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Z á p i s n i c a 

 

z 8.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 18. decembra o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 24 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ, zástupkyňa prednostu MsÚ, vedúci oddelení 

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

Čadca, zástupcovia médií, kronikárka mesta. 

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

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

 

 

 

Ing. Milan Gura    - poslanec MZ 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

Ing. Ján Kľučka    - poslanec MZ 

Ing. Peter Krkoška    - poslanec MZ 

Ing. Štefan Holeščák    - poslanec MZ 

Mgr. Tomáš Urbaník                                     - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Marec    - poslanec MZ 

Pavol Štrba                                                    - poslanec MZ 

Jozef Beleš      - poslanec MZ 

RNDr.  Anna Belousovová   - poslankyňa MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

Mgr. Dagmar Labáková   - riaditeľka KIC Čadca 

Mgr. Pavol Pánis    - vedúci oddelenia 

Mgr. Marián Fúrik    - zástupca primátora Mesta Čadca 

Bc. 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/ Prenájom nebytových a ostatných  ( na streche ) priestorov na Základnej škole, 

    M. R. Štefánika 2007,Čadca pre T – Mobile Slovensko, a.s., Vajnorská  100/A,  

    Bratislava, kde účelom nájmu je umiestnenie a uţívanie technologického zariadenia 

    a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice verejnej 

    elektronickej siete s názvom „ Čadca Ţarec“. 

3/ Zmena a Doplnok Územného plánu centrálnej mestskej zóny Čadca – Ulica 17. novembra. 

4/ Spoločný obecný úrad – predĺţenie pôsobnosti. 

5/ VZN Mesta Čadca o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka škôl a školských  

    zariadení na území mesta Čadca. 

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

     zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca  za školský rok 2008/2009. 

7/ Program rozvoja bývania mesta Čadca na roky 2009-2020. 

8/ Návrh na personálne zmeny MTS a.s. Čadca. 

9/ Návrh na IX. zmenu rozpočtu Mesta Čadca na rok 2009.  

10/ Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií KIC Čadca a MPS Čadca na rok 

      2009. 

11/ Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2010-2012. 

12/ Návrh rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na roky 2010-2012. 

13/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.       

14/ Rôzne.  

15/ Záver. 

 

 

 

R o k o v a n i e 

 

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Bc. 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 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 Ing. Petra Krkošku a Jozefa Beleša, 

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: Ing. Peter Krkoška 

         Jozef Beleš 

 

       Návrhová komisia: Mgr. Viera Strýčková  

       Oľga Kostková 

 

Pracovné predsedníctvo: RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, stála členka PP 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca 

     Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca 

JUDr. Ján Macura, zástupca primátora Mesta Čadca 

                                               Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca 

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

180/2009 

 

 

K bodu 2: 

Prenájom nebytových a ostatných  ( na streche ) priestorov na Základnej škole, M. R. 

Štefánika 2007,Čadca pre T – Mobile Slovensko, a.s., Vajnorská  100/A,  

Bratislava, kde účelom nájmu je umiestnenie a uţívanie technologického zariadenia 

a príslušnej infraštruktúry rádioreleového bodu a základňovej stanice verejnej elektronickej 

siete s názvom „ Čadca Ţarec“. 

 

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

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

181/2009 

 

K bodu 3: 

Zmena a  Doplnok Územného plánu centrálnej mestskej zóny Čadca – Ulica 17. novembra. 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

182/2009 

 

 

K bodu 4: 

Spoločný obecný úrad – predĺţenie pôsobnosti. 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

183/2009 
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K bodu 5: 

VZN Mesta Čadca o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka škôl a školských  

 zariadení na území mesta Čadca. 

 

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

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

184 /2009 

 

K bodu 6: 

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

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca  za školský rok 2008/2009. 

 

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

 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa dotazoval u predkladateľa, či údaje v bode F na 

str. 6 súvisia s otázkou, ktorú poloţil na predchádzajúcom MZ.  Poukázal na závaţnosť 

problému a ako negatívum uviedol, ţe údaje sú spracované iba v jednej tabuľke. Ďalej 

poznamenal, ţe v materiáloch nie je uvedené čo sú silné a slabé príleţitosti a ohrozenia. 

Súčasne poţiadal, aby sa zverejňovali údaje aj ohľadne počtov. Upozornil na skutočnosť, ţe 

v nočných hodinách sa po uliciach  potulujú deti v školskom veku,  z čoho vyplýva, ţe je nutná 

spolupráca s MsP. Uviedol, ţe predloţený materiál je dobre spracovaný z hľadiska testov, 

výchovy atď.. Poďakoval pedagógom za dobre vykonanú prácu a  zároveň však poukázal  

na to, ţe nemajú dosah na situáciu, ktorá sa deje v uliciach.   

 Mgr. Pavol Pánis, vedúci oddelenia, poznamenal, ţe údaje v bode F sú odpoveďou na 

otázku Ing. Gasnáka a uviedol, ţe niektoré údaje nie je moţné zverejniť a niektoré sú v štádiu 

riešenia. Predloţená správa nerieši situáciu, čo sa deje v nočných hodinách v uliciach. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, navrhol v prípade utajenia niektorých údajov 

vykonať tajné rokovanie s tým, ţe poslanci budú informovaní o daných skutočnostiach. 

Nakoľko sa jedná o závaţný problém, vyzval mestský úrad, aby sa nim  zaoberal.   

Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca, poznamenal, ţe výchova detí 

nie je len problém pedagógov, prípadne škôl, ale v prvom rade sú za ňu zodpovední  rodičia 

a  spoločnosť. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

185/2009 

 

K bodu 7: 

Program rozvoja bývania mesta Čadca na roky 2009-2020. 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

186/2009 
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K  bodu 8: 

Návrh na personálne zmeny MTS a.s. Čadca. 

 

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

  

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

187/2009 

 

 

K bodu 9: 

Návrh na IX. zmenu rozpočtu Mesta Čadca na rok 2009.  

 

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

188/2009 

 

K bodu 10: 

Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií KIC Čadca a MPS Čadca na rok 

2009. 

 

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

189/2009 

 

K bodu 11: 

Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2010-2012. 

 

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

 

 Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, ocenil, ţe Mesto rieši vyuţitie bývalej školy A. Hlinku.  

Uviedol, ţe vyuţitie, ktoré je navrhované pre seniorov, CVČ a deti rieši uvedenú oblasť. 

Upozornil na súčasný stav Palárikovho  domu, ktorý  neposkytuje dobrú reklamu mestu ani 

poslancom. Dal na zváţenie pristúpiť k problému takou formou, ţe prvou podmienkou by bola  

výhodná cena, v tomto prípade odporúčal, aby bol výnos z predaja viazaný na konkrétny účel, 

 s podmienkou vyuţitia časti priestorov ako sieň J. Palárika.  

Poukázal na vysokú nezamestnanosť v meste a vzhľadom k tomu odporúčal prilákať  nových 

investorov a poskytnúť im dočasné zníţenie, prípadne odpustenie daní z nehnuteľnosti. 

Zároveň dať do pozornosti, ţe aj zo stany mesta je záujem a ochota pomôcť novým 

investorom.   

Z hľadiska výdavkov dal návrh na zníţenie v  kapitole :  08- Rekreácia, kultúra, náboţenstvo,  

v poloţke 637002-  Konkurzy a súťaţe:  z 35 000 EUR na 30 000 EUR,  t. z. - 5 000 EUR, 

637003- Propagácia,  reklama, inzercia : z 26 000 EUR na 21 000 EUR, t. z. - 5 000 EUR, 

637004- Všeobecné sluţby: 23 236 EUR na 17 236 EUR, t. z.   - 5 000 EUR, vo funkčnej 

 klasifikácii 0830-Vysielacie a vydavateľské sluţby v poloţke   637004 -  Všeobecne sluţby, 

noviny, KTV: z 34 800  EUR na 32 800 EUR, t. z.  - 2 000 EUR. 

Na druhej strane ţiadal zvýšenie v kapitole: :  08- Rekreácia, kultúra, náboţenstvo,  v poloţke  

642001- Transfery obč. zdruţeniam:  z 50 000 EUR na 67 000 EUR, t. z. + 17 000 EUR, čo 

bolo poslancami MZ schválené. 
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 Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ,  vyzval poslancov a poslankyne, aby uvedený 

rozpočet prijali. Očakával však,  ţe  rozpočet bude reagovať na hospodársku krízu, čo sa  

v niektorých poloţkách  nepodarilo zrealizovať. Vyslovil pochvalu z hľadiska metodického 

spracovania rozpočtu a ako  negatívum niektorých poloţiek odporúčal nutnosť  realizácie 

úsporných opatrení. Navrhol, aby sa pri prvej úprave rozpočtu opätovne vrátilo k niektorým 

poloţkám ohľadne ich úpravy. Poukázal v meste  na vysokú nezamestnanosť. 

 Dal do pozornosti  poloţky, kde je  podľa jeho názoru moţnosť úspory: v kapitole- 

Verejná správa: 6301002- Cestovné  tuzemské a zahraničné,  63001 – Interiérové vybavenie,  

633002 – Výpočtová technika, 633006 –Všeobecný materiál, 633009 – Knihy, časopisy, 

noviny, 634001 – Paliva, mazivá, oleje, špec. kvapaliny.  635006 - Údrţba budov, priestorov 

a objektov, 637004 - Všeobecné sluţby.   V kapitole  08- Rekreácia, kultúra, náboţenstvo, 

navrhol zníţenie  v  poloţkách, ktoré  uţ boli navrhnuté Ing. Klučkom,  v poloţke   644001-  

Transfery právnickej osobe,  poţiadal  odčítať od ZZO čiastku, ktorá im  bola poskytnutá  na 

činnosť,  ktorú však  vykonávať nebudú. V poloţke 637002 – Konkurzy a súťaţe vzhľadom na 

krízu  vyslovil svoju nespokojnosť ohľadne ohňostroja.   

Informoval, ţe dňom 14.12.2009 ukončuje svoju činnosť ako člen výkonného výboru a 

viceprezident FK Čadca. Poďakoval všetkým, ktorí s nim spolupracovali, zvlášť  primátorovi, 

ktorý  veľkou mierou prispel na financovanie športu a futbalu. Tieţ vyslovil poďakovanie 

JUDr. Macurovi, Mgr. Kaličákovi, Ing. Klučkovi, aj ostatným a uviedol, ţe futbal nás  vzorne 

reprezentoval  po celom Slovenku. 

 Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, poznamenal, ţe rozpočet je základný dokument, 

ktorým sa budeme riadiť v nasledujúcom roku. Ako hlavnú prioritu uviedol zabezpečenie 

dôleţitých funkcií mesta s tým, aby ich realizácia bola zabezpečená nerušene. Čo sa týka 

zvýšenia alebo zníţenia niektorých poloţiek uviedol, ţe je to otázka ďalšieho vývoja, ktorý  

ukáţe čo bude pre nás smerodajné, podľa toho ako budú prichádzať jednotlivé dotácie 

a transfery. Poukázal na nutnosť dokončenia uţ rozbehnutých akcií. Vyslovil svoje 

presvedčenie, ţe tak ako po minulé roky tak aj v nasledujúcom roku  nám podpredsedníčka 

vlády, RNDr. Belousovová, v spolupráci s primátorom pomôţe doplniť rozpočet 

o mimorozpočtové zdroje. Informoval, ţe rozpočet v porovnaní s rozpočtom z pred 3 rokov je 

dvojnásobný.  Vyzval poslancov, aby rozpočet podporili a schválili.   V závere vyjadril súhlas  

so zmenami v poloţkách, ktoré navrhol poslanec Ing. Klučka. 

Jozef Beleš, poslanec MZ, uviedol, ţe predloţený rozpočet je prehľadný a smerodajný. 

Očakáva, ţe  skutočnosti, ktoré sú v rozpočte uvedené ohľadne Horelice sa nasledujúci rok  aj 

naplnia a zrealizujú. V súvislosti s ohňostrojom sa dotazoval na jeho finančnú čiastku. 

Ohľadne futbalu a plavárne navrhol poloţku  rozdeliť s tým, ţe bude zrejmé koľko fin. 

prostriedkov bude poskytnutých na celý rok pre  futbal a koľko pre plaváreň. 

 Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ,  vyzval, aby sa vyčlenila  presná  fin. čiastka na 

celý rok  pre fungovanie  FK Čadca.  Navrhol, vyčleniť pre futbal na celý rok 2010  čiastku  

45 000 EUR / 1 400 tis. Sk/, čo bolo poslancami MZ schválené.  Uviedol, ţe navrhovaná 

čiastka je o polovicu  menšia ako bolo vyčlenené na fungovanie futbalu na rok 2009. 

 Ing.  Peter Glasnák, poslanec MZ, sa informoval, či je v podielových daniach 

zahrnutých 18 EUR  /542 Sk/ na obyvateľa. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe podielové dane, ktoré prišli 

v roku 2009 sú na meste a  podielové dane, ktoré majú len prísť ešte nie sú, nakoľko je 

stanovená len globálna suma na celé Slovensko.   

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa v súvislosti s príjmami informoval na reálnosť 

odpredaja pozemkov v priemyselnom parku, keďţe výpadok čiastky  2,7 mil. EUR /82 mil. SK/ 

by bol  v prípade nezrealizovania predaja veľký. Ďalej dal návrh na doplnenie retardéra na 

ul. J. Kráľa, čo bolo poslancami MZ schválené. Informoval, ţe pred tvorbou rozpočtu 

písomne listom poţiadal o realizáciu poteru  J. Kráľa. Poţiadal, aby sa o tom  hlasovalo.  V 
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poloţke  711001 – Nákup pozemku, sa  informoval, kde, od koho a  aké pozemky sa budú 

kupovať.  V poloţke 633004- Prevádzkové stroje, prístroje sa informoval, v akom štádiu 

rozpracovanosti je zabezpečený nákup strojov. 

V poloţke  717001 – Realizácia nových stavieb, sa  dotazoval ohľadne prác navyše v Dome 

kultúry. Poţiadal uviesť o aké práce sa jedná a z akého dôvodu neboli zrealizované 

v základnom projekte.  

 Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, v súvislosti s odpredajom  pozemkov 

 priemyselnom parku uviedol, ţe cena pozemku je reálna, v súčasnosti sa rokuje 

s potencionálnymi investormi.  Ďalej informoval, ţe poter J. Kráľa nie je zahrnutý v rozpočte. 

V súvislosti s listom od Ing. Galsnáka uviedol, ţe nemá informáciu o podaní podnetu, avšak 

celú skutočnosť môţe dať prešetriť. Ohľadne kúpy pozemku pre zberný dvor uviedol, ţe sa 

budú kupovať pozemky z priemyselného parku. Pozemky kupujeme z  projektu, ktorý sme 

obdrţali z nenávratného finančného príspevku, budú tak preplatené zo štátnych zdrojov. Čo 

sa týka otázky ohľadne Domu kultúry poznamenal, ţe projektant nezohľadnil určité veci, ktoré 

sa zistili pri odhalení fasády. Medzi práce navyše uviedol  tieţ rekonštrukciu troch striech, 

ktoré predstavujú najväčšiu  poloţku. 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa informoval na skutočnosť ohľadne podania listu 

na MsÚ s poţiadavkou realizácie poteru J. Kráľa s tým, aby sa to zahrnulo do rozpočtu.    

Uviedol, ţe  na list   nedostal ţiadnu odpoveď.  

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe sa uvedená záleţitosť 

preverí  a následne pri prvej úprave rozpočtu sa k danej problematike  môţeme vrátiť. 

Zabezpečí, aby sa v danej veci  postupovalo tak ako pri kaţdom inom podnete.  

 Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, uviedol, ţe doposiaľ   na všetky podnety od 

Ing. Glasnáka, bola poskytnutá odpoveď. Uviedol, ţe v prípade ak podnet prišiel budú sa ním 

zaoberať.  

  Ing. Milan Gura, poslanec MZ, vyslovil pochvalu zamestnancom aj predkladateľom 

rozpočtu za jeho prehľadné spracovanie. Dotazoval sa u prednostu na najväčšiu moţnosť 

rizika uvedeného rozpočtu. Podľa jeho názoru bude riziko podielových daní veľké. Vyslovil 

nutnosť  zaoberať sa na kaţdom MZ rozpočtom a jeho určitými zmenami. Poznamenal, ţe  v 

 uvedenom  rozpočte je málo šetrenia.  Mzdy, platy a sluţby na MsÚ  ostávajú v pôvodnej 

výške, tak ako minulý rok, čo vidí ako negatívum. V rozpočte nie je zahrnutá sľubovaná  

výstavba telocvične na Komenského ulici. Čo sa týka predaja pozemkov uviedol, ţe  fin. 

čiastka  je  vysoká a  môţe ovplyvniť náš rozpočet.  Poukázal na  neúmerne vysokú fin. čiastku 

ohľadne údrţby softvéru. Upozornil na spoločnú úradovňu, ktorá je síce v prospech ľudí, 

avšak svojou veľkosťou nezodpovedá mnoţstvu finančných prostriedkov, ktoré boli na ňu 

vynaloţené. Mali  by sme sa zamyslieť nad výberom zadávania zákaziek a v tej súvislosti 

uviedol, ţe pravdepodobne  bude  ţiadať stavbársky audit.  Poukázal na poloţku – úvery, 

splátky bankových úverov a poţiadal,  aby vedenie mesta predloţilo všetky úvery, ktoré má,  

aký je ich účel, aké sú splátky s tým, aby  poslanci do budúcna vedeli pracovať v prípade 

podania svoju  návrhu.  V závere predniesol svoj návrh na uznesenie: ,,MZ konané 

18.12.2009 ţiada predloţiť celkovú štruktúru všetkých úverov spolu  s dobou splatnosti a 

účelu“, čo nebolo poslancami MZ schválené.  Upozornil na nutnosť šetrenia do budúcna. 

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, poukázal na návrh Ing. Guru a informoval, ţe   

súčasťou záverečného účtu mesta sú  aj rozpísane pohľadávky, záväzky a úvery.  

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, reagoval na otázku Ing. Guru ohľadne rizika 

rozpočtu a uviedol, ţe  riziko v podielových daniach podľa jeho názoru nie je. V súvislosti 

s tým poznamenal, ţe ak príde dotácia z MF, v apríli  sa budú  podielové dane  upravovať  

smerom nahor. Určité riziká však môţu vzniknúť pri odpredaji majetku v priemyselnom parku  

a to v prípade, ţe by sa  nenašli všetci  potencionální investori. Čo sa týka šetrenia miezd 

uviedol, ţe  pri dotovaní rozpočtu mimorozpočtovými zdrojmi je nutná aj jeho správa. Pri  
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dvojnásobnom rozpočte je potrebný aj väčší počet pracovníkov. V súvislosti s telocvičňou na 

Komenského ulici uviedol, ţe uvedená vec je rozpracovaná zo štátnych peňazí. Mesto  rokuje 

a snaţí sa dosiahnuť, aby štát dofinancoval celú záleţitosť. Čo sa týka softvéru informoval, ţe 

ešte  nie sú zavedené  všetky moduly na dokončenie celého systému, ktorý by mal fungovať do 

budúcna ako integrovaný systém. V súvislosti s úvermi spomenul, ţe budú  predmetom 

záverečného účtu.  

Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca, uviedol, ţe rozpočet je 

najdôleţitejší dokument, ktorý  prijímame.  Dúfa, ţe zmien bude v rozpočte čo najmenej. 

Privíta ich však v prípade, ţe nimi budú zabezpečené mimorozpočtové zdroje, čím sa dosiahne 

jeho navýšenie. Je presvedčený, ţe uvedený  rozpočet naplní hlavné funkcie mesta a  jeho 

rozvojové programy. V súvislosti s informáciami, ktoré odzneli v KTV o Palárikovom dome 

uviedol,  ţe  občania určite  nie sú toho názoru, aby  tam bola „čierna diera“ a brániť  sa 

myšlienkou, ţe tam niekto vybuduje nanovo Palárikov dom. V skutočnosti však ţiadna 

inštitúcia nemá dostatok fin. prostriedkov, aby sa to uskutočnilo v plnom rozsahu.  Poukázal 

na moţnosť prilákania  firmy alebo podnikateľa,  ktorý by  zmysluplne vyplnil uvedený 

priestor. Ohľadne  zbierky na Palárikov dom poznamenal, ţe ak sa niekomu podarí vyzbierať 

dostatok peňazí na jeho výstavbu, môţe byť opäť postavený.  Úmyslom mesta je však 

vybudovať  niečo, čo aspoň z časti zachová pôvodný Palárikov dom a z toho dôvodu je v jeho 

záujme, aby sa  pozemky predali čo najlepšie. 

Ing. Milan Gura, poslanec, MZ, uviedol, ţe odkáţe občanom aj starým ľuďom, ktorí sú 

pamätnici ako sa skladali, aby vykonali verejnú zbierku na Palárikov dom.  

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

190/2009 

 

 

K bodu 12: 

Návrh rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na roky 2010-2012. 

 

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

 

 

Návrh rozpočtu  KIC Čadca na roky 2010-2012. 

 

   Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa informoval, prečo v rozpočte nie je vyčlenená  

fin. čiastka pre súbory. Uviedol, ţe v predchádzajúcich obdobiach bolo  zvykové právo, ţe 

všetky súbory, ktoré pracujú oficiálne pri DK dostali 4 979 EUR / 150 000 Sk/. Mali  istotu, ţe 

im bude pridelená určitá finančná čiastka a mohli si tak  naplánovať  svoj rozpočet. 

Mgr. Dagmar Labáková, riaditeľka KIC, uviedla ako dôvod skutočnosť, ţe niektoré 

súbory vyčerpali väčšiu čiastku a niektoré dostávali finančnú podporu prostredníctvom  

refundácii cestovného. Ako príklad uviedla zbor Kysuca, ktorý  chodil  na vystúpenia 

sluţobným autom, čo bolo v rámci  refundácie.  Zároveň  uviedla, ţe táto  fin. čiastka je  v 

rozpočte  zahrnutá,  poskytuje sa pribliţne 23 tis. EUR / 700 tis. Sk/ súborom, ktoré pracujú 

v Dome kultúry. Nakoľko je viacej podporovaných súborov ako to bolo po iné roky,  tieto 

peniaze sa  rozčlenili aj ostatným súborom.  Uviedla, ţe  poţiadali o audit všetkých  súborov, 

avšak  vzhľadom k tomu, ţe  jeden súbor  do dnešného dňa neodovzdal doklad o tom  ako 

naloţil s peniazmi, nie je moţné uvedený súbor podporovať v takom rozsahu ako bol  

podporovaný v predchádzajúcich rokoch. 

 MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, vyjadril súhlasné stanovisko s Ing. Glasnákom. 

Uviedol, ţe Dom kultúry by mal mať  kontrolné mechanizmy. Nemôţe nechať niekoho 
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nakladať s peniazmi, ktoré im schvaľujeme s tým, ţe   na konci roka  sa dozvieme skutočnosť,  

ţe hospodárenie bolo neprehľadné.  Súbory by mali vedieť, koľko peňazí im bude pridelené, 

aby si mohli naplánovať svoj vlastný rozpočet.  

Mgr. Dagmar Labáková, riaditeľka KIC, uviedla, ţe kaţdý súbor dostal peniaze, ktoré 

boli schválené v minuloročnom rozpočte. Niektorým súborom sme ich upravili menej 

a niektoré dostali viacej peňazí.  Je to k v závislosti od toho ako často daný  súbor  vystupuje. 

Ako príklad uviedla súbor Kysuca, ktorý  nevykonal ani jeden koncert  za celý rok. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe uvedené informácie sú v skutočnosti 

iné ako  uvádza pani riaditeľka.  

 Štefan Holeščák, poslanec MZ, uviedol, ţe pokiaľ je súboru poskytnutá dotácia, ktorú 

nevyúčtuje, spolupráca s uvedeným súborom by sa mala ukončiť.   

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, navrhol vyčleniť  v rozpočtovej kapitole KIC Čadca 

pre rok 2010 kaţdému súboru jednotnú sumu, v minulosti to bolo 4 979 EUR / 150 tis. Sk/, čo  

nebolo poslancami MZ schválené.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

191/2009 

K bodu 13: 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.     

 

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

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Pavol Bukovan, Čadca, Hurbanova 2831/28A 

 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, odporúčal, aby MsP preverila situáciu, nakoľko 

na uvedenom pozemku  parkuje auto. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

192-197/2009 

 

K bodu 14: 

Rôzne. 

 Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, uviedol, ţe nakoľko sa na  zač. roka podávajú 

ţiadosti na dotácie, má záujem v mestskej časti Milošova vybudovať multifunkčné ihrisko. 

Poznamenal, ţe obyvatelia  si  ihrisko  zaslúţia, čím sa súčasne zvýši aj úroveň bývania. 

Ohľadne stavebného konania uviedol, ţe  do 7. 1. 2010 je potrebné odovzdať ţiadosť a všetky 

podklady.  Poţiadal všetkých, ktorí   k danej  veci môţu prispieť, nech tak urobia. 

  Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poukázal na moţnosť zvyšovania príjmov, tak ako 

v nemenovanom meste, keď občan stojí a parkuje na chodníku pri dodrţiavaní vzdialenosti  

1,5 metra, avšak v prípade ak  iba o 10 centimetrov prejde  na chodník, ktorý je medzi cestou, 

trávnikom a chodníkom, zaplatí  20 EUR /603 Sk/.   Ďalej uviedol, ţe  na ihrisku  Ţarec je 

systém v porovnaní s inými krajinami na rovnakej úrovni.  Upozornil však na skutočnosť, ţe  v 

ČR boli zaznamenané 2 smrteľné úrazy na ihriskách,  z čoho vyplýva  nutnosť  vydávania  

certifikátu hlavne  na laná. Poznamenal, ţe dodávateľa prípadne mesto by mohli  v určitých 

časových intervaloch zrealizovať kontrolu ohľadne bezpečnosti lán. Vyzval, aby sa uvedený 

problém nepodceňoval.  

 Jozef Beleš, poslanec MZ, vyjadril súhlasné stanovisko s Ing. Glasnákom 

a poznamenal, ţe ihrisko na Kyčerke je jedno z najnovších a taktieţ je veľmi nebezpečné 

z dôvodu,  ţe  na osvetleniach sú  natiahnuté siete.   
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Pavol Štrba, poslanec MZ, vyjadril nutnosť vybudovania  1,5 km úseku miestnych ciest 

v Čadečke čím  poukázal na  Mgr. Urbaníka, ktorý v prvom rade lobuje za futbal, pričom 

prioritnejšie by mali byť potreby v jeho volebnom obvode. Zároveň poprial všetkým  prijemné 

preţitie Vianočných sviatkov. 

 Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca,  v mene poslancov SDKÚ  

poďakoval všetkým za spoluprácu. Tieţ vyjadril poďakovanie zamestnancom a vedúcim 

oddelení a  poprial prijemné preţitie Vianočných sviatkov.  

 Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ,  ako dôvod zdrţania  sa pri hlasovaní  o návrhu 

Mgr. Urbaníka, uviedol,  ţe čiastka 45 tis. EUR /1 400 tis. Sk/ je nepostačujúca a nie je 

uvedené z akej poloţky sa uvedená čiastka vyčlení.  Ohľadne návrhu Ing. Glasnáka – vyčleniť 

jednotnú fin. čiastku pre súbory,   uviedol svoj nesúhlas s tým, aby sa peniaze prideľovali 

paušálne, nakoľko kaţdý súbor má inú štruktúru, iný počet účinkujúcich,  atď..  

  Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, reagoval na predrečníkov a poznamenal, ţe  jeho 

návrh šetrí peniaze, keďţe sa za rok 2009 poskytlo  futbalu   90 tis. EUR / 2 700 tis. Sk/, čo 

predstavuje pribliţne dvojnásobok toho, čo sa odsúhlasilo dnes.  

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, doplnil Mgr. Urbaníka a vysvetlil, ţe 

z poloţky, ktorá bola vyčlenená na šport, po návrhu Ing. Klučku,  je  vyčlenených 45 tis. EUR 

/1 400 tis. Sk/ na FK. 

Mgr.  Tomáš Urbaník, poslanec MZ, poţiadal,  aby v časti u Michaliny boli vyčlenené 

finančné prostriedky na solenie cesty, nakoľko sa v uvedenej lokalite v zimnej údrţbe  uvaţuje 

len o preorávaní.  

   Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, poukázal na zaráţajúcu skutočnosť, ţe  pri čiastke 

282 tis EUR  /8,5 mil. Sk/ pre  ZZO a FK Čadca nie je moţne uviesť sumu, ktorá je vyčlenená 

na futbal a pre plaváreň. 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, v súvislosti s návrhom Mgr. Urbaníka   

upozornil,  aby sa  o 3 mesiace neprišlo na skutočnosť, ţe sa v danej veci nekonalo správne, 

keďţe  v návrhu nie je uvedené z akej poloţky sa vyčlení čiastka 45 tis. EUR /1 400 tis. Sk/ 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, spresnil situáciu a uviedol, ţe Ing. Klučka 

navrhol presuny v poloţkách, ktoré sa odsúhlasili. V rámci týchto presunov bola stanovená 

poloţka, ktorá je na šport ako celok a z uvedenej poloţky  Mgr. Urbaník  navrhol vyčleniť   

45 tis. EUR  /1 400 tis. Sk/  na celý rok pre FK Čadca.  

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, v súvislosti s tým upozornila na 

skutočnosť, ţe niektorému športu sa peniaze zoberú a v tom prípade  bude potrebné  občanom 

vysvetliť,  ktoré športy sa nebudú rozvíjať vzhľadom k tomu, ţe sa peniaze poskytnú FK. 

Uviedla, ţe ona uţ za futbal hlasovať nebude. Ako dôvod uviedla skutočnosť, ţe ak je niekto 

sponzorovaný mestom a ešte od neho vydiera peniaze a ide na ihrisko s prelepenými dresmi 

mesta, ktorý je ich hlavným sponzorom nie je dôvod na ich podporu. Futbalisti tak urazili 

všetkých občanov mesta. Vyslovila rozhorčenie, ţe poslanci  aj napriek tomu  odsúhlasili 

dotáciu pre FK.  

  Informovala sa, čo sa plánuje robiť s akciovou spoločnosťou, v ktorej má mesto 

väčšinový podiel.  Uviedla, ţe dotácie pre ZZO poskytnuté  z mesta nepokrývajú ani zvýšené 

energetické náklady.  Dotazovala sa, z  čoho sa všetko vykryje, keď nemajú   ani činnosti, 

ktoré mali  v minulosti. Upozornila, ţe doposiaľ sa nepreviedli športové činnosti, ktoré mali 

byť pod ZZO.  V závere vyjadrila svoju nespokojnosť  s odsúhlasenou fin. čiastkou pre futbal.  

Ing. Peter Glasnák poslanec MZ, uviedol, ţe v poloţke 644001- Transfery právnickým 

osobám, nie je uvedené koľko peňazí bude vyčlenených pre FK. Uviedol, ţe na  komisii 

poţiadal, aby mu to vyčlenili s tým, ţe bola vyhradená  suma 50 tis. EUR.  Hlasovaním tak 

poslanci schválili menej peňazí z dôvodu nevedomosti ohľadne daného problému.  

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, dal za pravdu RNDr. Belousovovej v súvislosti so 

ZZO, ţe  neplní účel, ktorý by mal,  nie je dofinancovaný, nemá  činnosti a nemôţe sa rozvíjať. 
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Zároveň všetkých pozval na Štefanský turnaj a uviedol, ţe  to bude pre mesto dobrá reklama.  

V tejto súvislosti vyslovil nespokojnosť s tým, ţe aj napriek  ţiadosti sa  oznam o Štefanskom 

turnaji nedostal na vianočný plagát mesta Čadca.  V závere poprial všetkým  prijemné 

preţitie Vianočných sviatkov.  

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, reagoval na diskusiu a uviedol, ţe údaje čerpal 

z informácií, ktoré mal: 50 000 EUR /1 506 300 Sk/  na futbal,   17 000 EUR /512 142 Sk/ pre 

obč. zdruţenia, z toho  45 tis. EUR /1 400 tis. Sk/ je poloţka, ktorú je moţno pre futbal  

vyčleniť. Čo sa týka prelepovania dresov uviedol, ţe osobne bude riešiť skôr príčinu ako 

dôsledok. 

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, v reakcii na Ing. Guru ohľadne pozvánky na 

Štefánsky turnaj uviedla, ţe Dom kultúry poskytuje podklady na kultúrne podujatia a následne 

ich podáva na oddelenie kultúry. Ak by doručili uvedenú poţiadavku ohľadne Štefanského 

turnaja  do Domu kultúry alebo na oddelenie kultúry, bola by určite akceptovaná. V závere 

popriala všetkým prijemné preţitie Vianočných sviatkov. 

  Bc. Ing. Jozef Vraţel, konštatoval, ţe  rok 2009 sa niesol v znamení hospodárskej, 

sociálnej a finančnej krízy.  Poznamenal, ţe  v poslaneckých laviciach je veľmi málo 

poslancov, ktorí vedeli prispieť do rozpočtu mesta a nemajú  skoro ţiadne nároky, avšak  na 

druhej strane poukázal aj na tých, ktorí ničím neprispeli do rozpočtu a i napriek tomu  chcú 

finančné prostriedky deliť. Pri tejto príleţitosti poďakoval podpredsedníčke NR SR, RNDr. 

Anne Belousovovej, za pomoc pre mesto Čadca. Uviedol, ţe z jej strany neprišli ţiadne návrhy 

pre seba.  Je  potrebné  zamyslieť sa nad tým, ako  mesto vybudujeme,  získame viac financií, 

prípadne ako mu pomôţeme atď.. Poďakoval všetkým  za spoluprácu v uplynulom období, za 

vytvorenie určitých hodnôt, ktoré slúţia občanom nášho mesta. Na záver poprial prijemné 

preţitie Vianočných sviatkov a všetkých pozval na obed do hotela Tatra. 

 

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

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

 

 

 

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

prednosta MsÚ         primátor Mesta Čadca   

             

 

Ing. Peter Krkoška                Jozef Beleš 

I. overovateľ           II. overovateľ   

   

 

 

Zapísala: Bc. Jana Serafínová 

 

 

 


