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Z á p i s n i c a 

 

z 3.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 19. apríla 2012 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 22 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: prednostka MsÚ, asistent prednostky MsÚ, hlavný kontrolór 

Mesta Čadca, 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    - primátor Mesta Čadca 

Ing. Ján Drobil    - poslanec MZ 

Pavol Štrba     - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

František Kučák    - poslanec MZ 

JUDr. Jozef Pajer    - poslanec MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

Mgr. Michal Duraj    - poslanec MZ 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

Ing. Milan Liščák    - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Kanaba    - poslanec MZ 

Mgr. Ing. Jozef Vražel   - poslanec MZ 

JUDr. Ján Macura    - poslanec MZ 

Mgr. Eduard Gábriš    - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

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

   poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb 

  MsÚ Čadca 

JUDr. Ján Klučka    - hlavný kontrolór Mesta Čadca 

Ing. Peter Lariš    - riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

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/ Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2011. 

3/ Správa o výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mesta Čadca za rok 2011 – 

    Kultúrne a informačné centrum Mesta Čadca. 

4/ Správa o výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mesta Čadca za rok 2011 – 

    DOMBYT Čadca. 

5/ V. zmena rozpočtu Mestského podniku služieb Čadca za rok 2011 a hospodárenie MPS  

    Čadca za rok 2011. 

6/ Informatívna správa o mimoriadnych situáciách – snehová kalamita a III. stupeň  

    povodňovej aktivity. 

7/ Príprava stavby „Nájomný bytový dom Kyčerka – Čadca“. 

8/ Informácia o možnostiach vnútornej racionalizácie škôl a školských zariadení  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. 

9/ Schválenie odmien neposlancom – členom komisií Mestského zastupiteľstva Čadca. 

10/ VZN Mesta Čadca o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác  

      právnických a fyzických osôb – podnikateľov na území mesta Čadca. 

11/ Stanovenie platu primátora Mesta Čadca. 

12/ Stanovenie platu hlavného kontrolóra Mesta Čadca. 

13/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Čadca za rok 2011. 

14/ Správa o výsledkoch kontroly. 

15/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. 

16/ Rôzne. 

17/ Záver. 
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R o k o v a n i e 

 

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

primátor Mesta Čadca. 

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

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

bolo prítomných 22 poslancov, takže MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 Na zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, 

prizvaných a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol: Mgr. Martina Klimeka a JUDr. Jozefa 

Pajera, poslancov MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Danielu Grochalovú, 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 

                    JUDr. Jozef Pajer 

 

 Návrhová komisia: Ing. Milan Liščák 

                 Mgr. Viera Strýčková 

 

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. Viera Strýčková, poslankyňa MZ 

 

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

bod č. 7 – Zásady odmeňovania poslancov MZ v Čadci. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

26/2012 

 

 

K bodu 2)  

Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2011 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

27/2012 
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K bodu 3 ) 

Správa o výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mesta Čadca za rok 2011 – 

Kultúrne a informačné centrum Mesta Čadca 

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

V diskusii Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, pochválil riaditeľku a kolektív pracovníkov 

KIC Mesta Čadca za zodpovedné hospodárenie, kedy príjmy organizácie sú vyššie ako 

náklady. Správa je veľmi podrobná, precízne vypracovaná. Ďalej žiadal sumu vo výške 

32 480,00 € rozčleniť, koľko v  nej predstavujú  náklady  na ČADČAN a koľko náklady na 

Vašu TV. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

28/2012 

 

 

K bodu 4) 

Správa o výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mesta Čadca za rok 2011 – 

DOMBYT Čadca 

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

V diskusii Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, vyslovil poďakovanie riaditeľovi za kladný 

hospodársky výsledok. Taktiež pohľadávky organizácie z roku 2003 klesli, čo je veľký úspech.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

29/2012 

 

 

K bodu 5) 

V. zmena rozpočtu Mestského podniku služieb Čadca za rok 2011 a hospodárenie MPS 

Čadca za rok 2011 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

30/2012 

 

 

K bodu 6) 

Informatívna správa o mimoriadnych situáciách – snehová kalamita a III. stupeň 

povodňovej aktivity 

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

V diskusii Pavol Štrba, poslanec MZ, poďakoval za zvládnutie snehovej kalamity. Ako 

poslanec je v 3. volebnom období a v každom bolo zvládnutie údržby ciest iné. Zimná údržba 

ciest v minulom a aj v tomto volebnom období bola vynikajúca, reakcia riaditeľa Mestského 

podniku služieb v Čadci bola rýchla, technika bola ihneď k dispozícii. 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, potvrdil slová poslanca Štrbu, aj 

administratívni pracovníci konali priamo v teréne / Ing. Ščury/. Snehu bolo veľa a situácia sa 

ťažko zvládala. Taktiež poukázal na to, že starší občania, na rozdiel od tých mladších, si 

počas zimy  chodníky udržiavali sami. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, poukázal na to, že sneh prišiel v dvoch etapách. Po 

prvej sa sneh z chodníkov neodhrnul, prišli silné mrazy a potom tam sneh zostal po celé zimné 

obdobie. Pochválil riaditeľa Mestského podniku služieb v Čadci, pokiaľ požadovali od neho 

nasadiť techniku, vždy rýchlo a ústretovo konal. 
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Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poďakoval Ing. Ščuremu a krízovému štábu 

za prácu a zvládnutie kalamít. 

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

31/2012 

 

 

K bodu 7) 

Príprava stavby „Nájomný bytový dom Kyčerka – Čadca“ 

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

V diskusii Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, poukázal na to, že aj poslanci z jeho 

volebného obvodu budú tomuto zámeru nápomocní. V uvedenom objekte sa zdržiavajú 

bezdomovci, mestská polícia tam sústavne hliadkuje. Dotazoval sa, či sa jednalo s vlastníkom 

nehnuteľnosti o odkúpení a za akú cenu. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, že suma, ponúknutá vlastníkom 

nehnuteľnosti, je vysoká. Jednania prebiehajú, vyvinie úsilie, aby mesto odkúpilo objekt za čo 

najnižšiu cenu. 

František Kučák, poslanec MZ, poznamenal, že zámer je dobrý, ale nech mesto pri 

odpredajoch nehnuteľností uvažuje aj o tom, čo v objekte bude a za aké časové obdobie. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, poznamenal, že objekt slúži ako sklad alkoholu, je za 

predložený zámer. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, poznamenal, že zámer je dobrý, areál bývalej MŠ je 

v dezolátnom stave, ale aj mesto je zaťažené úvermi vo výške 58 % rozpočtu. Nerobme niečo, 

na čo nemáme finančné prostriedky, ponúknime areál súkromnému investorovi. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, že sa to ponúkalo mnohým, 

musí to z Kyčerky zmiznúť, areál je v blízkosti základnej školy, chodia okolo deti. Poďakoval 

poslancom za podporné stanovisko.  

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, poznamenala, že problém s týmto areálom je 

na Kyčerke viac rokov, je tu prvé riešenie, ktoré, dúfam, problém vyrieši. 

Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ, sa stotožnil s názormi diskutujúcich, ale aby sa 

mesto tak úverovo nezaťažovalo, treba osloviť najmä súkromných investorov, uberať sa touto 

cestou. 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia MsÚ, poznamenal, že mesto bude postupovať 

tak, aby sa úverovo nezaťažilo, napr. pokiaľ ide o nájomné byty, úver splácajú nájomníci. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

32/2012 

 

 

K bodu 8)       

Informácia o možnostiach vnútornej racionalizácie škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca 

 

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

V diskusii František Kučák, poslanec MZ, poznamenal, že racionalizácia je potrebná, 

treba hľadať možnosti príjmov. Vyzdvihol MŠ Janka Kráľa, v ktorej sa tiež zamýšľajú nad 

racionalizáciou, ale zariadenia aj objekt MŠ sú staré, oplotenie v dezolátnom stave, veľa 

finančných prostriedkov ide na energie, nenachádzajú priestor na zníženie finančných 

prostriedkov. 
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Pavol Štrba, poslanec MZ, sa dotazoval, o akú racionalizáciu konkrétne ide, pretože 

z čísel v správe sa to nedozvedel. Tiež poznamenal, že aj MŠ na Podzávoze chýbajú finančné 

prostriedky. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, že sú si vedomí toho, čo 

jednotlivé školy potrebujú, bude sa to riešiť jednotlivo. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, poznamenal, že sa zabúda na ZŠ Podzávoz, kde je 

dezolátny stav okien, WC. Treba si školy prejsť, len o tom hovoríme, ale nič sa nerobí. Tento 

„papier“ mu nič nehovorí. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, informoval, že mesto získalo 50 000,-- € na 

výmenu okien v ZŠ Podzávoz. Škola, ktorá je na tom dobre, musí súcitiť s tou, ktorá je 

finančne na tom horšie. Ale sú v tom rozpory, každá škola si chráni svoj rozpočet. Čo sa týka 

ZŠ M. R. Štefánika, presťahovala sa tam ZUŠ, čím sa škola zachránila. Čo sa týka ZŠ J. A. 

Komenského, škola sa trápi s nedostatkom žiakov. 15 rokov nemali telocvičňu, konečne sa 

v máji otvára, čím sa výrazne zlepší imidž školy voči rodičom. Vyzdvihol prácu pedagógov 

a tiež žiakov, ktorí dnes čistia niektoré úseky mesta. V správe sú iba holé čísla, aby sme si 

utvorili obraz, čo do budúcnosti. Prioritou je, aby každá škola fungovala tak, ako má. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poukázal na skutočnosť, že v roku 2001 alebo 2002 

prešli kompetencie  zo štátu na mestá. Vtedy mal štát  dva obrovské balvany - školstvo 

a miestne komunikácie. VÚC to riešilo tak, že zobralo úver, ale mesto nemôže zobrať úver vo 

výške, aký by školstvo potrebovalo, pretože zadlženosť mesta je taká, aká je. V školstve bol 

obrovský investičný dlh, tento balvan zostal a my ho stále tlačíme. Štát dal obciam obrovské 

bremeno, štát musí aspoň čiastočne likvidovať dlh, ktorý má voči školám. 

Ing. Milan Liščák, poslanec MZ, poznamenal, že je otázkou, či normatívne 

financovanie škôl je šťastím alebo nešťastím. Normatív na žiaka školy je stanovený ako je 

a samosprávy sa s tým musia vyrovnať. Novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní určuje počty žiakov v triedach, čo je v právomoci zriaďovateľa škôl. 

Demografický vývoj žiakov klesá. Vlastná racionalizácia spočíva v tom, že sa budú upravovať 

počty žiakov v triedach, v dôsledku čoho nebude potrebný taký počet učiteľov. K správe žiadal 

dopracovať počet učiteľov na školách. 

MUDr. Jozef Kanaba, poslanec MZ, poznamenal, že finančných prostriedkov v štáte 

ani v mestách niet. Aj v zdravotníctve ide o to, že buď bude jedna nemocnica dobre vybavená, 

alebo budú dve a obidve budú chátrať. Finančné prostriedky sa navyšovať nebudú, musíme 

hľadať zdroje. Treba sa odhodlať k racionalizácii, čo bude bolieť, ale musí to prísť. 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, poznamenal, že počty žiakov sa znížili, v správe 

chýba počet učiteľov v školách. 

Ing. Milan Liščák, poslanec MZ, poukázal na to, že existujú normatívy počtu učiteľov 

na počty žiakov na školách. Žiadal dopracovať, koľko je učiteľov na I. a II. stupni ZŠ a potom 

sa uvidí, či na školách nie je prezamestnanosť. Žiadal predložiť správu o skutočnom počte 

učiteľov v školách na území mesta Čadca. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

33/2012 

 

 

K bodu 9)       

Schválenie odmien neposlancom – členom komisií Mestského zastupiteľstva Čadca 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

34/2012 
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K bodu 10)       

VZN Mesta Čadca o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác 

právnických a fyzických osôb – podnikateľov na území mesta Čadca 

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

V diskusii Mgr. Ing. Jozef Vražel, poslanec MZ, poukázal na to, že v správe v čl. 1 

odst. 2 vo vete ... „zariadenia sa nachádzajú na území mesta Čadca, a ktoré môžu byť 

postihnuté povodňou“  žiadal spojku “a“ odstrániť. 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia MsÚ, poznamenal, že veta je citovaná zo 

zákona. 

Taktiež Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, vyzval JUDr. Zuzanu Cenigovú, 

vedúcu právneho oddelenia MsÚ, aby sa k tomu vyjadrila. Podľa jej vyjadrenia veta tak, ako 

je citovaná, je z právneho hľadiska správna. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

35/2012 

 

 

 

K bodu 11) 

Stanovenie platu primátora Mesta Čadca 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

36/2012 

 

 

K bodu 12) 

Valorizácia platu hlavného kontrolóra Mesta Čadca 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

37/2012 

 

 

K bodu 13) 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Čadca za rok 2011 

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

V diskusii Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, poznamenal, že svoj príspevok bude čítať, 

nakoľko hlavný kontrolór mu vkladá do úst slová, ktoré nepovedal. V správe o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011 poukázal na konkrétne nedostatky – zmätky 

v dátumoch a v zákone, ktorý kontrolór v správe citoval. Je neprípustné, aby hlavný kontrolór 

zavádzal poslancov. Po skončení MZ povedal, že je ochotný kedykoľvek so správou pomôcť 

v zmysle svojich poznámok a požiadaviek, aby bola správa v poriadku. Keď prišiel za 

hlavným kontrolórom do kancelárie, tento ho drzo napadol a snažil sa mu vnútiť slová, ktoré 

nepovedal. Navštívil primátora a oznámil mu, že nemieni s hlavným kontrolórom ďalej 

jednať. Na základe tohto bol pozvaný Ing. Klučkom - otcom hlavného kontrolóra na 

stretnutie, kde mu vytkol, že osočoval jeho syna a poškodil mu dobré meno. Ing. Klučka po 

hodinovej rozprave priznal, že vytknuté veci v správe boli pravdivé a oprávnené. Ak bola 

správa dobrá, prečo ju teda do tohto MZ zmenil, sú zmenené dátumy v kontrolách, ktoré teda 

vlastne platia. Hlavný kontrolór kontroloval sťažnosti podľa zákona, ktorý neplatil. Aj v tejto 

správe sú veci, ktoré do nej nepatria. Ide o správu, nie o úvahu hlavného kontrolóra. Ďalej 

v správe píše o tom, že mu bolo odopreté právo vyjadriť sa v rozprave pred prijatím 
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uznesenia. Bol procedurálny návrh a pán primátor trval na tom, že mu slovo neudelí, ale aj 

na jeho príhovor bolo slovo hlavnému kontrolórovi udelené. Tam následne hlavný kontrolór 

priznal, že zákon tam zabudol vpísať a chyby v dátumoch urobil preto, lebo si správu robil 

sám, nakoľko tam nemá žiadneho pracovníka, a teda je pracovne vyťažený. Ďalej Ing. Drobil 

poznamenal, že nebol na MZ, keď sa schvaľoval plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

na rok 2011 a určite by mu odtiaľ vyčiarkol body ako vypracovanie stanoviska hlavného 

kontrolóra k záverečnému účtu a vypracovanie plánu kontrolnej činnosti. Nejde o kontrolnú 

činnosť, ale o pracovné úlohy HK. Tiež sa ho dotazoval, kto mu vypracoval poverenie č. 

1/2011 podľa zákona, ktorý už neplatil a prečo pracoval na základe tohto poverenia. Vyzval 

hlavného kontrolóra, aby sa k nemu nesprával drzo, či pracovník alebo hlavný kontrolór má 

názor poslanca prijať a rešpektovať ho. Tiež, ak poslanec zistí nedostatky a prijme sa na ich 

odstránenie uznesenie, treba ho realizovať. V závere predniesol návrh uznesenia, ktorý 

poslanci schválili. 

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór mesta, poznamenal, že správa o kontrolnej 

činnosti vychádza z plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór nie je zo 

zákona povinný riešiť sťažnosti a petície, ale napriek tomu ich riešil. Mesto Čadca nemalo 

vypracovanú alebo schválenú smernicu alebo zásady na vybavovanie sťažností. On ju 

vypracoval, ale to nikto neocenil. Správy z kontrolnej činnosti má u seba, každý poslanec mal 

možnosť si ich uňho pozrieť. Čo sa týka správ, tieto nemusia obsahovať termíny kontrol, ale 

majú obsahovať, či boli kontroly splnené a s akým výsledkom, či boli so závadami alebo bez 

závad. Čo sa týka uvedených vytknutých termínov v správe, ospravedlnil sa s tým, že išlo 

o jeho chybu. Tiež nepopiera, že Ing. Drobil bol uňho v kancelárii a zarazila ho vec, že Ing. 

Drobil tvrdil, že žiaden záznam z kontroly nie je a u kontrolóra záznam nie je znamená, že 

kontrola nebola vykonaná.  Kontrolór poznamenal, že ak má byť záznam, musí byť kontrola. 

Keďže kontrola neprebehla, nemôže byť ani správa. Môže si to vypočuť aj na nahrávke mesta, 

ktorú má aj on u seba a ktorú mu hocikedy pustí. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, že nikdy voči práci hlavného 

kontrolóra nemal výhrady. Dotazoval sa ho, akým právom má záznam, kto mu ho dal, koho oň 

požiadal, keď vnútorná smernica mesta jasne hovorí, kto si môže záznam vyžiadať a kto môže 

s ním manipulovať. Vyzval hlavného kontrolóra, aby tento záznam odovzdal, nakoľko ide 

o porušenie uznesenia. Na otázku, od koho záznam dostal, povedal, že nebude odpovedať 

a záznam neodovzdá. 

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór mesta, po prečítaní uznesenia, vyzval poslancov, 

či si uvedomujú, čo po ňom žiadajú. Chcú po ňom niečo, čo urobiť nemôže, kontrola je 

urobená, podpísaná, výhrady boli ku správe, nie ku kontrole. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

38/2012 

 

K bodu 14) 

Správa o výsledkoch kontroly 

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

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór Mesta Čadca, po hlasovaní poukázal na to, že 

poslanci k predloženej správe nemali námietky. Keď bude písať ďalšiu správu o výsledku 

kontroly za rok 2011 alebo 2012, zas mu tam poslanci napadnú, že niečo správa neobsahuje, 

ale keď správu predkladá, nemajú k nej námietky. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, že je na poslancoch, aby možno 

pripravili iný plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Pozval hlavného kontrolóra na 

rokovanie s vedením mesta, kde sa bude prejednávať aj porušovanie smerníc a bude rád, keď 

sa ho zúčastnia aj niektorí poslanci. Ako pozná Ing. Drobila, určite chcel JUDr. Klučkovi len 
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pomôcť. Aj on ako primátor sa musí radiť tak so staršími ako aj s mladšími a prijať od nich 

názor, keď je dobrý, niekedy aj s pokorou.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

39/2012 

 

K bodu 15) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

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

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Pavol Korček, Čadca, SNP 740/46 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: KOVELO elektro, spol. s r. o., Čadca, Námestie 

slobody 58/17 

 

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

2259 

V diskusii Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ, navrhol, aby bol pozemok firme JAMA-

GASTRO o výmere 614 m
2
 odpredaný za cenu 10 000,-- € a nie za kúpnu cenu v zmysle 

znaleckého posudku, čo bolo poslancami schválené. 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľnostíÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Čadca, Matičné 

námestie 1617 

 

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

40 - 43/2012 

 

 

Rôzne 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, poznamenal, že keď sa zrušila ZŠ na Ul. A. 

Hlinku, všetci učitelia boli začlenení do vyučovacieho procesu. V ZŠ J. A. Komenského je 

polovica žiakov oproti roku 2002/2003. Ak sa tam bude uvažovať s racionalizáciou, treba 

uvažovať aj o tom, kde sa budú učitelia do budúcna začleňovať. Ďalej poukázal na zákon 

platný od 1. 11. 2011, ktorý ukladá obci riešiť otázku túlavých psov na území obce. Dotazoval 

sa, ako toto obec rieši. Tiež sa dotazoval, prečo pri odpredaji pozemku firme JAMA-GASTRO 

sa kúpna cena navýšila  na 10 000,-- €. Chcel sa opýtať na dôvod, ale nedostal slovo, a preto 

sa zdržal hlasovania. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, že momentálne nevie povedať, 

či by sa pri prepúšťaní v školstve ihneď našli ďalšie voľné miesta. Čo sa týka túlavých psov, 

sú 3 záchytné koterce, umiestnené v areáli mestského podniku služieb. Do budúceho MZ sa 

pripraví materiál a urobí sa dohoda s tým, u koho budú psy umiestnené. 

Pavol Štrba, poslanec MZ, poznamenal, že Čadečka je zberňou túlavých psov, vozia 

tam a vypúšťajú psy. Čo sa týka ciest, občania si myslia, že za údržbu každej cesty je 

zodpovedné mesto. Nech je každá cesta označená tabuľkou, kto ju spravuje. 

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, poukázala na dezolátny stav ciest na Ul. 

mierovej  a na sídlisku Kyčerka. 

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, žiadal urobiť poriadok s členmi komisií pri MZ Čadca. 

Prejednávajú sa dôležité body, členovia sa zasadnutí nezúčastňujú. Možno by bolo dobré, 

keby bolo v komisiách menej členov, ale hlavne tých, ktorí majú v nich záujem pracovať 
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a zúčastňovať sa zasadnutí. Poďakoval za nový prístup členov mestskej polície k občanom. 

Navštívili aj jeho, pýtali sa na jeho názor, čo by sa dalo zlepšiť. 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, poznamenal, že aby sa zlepšila dôveryhodnosť 

občana k políciám, musia sa prijať urgentnejšie opatrenia a hlavne rozviazať im ruky. 

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, poukázal na to, že na cintoríne na Horelici sa 

osadila rampa, čím sa zabránil prístup imobilných občanov na cintorín, kto má kľúč. Žiadal 

dať do pôvodného stavu komunikáciu v spodnej časti Horelice, sú tam výtlky. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, že spolupráca mesta s políciou 

je dobrá. Čo sa týka závory na cintoríne na Horelici, urobila sa preto, aby z toho miesta ľudia 

neurobili smetisko. 

Ing. Peter Lariš, riaditeľ MPS Čadca, poznamenal, že na cintoríne bude osadená 

tabuľa, u koho kľúč od cintorína bude.  

Mgr. Eduard Gábriš, požiadal o pokračovanie prác na cintorína na Horelici, nie je 

dokončený prístrešok, skultúrnenie okolia a objektu. Kapacita cintorína nebude stačiť, žiadal 

pripraviť alternatívy, ako sa bude tento problém riešiť. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, že aj cintorín U Krkošky je na 

skale, niekedy sa hroby kopú pomocou zbíjačiek. 

František Kučák, poslanec MZ, požiadal o vyjadrenie, v akom štádiu je otvorenie 

kuchyne v ZŠ na Ul. M. R. Štefánika. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, že pokiaľ sa nájdu finančné 

prostriedky, bude aj kuchyňa, ale musí byť aj dostatočný počet stravníkov, aby to bolo 

efektívne. 

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, poďakoval vedeniu mesta cez dopravu a mestskú 

políciu za sprejazdnenie prechodu na Kysuckej ceste, úsek bol veľmi nebezpečný. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poďakoval poslancom za účasť a pozval ich 

dnes do domu kultúry na vystúpenie súboru. Upriamil ich pozornosť na ďalší ročník 

Palárikovej-Rakovej, poslanci pozvánky dostali, na pietnu spomienku na občanov, ktorí 

zahynuli počas II. svetovej vojny, na pietnu spomienku na cintoríne občanov židovskej 

komunity a na slávnostné udelenie Čestného občianstva Mesta Čadca manželom Kužmovcom 

v obradnej sieni v piatok 4. mája. 

 

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          JUDr. Jozef Pajer 

I. overovateľ           II. overovateľ    

 

   

 

Zapísala: Daniela Grochalová 
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