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Z á p i s n i c a 

 

z 4  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 15. augusta 2008 o 13.00 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 21 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ, hlavná kontrolórka mesta,  vedúci oddelení MsÚ 

Čadca, náčelník MP Čadca, riaditelia riadených príspevkových organizácií mesta Čadca,  

zástupcovia médií a občania mesta. 

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

 V diskusii a interpelácii vystúpili títo poslanci, poslankyne a ostatní prítomní: 

 

 

Ing. Milan Gura    - poslanec MZ 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

Jozef Beleš     - poslanec MZ 

Mgr. Tomáš Urbaník    - poslanec MZ     

MUDr. Jozef Marec    - poslanec MZ 

Ing. Ján Klučka    - poslanec MZ 

Ing. Peter Krkoška    - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

Pavol Štrba     - poslanec MZ 

Ing Štefan Holeščák    - poslanec MZ 

PhDr. Pavol Holeštiak PhD.   - poslanec MZ 

Oľga Kostková    - poslankyňa MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

PaedDr. Ján Polák                - vedúci referátu 

Ing. Tatiana Krkošková   - vedúca oddelenia 

Ing. Katarína Kučeríková   - vedúca oddelenia 

Ing. František Ščury    - vedúci oddelenia 

Ing. Jozef Vraţel    - primátor mesta Čadca 

Ing. Ján Husár    - prednosta MsÚ Čadca 
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       P r o g r a m : 

 

 (1)  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva  

        a overovateľov zápisnice. 

 (2)  Uprázdnenie mandátu poslanca MZ. 

 (3)  Zmena a doplnok ÚPN CMZ Čadca-Matičné námestie. 

 (4)  Zefektívnenie logistiky separovaného zberu v meste Čadca – predloţenie ţiadosti o NFP  

        v rámci Operačného programu Ţivotné prostredie. 

 (5)  Informatívny prehľad o stave ţiadostí Mesta Čadca o poskytnutie finančných  

        prostriedkov. 

 (6)  VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra  

        voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. 

 (7)  VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom 

        v základných umeleckých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. 

 (8)  VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou  

        školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. 

 (9)  VZN o výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa  vekových kategórií  

        stravníkov v zariadeniach školského stavovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

        Čadca. 

(10) VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách  

        v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. 

(11) Správa o plnení uznesení MZ za I. polrok 2008 - stiahnuté z bodu  rokovania. 

(12) Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. 

(13) Rôzne. 

(14) Záver. 

 

 
 

R o k o v a n i e 

 

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Ing. Jozef Vraţel, 

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 je schopné právoplatne sa uznášať. 

 Na  zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, 

prizvaných a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol  JUDr. Jána Macuru a Mgr. Mariána Fúrika, 

poslancov MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Bc. Janu Serafínovú, pracovníčku MsÚ Čadca.           
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K bodu 1) 

Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva       

 a overovateľov zápisnice 

Overovatelia: JUDr.Ján Macura  

            Mgr. Marián Fúrik 

 

       Návrhová komisia: MUDr. Jozef Marec  

      Mgr. Viera Strýčková 

 

Pracovné predsedníctvo: Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca 

     Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca 

 MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ 

     Mgr. Viera Strýčková, poslanec MZ 

 

  

K bodu 2) 

Uprázdnenie mandátu poslanca MZ 

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

 V diskusii Ing. Milan Gura, poslanec MZ,  apeloval na primátora Ing. Jozefa Vraţela, 

ţe 11. 7. 2008 dostal upovedomenie a poslanec Hruška tu uţ mal sedieť dnes.  

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe tieţ si myslí, ţe poslanec Hruška tu 

uţ mal byť. Malo sa to odsúhlasiť.  

 Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, sa vyjadril, ţe zákon nie je úplne jednoznačný. 

Dodal, ţe s JUDr. Vlastou Lehutovou rozoberali tento stav a v zákone je napísane, ţe 

zastupiteľstvo musí predtým vyhlásiť tento stav. To znamená vyhlásiť, ţe sa uprázdnil mandát. 

Nemohli sme si tento stav dovoliť vyhlásiť, keď sme nemali  doklad. V závere dodal, ţe teraz 

máme doklad, zastupiteľstvo vyhlási uprázdnenie mandátu a na základe toho bude prizvaný 

príslušný náhradník. 

Jozef Beleš, poslanec MZ, dodal, ţe sa tu zavádza. Vo voľbách poslanec Hruška  

dostal mandát a my teraz nemôţeme povedať, ţe ho tu nechceme. Dodal, ţe odkedy je Ing. 

Jozef Pohančeník právoplatne odsúdený, poslanec Hruška  má nárok na poslanecký mandát. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

83/2008 

 

 

K bodu 3) 

Zmena a doplnok ÚPN CMZ Čadca-Matičné námestie 

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

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, konštatoval, ţe vizualizácia sa vôbec nepodarila. 

Dodal, ţe tam nebude priestor na oddychovú zónu. Poznamenal, ţe nemôţe súhlasiť, aby sme 

stratili námestie. My toto námestie odpíšeme, vznikne malý priestor pred budovami, zahustíme 

dopravu a zníţi sa kvalita ţivota ľudí, ktorí tam ţijú. Navrhol, aby sme neprijali takúto zmenu. 

Dotazoval sa, prečo sme kupovali toto námestie, zbytočne sme prišli o peniaze. Ďalej dodal, 

ţe  sa tu hovorí o podzemných garáţach a my predsa vieme, ţe tam je riečisko. V závere 

odporučil poslancom, aby sa takáto zmena neprijala. 

 PhDr.  Pavol Holeštiak PhD., poslanec MZ, sa v diskusii dotazoval, či socha 

Jilemnického bude najvhodnejšia na tomto námestí. Ďalej poznamenal, či myšlienka 

Slovanského námestia bola zavrhnutá alebo či sa uvaţuje o niečom, čím by sa Čadca 

prezentovala. Ako príklad uviedol Komárno - Námestie Európy.  
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 MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, poznamenal, ţe je veľký luxus pre mesto drţať  

takúto nevyuţitú plochu v centre mesta. Ďalej konštatoval, ţe architektúra v Čadci je neustále 

kritizovaná. Čadca nie je výstavné mesto, ale máme moţnosť tu postaviť niečo 

reprezentatívne. Dodal, ţe oddychová zóna tam nemôţe byť, pretoţe to bude rušné centrum 

mesta.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, dal za pravdu Ing. Gurovi, ţe vizualizácia sa 

nie úplne podarila. Dodal, ţe projekt námestia sa bude ďalej formovať a kreovať. Čo sa týka 

reinštalácie plastiky P. Jilemnického, poznamenal, ţe je to vec ďalšej diskusie a nie je to 

záväzný regulatív. Ďalej poznamenal, čo sa týka architektúry formovania námestia, budú sa 

snaţiť dobudovať ďalšie dve fasády, aby tu bol pre ďalšie generácie dôkaz ako sme ţili, aké 

sme mali moţnosti. V závere dodal, ţe je zásadná podmienka mesta, aby sa tam dostalo čo 

najviac zelene. 

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, sa dotazoval, či na úradnej tabuli pri zmene 

a doplnku ÚPN CMZ Čadca bola aj vizualizácia.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, poznamenal, ţe stavebný zákon prísne 

predpisuje, čo má obsahovať zmena a doplnok územného plánu. V procese boli len veci, ktoré 

zo zákona musia byť. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

84/2008 

 

 

K bodu 4)  

Zefektívnenie logistiky separovaného zberu v meste Čadca – predloţenie ţiadosti o NFP  

v rámci Operačného programu Ţivotné prostredie 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.  

                                                                       85/2008  

 

 

K bodu 5) 

Informatívny prehľad o stave ţiadostí Mesta Čadca o poskytnutie finančných  prostriedkov 

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

  PhDr. Pavol Holeštiak PhD., poslanec MZ, poznamenal, ţe je rád, keď je takýto  

materiál predloţený. Dotazoval sa, aké projekty by vypichli z iných operačných programov. 

  Ing. Katarína Kučeríková, vedúca oddelenia, v diskusii nadviazala, čo sa týka  

Základnej školy Rázusova, projekt bol podaný v júni, momentálne sa nachádza v hodnotiacom 

 procese, bol podaný do tretieho kola výzvy a výsledok bude v septembri. Náklady boli  

upravené na 56 mil. Sk. Ďalší projekt sa pripravuje na podanie do výzvy v septembri. Jedná 

 sa o rekonštrukciu technológie plavárne a výstavbu kúpaliska v Čadci. Tento projekt bude 

 predloţený v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česko. Ďalší  

veľký projekt je zefektívnenie logistiky separovaného zberu v meste Čadca, ktorý predkladal 

Ing. Ľubomír Vojár. V závere dodala, ţe ďalšie veľké akcie sú sanácia a zosuv Bukov, kde  

boli práce uţ ukončené, ďalší projekt je hromadná bytová výstavba Čadca, úver bol schválený  

v júli 2008 zo ŠFRB. Poznamenala, ţe výstavba sa uskutoční koncom augusta tohto roku. 

PhDr. Pavol Holeštiak PhD., poslanec MZ,  sa dotazoval, keď budú v jeseni výzvy  

z kultúry, či sa uvaţuje do toho zastrešiť aj dom kultúry.  

Ing. Katarína Kučeríková, poznamenala, ţe našli partnera v rámci operačného 

 programu cezhraničnej spolupráce a projekt by sa mal predloţiť na budúci rok.  

PhDr.  Pavol Holeštiak PhD., poslanec MZ, sa dotazoval, kto sa podieľal na dotácii 
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vo výške 150 000,- Sk, pretoţe Čadca získala 150 000,- Sk Nadácie VÚB a konto ORANGE 

70 000,- Sk. Dodal, ţe sú to veci, ktoré by mali byť príkladné aj pre iné naše organizácie. 

Ing. Katarína Kučeríková, vedúca oddelenia, poznamenala, ţe to nebolo pridelené, ale  

my sme ţiadali o túto sumu, dodala, ţe je to v časti neschválené projekty. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

       86/2008 

 

 

 K bodu 6) 

VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách  

 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

87/2008 

 

 

K bodu 7) 

VZN o výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa  vekových kategórií stravníkov 

v zariadeniach školského stavovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca 

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

  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

88/2008     

 

 

 K bodu 8) 

VZN 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. 8 zápisnice. 

  Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa dotazoval, aký je rozdiel medzi školským klubom  

a centrum voľného času, ak  je rozdiel 30,- resp. 150,- Sk. 

  PaedDr. Ján Polák, vedúci referátu, odpovedal, ţe do školského klubu chodia deti  

 v poobedňajšom vyučovaní, nie je to len záujmová činnosť, ale je to aj vzdelávacia činnosť. 

 Dodal, ţe náklady na školský klub sú oveľa vyššie a z toho dôvodu 150,- Sk je minimálna 

hranica. Poznamenal, ţe školský klub je zaradený v originálnych kompetenciách a centrum  

voľného času je platené z podielových daní. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

89/2008 

  

 

 K bodu 9) 

 VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom 

 v základných umeleckých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

       90/2008 

 

 

 K bodu 10)  

 VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou  

 školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca 
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Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

91/2008 

 

 

 K bodu 11) 

 Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

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

Ku kúpe, predaju a nájmu nehnuteľností č. 38/2008, predaj stavby súp. č. 46    

a priľahlých pozemkov nachádzajúcich sa na ulici J. Kráľa v Čadci 

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ sa dotazoval, aká je vyuţitá kapacita tejto budovy, 

koľko máme z toho ako mesto a či bol na to vystavený znalecký posudok. 

Ing. Tatiana Krkošková, vedúca oddelenia, poznamenala, ţe len 1/3 budovy je vyuţitá. 

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, poznamenal, ţe budova je uţ niekoľko rokov 

nevyuţitá a po ukončení činnosti jazykovej školy nemôţeme prenajať túto budovu. Dodal, ţe  

teplo a elektrická energia nás vyjde pribliţne 300 000,- Sk ročne. Poznamenal, ţe v spodnej 

časti je v prenájme zdravotnícka firma, v tretej budove je spodná časť tieţ prenajatá, takţe 

nový majiteľ to bude musieť akceptovať. 

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, poznamenal, ţe tam je ešte 5 ďalších nájomníkov, 

ktorí si upravili priestory na vlastné náklady, platia nám nájom. Dotazoval sa, či nemôţeme 

investovať do budovy a prenajímať ju my ako mesto. 

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, odpovedal, ţe vyuţiť budovu na iné účely je 

veľký problém. Poznamenal, ţe pre prenájom je budova neúnosná. V závere dodal, ţe rok 

a pol sme ju prenajímali. 

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, sa vyjadril, ţe 5,7 mil. Sk je veľmi málo. Navrhol 

minimálne zdvojnásobiť sumu.  

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, poznamenal, ţe so znaleckým posudkom sa 

nedá urobiť nič. Ako príklad uviedol Okresný úrad, kde bol znalecký posudok  40 mil. Sk 

a predal sa po dvoch rokoch za 18 mil. Sk. Na Husáriku bol znalecký posudok 7 alebo 8 mil. 

Sk a predali sme ho za 4 mil. Sk. 

Jozef Beleš, poslanec MZ, konštatoval, ţe to je pod cenu. Dodal, je tam pribliţne 4000 

m
2
 pozemku a my chceme za budovu a pozemok 5 700 000,- Sk. Keby sme len pozemok predali 

po 1 500,- Sk, tak tie peniaze máme. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, upozornil, ţe dotyčný, ktorý to kúpi, zahustí 

priestory  a čo potom povedia obyvatelia, ktorí tam bývajú. Dodal, aby sa v priestore parku 

vybudovalo ihrisko.  

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, sa dotazoval, či sa objekt musí predať aj 

s kompletným pozemkom. Poznamenal, ţe v predchádzajúcom zastupiteľstve sa schválil 

dokument, v ktorom sa plánovalo postupné budovanie ihrísk a obnova ihrísk a práve na tomto 

území, p. č. 2559 bolo schválené  detské ihrisko, takţe by sa malo zrušiť staré uznesenie.    

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, v diskusii poznamenal, ţe kto chodí na Ţarec do školy, 

či vedia koľko detí sa učí v jednej triede a v akých priestoroch. Dotazoval sa, prečo  nevyuţiť  

budovu pre potreby školy.  Ďalej poznamenal, ţe pred 5-6 rokmi sa riešila naplnenosť školy 

na Ţarci, vznikol návrh, aby sme tam dali umeleckú školu, aby sa náklady rozloţili. Teraz je 

škola preplnená a tento priestor je prispôsobivý, vhodný na takéto vyuţitie. 

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, sa vyjadril, ţe nevie o tom, ţe škola na Ţarci 

by kapacitne nevyhovovala. Dodal, ţe umiestniť do týchto priestorov 1-2 triedy by bol luxus. 

Poznamenal, ţe tieto peniaze sa idú pouţiť na nákup SeVaKu, športového areálu... V závere 

poznamenal, ţe predávame to, čo nevieme vyuţiť a kupujeme ten majetok, ktorý súrne  

potrebujeme. 
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Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, poznamenal, ţe sa to určite nebude dať vyuţiť na iné 

účely okrem toho, čo tam je v súčasnosti. 

Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, sa vyjadril, ţe riaditelia škôl, ktorí sú tú na území 

mesta patria pod mesto Čadca, ak by tu bol problém ako povedal poslanec Ing Milan Gura, 

kaţdý riaditeľ by napísal ţiadosť na mesto, ţe potrebuje priestory pre školu. Zatiaľ ale ţiadna 

ţiadosť nebola. Ďalej dodal, ţe budova je postavená účelovo a robiť tam triedy, ktoré budú 

mať  po 12-13 ţiakov je luxus. Poznamenal, keď sme predávali škôlku v Martinkovom potoku, 

znalecký posudok bol okolo 8 mil. Sk a horko-ťaţko sa to predalo za 4 mil. Sk. Podobný 

prípad je Husárik, kde bol znalecký posudok 7,8 mil. Sk, keď nám prvý kupujúci vrátil kľúče, 

rok a pol sme čakali a horko-ťaţko sme dostali len 4 mil. Sk. V závere dodal, ţe je to dobrá 

cena a treba sa prebytočného majetku zbaviť. 

Jozef Beleš, poslanec MZ, poznamenal, ţe pozemok má 4000 m
2
, keď je 1 m

2
 za 

1 500,- Sk je to 5 600 000,- Sk tak budovu bude mať majiteľ za 0,- Sk. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ,  poznamenal, ţe  pán prednosta, je pragmatik, chce 

len príjem a výdaj, jeho nič iné nezaujíma, lebo nebýva v Čadci, ale ja hovorím o zahustení 

a o obrovskom pozemku, ktorý tam je. Dodal, ţe ľudia budú proti tomu. Navrhol to stiahnuť 

a dať na diskusiu. 

 

 

Ku kúpe, predaju a nájmu nehnuteľností, Alena Hlaváčová, Čadca, Čadečka 1049 

 Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, poukázal na to, ţe sa mu zdá, ţe pre p. Hlaváčovú 

bola v minulom MZ schválená cena pozemku 40,- Sk/m
2
 a nie 150,- Sk/m

2
, ako je tu 

predloţené. Ţiadal túto cenu v bode C takto upraviť.  

 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, dal na hlasovanie uvedený bod aj so zmenou ceny 

v bode C tak, ako to predloţil poslanec Mgr. Martin Klimek. 

   

 

Ku kúpe, predaju a nájmu nehnuteľností – budova SeVaKu 

 Jozef Beleš, poslanec MZ, poznamenal, aby sme nedopadli tak ako pred kultúrnym 

domom, my  pozemky kúpime a za tri mesiace tam pôjde niekto stavať. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenia č. 

92-97/2008 

 

 

K bodu 12, 13  

Rôzne - záver 

 Pavol Štrba, poslanec MZ, poznamenal, ţe v Čadečke urobili cestu, ale je tam asi 5 

priesekov a nemôţe sa dovolať, aby to dal niekto do poriadku. Dodal, ţe oslovil riaditeľa 

Krajského úradu, P. Holeštiaka, ktorý mu prisľúbil pomoc. 

 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, poznamenal, ţe sa o tom rokuje.  

 Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, vyjadril pochvalu MsKS, nakoľko si ľudia aj on 

všimli, ţe kultúra v meste oţila. Tieţ vyjadril uznanie vedeniu FK  Čadca aj manaţérovi Edovi 

Gábrišovi nakoľko Čadca s prostriedkami, ktoré má, uhrala minulú sezónu 4. alebo 5. miesto. 

V závere dodal, ţe peniaze, ktoré idú  z mesta, sú veľmi dobre vyuţité.   

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, dodal, ţe aj on je spokojný s kultúrou 

v meste. 

Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, vyjadril poďakovanie, ţe sa konečne podarilo 

označiť lom na Megonkách. Poukázal, ţe navigačná tabuľa je len pri lome a bolo by dobre ju 
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dať na vstupe na colnicu z českej strany a druhú navigačnú tabuľu dať od Podzávozu. Ďalej 

poznamenal, ţe vďaka  finančným prostriedkom, ktoré sa podarilo vybaviť sa začala oprava 

strechy na ZŠ Milošová – Prívary. Apeloval, ţe potrebujú odkúpiť kúsok cesty pod 

Megonkami, pretoţe rodinné domy nemajú prístupovú cestu a keďţe konečne sa im podarilo 

dohodnúť odkúpenie pozemku od majiteľa, stále nevidí návrh na odkúpenie. Malo by sa to 

dostať na rokovanie. Tieţ poukázal, čo sa týka kultúry, sú tu ľudia, ktorí tomu neprajú, 

pretoţe v sobotu ráno keď mal byť pláţový turnaj, na pieskovisku bolo veľa skla. V závere  

vyjadril svoju nespokojnosť, ţe v KD v nedeľu poobede zapchali odpady, z ktorých privolaná 

havarijná sluţba vytiahla teplákové súpravy... 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, poznamenal, ţe sa to riešilo na úrovni 

riaditeľa Mestskej polície. 

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, vyjadril pochvalu vedeniu mesta za vyriešenie 

parkoviska na Ulici J. Kráľa. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, v diskusii poznamenal, ţe niektorí poslanci poslali na 

prokuratúru dovolanie ohľadom súdneho sporu, ktorý sme prehrali a v minulom  

zastupiteľstve sa odsúhlasila náhrada  s pozemkami. Konštatuje, ţe prokuratúra mu poslala 

vyjadrenie, ţe on nie je oprávnený ako poslanec poslať dovolanie, ţe to musí poslať štatutár. 

Navrhol, aby sa tým zaoberali.  

 Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, vyjadrila poďakovanie za to, ţe si všetci všimli, 

ako  kultúra smeruje k pozitívnemu. Poznamenala, ţe sa budú snaţiť, aby si v kultúre kaţdý 

našiel to svoje. 

 Oľga Kostková, poslankyňa MZ, poznamenala, ţe ľudia z Kýčerky a od Hluška ju 

ţiadajú, aby v doobedňajších hodinách okolo 9.00 hod. išiel autobus cez Kýčerku do 

nemocnice.  

 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, v závere všetkých pozval na Bartolomejský 

hodový jarmok. 

Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Ing. Jozef Vraţel, primátor 

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

 

 

 

 

Ing. Ján   H u s á r          Ing. Jozef   V r a ţ e l 

prednosta MsÚ         primátor mesta Čadca  
             

 

 

JUDr. Ján Macura                Mgr. Marián Fúrik 

I. overovateľ           II. overovateľ   
   

 

 

Zapísala:  Bc. Jana Serafínová 
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