a odvezieme 250 l odpadu. 

Dotazoval sa sám seba, kde je zvyšný odpad.  Uviedol, ţe má dojem, ţe je v  okolí preplnených 

zberných  nádob,  v okolí preplnených veľkoobjemových kontajnerov, na čiernych skládkach 

a pod.  Poznamenal, ţe sa rozprával s pracovníkmi oddelenia ŢP o danom probléme, ktorí mu 

sľúbili, ţe na budúci rok sa vypracuje iný materiál,  ktorý bude dané problémy  riešiť, avšak 

predloţený materiál uvedené problémy nerieši. Poznamenal, ţe bude hlasovať proti danému 

materiálu.   

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa dotazoval, či je potrebné schváliť VZN, ktorá je 

predloţená. Čo je  v tom to podstatné.   

Ing. Ľubomír Vojár, PhD., vedúci referátu, uviedol, ţe podstatné je rozšírenie- 

harmonogram na rok 2012, aby občania vedeli, kedy je vývoz.   

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe sa to mohlo riešiť prílohou. Informoval, 

ţe Slovensko je jedna z posledných  krajín, ktoré neprijalo príslušné smernice EÚ. Zákon uţ je 

vypracovaný a minister ŢP ho uţ oboznamuje.  Uviedol, ţe príde úplne nová filozofia zákona 

o odpadoch, a preto sa pýta, či je potrebné schváliť danú  VZN alebo  prípadne dať len 

prílohu.    

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

193/2011 

 

 

K bodu 9) 

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré  vznikli 

na území mesta  

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

 Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ,  uviedol, ţe on by poplatok za KO nezvyšoval,  

aby občanov nezaťaţili,  keďţe sa rozhodli zvýšiť daň z nehnuteľnosti. Navrhol pozmeňovací 

návrh - zrušiť navrhovaný  § 5 a nahradiť ho novým znením, ktoré je súčasťou jeho návrhu. 

Dotazoval sa, či je všeobecný súhlas alebo či je potrebné čítať sadzby poplatkov, ktoré sú 

predmetom § 5 a postačuje to odprezentovať s tým, ţe ostáva pôvodné znenie pri výškach 

poplatkoch vo VZN pre občanov.   

Oľga Kostková, poslankyňa MZ, uviedla, aby sa celý materiál vrátil späť, pretoţe tam 

je uvedená  zľava občanom  nad 70 rokov a pôvodne bola zľava nad 65 rokov, rovnako sú 

zmeny u darcov krvi... 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, prečítal  § 8 ods.  3  písm. a) – uviedol, ţe ak  občan   

pracuje  v Košiciach, v Bratislave, tak  to je v poriadku, ale ak pracuje v Japonsku, v Amerike, 

tak zamestnávateľ  mu potvrdenie nechce dať.  

Ďalej uviedol, ţe si  prečítal článok v súvislosti s daniami, ktorý distribuovalo mesto,  kde je 

uvedené, ţe poplatok za zber a  uskladnenie  odpadu pre obyvateľov bytových domov 

navrhujeme zvýšiť o 38,26 % a v prípade rodinných domov o 15,8 %.  Ak by to bolo,  reálna 

cena  je aţ 40 eur.  Je to tak váţna informácia, prečo to poslanci  nedostali ako analýzu, tzn., 

ţe my sme uţ  minulý rok, predminulý rok na to doplácali, my sme to dotovali z rozpočtu cca 4 

mil. Sk,  čo boli  nedoplatky, ktoré neplatili poplatníci, tak mesto ich uverovalo, ale bolo 

povedané, ţe sme vyváţení, vybilancovaní. Prečo neprišla analýza, tzn., ţe tu boli nekalosti 

alebo ako si to má vysvetliť. Ak by pokryli celkové náklady, občania by platili 40 eur. On tomu 
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nerozumie. Nikdy nebolo povedané, ţe  dotujeme, ţe ideme v nulovej cene na komunálny 

odpad. Je to desivá informácia.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe občania by neuniesli danú záťaţ.  

Rozhodli sa ísť cestou, čo najmenej zaťaţiť občanov mesta. Ak by  chceli mať úplne vyrovnaný 

rozpočet, tak by mali ísť na  40 eur. Uviedol, ţe  Ing.  Glasnák má pravdu, ale bolo by to 

neúmerné zvýšenie aj v tejto dobe.   

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe nikdy nebolo povedané, ţe cena za KO je  

mestom dotovaná.   

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe vţdy to bolo dotované. 

Poznamenal, ţe poslanci sa pri akomkoľvek zbere  vţdy rozprávali, koľko budú musieť 

doplácať za KO.  Za kaţdého vedenia  na to bolo upozorňované.  

Pavol Štrba, poslanec MZ, súhlasil s Ing. Glasnákom, pretoţe on  tieţ nevie, ţe by sa 

KO dotoval.  

Ing. Ľubomír Vojár, PhD., vedúci referátu, ohľadne  § 8 ods. 3 písm. a), ktorý 

spomínal Ing. Glasnák uviedol, ţe mesto poskytuje  zľavu na základe ţiadosti, ktorú je ale 

nutné preukázať, aby uvedená zľava nebola zneuţívaná na základe čestného prehlásenia. V 

panelákoch nie je potrebné dokladovať, ţe niekto je v zahraničí. U správcu bytu nahlási 

reálny počet ľudí, ktorý tam bývajú. Vzťahuje sa to iba na 5 a 3 zvozovú oblasť, kde v 

rodinných domoch nemajú zberné nádoby, ale takýchto domov veľa nie je. Teraz si nahlási 

nádobu alebo u správcu bytu si nahlási určitý počet osôb, ktoré tam reálne bývajú a mesto mu 

poplatok zníţi.  

 František Kučák, poslanec MZ,  reagoval na poslankyňu Kostkovú  ohľadne zliav pre 

dôchodcov.  Poukázal na moţnosť stiahnutia VZN z rokovania a nechať pôvodnú.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe pre obyvateľov nechávajú  

poplatky za KO podľa návrhu,  ktorý predloţil Mgr. Gabriš, tzn. taký ako bol v roku 2011. Je 

tam zvýšenie pre podnikateľov, čo tvorí 8 %  celkového výberu v porovnaní s občanmi.  

Dotazoval sa u poslanca Kučáka, či má návrh na zmenu VZN. 

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe mu ide hlavne o zníţenie zliav pre 

dôchodcov.    

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe skôr by išiel do zachovania zliav.  

Poţiadal poslanca, aby svoj návrh skoncipoval a predloţil návrhovej komisii, prípadne si ho 

môţe osvojiť predkladateľ pozmeňovacieho návrhu.   

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ,  uviedol, ţe asi chápe, čo chce poslanec Kučák 

navrhnúť.  Poznamenal, ţe sa jedná o   § 8 ods. 6 písm. d, e, kde navrhuje písm. d) -  občania 

nad 65 rokov a písm. e) – zľava bude 50 %.  

Ing. Milan Liščák, poslanec MZ, prečítal pozmeňovací návrh Mgr. Gábriša: zrušiť 

navrhovaný § 5 a nahradiť ho novým, ktorý znie: 

§ 5 

Sadzba poplatku 

1) Sadzba poplatku je vo výške 

a) 0,0149 EUR  za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných 

odpadov pre poplatníkov podľa § 2 odst.1 písm. a) za podmienky ţe bývajú v zvozovej 

oblasti 1, 2 alebo 43 a vyuţívajú zberné nádoby o objeme 110 l – 240 l. 

b) 0,0091 EUR za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných 

odpadov pre poplatníkov podľa § 2 odst.1 písm. a) za podmienky ţe bývajú v zvozovej 

oblasti 1, 2 alebo 43 a vyuţívajú zberné nádoby o objeme 1100 l. 

c) 0,0168 EUR  za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných 

odpadov pre poplatníkov podľa § 2 ods. 1 písm. b) alebo c) a za podmienky ţe odpad sa 

odváţa zo zvozovej oblasti 1, 2 alebo 43 a vyuţívajú zberné nádoby o objeme 110 l – 240 l. 

d) 0,0139 EUR  za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných 
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odpadov pre poplatníkov podľa § 2 ods. 1 písm. b) alebo c) a za podmienky ţe odpad sa 

odváţa zo zvozovej oblasti 1, 2 alebo 43 a vyuţívajú zberné nádoby o objeme 1100 l. 

e) 0,0444 EUR za osobu a kalendárny deň, pre poplatníkov podľa § 2 odst.1 písm. 

a) za podmienky ţe bývajú vo zvozovej oblasti 33 

f) 0,0444 EUR  za osobu a kalendárny deň, pre poplatníkov podľa § 2 odst.1 písm. 

b) alebo c), za predpokladu, ţe adresa prevádzky je rozdielna s adresou trvalého pobytu 

fyzickej osoby – podnikateľa, alebo konateľa. V prípade, ţe adresa konateľa, alebo fyzickej 

osoby podnikateľa je totoţná s trvalým pobytom a podnikateľ nemá inú prevádzku na území 

mesta poplatok nebude vyrubený 

g) 0,0066 EUR za osobu a kalendárny deň, pre poplatníkov podľa § 2 odst.1 písm. 

a) za podmienky ţe bývajú vo zvozovej oblasti 53 

h) 0,0211 EUR  za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných 

odpadov pre poplatníkov podľa § 2 ods. 1 písm. b) alebo c) a za podmienky ţe odpad sa 

odváţa zo zvozovej oblasti 1, 2, 3 alebo 43 a vyuţívajú sa zberné nádoby o objeme 7000 l – 

VOK 

i) 0,0066 EUR na osobu a deň prenásobený príslušným počtom dní v roku, kedy mal 

na uvedenej adrese sídlo firmy, alebo prevádzky, v prípade, ţe podnikateľ bude mať zmluvu 

so zvozcom 

j) 0,0444 EUR  na deň prenásobený príslušným počtom dní v roku, kedy mal na 

uvedenej adrese sídlo firmy, alebo prevádzky a to v prípade, ţe podnikateľ nebude mať 

objednaný mnoţstvový zber u mesta Čadca ani so zvozcom .Uvedený poplatok je len za 

produkciu komunálnych odpadov a nie ako poplatok na zneškodnenie odpadov z vlastnej 

podnikateľskej činnosti 

k) 0,092 EUR za osobu a kalendárny deň pre poplatníka- fyzickú osobu, ktorý sa ani 

po výzve mesta nezapojil do záväzného systému zberu komunálneho odpadu a drobného 

stavebného odpadu a má v meste trvalý alebo prechodný pobyt 

l) 0,092 EUR za jedného zamestnanca zdrţujúceho sa v prevádzke a kalendárny deň 

pre poplatníka - právnickú osobu a podnikateľa, ktorý sa ani po výzve mesta nezapojil do 

záväzného systému zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu 

2) Sadzba poplatku podľa § 5 odst.1, je stanovená na kalendárny rok. 

/poslancami MZ schválené/. 

Ing. Milan Liščák, poslanec MZ prečítal pozmeňovací návrh poslanca Kučáka, ktorý 

znie:  

-  § 8 ods. 6 písm. d) – zmeniť text – občania nad 70 rokov, zmeniť na – občania nad 

65 rokov, 

-§ 8 ods. 6 písm. e) - nahradiť text -  zľava 30 % na zmenu – zľava 50 % /poslancami 

MZ schválené/. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

194/2011 

 

 

K bodu 10) 

Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2012-2014  

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

Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ, predloţil pozmeňujúci návrh: 

a) v kapitole - rekreácia, kultúra a náboţenstvo, v ekon. klasifikácii – beţné transfery – 

transfery právnickej osobe - mestská plaváreň  zvýšiť   o 30 tis. eur, 

 



 16 

b) zníţiť rozpočet v kapitole- bývanie a občianska vybavenosť, v ekon. klasifikácii - realizácia 

stavieb, konkrétne PD – úprava priestranstva o 30 tis. eur /poslancami MZ schválené/.  

Odôvodnil to tým, ţe pokles príspevku pre prevádzku krytého bazéna by predstavoval 

v porovnaní s rokom 2011 - 50 tis. eur, čo by znamenalo nielen reálne ohrozenie prevádzky 

krytého bazénu.  Poţiadal poslancov o podporu návrhu.  

Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca, doplnila, ţe 30 tis. eur  je v prílohe č. 2 

v poloţke 717 - realizácia stavieb, konkrétne  717001 PD – úprava priestranstva, kde je 

plánovaných 300 tis. eur. Podľa návrhu Mgr. Gábriša by sa suma zníţila na 270 tis. eur  a 30 

tis. eur by sa presunulo v rámci kapitoly 08 - rekreácia, kultúra a náboţenstvo do poloţky 

644001 – transfery právnickej osobe.  

Vladimír Malík, poslanec MZ, poţiadal poslancov, aby Mgr. Gábriša podporili 

v uvedenom návrhu.  Uviedol, ţe budovanie  námestia počká, ale plaváreň je potrebné 

zabezpečiť, aby fungovala.  

Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec, uviedol,  ţe rozpočet sa mu zdá malý. Dotazoval sa, 

aké sú príjmy za tento rok.  

  Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca, uviedla, ţe príjmy sú  na úrovni 12 mil. 

eur.  

Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec, uviedol,  ţe to znamená, ţe sme klesli v rozpočte o 30 

% oproti minulému roku. Nezískali sme ţiadne mimorozpočtové zdroje. Poznamenal, ţe 

podielové dane z MF sme mali vyššie ako v minulom roku. Danými rozpočtami zastavujeme 

ţivot v meste, zastavujeme investičné akcie, nerozbiehame nič nové a s rozpočtom sme sa  

vrátili päť rokov dozadu.  Ak nevieme povedať, ţe bude rozpočet aspoň na úrovni 16 mil. eur, 

tak potom dochádza k veľkému poklesu aktivít mesta Čadca. Myslí si, ţe získavanie 

mimorozpočtových zdrojov sa mimoriadne zanedbalo.  Poznamenal, ţe  má  všetky výzvy, 

ktoré vyšli od začiatku roka,  všetky moţnosti, kde sa mesto mohlo uchádzať. Je to tak slabé, 

ţe si  ani nevie predstaviť, prečo mesto nezískalo ţiadne iné finančné prostriedky, keď im sa 

v minulosti podarilo získať 12 mil. eur.  

Ďalej uviedol, ţe zrejme došlo k pochybeniu v poloţke - výdavky na súdne, právne a notárske 

poplatky –M.  Majchrák. Uviedol, ţe spor je uţ uzatvorený tri roky a mesto má platiť.  

Poznamenal, ţe snáď p. Majchrák vrátil mestu  6 mil. Sk a pozemky, tak ako to bolo zariadené 

mimoriadnym dovolaním.  Dúfa, ţe to tak je, a ţe sa jedná o omyl.  Nevie, aký je stav, 

dotazoval sa, či sa jedná o omyl alebo nie.  Informoval sa, či v meste nie sú  ţiadne iné spory, 

pretoţe  na súdne spory nie sú ţiadne iné  výdavky.  

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe eurofondy v hodnote 12 mil. eur, 

ktoré  boli za predchádzajúce  4 roky, by tu dotiahol kaţdý.   

Poznamenal, ţe jemu  sa za 8 mesiacov  podarilo dotiahnuť investíciu za 210 mil. Sk - obchvat 

mesta  Čadca, čo bola jeho aktivita.  Uviedol, ţe peniaze sú uţ  alokované  na účtoch správy 

ciest. Ide o veľmi významnú vec, vďaka ktorej si nájde mnoho ľudí prácu.  Poznamenal, ţe 

v tomto roku sa uţ práce začali a od budúceho roku pôjdu v danej veci naplno. Uviedol, ţe sa 

snaţia o kaţdé eurofondy.  V roku 2013 by mal pokračovať veľký obchvat mesta Čadca, čo je 

rovnako veľká investícia do nášho regiónu.  On sa nespráva na VÚC ani ako poslanec a ani 

ako primátor tak, ţe ruší naše školy a hlasuje za niekoľko škôl, kde je  6 ţiakov.   

Ohľadne pozemkov uviedol, ţe prehrali súdny spor s M. Majchrákom a budú musieť zaplatiť  

26 tis. eur súdne poplatky.  Poznamenal, ţe Krajský súd rozhodol za jeden mesiac, čo je veľmi 

rýchlo.  

V súvislosti s eurofondami uviedol, ţe vyuţívajú kaţdé zdroje a kaţdú výzvu, kde by mesto 

mohlo participovať. Veľké eurofondy uţ nie sú a práve preto jeho zámer bol, aby niečo pre 

Kysuce a Čadcu vybavili, a to obchvat  mesta, výstavba diaľnice.  

Uviedol, ţe za celé 4 roky tu nebolo toľko návštev z ministerstiev a z vlády ako teraz za 8 

mesiacov.  Je si vedomý, ţe rozpočet mesta Čadca je 14 mil. eur a ţe ho  ešte  musia nahradiť  
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tzv. ,,Vraţelovými daňami“. Uviedol, ţe to je jeho hospodárenie v meste  za 4 roky. 

Poznamenal, ţe keď sa rozprával s p. Belousovovou, tak   mnohým veciam neverila a  

nechápala.   

Je rád, ţe sa podarili aspoň niektoré veci, ktoré ochránia obyčajných ľudí ţijúcich  na 

Kysuciach  a v Čadci.  Myslí si, ţe za 10-11 mesiacov dosiahli najviac, čo sa  dalo získať 

s porovnateľnými mestami, čo sa týka veľkosti.  

Uviedol, ţe taktieţ robí chyby, ale nie sú tak závaţné, aby ohrozili občanov mesta.  

Poznamenal, ţe 11 mesiacov bol ticho a bol zdrţanlivý, ale uţ bude hovoriť len pravdu, ktorá 

je podloţená  aj faktami.  

Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca,  uviedla, ţe príjmová časť je 

napočítavaná podľa predkladaných materiálov s tým, ţe  nakoľko bude daň z nehnuteľnosti 

vyššia a vykryje daňové výpadky za tovary a sluţby,  poţiadala  o úpravu návrhu  uznesenia 

v ukladacej časti – ukladá prednostke MsÚ Čadca zapracovať zmeny v prijatých VZN do 

rozpočtu Mesta Čadca na rok 2012.  

Čo sa týka iných veci, uviedla, ţe sanujú dlhy z minulosti. Negatívne zasiahol integrovaný 

zber, ktorý musia vyfinancovať  vo výške necelých 900 tis. eur. Poznamenala, ţe mesačne 

dostávajú od štátu podielové dane vo výške  v priemere 500 tis. eur. Výpadok  z podielových 

daní v tomto roku je 200 tis. eur. Poznamenala, ţe to musia sanovať.  Uviedla, ţe musia 

postupovať v súlade s uzatvorenými zmluvami, dohodami a dodatkami k nim, ktoré minulé 

vedenie podpísalo.  Uviedla, ţe 29.11. 2011  -  dva dni po voľbách bývalé vedenie  

zazmluvnilo kúpalisko, hoci vedelo, ţe na to nie sú finančné prostriedky. Ďalej poukázala na 

uzatvorenú zmluvu s  RIASTAV – poodkopovať MsÚ, urobiť izolácie.   Následne uviedla, ţe 

po neúspešnej kandidatúre ex-primátora uzatvorili zmluvy na dobu neurčitú s pracovníkmi, 

ktorí boli na dobu  určitú.    

Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, uviedol,  ţe  mu nebolo odpovedané na otázku 

ohľadne súdnych sporov v meste. Ďalej sa dotazoval, ţe ak by nezískali PP, čo by dnes 

predávali. Uviedol, ţe výpadok daní v roku 2009 bol 38 mil. Sk a peniaze vedeli  zabezpečiť. 

Poznamenal, ţe peniaze by mal aj na  to čo podpísal, vedel by peniaze do mesta získať a vedel 

by pokračovať aj s projektmi.   

 Ing. Peter Glasnák, sa dotazoval, koľko dotuje mesto mestskú televíziu, aby 

fungovala.  Je za to, aby vedenie mesta povedalo - áno  ideme a budeme môcť chytať televíziu, 

tak ako to bolo - v kábloch.  

Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca, uviedla, ţe v  kapitole 08 - rekreácia, 

kultúra a náboţenstvo v poloţke 630 – tovary a sluţby, konkrétna poloţka 637004 – 

všeobecné sluţby – 36 tis. eur na rok 2012 je VAŠA TV  a zazmluvnený vzťah Čadčanu.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe on chce konkrétne vedieť, koľko stojí 

mestská televízia a nie všetko ostatné, čo tam  je napočítané.  Poznamenal, ţe tým je vlastne 

spochybnený daný  rozpočet, pretoţe ak to niekto číta, tak  nenájde poloţky a  človek  

konkrétne nevie, koľko čo stojí.  

Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca, uviedla, ţe 30 tis. eur je VAŠA TV na 

rok 2012.   

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa dotazoval, či sú tam zahrnuté mzdy, prevádzkové  

náklady atď. 

Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca, uviedla, ţe mestu fakturujú objednané 

relácie.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe ak to bude, tak bude dobre, pretoţe môţe 

byť osveta, môţeme zapájať ľudí, informovať atď., ale  len tak dávať 30 tis.  eur je pre neho  

veľký prepych. Dotazoval sa, čo sa  urobilo za rok, aby sme mohli povedať, či to ide. Myslí si, 

ţe z toho hľadiska bol ex-primátor podvedený, pretoţe mu chceli  niečo naznačiť, ale on ich 
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nepustil k slovu.  Uviedol, ţe do káblov sa nedostaneme.  Navrhol, aby sa to začalo utlmovať, 

ak nepríde k obratu a televízia  bude vysielať tak ako vysielala.   

Ďalej uviedol, ţe koncom marca alebo apríla končí  zákon, ktorý dáva výnimky všetkým  

priechodom alebo cestám o tom,  ţe všetky priechody budú musieť byť osvetlené. Je to veľmi 

váţne pochybenie, pretoţe  z toho  budú vyvodzovať dôsledky. Dotazoval sa, či sa s tým 

počíta, pretoţe priechodov je  mnoho. Priechod, ktorý sa urobil na Ţarci je úţasný, osvetlený 

a je bezpečný, ale máme na to, budeme to robiť.  

Ďalej uviedol, ţe v minulom období schválili, ţe pôjdu do digitálneho kina, pretoţe v marci  

končí  a uţ nebudú poskytovať vysielanie na terajších nosičoch, ale  bude digitálne, tzn., ţe 

bude potrebné upraviť celé kino. MZ by malo povedať, či kino bude alebo nie, pretoţe sa 

nejedná o malé peniaze.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  práve preto, aby káble boli 

v rukách mesta a neboli rukojemníkom rôznych iných podnikov, dovolil pri rozkopávke 

Telecomom  rozkopať mesto  tak, ţe tam bude poloţený náš optický kábel, aby mesto malo 

svoju televíziu  a  aby bola v kaţdej domácnosti. Budú robiť tak, aby neboli závislí od rôznych 

iných vplyvoch, aby sme vlastnili našu televíziu a naše káble. Jeho záujmom je, aby sa to 

zrealizovalo čím najskôr. Uviedol, ţe mesto bude súčasťou svojho kábla. 

Ohľadne osvetlenia uviedol, ţe to je jeho prioritou.  Poznamenal, ţe v Ţiline im zakázali rôzne 

iné osvetlenia. Budú musieť osvetliť čo najskôr všetky priechody pre chodcov.  Tak  ako to 

urobili na Ţarci, tak to urobia aj na priechodoch, ktoré sú najnebezpečnejšie.  

Ohľadne kina uviedol, ţe robia všetko preto, aby kino mali. Poznamenal, ţe v danej záleţitosti 

neustále jednajú. Ak nezabezpečia finančné prostriedky, budú sa musieť vrátiť k rozpočtu, aby 

kino v meste Čadca mali. V závere poţiadal poslancov, aby rozpočet schválili.  

Ohľadne plavárne uviedol, ţe ZZO trpí tým, ţe prichádza o DPH, ktorú platí mesto.  Urobia 

všetko preto, aby ZZO vylúčili a ušetrili min. 20 tis. eur na DPH. Za 4 roky by ušetrili 4, 5 

mil.  Sk. Uviedol, ţe za to  neviní nikoho.  Bude vypracovaný návrh a následne predloţený do 

MZ, aby sa plaváreň zachovala,  avšak musí ju spravovať naša príspevková organizácia.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

195/2011 

 

 

K bodu 11)       

Návrh rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na roky 2012-2014 

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

 

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie, MPS mesta Čadca, na roky 2012-2014 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe beţné príjmy   klesajú z 50 tis. na 

25 304  tis. eur. Nevie, prečo je uvedený pokles príjmov.    

Ing. Peter Lariš, riaditeľ MPS uviedol, ţe beţné príjmy sú príjmy za výber hrobových 

miest, za výber  z  verejných WC a za predaj sluţieb MPS.  

  Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  Mgr. Kaličák má pravdu, ţe 

pokles je. V období pred voľbami sa kaţdý starosta snaţí vyuţívať  MSP aj z okolitých dedín.  

Uviedol, ţe pokles v podnikaní je menší,  ale bude sa zvyšovať.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

196/2011 
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K bodu 12) 

Návrh na zmenu  rozpočtu  MPS, príspevkovej organizácie Mesta Čadca, na r. 2011 

 

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

         Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

197/2011 

 

 

K bodu 13) 

Zmena prílohy č. 1 pre rok 2012 k VZN Mesta Čadca č. 104/2009 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta  Čadca 
 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

198/2011 

 

 

K bodu 14) 

Zmena organizačnej štruktúry príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca  

 s účinnosťou k 15.12.2011 

 

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

        Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

199/2011 

 

 

K bodu 15) 

Predloženie  žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné  

prostredie, Prioritná os 2- Ochrana pred povodňami, OPŽP-PO2-11- 1 

 

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

     Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

200/2011 

 

 

K bodu 16)  

Informatívny prehľad o stave žiadostí Mesta Čadca o poskytnutie finančných prostriedkov 

z rôznych zdrojov –stav k 25.11.2011 

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

           František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe sa ho pýtali občania ohľadne projektu -

Dom sociálnych sluţieb.  Dotazoval sa,  v akom to je štádiu, či sú peniaze alebo nie sú.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe urobil všetky kroky, aby zmluvu 

minister podpísal.  Robia všetko preto, aby prostriedky dostali.  

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci oddelenia, uviedol, ţe  mesto  od leta 2010 aţ 

doposiaľ  nedostalo ţiadne oficiálne rozhodnutie, ţe projekt je schválený atď...  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

201/2011 
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K bodu 17) 

Predloženie žiadosti o finančný príspevok  v rámci  Programu cezhraničnej spolupráce SR-

ČR  2007-2013 v oblasti podpory 1.6 FOND MIKROPROJEKTOV, číslo výzvy: 06/FMP 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 17 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

202/2011 

 

 

K bodu 18)  

Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie Zmeny a doplnku č. 3 Územného 

plánu mesta Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 18 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

203/2011 

 

 

K bodu 19)       

Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta v správe  

Dombytu Čadca 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 19 zápisnice. 

Mgr. Michal  Duraj, poslanec MZ,  predniesol pozmeňovací návrh,  

- dopĺňa  bod B/ odst. 1  o klub – ŠKP Karate Čadca - v zastúpení JUDr. Štefan Pončka, 

Ing. Ladislav Sventek 

- dopĺňa bod B/ ods. 2 o kluby - Hádzaná (mládeţ) -  v zastúpení  p. Hrudalová 

- ŠKP Karate Čadca- v zastúpení JUDr. Štefan Pončka, Ing. Ladislav Sventek 

- FK Čadca -  v zastúpení Mgr. Eduard Gábriš /poslancami MZ schválené/. 

Ing. Jaroslav Hacek, asistent prednostky, uviedol ţe o danej ţiadosti  vie. Poznamenal, 

ţe  sú 2 alebo 3  karate kluby.  V dôvodovej správe uviedol, ţe sú aj iné záujmy.  Poznamenal, 

ţe v dnešnej dobe je hala na Ul. športovcov  preplnená. Harmonogram je uzatvorený.  

V prípade schválenia riaditeľ DOMBYT-u musí dať v danej hale  určité časové limity, aby 

kluby mohol uspokojiť.  Je to na poslancoch.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe on by ţiadosť doplnil. Poukázal, ţe 

sa jedná o mladých chlapcov, ktorí reprezentujú  Čadcu na medzinárodnej úrovni, a preto by 

sme im mali pomôcť.  

Ing. Peter Laš, poslanec MZ, podporil uvedený návrh, pretoţe ide o ľudí, ktorí 

reprezentujú Čadcu nielen na Slovenskej úrovni, ale aj na medzinárodnej  európskej  úrovni.   

Ing. František Prívara, zástupca primátora, uviedol, ţe on má ohlas na uvedenú 

poţiadavku taký, ţe sa športové kluby začínajú štiepiť a kaţdá z nich chce priestory zadarmo, 

čo nabúrava  systém, ktorý tam uţ je. Navrhol, aby im bolo umoţnené trénovať v športovej 

hale Pratex.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, aby sme  klubom  umoţnili trénovať, 

tam kde je voľné.    

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe to je na dohode riaditeľa 

DOMBYT-u. Nájdeme vhodný priestor, aby kluby mohli adekvátne trénovať.  

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, ţe v športovej hale Pratex sa v dnešnej dobe 

nekúri. Upozornil, ţe by sa malo zlepšiť vykurovanie objektu a do   budúcna  uvaţovať  aj 

o zmene  vo vykurovacom systéme.  
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Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe sa budú snaţiť zmeniť 

vykurovanie.  

Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ, poznamenal, ţe  by podporil vstup  nového oddielu 

ŠKP KARATE  Čadca a navrhol, aby mal prístup do obidvoch  športových hál, podľa  toho,  

kde bude voľné, s tým, aby to v uznesení  bolo zakomponované.  Uviedol, ţe v materiáli je 

uvedené, ţe športovú halu na ul. A. Hlinku  bude vyuţívať hádzanársky klub Pratex  Čadca. 

Doplnil, aby  uvedený priestor aspoň raz v týţdni mohol vyuţívať  aj hádzanársky krúţok p. 

Hrudalovej, ktorá sa venuje ţiačkam, pretoţe je iba na Ţarci v telocvični. Následne uviedol, 

ţe mládeţnícke  druţstvá futbalového klubu vyuţívajú  športovú halu na ul. Športovcov. 

Zároveň by to zakomponoval tak,  ţe termíny, ktoré nariadil p. Kantorík, by sa dodrţali pre 

mládeţníkov, ale  aby sa hala v Pratexe mohla vyuţívať, nakoľko šport je masovejší a uvoľnil 

by sa priestor v športovej hale.  

Jeho pozmeňujúci návrh znie -  dopĺňa bod B/ ods. 1 o klub ŠKP KARATE Čadca, 

 bod B/ ods. 2 o kluby ŠKP KARATE Čadca, hádzaná krúţok mládeţe  p. Hrudalovej 

a futbalový klub  Čadca mládeţ.  

Uviedol, ţe jeho návrhom sa  zosumarizujú návrhy Mgr. Duraja a Mgr. Kaličáka.  Následne 

poslanci Mgr. Kaličák a Mgr. Duraj  stiahli svoje návrhy.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Mgr. 

Gábriša /poslancami MZ schválené/.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

204/2011 

 

 

K bodu 20) 

Úprava a stanovenie výšky ceny za prenájom športovej haly A. Hlinku  

 s.č.2772 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 20 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

205/2011 

 

 

K bodu 21) 

Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca  do správy príspevkovej organizácii  DOMBYT 

Čadca  

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 21 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

206/2011 

 

 

K bodu 22) 

Informatívna správa o príprave volieb do Národnej rady SR, konaných dňa  10.03.2012 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 22 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

207/2011 
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K bodu 23) 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 23 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

208/2011 

 

 

K bodu 24) 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za mesiac november 2011      

  

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 24 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

209/2011 

 

 

K bodu 25) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 25 zápisnice. 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2011 

(garáže Kyčerka) 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe v dôvodových správach všetkých 

štyroch častí – osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaţe - je všade  uvedené č. 3. 

Uviedol, ţe to je uvedené v zmysle  § 9 ods. 3 písm. b) zákona 138/1991 o majetku obcí.   

 Poznamenal, ţe § 9 ods. 3 písm. b) znie,  ods. 3 - hlavné mesto SR  Bratislava, mesto  Košice 

podrobnejšie upravuje v štatúte mesta a písm. b)  podmienky odňatia majetku  mestským 

častiam, ktorým bol zverený do správy.  

 Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe názov pravdepodobne  prebrali 

z Bratislavského alebo z Košického  mesta. Ospravedlnil sa a zároveň dodal, ţe  ak budú 

vyhlasovať súťaţe, uvedené anomálie dajú do poriadku.  

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, uviedla, ţe si chce osvojiť návrh, kde by  sa 

vyňali uvedené  názvy miest, tak aby to bolo v súlade.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, stiahol uvedený materiál  z rokovania MZ.  

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 2/2011  (k.ú. 

Podvysoká)  

Ing. František Prívara, zástupca primátora, predloţil nový  návrh uznesenia, pretoţe 

tie  skutočnosti, ktoré sa udiali v uplynulých dvoch týţdňoch, výrazne zmenili situáciu, v akej 

sa  náš pozemok na Podvysokej nachádza.  Je tam znemoţnený prístup od vlastníka, ktorý 

odkúpil pozemok od VÚC. Následne prečítal  celý návrh uznesenia /poslancami MZ 

schválené/. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, z dôvodu nezrovnalostí  stiahol z rokovania  

bod č 3 - Podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 3/2011  (Májová ulica)  a bod č.  4  - 

Podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 3/2011  (garáţe Ţarec)   

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

210/2011 
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K bodu 26) 

Rôzne 

Oľga Kostková, poslankyňa MZ, tlmočila poţiadavku občanov, ţe budú ţiadať aj  v 

novinách  odpoveď od mesta,  prečo sa dali dva retardéry na ul. Kollárovej. Uviedla, ţe 

občanom to nevyhovuje, budú ţiadať od mesta náhradu za  rozbitie  náprav. Navrhla do 

budúcna zníţenie retardérov, pretoţe sú vysoké.   

Ohľadne kriţovatky na Hurbanovej ul., kde posunuli zákaz státia, uviedla, ţe kriţovatka je 

zaplnená veľkým počtom áut. Je ohrozený prejazd cez kriţovatku. Poţiadala, aby tam polícia  

osadila značku – dodrţiavať zásady státia v kriţovatke a aby sa to riešilo.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe sa výškou retardérov budú 

zaoberať.  

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, ohľadne retardérov uviedol, ţe  sa na neho obrátili  

občania na Kollárovej ul. s tým, ţe nakoľko tam je autobusová zastávka, občania pri 100 aţ  

120 km  rýchlosti áut  nemohli prejsť na zastávku. Doplnil, ţe o retardéry tieţ poţiadali aj 

rodičia detí, ktoré chodili na obchodnú akadémiu a SOŠOaS. Poukázal na nedisciplinovaných 

vodičov. Uviedol, ţe retardery sú tam  oprávnené. Kaţdý musí vedieť, ţe rýchlosť je potrebné 

dodrţiavať.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe vodiči  na danej ulici jazdia povedľa 

cesty. Navrhol tam  umiestniť napr.  stĺp, ktorý sa označí reflexívnymi farbami.  Uviedol, ţe 

výšku retardérov dal preskúmať dopravnému inţinierovi. Na základe uvedeného bude ţiadať,  

aby tam dopravní policajti stáli častejšie.  

V závere poţiadal, aby MZ začínali o 8. 00 alebo o 8. 30 hod. Po vzájomnej dohode 

s primátorom  sa dohodli, ţe MZ bude začínať o 8.30 hod.  

Uviedol, ţe na predchádzajúcom MZ  prijímali jedným uznesením  dve rôzne veci.  Poslanci 

rušili uznesenie, ktoré moţno ani nebolo platné  a zároveň prijali nové.  Myslí si, ţe to nie je 

v súlade s rokovacím poriadkom. Musíme si do budúcna na to dať pozor, pretoţe je pravdou, 

ţe mnoho poslancov by pri druhej otázke  povedalo nie. Následne ako príklad  uviedol, ţe 

rovnako pri odvolávaniu p. Labákovej  z funkcie riaditeľky DK zároveň  ustanovili p. 

Strakovú. Uviedol, ţe on bol proti odvolaní p. Labákovej, pretoţe nepoznal dôvody, ale ak by 

bola p. Labáková odvolaná a následne by bol predloţený  návrh na p. Strakovú, tak by bol aj 

za p. Strakovú.    

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, v závere  poprial veľa zdravia a boţieho 

poţehnania. Nakoľko sa blíţia sviatky, tak všetkých pozval na vianočné trhy 

a predvianočnú zabíjačku. Všetkým poprial hlavne pokoj.   
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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                    primátor Mesta Čadca   

             

 

 

 

Mgr. Martin Klimek     Mgr. Viera Strýčková 

I. overovateľ        II. overovateľ    

  

 

 

 

 

Zapísala:  

Mgr. Jana Serafínová 

 

 


