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Z á p i s n i c a 

 

z 2.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 16. februára 2012 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 24 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: asistent prednostky MsÚ, vedúci oddelení MsÚ Čadca, náčelník 

MP Čadca, riaditelia riadených príspevkových organizácií mesta Čadca, zástupcovia médií, 

kronikárka mesta, občania. 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

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

 

 

 

 

Ing. Milan Gura    - primátor Mesta Čadca 

Ing. František Prívara   - zástupca primátora Mesta Čadca 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

Mgr. Eduard Gábriš    - poslanec MZ 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

František Kučák    - poslanec MZ 

Ing. Ľubomír Vojár, PhD.  - vedúci referátu ţivotného prostredia  

  a odpadového hospodárstva MsÚ Čadca 

Ing. Ján Drobil    - poslanec MZ 

PaedDr. Mária Blendovská   - poslankyňa MZ 

Ing. Milan Liščák    - poslanec MZ 

JUDr. Jozef Pajer    - poslanec MZ 

Ján Kantorík     - riaditeľ DOMBYTu Čadca 
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P r o g r a m : 

 

1/  Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

     voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa    

     zápisnice. 

2/  Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2011. 

3/  Informatívna správa o vykonanej V. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2011. 

4/  Inventarizácia majetku Mesta Čadca k 31. 12. 2011. 

5/  Inventarizácia majetku mesta v správe príspevkových organizácií mesta Čadca 

     k 31. 12. 2011 – Kultúrne a informačné centrum Mesta Čadca. 

 6/  Inventarizácia majetku mesta v správe príspevkových organizácií mesta Čadca 

     k 31. 12. 2011 – Mestský podnik sluţieb Čadca. 

7/  Inventarizácia majetku mesta v správe príspevkových organizácií mesta Čadca 

     k 31. 12. 2011 – DOMBYT Čadca. 

8/  Správa o inventarizácii majetku mesta v správe škôl a školského zariadenia 

     v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca a záväzkov ku dňu 31. 12. 2011. 

9/  Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Milošová 445 

     a Rady školy pri ZŠ Milošová u Prívary 477.  

10/ Návrh dotácií z rozpočtu Mesta Čadca na rok 2012. 

11/ Určenie sekretára Komisie mládeţe a športu pri MZ Čadca. 

12/ Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Čadca manţelom Amálii a Pavlovi 

      Kuţmovcom, umeleckým vedúcim DFS Kelčovan, pri príleţitosti 40. výročia zaloţenia  

      súboru. 

13/ Návrh dodatku č. 1 k VZN Mesta Čadca o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

      stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území mesta Čadca 

      č. 125/2011. 

14/ Zaloţenie a vstup mesta Čadca do oblastnej organizácie cestovného ruchu na Kysuciach. 

15/ Správa o činnosti Mestského hasičského zboru Čadca za rok 2011. 

16/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011. 

17/ Spoločný obecný úrad – predĺţenie pôsobnosti. 

18/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. 

19/ Rôzne. 

20/ Záver. 
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R o k o v a n i e 

 

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

primátor Mesta Čadca. 

Konštatoval, ţe  zasadnutie MZ Čadca bolo zvolané na základe § 13, ods. 4, písm. a) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z celkového počtu 25 poslancov MZ Čadca 

bolo prítomných 24 poslancov, takţe MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 Na zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, 

prizvaných a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol: PaedDr. Máriu Blendovskú a MUDr. Annu 

Korduliakovú, poslancov MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Danielu Grochalovú, pracovníčku MsÚ Čadca.         

 

 V úvode zasadania poslancov MZ Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, 

poznamenal, ţe v meste je vyhlásená mimoriadna situácia, spôsobená snehovou kalamitou. 

Preto poţiadal poslancov o zhovievavosť v prípade, ak by bolo potrebné na určitý čas 

prerušiť rokovanie MZ. Neskôr informoval o tom, ţe vyhlásenie k mimoriadnej situácii aj 

podpísal. 

 

K bodu 1) 

Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa 

zápisnice 

  

Overovatelia:  PaedDr. Mária Blendovská 

                    MUDr. Anna Korduliaková 

 

 Návrhová komisia: Ing. Milan Liščák 

                 Mgr. Martin Klimek 

 

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 

                                                 Ing. Milan Liščák, poslanec MZ 

                Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ 

 

 Ing. František Prívara, zástupca primátora Mesta Čadca, predloţil návrh na 

doplnenie programu  rokovania poslancov MZ o správu o stave verejného poriadku v meste 

Čadca za rok 2011 – predkladateľ Mgr. František Linet, náčelník Mestskej polície Čadca, ako 

bod č. 2 programu. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

3/2012 

 

 

K bodu 2)  

Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2011 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

4/2012 

 

 

 

K bodu 3 ) 

Informatívna správa o vykonanej V. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2011 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

5/2012 

 

 

K bodu 4) 

Inventarizácia majetku Mesta Čadca k 31. 12. 2011 

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

 

Ing. František Prívara, zástupca primátora Mesta Čadca, navrhol doplniť uznesenie 

o bod D/ nasledovne: 

D/ Poveruje Ing. Milana Guru, primátora Mesta Čadca, vykonať všetky právne úkony  

     smerujúce k doriešeniu rozdielu inventarizácie majetku mesta v súlade so všeobecne 

     platnými právnymi predpismi /hlasovaním poslancami schválené/. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

6/2012 

 

 

K bodu 5) 

Inventarizácia majetku mesta v správe príspevkových organizácií mesta Čadca  

k 31. 12. 2011- Kultúrne a informačné centrum Mesta Čadca 

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

 

V diskusii Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poukázal na to, ţe komisia kultúry sa 

zaoberala aj chýbajúcimi obrazmi a infokioskami v Dome kultúry v Čadci. Dotazoval sa, 

v akom štádiu je šetrenie tohto problému. 

Mgr. Anna Straková, riaditeľka Kultúrneho a informačného centra Mesta Čadca, 

poznamenala, ţe infokiosky boli iba zapoţičané z istej firmy a táto ich aj napriek tomu, ţe boli 

poškodené, zobrala naspäť. Čo sa týka obrazov, neboli vedené v majetku a pri rekonštrukcii 

priestorov Domu kultúry v Čadci sa stratili. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

7/2012 

 

 

K bodu 6) 

Inventarizácia majetku mesta v správe príspevkových organizácií mesta Čadca  

k 31. 12. 2011- Mestský podnik sluţieb Čadca 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 6 zápisnice. 
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Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

8/2012 

 

 

K bodu 7) 

Inventarizácia majetku mesta v správe príspevkových organizácií mesta Čadca  

k 31. 12. 2011 - DOMBYT Čadca 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

9/2012 

 

 

K bodu 8)       

Správa o inventarizácii majetku mesta v správe škôl a školského zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca a záväzkov ku dňu 31. 12. 2011 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

10/2012 

 

 

 

K bodu 9)       

Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Milošová 445 

a Rady školy pri ZŠ Milošová u Prívary 477 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

11/2012 

 

 

K bodu 10)       

Návrh dotácií z rozpočtu Mesta Čadca na rok 2012 

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

 

V diskusii Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ, informoval o činnosti komisie mládeţe 

a športu, ktorej je predsedom. Dotácie sa prerozdeľovali na základe kritérií, ktoré členovia 

komisie zobrali na vedomie. Išlo o konštruktívne jednanie vzhľadom na to, ţe členovia komisie 

sú väčšinou aj predsedami športových klubov. Mestské zastupiteľstvo na rok 2012 schválilo 

pre športové kluby 30 000,-- €, čo vykryje len najzákladnejšie potreby klubov. V roku 2012 by 

chceli šport v meste podporiť cez parkovací systém, z ktorého finančné prostriedky 

v súčasnosti plynú do ZZO Čadca, a. s. Čo sa týka stanoviska mestskej rady k prerozdeleniu 

finančných prostriedkov pre šport komisiou, berie na vedomie ich pripomienky a akceptuje 

ich. 

Navrhol nájsť v rozpočte mesta finančné prostriedky a navýšiť dotáciu na rok 2012 

pre Klub karate ZZO Čadca o 1 000,-- €. Takto dotácia pre uvedený klub na rok 2012 bude 

predstavovať 2 400,-- € /hlasovaním poslancami schválené/. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, ţiadal, aby boli poslanci na zasadnutie komisie prizvaní 

včas. Pozvánku obdrţal 2 týţdne po konaní komisie mládeţe a športu. Ďalej poznamenal, ţe 



 6 

Divadelný súbor J. Palárika si zaslúţi väčšiu dotáciu na činnosť, mesto by sa malo starať 

o kultúru v meste. Naproti tomu dávame financie cirkvi aj napriek tomu, ţe o to nepoţiadali. 

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, reagoval na pripomienku poslanca Vladimíra 

Malíka aj ako predseda komisie kultúry. Od čias, ako sa postavil kostol na Kyčerke, bolo 

dobrou tradíciou, ţe mesto sa finančne podieľalo na jeho chode, aj keď to nebolo kaţdoročne. 

Aj v minulom roku poslanci MZ schválili príspevok na kostol. Veď aj v kostoloch sa so 

súhlasom správcu  konajú rôzne aktivity, tieţ sú to kultúrne pamiatky, ktoré si musíme váţiť 

a pre ľudí sú otvorené denne. Tieto budovy nie sú priamo dotované štátom.  

Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ, tieţ reagoval na pripomienku poslanca Vladimíra 

Malíka. Ak mu pozvánka prišla neskoro, ospravedlnil sa, ale poznamenal, ţe ohľadom 

zasadnutia komisie mládeţe a športu bol s ním v telefonickom kontakte, takţe o zasadaní 

vedel. Ďalej poznamenal, ţe bude zvolený nový sekretár tejto komisie a poţiadal ho 

o pruţnejší kontakt voči členom komisie. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, poznamenal, ţe odpoveď na jeho pripomienky 

k dotáciám mu nestačí. 

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, k dotáciám poznamenala, ţe v kostole na 

Kyčerke sa konajú kultúrne akcie, nič iné sa pre obyvateľov na tomto sídlisku nerobí. 

Schválená dotácia túto farnosť nevytrhne z finančných problémov. Čo sa týka Divadelného 

súboru J. Palárika, tento súbor poţiadal o dotáciu vo výške 700,-- € a v tejto výške im dotácia 

bola aj schválená. 

Navrhla navýšiť dotáciu na rok 2012 pre Detský divadelný súbor EVA o 400,-- €, 

nakoľko ide o súbor v pôsobnosti domu kultúry a teda mesta Čadca. 

Takto dotácia pre uvedený klub na rok 2012 bude predstavovať 900,-- €. Pre súbor sa 

finančné prostriedky presunú z dotácie pre Kysuckú kniţnicu v Čadci – z projektu Oáza 

talentov, takţe dotácia pre uvedený projekt na rok 2012 bude 0,- € /hlasovaním poslancami 

schválené/.  

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe komisia kultúry zasadala 3,5 hod. 

a záver bol taký, ţe treba farské úrady finančne podporiť. Ďalej poznamenal, ţe mesto nemôţe 

financovať kostolom kúrenie a ostatné energie. Nech si navrhnú konkrétne akcie. Sú 

najprogresívnejší z hľadiska vyuţívania voľného času mládeţe. 

 Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, poznamenal, ţe sa dávalo záhradkárom na ich 

činnosť a preto je prekvapený, ţe záhradkári Bukov I, II a mesto na rok 2012 nedostali ţiadnu 

dotáciu. Navrhol zníţiť dotáciu trom farnostiam, kaţdej po 200,-- € a tieto finančné 

prostriedky dať trom záhradkárskym organizáciám, kaţdej po 200,-- € /hlasovaním 

poslancami nebolo schválené/. 

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe farnosti budú usmernené, 

aby ţiadosti o dotácie koncipovali správne. 

 Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, poznamenal, ţe poloţka sa volá rekreácia-kultúra-

náboţenstvo a preto sa rozhodli riešiť dotáciu cirkvi cez túto poloţku. 

 František Kučák, poslanec MZ, poznamenal, ţe tu bolo veľa povedané v tom zmysle, 

ako chcel aj on povedať. Súhlasí s tým, ţe farnosti a cirkev sa značnou mierou podieľajú na 

kultúre. Je problém zachovať fungovanie klubu, keď je nedostatok finančných prostriedkov 

a vtedy treba uvaţovať aj nad tým, či dávať finančné prostriedky inštitúcii, ktorá to finančne 

zvláda. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

12/2012 
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K bodu 11) 

Určenie sekretára Komisie mládeţe a športu pri Mestskom zastupiteľstve Čadca 

 

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

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, sa dotazoval, či bývalý sekretár komisie Mgr. 

Marián Kráľ zmenil pracovné miesto v rámci úradu alebo odišiel. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, odpovedal, ţe Mgr. Kráľ prešiel na iné 

miesto v rámci úradu, je vedúci sekretariátu primátora. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

13/2012 

 

 

K bodu 12) 

Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Čadca manţelom Amálii a Pavlovi 

Kuţmovcom, umeleckým vedúcim DFS Kelčovan, pri príleţitosti 40. výročia zaloţenia 

súboru 

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

 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, poznamenal, ţe sám účinkoval v tomto súbore 

dlhé roky, vedú deti aj dospelých, tento návrh tu mal byť uţ dávno. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, podporil návrh, reprezentujú Čadcu, Kysuce, 

Slovensko. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, podporil tento návrh, dotazoval sa, prečo to nebolo 

prejednané aj v komisii kultúry. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe návrh bol prejednaný so 

sekretárom komisie Mgr. Katarínou Šulganovou, nevie, z akého dôvodu to v komisii 

prejednané nebolo. Ak niekto hovorí, ţe tento návrh tu mal byť uţ skôr, tak prečo tu nebol. 

Dávame ho tu teraz a manţelia Kuţmovci si to za svoju prácu zaslúţia. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

14/2012 

 

 

K bodu 13) 

Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elekroodpadmi z domácností, 

ktoré vznikli na území mesta Čadca, č. 125/2011 

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

 

Vladimír Malík, poslanec MZ, sa dotazoval, či to nie je v rozpore so zákonom. 

Ing. Ľubomír Vojár, PhD., vedúci referátu  ţivotného prostredia a odpadového 

hospodárstva, poznamenal, ţe mestské zastupiteľstvo zasadá v nejakých časových intervaloch. 

Nebolo by to v rozpore so zákonom, iba v rozpore so všeobecne záväzným nariadením. Sú tam 

určité lehoty a tie by mesto obmedzovali /napr. účinnosť VZN po pätnástich dňoch odo dňa 

schválenia v MZ/. Týmto dodatkom sa môţe rýchlejšie reagovať na poţiadavky občanov. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

15/2012 
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K bodu 14) 

Zaloţenie a vstup mesta Čadca do oblastnej organizácie cestovného ruchu na Kysuciach 

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

 

 Ing. František Prívara, zástupca primátora Mesta Čadca, predniesol návrh na 

doplnenie uznesenia o bod C/ nasledovne: 

C/ Poveruje Ing. Milana Guru, primátora Mesta Čadca, vykonať právne úkony v zmysle  

     zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov  

     /hlasovaním poslancami schválené/. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

16/2012 

 

 

K bodu 15) 

Správa o činnosti Mestského hasičského zboru Čadca za rok 2011 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

17/2012 

 

 

K bodu 16) 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011 

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

 

 V diskusii Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, poukázal na nedostatky v kontrole 

nasledovne: 

- hlavný kontrolór nemohol vykonávať kontrolu riešenia sťaţností, petícií a podnetov občanov  

  v roku 2011 v súlade so zákonom č. 152/1998 Z. z. o sťaţnostiach, nakoľko tento bol zrušený 

  a s účinnosťou od 1. 2. 2010 vstúpil do platnosti nový zákon č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach 

- inventarizácia pokladničnej hotovosti v ZŠ Rázusova a MŠ Hurbanova – záznam bol  

  vypracovaný v predstihu oproti stanovenému termínu ukončenia kontroly. Z celkového počtu  

  21 kontrol bolo 8 záznamov o výsledku kontroly vypracovaných skôr pred termínom  

  ukončenia kontroly 

- dotazoval sa, aké konkrétne opatrenia boli uloţené pri zistení porušenia VZN č. 101/2009 o  

  dotáciách z rozpočtu mesta a ako sa plnia. Poukázal na porušenie zákona č. 583/2004 Z. z. 

  o rozpočtových pravidlách tým, ţe 4 organizácie nepredloţili vyúčtovanie dotácie v termíne  

  do 15. 12. 2010 

- kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou v Centre voľného času Čadca a v     

  Materskej škole F. Kráľa – ide tu o dva samostatné právne subjekty a preto aj kontroly mali  

  byť vykonané samostatne, sú tam porušené predpisy 

- kontrola č. 9 v spoločnosti Decora, s. r. o. – mesto v nej vlastní 60 % akcií. Z výsledku  

  kontroly vyplýva, ţe sa tam nezistili porušenia. Bývalý konateľ z účtu Decory vybral  

  3 000,-- €, ktoré k dnešnému dňu ešte neboli zúčtované 

- ţiadal neprelínať kontroly v jednej správe za 2 roky 

- poukázal na nevhodnú formuláciu kontroly nad 1 000,-- €, je to mesačne alebo za celé  

  obdobie platnosti 

- v kontrole sú závaţné preklepy najmä v rokoch a takto by mohol ďalej poukazovať  

  na nedostatky v správe 
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- v závere poznamenal, ţe kontrola nebola robená zodpovedne, citovaný je zákon, ktorý stratil  

  platnosť. Navrhol nové znenie uznesenia, ktoré bolo hlasovaním poslancami schválené. 

 Niektorí poslanci MZ mimo toho, aby boli prihlásení do diskusie, ţiadali, aby sa 

hlavnému kontrolórovi dala moţnosť reagovať na hore uvedené pripomienky. 

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe ak udelí slovo hlavnému 

kontrolórovi, poruší rokovací poriadok MZ. 

 JUDr. Ján Kľučka, hlavný kontrolór, k predloţenej správe poznamenal, ţe si je 

vedomý, ţe nedostatky v správe sú jeho chybou. Správu si písal sám. Kaţdá kontrola je 

zaznamenaná pod novým číslom, všetky materiály z kontroly má, všade boli prijaté opatrenia. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

18/2012 

 

 

K bodu 17) 

Spoločný obecný úrad – predĺţenie pôsobnosti 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

19/2012 

 

 

K bodu 18) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

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

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 

1/2012 /garáţe Kyčerka/ 

 Poslancami schválený odpredaj pozemkov za minimálnu cenu: 33,19 €/m
2
. 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 

2/2012 /garáţe Ţarec/ 

 Aj tu navrhla PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ, schváliť odpredaj 

pozemkov za minimálnu cenu 33,19 €/m
2
 tak, ako schválili na Kyčerke /hlasovaním návrh 

schválený nebol/. 

 Ing. Milan Liščák, poslanec MZ, poznamenal, ţe na Ţarci ide o náročný, skalnatý 

pozemok, kde náklady na výstavbu garáţí budú vysoké. 

 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 

3/2012 /bytový dom na Ul. májovej/ 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, si osvojil návrh komisie výstavby, ktorá odporučila 

nehnuteľnosti odpredať za minimálnu cenu 130 000,-- € /hlasovaním poslanci návrh 

neschválili/. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe ak sa uvedené nehnuteľnosti 

podarí odpredať za znalecký posudok /94 882,05 €/, tak to bude úspech. Neodporučil 

odpredaj za cenu, ako navrhol poslanec JUDr. Jozef Pajer. 

Ján Kantorík, riaditeľ DOMBYTu Čadca, poznamenal, ţe byty na Ul. májovej sú 

zdevastované a ak za ne získajú sumu podľa znaleckého posudku, bude to pre mesto výhodou. 

Treba to čím skôr predať. 
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Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Ing. Vladimír Strýček a manţ., bytom Čadca, Rieka 

1326 

 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Jozef Krasňan a manţ., Čadca, U Kyzka 750 

 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: JAMA-GASTRO, spol. s r. o., Čadca, Hotel Husárik 

2259 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, stiahol materiál z programu rokovania. Bude 

predloţený do nasledujúceho mestského zastupiteľstva. 

 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Ing. Slavomír Faťara a manţ., Čadca, SNP 741/38 

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

20 - 25/2012 

 

 

Rôzne 

Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ, vyzval prítomných, aby kolegiálne pristupovali 

k zimnej kalamite a nech pomôţu rukou, nie fotoaparátom. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, ţiadal revíziu hlasovacieho zariadenia. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, informoval prítomných, ţe v úrade boli 

vykonané dve kontroly kvôli fajčeniu na základe anonymu a to z hygieny a inšpektorátu 

bezpečnosti práce. Bol zistený iba jeden malý nedostatok, ktorý bol okamţite odstránený 

/umiestnenie tabule ohľadom zákazu fajčenia/. Tento anonym zamestnanci mesta nepísali, 

v miestnostiach v úrade sa nefajčí, v kancelárii a pred občanom nikdy nefajčil. Nerobme 

jeden druhému zle, zákaz fajčenia na pracovisku ukladá zákon, treba ho dodrţiavať. Vyzval 

poslancov, aby boli nápomocní pri riešení problémov, nech sa majetok mesta chráni. Tieţ 

vyzval k trpezlivosti pri odstraňovaní snehovej kalamity. 

 

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   

             

 

 

 

PaedDr. Mária Blendovská       MUDr. Anna Korduliaková 

I. overovateľ           II. overovateľ    

 

   

 

Zapísala: Daniela Grochalová 
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