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Z á p i s n i c a 

 

z 8.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 21. novembra 2013 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 23 poslancov. 

 

 

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

mesta Čadca, vedúci oddelení MsÚ Čadca,  zástupca náčelníka MsP,  riaditelia riadených 

príspevkových organizácií mesta Čadca, zástupcovia médií, kronikárka mesta, občania mesta.  

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

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

 

Ing. Milan Gura    - primátor mesta Čadca 

František Kučák    - poslanec MZ 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

JUDr. Ján Macura    - poslanec MZ 

Jozef Beleš     - poslanec MZ 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

Ing. Ján Drobil     - poslanec MZ 

JUDr. Jozef Pajer    - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

Ing. JUDr. Jozef Vraţel   - poslanec MZ 

PaedDr. Mária Blendovská   - poslankyňa MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

MUDr. Anna Korduliaková   - poslankyňa MZ 

Oľga Kostková    - poslankyňa MZ 

Ing. František Šury    - vedúci oddelenia ÚP a IČ MsÚ Čadca 

Ing. Ferdinand Gonščák   - vedúci referátu  dopravy  MsÚ Čadca 

Mgr. Marián Fúrik  - vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeţe  

                                                                         a športu MsÚ Čadca 

Ing. Emília Ďuranová    - vedúca referátu ţivotného prostredia  

                                                                         a odpadového hospodárstva MsÚ Čadca 

JUDr. Ján Klučka    - hlavný kontrolór Mesta Čadca 

Mgr. Eduard Gábriš    - predseda predstavenstva ZZO Čadca, a.s. 
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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/  Informatívna správa o činnosti a výsledku hospodárenia MTS, a.s. za rok 2012 

 3/ Informatívna správa o činnosti a výsledku hospodárenia ZZO Čadca, a.s. za rok  

        2012    

4/  Návrh uzatvorenia zmluvy o výpoţičke / bezplatnom uţívaní / majetku mesta 

      v správe Dombytu Čadca        

5/  Návrh na prenájom nebytového priestoru REŠTAURÁCIE  v športovej hale 

        ul. Športovcov č. 2581 Čadca 

 6/  Vyhodnotenie zimnej údrţby 2012/2013 a mestský operačný plán zimnej údrţby pre  

        zimné obdobie 2013/2014 

 7/  VZN Mesta Čadca o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych 

        komunikáciách v meste Čadca č. 142/2013 

 8/  Doplnok č. 2 k VZN Mesta Čadca o dani za uţívanie  verejného priestranstva č.  

     81/2008 

9/  VZN o Trhovom poriadku Trhoviska I., na Palárikovej ul., parc. CKN 587/1, 587/2         

10/ Návrh VZN  Mesta Čadca o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a s  drobnými  

        stavebnými  odpadmi, vrátane biologicky rozloţiteľných  kuchynských a  

        reštauračných odpadov  od prevádzkovateľa kuchyne a  elektroodpadov z   

         domácnosti  na území mesta Čadca 

 11/ Návrh VZN  Mesta Čadca o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  

        stavebné odpady,  ktoré vznikli na území mesta Čadca         

12/ VZN Mesta Čadca č. 143/2013 o dani z nehnuteľností,  dani za psa, dani za  

        ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na  

        kalendárny rok 2014  

13/ Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie Mesta Čadca        

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

        a školského zariadenia za školský rok 2012/2013  

 15/ Predloţenie ţiadosti o finančný príspevok v rámci Operačného programu   cezhraničnej 

spolupráce SR-ČR  2007-2013 - „Čadca - Mosty u Jablunkova, šanca pre zachovanie 

ţivotného prostredia a rozvoj krajiny v slovensko-českom 

         pohraničí “            

16/ Správa o výsledkoch kontroly  

17/ Kúpa, predaj a nájom  nehnuteľností 

18/ Rôzne        

19/ Záver 
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R o k o v a n i e 

 

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

primátor mesta Čadca. 

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

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

bolo prítomných 23 poslancov, takţe MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 Na zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, 

prizvaných a ostatných prítomných. 

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

poslancov MZ Čadca. 

 

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

 

 

K bodu 1) 

Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa 

zápisnice 

  

Overovatelia:   Mgr. Martin Klimek 

                       Mgr. Viera Strýčková                  

 Návrhová komisia:  Ing. Milan Liščák 

    Ing. Ján Drobil                    

 

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 

         Ing. František Prívara, poslanec MZ 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

87/2013 

 

 

K bodu 2) 

Informatívna správa o činnosti a výsledku hospodárenia MTS, a.s. za rok 2012 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

88/2013 
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 K bodu 3)  

  Informatívna správa o činnosti a výsledku hospodárenia ZZO Čadca, a.s. za rok 

  2012    
 

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

Vladimír Malík, poslanec MZ, vyslovil podporu Mgr. Gábrišovi, pretoţe to v danej 

situácii nemá ľahké. Uviedol, ţe nepozná dôvod, prečo sa zmenila forma dotácie zo strany 

mesta voči ZZO. Ţiadal, aby mu to vysvetlil niekto z vedenia mesta.  

Poukázal na nárast zisku z fitnescentra, sauny,  solária a  letnej terasy.  Uviedol, ţe 

v minulosti mu bolo vytýkané, ţe na plavárni dané aktivity vybudovali, avšak teraz sa ukázalo, 

ţe trend bol dobrý a je z toho zisk.  Uviedol, ţe v letných mesiacoch bol  denný zisk z pokladne 

500-600 EUR.  Je to raz toľko, ako keď letná terasa nebola. V závere zaţelal  Mgr. Gábrišovi 

pevné nervy.  

Mgr. Eduard Gábriš, predseda predstavenstva ZZO Čadca, a.s. poukázal na aktivity, 

ktoré sa  rozbehli v rokoch 2008-2009, predovšetkým na fitnescentrum, ktoré uţ dnes 

kapacitne nepostačuje. Vyslovil súhlas s poslancom Malíkom.  

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, sa dotazoval, či bol robený audit, a ak áno, tak aký bol 

jeho výsledok.  

Mgr. Eduard Gábriš, predseda predstavenstva ZZO Čadca, a.s. uviedol, ţe audit bol 

robený, ale nie z pozitívnym výsledkom. Následne prečítal úryvok z auditu – vykázaný 

výsledok hospodárenia spoločnosti bol ovplyvnený čiastkou  29 072 EUR, ktorá 

predstavovala zníţenie nákladov za dodávky tepelnej energie za obdobie rokov 2009-2011. 

V prípade, ak by daný vplyv neexistoval, tak by  vykázaná strata  za rok 2012 by bola ešte 

väčšia.  

Zároveň upozornil na text – upozorňujeme na existenciu faktov, ktoré navodzujú významné 

pochybnosti  o schopnosti spoločnosti zabezpečiť nepretrţité trvanie spoločnosti, vzhľadom 

na to, ţe k 31.12.2012 po  a/ objem záväzkov prevyšuje objem majetku spoločnosti o sumu 41 

tis. EUR  a po  b/ objem akumulovaných strát spoločnosti dva a pol násobne  presiahol 

hodnotu základného imania po  c/ spoločnosť vykázala záväzky po lehote splatnosti vo 

významnom objeme 50 906 EUR. Všetko bolo spôsobené najmä tým,  ţe v tomto roku nebola  

poskytnutá dotácia.   

PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ,  sa poďakovala za všetky aktivity, ktoré 

sa organizujú pre občanov mesta. Zvlášť sa poďakovala za letnú a jesennú školu plávania pre 

deti. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

89/2013 

 

 

K bodu 4 ) 

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

Dombytu Čadca        

 

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

Vladimír Malík, poslanec MZ, sa dotazoval, či sa pri zozname budúcich bezplatných 

uţívateľov  nedalo s kaţdým klubom  komunikovať osobitne, pretoţe kaţdý klub hospodári 

s iným finančným obnosom. Uviedol, ţe napr. LOKOMOTÍVA  má iný majetok ako  stolno- 

tenisový  klub.   

Ján Kantorík, riaditeľ Dombytu, uviedol, ţe  začiatkom septembra boli na jednanie 

prizvané všetky kluby. Všetci deklarovali, ţe od mesta dostavajú malé dotácie. Na základe 
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prejednania danej situácie aj s vedením mesta odsúhlasili bezplatné uţívanie. Jedná sa 

o kluby, ktoré majetok nemajú.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe vyťaţenosť športových hál je cca 

30-40 % navyše. Poţiadal poslancov, aby dané uznesenie podporili.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

90/2013 

 

 

K bodu 5) 

Návrh na prenájom nebytového priestoru REŠTAURÁCIE  v športovej hale  ul. Športovcov 

č. 2581 Čadca 

 

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

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, upozornil, ţe keď v minulosti schvaľovali danú 

zmluvu, bolo to  spochybňované aj tými, ktorí súhlasili. V tom období to bolo na viacej rokov, 

teraz sa jedná o dobu 15 rokov.  Upozornil, aby si poslanci uvedomili, čo odhlasujú, aby boli 

lojálni a féroví  a aby neznevaţovali to, čo schvália.  

JUDr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, uviedol, ţe je toho názoru, ţe daný  priestor  

začne konečne  fungovať. Čo sa týka systému, nemá k tomu zásadne pripomienky, len 

upozornil na to, ţe ponuka bola vypísaná ináč, ako je uznesenie. Následne uviedol, ţe ak 

niekto investuje a odíde skôr, tak sa doţaduje náhrady. V zmluve  je potrebné zakotviť, ţe 

majetok  pri jeho odchode ostane majetkom mesta. Ďalej upozornil na dobu 15 rokov, pretoţe 

ustanovenia §9 a §12 zákona č. 116/1990 Zb. z. hovoria, kedy môţe byť okamţité zrušenie 

a pod. Tieţ upozornil, ţe v ponuke  -  15.8.2013 zákon č. 428/2002 Z.z. skončil platnosť 30.6. 

2013  a 1.7.2013 bol nahradený zákonom č.  122/2013. Upozornil, ţe je uvedený neúčinný 

zákon.  Uviedol, ţe kde niet ţalobcu, niet ani sudcu a ak boli problémy v minulosti, môţe sa 

stať, ţe daný reţim niekto napadne.  

Ján Kantorík, riaditeľ Dombytu, uviedol, ţe všetci dobre vedia, v akom stave sa dané 

priestory nachádzajú. Aby mohli daný priestor prevádzkovať, museli by do nich investovať 

nemalé mnoţstvo finančných prostriedkov.  Informoval, ţe daný priestor sa neprevádzkoval 

rok a pol.  Ohľadne ponuky uviedol, ţe ju navýšili o 5 EUR. Do ponuky sa prihlásila len jedna 

spoločnosť, a preto ju predloţili do MR a MZ.  

Za nesprávnosť zákona sa ospravedlnil a uviedol, ţe  pracovníčka, ktorá  materiál robila, 

pravdepodobne zmenu prehliadla.   

František Kučák, poslanec MZ, je toho názoru, ţe priestor prenajať musíme. Jedná sa 

o cca 260 m
2
 za 260 EUR/1 mesiac. Upozornil, ţe v zmluve by mal byť zakotvený účel 

vyuţitia, akým spôsobom bude nový nájomca investovať, kedy, dokedy a koľko zainvestuje. 

Poukázal, aby to neostalo na nejakom prísľube s tým, ţe  majiteľ tam bude skladovať  

kartónové krabice  pre svoj obchod a priestor  tak bude  rovnakým spôsobom chátrať ďalších 

5-8-10 rokov. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe zmluva bude pripravená tak, aby 

bola jasná a jednoznačná a bude zverejnená. Zmluva bude mať tie parametre, ţe účel, na 

ktorý to schvaľujeme, musí byť. Uviedol, ţe určite tam nebude sklad.  

Ján Kantorík, riaditeľ Dombytu, uviedol, ţe zmluvu budú pripravovať v spolupráci 

s mestom. Bude riadne odkontrolovaná a daná na internet tak, ako kaţdá iná zmluva.  

V predbeţnom jednaní, ktoré bolo s nájomcom deklaroval, ţe podmienky budú také, aby boli 

v súlade so zákonom, ale aj  so záujmami mesta a Dombytu.  
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Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

91/2013 

 

 

K bodu 6) 

Vyhodnotenie zimnej údržby 2012/2013 a mestský operačný plán zimnej údržby pre    zimné 

obdobie 2013/2014 

 

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

         Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, k  poradiu udrţiavania chodníkov v zimnej údrţbe 

uviedol, ţe  v prvom poradí sa vytratila ul. J. Kollára. Poznamenal, ţe po danom chodníku 

chodí denne minimálne 600 občanov.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe danú  ul.  viedli ako  ul. Bajzova, 

tzn., ţe je v prvom poradí.   

Ing. Ferdinand Gonščák, vedúci referátu, uviedol, ţe ul. J. Kollára doplní, s čím bol 

všeobecný súhlas poslancov.   

   

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

92/2013 

 

 

K bodu 7) 

VZN Mesta Čadca o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych 

komunikáciách v meste Čadca č. 142/2013 

 

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

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe pre neho je veľmi citlivým problémom  

Palárikova ul. a Matičné námestie. Uviedol, ţe Palárikova ul. je veľmi dlhá ul. Ak by sa 

jednalo  len o Palárikovu ul. napr.  pod políciou, tak  by súhlasil, ale aby sme  daným 

spôsobom rozširovali a  ,,cpali“ autá na pešiu zónu,  tak s tým sa zmieriť nevie.  Vo VZN by 

malo byť definované, čo je Palárikova ul. a  podľa toho bude aj hlasovať.   Je toho názoru, ţe 

daná ul. – pešia zóna  je prepchatá. Neustále sa hovorí, ţe tam autá  nemajú byť, ale stále sú 

tam. Rovnako aj Matičné námestie, čo sa myslí pod Matičným  námestím. Je to napr. pred 

Domom kultúry, kde sa parkuje a nemalo by sa parkovať alebo sa jedná o iný priestor.                                     

Je potrebné poveda,ť o čo sa jedná.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe ak je ulica, tak majú právo 

vyhradiť parkovacie miesto. Parkovacia sluţba bude súčasťou jednej ulice, tzn., ţe  jedine 

tam, kde je to určené značkou a kde to je vyhradené. Ak je Palárikova ul. od Tatry aţ po 

políciu, pokiaľ nie je značka, kde sa parkovať môţe a kde nie sú vyznačené parkovacie  

miesta, môţe sa parkovať jedine  na danom priestore. Uviedol, ţe rozširujú parkovacie miesta 

na tých miestach, kde sú teraz. Budú vyšrafované a označené  značkami. Poznamenal, ţe sú 

súčasťou ulice.  

Nemusia sa obávať, ţe na Palárikovej ul. môţe zaparkovať ktokoľvek. Poukázal na kamerový 

systém, ktorý daných porušiteľov zachytáva. Uviedol, ţe  počas piatku a soboty  MsP udelila 

mnoho pokút občanom, ktorí na Palárikovej  ul. parkujú. Upozornil však, ţe na Palárikovej 

ul. je z 10- tich prípadov 9  aut, ktoré z Čadce nie sú.  

Ing. Ferdinand Gonščák, vedúci referátu, uviedol, ţe presne vymedzené úseky 

jednotlivých ulíc rieši nájomná zmluva medzi mestom a prevádzkovateľom parkovacieho 

systému, v ktorej sú presne špecifikované vymedzené úseky a aj m 
2
. 
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Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe on nevie – nepochopil, kde bude  na 

Palárikovej ul. značka. Rovnako poukázal  aj na  Matičné námestie.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe parkovanie je pod policajtmi a je 

vymedzené značkou.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe to malo byť  súčasťou VZN.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe to je vymedzené nájomnou 

zmluvou a parkovacími miestami, ktoré mesto odsúhlasilo. Nemôţe sa stať, ţe vyhradíme 

parkovacie miesta na pešej zóne.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe to nie je presné a nie je s tým spokojný.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe VZN je  zákon, ktorý hovorí, na  

ktorých uliciach vytvoríme parkovacie miesta. Poznamenal, ţe parkovacie miesta sú  uţ 

mnoho rokov vytvorené   na  úsekoch, kde robia poriadok.  

Informoval, ţe napriek tomu, ţe pri policajtoch bol parkomat, tak tam parkovali občania, 

ktorí neplatili. Museli sa tak dohodnúť ohľadne parkovacích miest pre inštitúcie. Ostatné 

parkovacie miesta sú platené a slúţia pre občanov a návštevníkov mesta Čadca.  

František Kučák, poslanec MZ, navrhol vypustiť z poplatku sobotu. Uviedol, ţe sobota 

je v meste málo frekventovaná. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poznamenal, ţe daným návrhom 

demotivujeme občanov mesta, pretoţe práve v sobotu medzi 8.00 hod. a 12. 00 hod. tu chodia 

návštevníci z okolitých dedín na nákupy a práve vtedy má parkovací systém najväčšiu záťaţ. 

Upozornil, ţe ak má občan mesta platiť od pondelka do piatku na parkovacích miestach, kde 

je parkovacia sluţba a návštevníci, ktorí tu prídu v sobotu, by neplatili, je to  proti občanom 

mesta Čadca.  

František Kučák, poslanec MZ, svoj návrh stiahol.  

Vladimír Malík, poslanec MZ, sa dotazoval na ulicu Staničnú. 

Ing. Ferdinand Gonščák, vedúci referátu, uviedol, ţe to je ulica od  cesty 1/11 po 

Beskyd. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, sa dotazoval, ktorá lokalita je Gočárova ul.  

Ing. Ferdinand Gonščák, vedúci referátu, uviedol, ţe v prípade  Gočárovej  ul. sa 

jedná o  parkovisko pri OSBD.  

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, ţe do budúcna by bolo vhodne priloţiť aj 

mapu, aby všetci vedeli, ktoré miesta sú na parkovanie.   

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe mapa sa uţ pripravuje.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

93/2013 

 

 

K bodu 8)       

Doplnok č. 2 k VZN Mesta Čadca o dani za užívanie  verejného priestranstva č.  

81/2008 

 

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

František Kučák, poslanec MZ, ohľadne parkovacieho systému na sídliskách, 

poţiadal, aby hľadali cestu, ako sa zbaviť tabúl a  vytvoriť parkovacie zóny s rezidenčnými 

kartami.  Uviedol, ţe je potrebné zmeniť systém parkovania na sídliskách, napr. zdravotne 

postihnutá osoba by mala mať širšie parkovacie miesto.  Poukázal tieţ na budovanie nových 

parkovacích miest.  
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Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

94/2013 

 

 

K bodu 9)       

VZN o Trhovom poriadku Trhoviska I., na Palárikovej ul., parc. CKN 587/1, 587/2         

 

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

         Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

95/2013 

 

 

K bodu 10)  

Návrh VZN  Mesta Čadca o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a s  drobnými stavebnými  

odpadmi, vrátane biologicky rozložiteľných  kuchynských a   reštauračných odpadov  od 

prevádzkovateľa kuchyne a  elektroodpadov z   domácnosti  na území mesta Čadca 

 

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

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, dal pozmeňujúci návrh – v príl. č. 1 – stojiská pre  

umiestnenie veľkoobjemových zberných  nádob počas zimných mesiacov doplnil - stojisko 

v časti Podzávoz u Krasňana a   stojisko – druhá zastávka na Podzávoze smer Milošová  

/poslancami MZ neschválené/.   

Ing. Emília Ďuranová, vedúca referátu, sa dotazovala u JUDr. Pajera, či myslí na  

zber objemných odpadov alebo kombinovaný zber, kde počas zimných mesiacov dávajú 

kontajnery. Uviedla, ţe u Krasňana je celoročný prístup pre zvoz KO.  

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ uviedol, ţe preto, lebo tam nie je, a je  tam veľká 

medzera. Je to jeho návrh, a chce aby sa o ňom hlasovalo.  

JUDr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ,  pripomenul, ţe v minulosti sa podarilo získať 2 

mil. EUR na projekt z hľadiska odpadového hospodárstva - integrované riešenie nakladania 

s komunálnym odpadom.  Uviedol, ţe sa zaviazali  na limity triedeného odpadu. Posledný 

termín je december 2016. Ak však nebudeme občanov motivovať k triedeniu odpadu, 

nedodrţíme dané podmienky a mesto bude musieť 2 mil. EUR vrátiť. Dal na zváţenie, akým 

spôsobom zabezpečíme , aby daný projekt bol  ako projekt úspešný a nie ako projekt fiasko  

Ing. Emília Ďuranová, vedúca referátu, čo sa týka triedeného zberu uviedla, ţe 

občania majú vytvorené všetky predpoklady na to, aby odpad triedili. Pre rodinné domy 

poskytujú vrecia, odpad zváţajú. Uviedla, ţe mesačne z odpadov, ktoré sa vytriedia  ide ešte 8 

kontajnerov na skládku, pretoţe občania  triedia zle. Je toho názoru, ţe teraz by sa to malo 

zlepšiť, pretoţe občan nebude mať dôvod dávať odpady do  vreca, keďţe mu bude pravidelne 

vyprázdňovaná jeho zberná nádoba. Doposiaľ, ak občania chceli ušetriť pri zvoze zmesového 

komunálneho  odpadu, tak hádzali do vriec všetko.  Uviedla, ţe zatiaľ je k dispozícii len jedna 

čítačka, avšak  uvaţujú o zakúpení  ešte jednej, aby dôsledne odkontrolovali štítky. Najlepších 

občanov, ktorí triedili, by tak  určitou formou odmenili. Je však pravdou, ţe 

z vyprodukovaného odpadu sa vytriedi len 10 %. Nevedia, ako ešte občanov donútiť, aby 

odpad triediť. Jedine len zvýšením poplatkov.  

Uviedla, ţe z 9 300 poplatkov  je vyrubených 7 731  poplatkov so zľavou.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe Ing. Ďuranová to vysvetlila veľmi  

jasne a jednoznačne. Súhlasí však aj s tým, čo bolo povedané aj pred príspevkom Ing. 

Ďuranovej.   

Uviedol, ţe sa o danej situácii rozprávali aj na MR. Všetko je  však  o výchove v rodinách a  

v školách,  na čo sa chcú aj zamerať. Poukázal na sériu prednášok, prezentačných materiálov 
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a pod. Pripravujú rôzne akcie tak, aby ľudia separovali. Dané akcie budú prebiehať v roku 

2014. Poukázal na západnú Európu, kde občania separujú a udrţujú poriadok.  

PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ, poţiadala, aby kaţdý, kto bude v styku 

s občanmi, im vysvetlil filozofiu daného VZN a rovnako aj následných VZN. Občania by mali 

byť dostatočne informovaní. Zároveň poţiadala, aby bolo v Čadčane uverejnené, prečo 

prijímame dané VZN. Ohľadne separovania súhlasila s primátorom. Uviedla, ţe danej téme 

sa veľmi dlho venovali aj na MR. Budú pripravované rôzne akcie, aby občania  zistili, ţe sa 

im oplatí separovať.  

Jozef Beleš, poslanec MZ, uviedol, ţe daný návrh VZN  je potrebné podporiť. Súhlasí 

s ním.   

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

96/2013 

 

 

 K bodu 11)    

 Návrh VZN  Mesta Čadca o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné   stavebné  

odpady,  ktoré vznikli na území mesta Čadca         

 

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

         Vladimír Malík, poslanec MZ,  poukázal na rozhodnutie o povinnosti  uhradiť poplatok 

za KO, ktorý je vypočítaný na základe podkladov poskytnutých správcom bytu za rok 2012. 

Dotazoval sa, komu má dať potvrdenie  o štúdiu dieťaťa.  Uviedol, ţe bol  na MsÚ na 

podateľni, kde mu bolo povedané, ţe oni nepotrebujú potvrdenie o štúdiu jeho syna, pretoţe 

im prichádza od správcu, koľko je ľudí v byte a  ktorý je vyrubený podľa počtu osôb 

a vývozov. Uviedol, ţe následne išiel na BYTY s.r.o., kde mu bolo povedané, ţe oni zo zákona 

od neho nemôţu niečo také ţiadať, tzn., ţe má potvrdenie o štúdiu svojho syna, ktoré nemá 

kde odovzdať. Poznamenal, ţe by bolo potrebné v tom urobiť poriadok.  

Ďalej  poukázal na §3 bod  1 ods. b, kde je uvedené, ţe potvrdenie o štúdiu mimo mesta a 

potvrdenie o poskytovaní ubytovania. Uviedol, ţe mnoho mladých ľudí nebýva na internátoch, 

ale u príbuzných. Je zbytočné dávať potvrdenie o poskytovaní ubytovania, ak niekto donesie, 

ţe študuje v Košiciach, tak pravdepodobne večer po škole nepríde do Čadce produkovať 

odpad. Navrhol, aby z bodu b/ vypustili časť – potvrdenie o dennom štúdiu mimo mesta Čadca 

/poslancami MZ schválené/.   

Poukázal na to, ţe jeho syn býva u sestry v Bratislave. Informoval sa, či má dať nejaké čestné 

prehlásenie, ţe  mu poskytuje ubytovanie. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ vyjadril súhlas s poslancom Malíkom, pretoţe on sa 

na BYTY s.r.o.  stretáva  s nezrovnalosťami, lebo  občania nevedia, kde majú potvrdenie 

odovzdať. Podľa jeho názoru by potvrdenia malo preberať mesto a nie BYTY s.r.o. Poţiadal 

vo VZN o  nápravu.   

Ing. Emília Ďuranová, vedúca referátu, čo sa týka bytových domov, uviedla, ţe tam 

boli dané osobomesiace. Poukázala na to, ţe osobomesiace napadla aj prokuratúra. Pri 

osobomesiacoch  dával domovník správcovi bytového domu údaje za kaţdý mesiac, koľko 

bolo v byte ľudí. Uviedla, ţe  v rodinných domoch bolo  30 %  zníţenie poplatku,  ak sa 

poplatník doma nenachádzal. V bytových domoch mali 100% zľavy. Napr. mesiac nebol 

študent doma a uţ mali 100 % zľavu. Doplácali na to však ostatní občania, ktorí v bytovom 

dome bývali. Uviedla, ţe na jedného  občana  v jednej bytovke vyšiel poplatok aj 40 EUR a na 

niekoho 1,90 EUR. Uviedla, ţe majú problémy získať dané údaje  o osobomesiacoch od 

správcov bytov, pretoţe poţadujú, aby im za to zaplatili.  Poznamenala, ţe občanom vyrubili 

poplatky podľa údajov poskytnutých správcom bytov. Po doručení rozhodnutia príde na MsÚ 

alebo dá odvolanie, ţe správca bytov poskytol zlé údaje. Zároveň ţiada, aby mu bol poplatok 
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znova prepočítaný. Avšak, ak by chceli výmer prerábať, museli by prepočítavať celú bytovku. 

Uviedla, ţe preto idú na daný systém, tzn., ţe od 1.1.2014 budú dané zľavy a odpustenie 

poplatku len poplatníkovi ktorý predloţí doklady  o tom, ţe viac ako 90 dní v roku sa zdrţiava 

mimo mesta Čadca.  

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, ţe danú tému začal preto, lebo je správca 

bytového domu. Uviedol, ţe prešiel všetkých nájomníkov v byte a  zapísal všetky 

osobomesiace;, potom,  keď mu  nesedelo rozhodnutie, ktoré mu prišlo z mesta, tak prišiel na 

MsÚ, kde mu ukázali papier, ktorý nesedel s tým, čo zaniesol na BYTY s.r.o. 

MUDr. Anna Korduliaková, poslankyňa MZ, sa dotazovala, či odpúšťanie časti 

poplatku za neprítomnosť osoby je paušálne, zákonom alebo to robia všetky mestá.  Má 

osobnú skúsenosť – jej brat býva v Tunise, ale trvalé bydlisko má v Banskej Bystrici a  smeti 

platí sústavne. V  prípade, ţe zabudne smeti zaplatiť,  postihuje ho exekútor.  

Ing. Emília Ďuranová, vedúca referátu, na margo poslanca Malíka  ohľadne 

potvrdenia uviedla,  ţe ak napr.  študent študuje v Ostrave, ale domov dochádza kaţdý deň, či 

je alebo nie je ubytovaný potvrdenie  potrebujú, aby mu  poplatok vedeli odpustiť. Je toho 

názoru, ţe dané potvrdenie je na mieste.   

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe zľavy nemohli poskytovať, pretoţe 

na podnet niektorých poslancov to prokuratúra vrátila.  

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, ţe je potrebné presne určiť, aké potvrdenie  

predloţiť o poskytovaní  ubytovania.  

Ing. Emília Ďuranová, vedúca referátu, uviedla, ţe postačí  potvrdenie, ţe za študenta 

platí rodina v Košiciach odpad.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe v daných ojedinelých prípadoch 

budú rešpektovať aj čestné prehlásenie.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

97/2013 

 

 

K bodu 12)    

VZN Mesta Čadca č. 143/2013 o dani z nehnuteľností,  dani za psa, dani za  ubytovanie, 

dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2014  

 

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

         Ing. Ján Drobil, poslanec MZ,  uviedol, ţe cena za komunálny odpad je jedna 

z najniţších na Slovensku a na druhej strane je daň za psa, ktorá je vo výške 66 EUR, čo nemá 

na Slovensku ţiadnu konkurenciu. V priebehu minulého  mesiaca zisťoval v 37 mestách výšku 

dane za psa  /od Košíc, Ţiliny aţ po Bratislavu/, ale nikde nemali daň za psa  v byte 

a v bytovom dome viac  ako 40 EUR. Konkrétne osobne sa bol  pozrieť na sídlisku Karlova 

Ves  v Bratislave, kde bola daň za psa 40 EUR. Taktieţ prešiel aj okolité sídliská, kde boli 

dané nádoby na psie exkrementy, sáčky a jednorazové rukavice.  

Uviedol, ţe ani on nie je spokojný s tým ako vyzerajú v Čadci sídliská, hlavne po zime. Všade 

je mnoţstvo psích exkrementov. Nie je spokojný s tým, ţe psy  behajú po pieskoviskách, kde sa 

hrajú malé deti. Dotazoval sa, čo robíme preto, aby to tak nebolo.  Poukázal na to, ţe sú  dve 

skupiny ľudí. Jedná skupina  navrhuje zvýšiť poplatok za psa na 100-200 EUR, avšak podľa 

zákona je moţný najvyšší poplatok 66 EUR. Ak by sme zvýšili poplatok, trestali by sme tých 

nepravých, pretoţe je toho názoru a aj na základe skúseností  vie, ţe tí, čo daň zaplatia, si 

psie exkrementy zbierajú a nerobia neporiadok. Platcovia daných daní sú prevaţne osamelí 

dôchodcovia, ktorí majú psa ako spoločníka  alebo sú to rodiny s malými deťmi, kde rodičia 

vychovávajú svoje deti  k láske k zvieratám. Pes tam je v podstate členom rodiny. 
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Navrhovanou vysokou daňou nútime majiteľov psov, ţe ho neprihlásia, pretoţe náklady na 

psa sú pomerne vysoké alebo zákon obchádzajú tým, ţe si psa prihlási v okrajovej 

časti u známeho za 5 EUR, a tak ušetrí 51 EUR.  V bytových domoch a v panelákoch v Čadci  

je oficiálne prihlásených  471 psov. Podľa jeho odhadu je ďalších cca 500 psov 

neprihlásených a práve uvedení neplatíči    spôsobujú znečisťovanie ţivotného prostredia.  

Práve na nich by sme sa mali zamerať. Veľkú rolu by v danom prípade mala zohrať mestská 

polícia.  Formou osvety, výchovnými a  finančnými postihmi by apelovala na majiteľov psov, 

aby si ich prihlásili  a neznečisťovali sídliská. Uviedol, ţe aj poslanci majú svoju úlohu 

v danej oblasti, avšak je toho názoru, ţe si ju adekvátne neplnia. Bolo by vhodné, aby sa na 

problém ohľadne psov zamerali viacej, prípadne nenahlásených psov ohlásili 

a spolupracovali s mestskou políciou. Poznamenal, ţe aj keď je  počet mestských policajtov 

nízky a nepostačuje na všetko, je za to, aby sa mestská polícia jeden týţdeň zamerala na 

sídlisko Kýčerka a druhý týţdeň na sídlisko Ţarec. Uvedeným spôsobom by tak  bytové domy 

určitým spôsobom monitorovala. Uviedol, ţe najlepšie by to bolo v dvoch časových pásmach 

– ráno od 6.30 hod. do 8.30 hod. a večer od 17.00 hod. do 19.00 hod.  

Uviedol, ţe by uvítal, ak by  náčelník MsP povedal, koľko pokút udelili psičkárom, ktorí 

známku nemajú a ktorí znečisťujú ţivotné prostredie.  

Uviedol, ţe na to, aby sa situácia zlepšila, by sme  určite nemali zvyšovať daň za psa, ale 

práve naopak -  daň za psa  zníţiť tak, aby bola dostupná pre všetkých občanov a na základe 

toho daň platilo viacej občanov.  Uviedol, ţe z  dani za psa ročne vyberieme cca 17 tis. EUR. 

Z danej čiastky navrhol dať 50 % na nádoby pre psie exkrementy, rukavice, jednorazové 

sáčky a ďalších 50 %  vyčleniť pre  mestskú políciu, aby  mali väčšiu motiváciu. V závere 

svojej diskusie dal návrh na zmenu ustanovenia –§ 22, sadzba dane,  bod 2 VZN o dani za psa 

–  aby sa ročná sadzba dane  za jedného psa v bytových domoch  na území celého mesta 

Čadca zníţila z doterajšej sadzby 66 EUR  na 50 EUR /poslancami MZ neschválené/. 

 PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ, uviedla, ţe s tým nesúhlasí, pretoţe je 

toho názoru, ţe mnohí občania chovajú v bytoch psov, kde pes podľa jej názoru absolútne 

nepatrí, pretoţe to nie je jeho prirodzené prostredie. Je potrebné brať do úvahy občanov, 

ktorí bývajú vedľa v byte a obťaţuje ich to. Dotazovala sa, prečo by  mestská polícia alebo 

poslanec mal sledovať, kde pes je a kde nie je. Kaţdý správca bytu by mal vedieť, v ktorej 

rodine pes je a v prípade, ak je tam človek nevidiaci, leţiaci a psa má jediného priateľa, tak 

v takom  prípade urobme výnimku.  Uviedla, ţe ona daný návrh nepodporí.  

 Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe kaţdý občan má právo mať alebo nemať 

psa. Poznamenal, ţe ak v bytovom dome 80 % ubytovaných  povie, ţe nesúhlasia so psom, tak 

pes tam nebude.  

Vyzval p. primátora a mesto,  aby s maximálnym úsilím a nekompromisne zakročili proti 

majiteľom psov, ktorí naše mesto znečisťujú, vytvárajú tak neporiadok a neplatia za psa.  

  Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe podľa toho, či je človek dobrý alebo zlý, 

tak aj majitelia psov sú dobrí alebo zlí. Jedná sa o 5 % občanov, ktorí robia v meste 

neporiadok.  Uviedol, ţe bude veľmi rázne vystupovať proti všetkým nešvárom. Poukázal na  

detské ihrisko, kde bola odstránená  tabuľa s označením – zákazu vstupu psičkárom. 

Dotazoval sa, kto to urobil. Uviedol, ţe bude nápomocný daným veciam, avšak musí povedať, 

ţe v meste v danom prípade  absentuje osveta. Poukázal na to, kde urobili poriadok,  uviedol, 

ţe autá parkovali pri kontajneroch, následne prišlo  zberné auto po odpad, ktoré  ho nemohlo 

vziať. tzn., ţe  šoféri sú vycvičení, vedia, ţe napr. v pondelok príde po odpad  auto, tak tam uţ 

iné autá  nestoja, pretoţe mestská polícia im dala na sklo  nálepku – upozornila ich. Na 

margo separovaného zberu poukázal na to, ţe nemáme televíziu, kde by 15 sekúnd pred 

správami odznelo slovo – separuj. Uviedol, ţe nepracujeme so psíčkármi, nemáme ako robiť 

osvetu.  Vrátil sa k tomu, čo v podstate uţ tri roky obhajuje a je presvedčený o správnosti 

svojho návrhu. Ide o § 23 bod a/ daného  VZN. Uviedol, ţe  od roku 2006 resp. ešte pred tým 
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rokom aţ  do roku 2010 bolo  dané,  ţe občania nad 62 rokov boli od dane oslobodení. My 

sme schválili  - od dane za psa je oslobodený občan, ktorý  dosiahol vek 70 rokov a viac, 

s čím sa nevie stotoţniť.  

Navrhol, aby   v  23 bod a/  bolo zmenené zo 70 rokov na 62 rokov /poslancami MZ 

neschválené/.  

 Uviedol, ţe daní občania sú starí, a je toho názoru, ţe sú veľmi zodpovední. Jedná sa voči 

týmto občanom o veľkú nespravodlivosť, pretoţe ak majú príjem  pod  400 EUR a z toho ešte 

majú zaplatiť 66 EUR za psa, tak to  je hrozné a nie motivačné.   Ak takí občania prídu za 

ním, sám im  povie, aby išli na Čierne a tam daň zaplatili, pretoţe mesto je voči nim veľmi 

necitlivé a nesociálne.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poukázal na to, koľko úsilia  venujú poriadku 

a chcenia – zabezpečenia  čistoty po psoch. V danej súvislosti tieţ spomenul aj MsP.  

Informoval o svojich stretnutiach so psíčkármi, ktorých bolo oficiálne v priebehu tohto roka  -  

minimálne štyri. Uviedol, ţe domový poriadok platí pre kaţdý bytový dom. Občania z bytovky 

sa nemusia sťaţovať na MsÚ, ale môţu na svojej domovej schôdzi rozhodnúť o moţnosti mať 

alebo nemať v bytovke psa. 

Informoval, ţe mesto chce byť v danej situácii nápomocné. Začínajú budovať venčoviská, ale 

aţ časom sa uvidí, koľko ľudí  si na to zvykne. Nie je však moţné urobiť venčovisko pri 

kaţdom vchode bytovky.  

Uviedol, ţe on by podporil zníţenie dane zo psa, ale v tom prípade by povedal aj písmeno B – 

urobiť represívne opatrenia, aby sme naučili občanov dodrţiavať poriadok. Ohľadne zľavy 

pre občanov  nad 70 rokov uviedol, ţe  z celkového počtu 1400 psov  má  350 úľavu.  

Poukázal však na to, ţe koľko ľudí má prihlásených psov na Milošovej, a pritom bývajú 

v paneláku.  Akonáhle ich chcú policajti pokutovať, povedia, ţe sú tam na dovolenke.  

Do budúcna bude potrebné rozdeliť plemená psov  na malé, stredné a potom  veľké a potom 

môţu tí  občania   platiť  inú sadzbu.  

 Ing.  Peter Glasnák, poslanec MZ, dotazoval sa ohľadne analýzy za rok 2012 

a končiaci sa rok 2013. Zlepšila sa situácia so psičkármi alebo nie.   

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe situácia sa nezlepšila. 

Poznamenal, ţe za rok 2011 a rok 2012 bola MsP predloţená správa o celkovom vývoji vo 

všetkých oblastiach.  

Oľga Kostková, poslankyňa MZ, vyjadrila svoj súhlas s PaedDr. Blendovskou. Je  

zásadne proti zniţovaniu poplatku. Poukázala na zašpinené sídliská, v zime sú  v snehu psie 

exkrementy  a pod. 

Uviedla, ţe predvčerom išla so synom domov s autom, keď zastavili, tak sa ešte 10-15 minút 

rozprávali v aute a počas toho času napočítali 17 psov, ktoré vybehli  z okolitých  panelákov. 

Jeden z nich im ošpinil auto, následne vyšla z auta a ozvala sa.  Dvaja chalani v kapucniach 

si odpísali číslo jej auta a teraz nevie, kde to skončí, pretoţe si dovolila sa ozvať, ţe sa pes 

vyšpinil rovno na ceste. Je zásadne proti zníţeniu dane za psa.  Uviedla, ţe bol dovezený  na 

detské ihrisko nový piesok. Na druhý deň tam prišli dvaja občania aj so psami, ktoré sa do 

piesku vyšpinili.  

Je za to,  aby  namiesto 60 %  občanov z bytovky  súhlasilo  90 % občanov s tým,  ţe  pes 

v bytovom dome  môţe byť. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

98/2013 
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K bodu 13)    

Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie Mesta Čadca        

 

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

          Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

99/2013 

 

  

K bodu 14)    

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

zariadenia za školský rok 2012/2013  

 

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

         Ing. Peter Glasnák,  poslanec MZ, uviedol, ţe predloţená správa je veľmi obsiahla. 

Poţiadal, aby  bola urobená analýza. Uviedol, ţe ZŠ a ich ţiaci sú veľmi vyspelí, tzn., ţe 

atakujú  veľmi slabé miesta, ako je kriminalita,  záškoláctvo, pitie alkoholu a dôsledky. 

Zaujímal sa, koľko je takých ţiakov a ako sa  s nimi postupuje ďalej.   

         Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyjadril svoj súhlas s Ing. Glasnákom. 

Uviedol, ţe kaţdý pondelok náčelník MsP hlási aj dané veci. Všetko potrebné obsahuje aj 

správa MsP o jej činnosti po uplynutí kalendárneho roku.   

 Mgr. Marián Fúrik, vedúci oddelenia, uviedol, ţe správy o výchovno - vzdelávacej 

činnosti sú predkladaná na základe vyhlášky ministerstva školstva. Majú  presnú štruktúru, 

podľa ktorej ju jednotlivé školy predkladajú. Poznamenal, ţe vo vyhláške nie je otázka 

kriminality. On však ako človek, ktorý v školstve pracuje a je  vo veľmi intenzívnom styku  

s riaditeľmi a učiteľmi  školy, vie, ţe také prípady sú. Je  to aj  uvedené v správe MsP. On  sa 

osobne  od riaditeľov škôl nedozvedel o  konkrétnom prípade, ţe by sa nejaký kriminálny čin  

na pôde škôl uskutočnil.    

 PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ, vzhľadom na to, ţe vieme čo nás stoja 

školy a ţe vieme, ţe nechceme ani  jednu zo škôl rušiť, tak  očakávala, ţe odznejú nejaké 

návrhy na racionalizáciu škôl.  Poznamenala, ţe očakávala iné vystúpenie a inú správu.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

100/2013 

 

 

K bodu 15)    

Predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci Operačného programu   cezhraničnej 

spolupráce SR-ČR  2007-2013 - „Čadca - Mosty u Jablunkova, šanca pre zachovanie 

životného prostredia a rozvoj krajiny v slovensko-českom pohraničí “  

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

101/2013 

 

 

K bodu 16)    

Správa o výsledkoch kontroly  

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 16 zápisnice. 
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Ing. Ján Drobil, poslanec MZ,  uviedol, ţe k správe nemá ţiadne pripomienky. Je 

v celku dobre spracovaná, ale v závere správy hlavný kontrolór uvádza, ţe  bola urobená 

kontrola činnosti v roku 2012 a boli zistené nedostatky pod č. 4, 5 aţ 7. Dva nedostatky sú 

v podstate drobnejšie, ale zaráţa ho ten tretí nedostatok, ktorý sa opakuje kaţdý rok. Jedná sa 

o vyúčtovanie dotácii športovým klubom.  Uviedol, ţe nerozumie jednej veci, pretoţe kaţdý 

športový klub sa sťaţuje, ţe má málo peňazí, avšak ak uţ peniaze dostane, tak je jeho 

povinnosťou dotáciu  vyúčtovať. Poznamenal, ţe hlavný kontrolór navrhuje, aby zodpovední 

pracovníci z toho vyvodili opatrenie. Dotazoval sa u  Mgr. Fúrika, či uţ  navrhol  nejaké 

opatrenie, resp. postihy daným klubom, pretoţe je jasne napísané, ţe kto  vyhodnotenie  

neurobí, tak na budúci rok nedostane ţiadnu dotáciu.  

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór, uviedol, ţe súhlasí s tým čo Ing. Drobil povedal, 

avšak  v  správe, ktorú predkladal o vyúčtovaní dotácií odporúčal MZ  prijať konkrétne  

navrhované opatrenia. Nakoľko tieto opatrenia neboli zo strany MZ prijaté, zakomponoval 

jeden odsek, ktorý  tam v minulosti nebol. Daný odsek zakomponoval preto, aby bolo 

zrozumiteľnejšie, ţe hlavný kontrolór odporúčal prijať MZ niektoré opatrenia. Nakoľko 

doposiaľ neboli prijaté zo strany MZ  ţiadne opatrenia, hlavný kontrolór  ich  odporúčal  

prijať Mgr. Fúrikovi. Mgr. Marián Fúrik  opatrenia prijal a rovnako aj v stanovenom termíne  

prijaté opatrenia predloţil. Opatrenia sa však neplnia.  

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe hlavný kontrolór potom zbytočne niečo robí. 

Poţiadal, aby sa opatrenia plnili, pretoţe ináč ľudí poriadku nenaučíme.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe do nasledujúceho MZ môţu prijať 

niektoré opatrenia, ktorými sa budú riadiť.  

PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ, navrhla prijať také uznesenie, ţe do 

30.12 alebo do 28.12. všetky kluby dotáciu  vyúčtujú.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe budú striktne podľa VZN 

dodrţiavať termín do 15.12, pokiaľ sa to  nesplní, tak príjmu nepopulárne opatrenia, tzn., ţe 

klub dotáciu vráti alebo ho budú sankciovať.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

102/2013 

 

 

K bodu 17)    

Kúpa, predaj a nájom  nehnuteľností 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

103-104/2013 

 

 

K bodu 18) 

Rôzne 

 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, na margo Ing. Drobila  - dotácie športovým klubom, 

uviedol, ţe sa niečo schválilo a nedodrţuje sa to, moţno niekoho kryjeme. Ak p. primátor 

povedal, ţe v prípade, ţe keby nedostali niečo, tak nebudú a pod.. Jedná sa o veľmi váţne 

argumenty. Navrhol, aby bol bod o tom, kde sa v dôvodovej správe zdôvodnia klady a zápory, 

ktoré p. primátor povedal a je na  poslancoch, aby zmenili VZN alebo dali  nejaké 

rozhodnutia. Je prekvapený, ţe vedenie pracuje na tom, ţe si zniţuje dôveryhodnosť. Práve 

naopak malo by poukázať, ţe sú problémy a poslanci by mali rozhodnúť. Poţiadal, aby pri 



 15 

predkladaní rozpočtu v decembri bolo jeho  súčasťou aj  zoznam o tom,  aké má mesto 

pohľadávky a  záväzky.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe kto do 15.12 nepredloţí 

vyúčtovanie, tak automaticky musí poskytnutú  dotáciu vrátiť.   Je toho názoru, ţe minulý rok 

túto povinnosť splnili všetky kluby. Záväzky a pohľadávky mesta sú súčasťou záverečného 

účtu mesta.  

Mgr. Marián Fúrik, vedúci oddelenia, uviedol, ţe dal pracovníčke pokyn, aby do 

konca mesiaca vyzvala tie organizácie, ktoré si danú povinnosť nesplnili. Uviedol, ţe nikdy 

nezamedzoval poskytnutie dotácie niekomu, hoci to urobiť  mohol na základe kontrolných 

zistení.  Dotazoval sa, či chceme úplne zrušiť futbal v Čadci. Uviedol, ţe FK  neskôr všetky 

potrebné doklady doplnil. Urobili len jednu vec -  ,,privreli očí“, keď termín nebol splnený, 

tak  dotáciu neţiadali vrátiť späť.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe rozpor je v jednej veci, a to, ţe 

pečiatka na pošte bola 15.12., ale fyzicky to na meste ešte nebolo.  Uviedol, ţe listom oslovili  

kluby, aby nezabudli na splnenie si svojej povinnosti – predloţiť do 15.12. vyúčtovanie 

dotácie. V prípade, ţe to teraz niekto nepochopí, budú musieť pouţiť represívne opatrenia.   

Vladimír Malík, poslanec MZ,  sa poďakoval  vedeniu mesta za vytváranie nových 

parkovacích miest na Kýčerke. V mene občanov sa dotazoval, v akom štádiu sú rokovania 

ohľadne výstavby supermarketu na Kýčerke.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe od pondelka budú prebiehať 

rokovania uţ v inej forme. Poznamenal, ţe sa uvaţovalo ešte aj o podzemných garáţach. 

Uviedol, ţe informácie ohľadne výstavby supermarketu by  chceli predloţiť na decembrovom  

MZ.   

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, zopakoval poţiadavku vo veci stavu komunikácie 

v časti Horelica. Jedná sa o časti komunikácie, kde doposiaľ nie je poloţená ţivica. Je to časť 

u Veščary, u Matlucha, Kozubov, Sventkov, Belešov.  V prípade priaznivého počasia poţiadal, 

aby sa výtlky vyspravili, pretoţe tam nebudú poloţené  veľkoobjemové kontajnery len  veľmi  

ťaţko sa preváţajú popolnice po výtlkoch.   

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe niektoré poţiadavky sú oprávnené 

a niektoré úseky určite  nie, pretoţe ľudia to nedovolia.  Poukázal na to, ţe JUD. Macura za 

rozpočet nehlasoval. Uviedol, ţe sú rozpracované projekty, ale nie všetko ide, tzn., ţe niektoré 

cesty sa urobili a niektoré sa ešte urobia. Sú v návrhu rozpočtu aj niektoré cesty na Horelici, 

ale bude potrebné sa sústrediť aj na iné oblasti.   

Mgr. Viera Stýčková, poslankyňa MZ, sa poďakovala MPS za opravu schodov na 

Matičnom námestí a za parkovacie miesta na Kýčerke. Poţiadala riaditeľa MPS, aby  

upriamili pozornosť  na  upadnuté kanály, ktoré sú napr. na Hlinkovej ul., na ul. SNP a pod. 

Uviedla, ţe uţ sa na to informovala  u riaditeľa MPS, ktorý jej povedal, ţe sa musí najskôr  

zistiť,  v koho správe to je. Uviedla, ţe by  kanály bolo vhodné dať do poriadku ešte pred 

zimnou údrţbou.  

Ohľadne psov uviedla, ţe by do budúcna bolo vhodné rozdeliť psov na malé a veľké plemená 

alebo zakázať bojové psy v bytových domoch. Poţiadala, aby to bolo v súlade so zákonom a  

zakomponované vo VZN.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe by bolo dobre rozdeliť plemená 

psov a tým aj dane, avšak v tej súvislosti poukázal na  prokuratúru, ako to bude riešiť ona.  

Do budúcna budú musieť pripravovať VZN tak, aby nebol problém na prokuratúre.   

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, poďakoval sa p. primátorovi a riaditeľovi MPS za 

opravu chodníka nad Medeou – v zákrute  smerom k lesnému závodu. Na margo Mgr. Fúrika 

povedal, ţe nejde o likvidáciu futbalu, ale ide o to, ţe VZN o poskytovaní dotácií má jasnú 

klauzulu –kto nepredloţí do 15.12. vyúčtovanie, tak na budúci rok dotáciu nemôţe dostať. 
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Poţiadal mesto, či by bolo moţné pred ambulanciu MUDr. Koţákovej vyčleniť aspoň 1-2 

miesta na parkovanie pre zdravotne postihnutých ľudí.   

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe to bude musieť dať preveriť, či je 

taká moţnosť.  

Jozef Beleš, poslanec MZ, uviedol, ţe sa dnes opravuje cestu u Beleša, za čo sa 

poďakoval. Upozornil na chodník na Horelici, ktorý sa začal robiť pred cca 35 rokmi a do 

dnešného dňa nie je hotový. Poţiadal, aby  sa tento rok   daný úsek aspoň ostrihal a vysypal  

šotolinou.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe chodník na Horelici pravdepodobne 

nebude. Poukázal na Krásno, kde na úkor cesty na moste  urobili chodník. Jedná sa o rovnakú 

cestu ako na Horelici – 1/11. Keď to bolo moţné urobiť v Krásne, urobme to aj na Horelici, 

pretoţe sa jedná o bezpečnosť občanov.  

PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ, sa poďakovala Ing. Ďuranovej a aj 

kompetentným,  ktorí sa postarali o likvidáciu skládok aj v Bukove, za čo sú občania vďační. 

Uviedla, ţe keď sa zrušila skládka na Malej ul., tak v Bukove vznikajú divoké skládky, ale na 

druhej strane to pracovníci  likvidujú.  

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, ohľadne hospodárenia ZZO Čadca, a.s. uviedol, ţe 

má pred sebou  štatistiku –   náklady na elektrickú energiu  od roku 2010 klesajú. Uviedol, ţe 

v MTS náklady stúpajú. Poukázal na to, ţe v orgánoch spoločnosti sú zastúpení  ľudia 

z mesta, a preto apeloval, aby sa v MTS, a.s. postavili za to, aby daným spôsobom 

nevycuciavali mestskú pokladňu.   

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, ohľadne ZZO Čadca a.s. uviedol, ţe  napriek  

nárastu príjmu vo všetkých oblastiach je spoločnosť stále v strate. Nemoţno tieţ poprieť 

nárast rôznych aktivít. Plaváreň je veľmi populárna. Stále však nie sú dané určité východiská 

do budúcna, preto by bolo moţno vhodné pouvaţovať o tom, či by plaváreň nemohla fungovať 

pod nejakou mestskou organizáciou tak, aby riadenie plavárne bolo efektívnejšie, menej 

nákladné a aby malo mesto väčší dosah na fungovanie plavárne. Uviedol, ţe výkon ZZO 

spočíva na spravovaní plavárne a parkovacieho systému.  

Ohľadne dotácií pre športové kluby, sa  dotazoval,  či by nebolo vhodné prísť k takému 

opatreniu, ako mnohé samosprávy – nepodporovať vo veľkom mnoţstve rôzne  aktivity športu 

tak, ako to robí mesto Čadca. Či by nebolo vhodné tým športovým klubom, ktorým 

neposkytuje bezplatné priestory, viac zohľadniť príspevky v dotáciách, ako tým klubom, ktoré 

majú priestory bezplatne.  

Čo sa týka jeho volebného obvodu, poznamenal, aby sa pomohlo občanom, ktorí bývajú 

v troch bytovkách na Kukučínovej ul.  Uviedol, ţe bytovky nie sú súčasťou ani sídliska Ţarec 

a ani sídliska Kýčerka. Jedná sa o dedičstvo z minulej éry. Uviedol, ţe tam je málo priestoru 

na hranie sa  detí.   

Doposiaľ tam chodili  prevaţne len autá obyvateľov bytoviek, avšak akonáhle sa spustí malý 

obchvat, bude tadiaľ prechádzať veľké mnoţstvo rôznych áut.  Upozornil, ţe uţ určite prišlo 

mnoho sťaţností na to, ţe sa tam hrajú deti a lopta im vypadne na ulicu. Dal na zváţenie 

v danej časti vybudovať moţno určitú zábranu, aby mali deti nejakú plochu na hranie.    

Zároveň sa v mene občanov z danej oblasti poďakoval  za umiestnenie košov  na psie 

exkrementy. Uviedol, ţe týţdeň nato, ako sa tam koše dali,  mal hlásenie, ţe občanom 

z rodinných domov koše vadia.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, sa poďakoval za schválenie VZN, ktoré sú 

potrebné na fungovanie mesta. V závere všetkých pozval na dnešný koncert, ktorý sa bude 

konať o 17.00 hod. v DK.  
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Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Ing. Milan Gura, primátor 

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

 

 

 

Ing. Anna Z b o j a n o v á         Ing. Milan   G u r a 

prednostka MsÚ Čadca        primátor mesta Čadca   

             

 

 

 

Mgr. Martin Klimek      Mgr. Viera Strýčková  

I. overovateľ                  II. overovateľ 

 

         

 

   

 

Zapísala: Mgr. Jana Serafínová 
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