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Z á p i s n i c a 

 

z 4.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 22. mája 2014 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 25 poslancov. 

 

 

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

mesta Čadca, vedúci oddelení MsÚ Čadca,  náčelník MsP,  riaditelia riadených 

príspevkových organizácií mesta Čadca, kronikára mesta,  zástupcovia médií, 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 

Ing. František Prívara   - zástupca primátora 

Ing. Anna Zbojanová    - prednostka MsÚ Čadca 

Ing. Ján Drobil    - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

MUDr. Ján Koţák    - poslanec MZ 

Pavol Štrba     - poslanec MZ 

Jozef Beleš     - poslanec MZ 

František Kučák    - poslanec MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

Oľga Kostková    - poslankyňa MZ 

p. Kuric     - občan mesta 

p. Kvašňovská     - občan mesta  
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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/  Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2013 

3/  I. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2014 

4/  Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Čadca za rok 2013 

5  Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2014 

6/  Program  odpadového  hospodárstva Mesta Čadca do roku  2015 

7/  Zmena prílohy č. 1 pre rok 2014 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca  

    č. 104/2009  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka škôl a školských  

    zariadení na  území mesta Čadca       

8/  Dohoda o spolupráci na projekte „Čadca - Mosty u Jablunkova, šanca pre zachovanie 

ţivotného prostredia a rozvoj krajiny v slovensko-českom pohraničí“ v rámci OP 

cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 medzi Mestom Čadca a obcou Mosty 

u Jablunkova 

9/  Správa o výsledkoch kontroly 

10/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

11/ Rôzne 

12/ Záver        
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R o k o v a n i e 

 

4. 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 25 poslancov, takţe MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 Na zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých poslancov MZ Čadca, prizvaných 

a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol: Ing. Vladimíra Hrušku 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:   Ing. Vladimír Hruška 

                       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. Ján Drobil, poslanec MZ 

       Ing. Milan Liščák, poslanec MZ 

        

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

39/2014 

 

 

K bodu 2) 

Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2013 

 

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

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, poţiadal prednostku, aby objasnila problémy, ktoré 

spomenula pri predkladaní správy. Uviedol, ţe záverečný účet prehodnocovali aj na finančnej 

komisii. Celkové príjmy boli vyššie ako celkové výdavky. Mesto skončilo s pomerene vysokým 

prebytkom – vo výške 462 tis. EUR. Uviedol, ţe dlhodobé, ale predovšetkým krátkodobé 

záväzky sa oproti roku 2012 podstatne zníţili. Poznamenal, ţe dlhodobé pohľadávky k 31.12. 

2013 boli nulové. Významným ukazovateľom je tieţ úverové zaťaţenie, ktoré predstavuje 46,3 

%. Je taktieţ podstatne niţšie ako v roku 2012, čo znamená, ţe  sa Mesto s daným 

ukazovateľom veľmi efektívne vysporiadalo. 
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Nakoľko je stanovisko hlavného kontrolóra a nezávislého audítora kladné, odporúčal, aby bol 

záverečný účet za rok 2013 schválený.  

Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ, k problémom, ktoré spomenula pri 

predkladaní materiálu, uviedla, ţe mala na myslí neuhradené záväzky, kúpnu zmluvu so 

Sevakom, ktorej splácanie bolo preloţené na toto volebné obdobie - vo výške 292 920 EUR, 

 nekryté zmluvy  o dielo  - nadstavba ZUŠ – Potočiara, letné kúpalisko, sanácia vonkajšieho 

muriva budovy MsÚ Čadca - celkovo v hodnote 2 029 291,26 EUR.  Poznamenala, ţe dané 

zmluvy boli podpísané po voľbách.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, sa poďakoval prednostke a poslancom za to, ţe aj 

vďaka nim mohli predloţiť záverečný účet za rok 2013.  

Uviedol, ţe manaţérske schopnosti môţu byť rôzne. Môţu byť šírením strachu,  arogantné 

a drzé, ale tieţ môţu byť pozitívne vytváraním pracovnej atmosféry. 

Poukázal na to, ako je osočovaný nielen on, ale aj jeho rodina. Uviedol, ţe sa im za tri roky 

pôsobenia podarilo upraviť vzťahy nielen medzi poslancami, ale aj medzi ľuďmi.  

Informoval, ţe po skončení pôsobenia Ing. Pohančeníka  bol výsledok hospodárenia plus 1,1 

mil. EUR.  Ročný plat bol v tom období /r. 2006/ 26 tis. EUR a celková suma dlhu 

predstavovala 27,5 %. Uviedol, ţe môţe byť 60 %.  

Keď preberal úrad po JUDr. Ing. Vraţelovi, tak mal výsledok hospodárenia mínus  cca 5,2 

mil. EUR. Ročný plat primátora za rok 2010 bol 62 tis. EUR. Zadĺţenosť predstavovala 57,35 

%. Uviedol, ţe podľa výroku predošlého prednostu Ing. Husára mesto malo vydrţať  trištvrte 

roka.  

Poukázal na rok 2013 a uviedol, ţe výsledok hospodárenia je plus 462 tis. EUR, ročný plat 

primátora – 35 tis. EUR, čiţe o polovicu niţší a zadĺţenosť  klesla na 46,30 %.  

Uviedol, ţe to išlo bez šírenia strachu, v normálnej atmosfére rokovania, v normálnych 

vzťahoch, bez uráţok a poškodzovania nevinných ľudí. Ešte raz sa poďakoval vedúcim 

odborov, príspevkovým organizáciám, prednostke a  poslancom za to, ţe môţu schvaľovať 

daný záverečný účet.  

Upozornil, ţe  stále sa prehodnocujú  výdavky a VFP sa pouţívajú len na nevyhnutné 

zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta. Poznamenal, ţe poslanci budú hlasovať  nielen 

o záverečnom účte, ale aj o zmene prílohy č.1 k  VZN – školy. Uviedol, ţe on nepouţil 130 tis. 

EUR, ktoré mali  ostať v depozite pre školy po 31.12.2010 ako mzdy za 12/2010.  Ohľadne 

zvýšenia  výdavkov kapitoly 09 VZDELAVANIE o 30 tis. EUR informoval, ţe idú zvyšovať 

platy nepedagogickým pracovníkom.  Poznamenal, ţe  čiastka 130 tis. EUR by postačovala na 

celé štyri roky. Ochudobnili sme tým školníkov, upratovačky a kuchárky.  

Informoval, ţe budú plniť to, čo dohodla vláda na tripartite. Zvýšia platy upratovačkám, 

školníkom a iným pracovníkom  o 5 %, hoci tieto peniaze nedostali.  Uviedol, ţe sa to  uţ 

mohlo urobiť dávno predtým. 

Poznamenal, ţe  povaţoval za potrebné dané informácie  povedať, a to  s kľudom,  s rozvahou 

a predovšetkým sa všetkým  poďakovať. Vyzval, aby aj v roku 2014  /v  krízovom reţime/ 

mohli plniť všetky základné veci, ktoré samospráva plniť má,  a ešte k tomu pridať aj niečo 

navyše. Vie, ţe  to je zloţité, ale verí, ţe aj za pomoci poslancov, vedenia  mesta,  vedúcich 

pracovníkov, príspevkových organizácii sa im to podarí urobiť tak, aby aj obyvatelia mesta  

pocítili, ţe na MsÚ je normálna pracovná atmosféra a kľud bez šírenia strachu.  

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

40/2014 
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K bodu 3)  

I. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2014 

 

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

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe od 1. júna 2014 by mali  aj na základe 

rozhodnutia vlády zamestnať 400 občanov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi. Informoval, 

ţe prvýkrát boli o tom  informovaní v pondelok, prebehli mnohé porady a budú pokračovať 

ďalej. Uviedol, ţe poberatelia dávok  musia kaţdý mesiac odpracovať 32 hodín.  Budú sa ich 

snaţiť vyuţiť preto, aby naše mesto bolo ešte krajšie a čistejšie. Poznamenal, ţe to bude veľký 

nápor aj na rozpočet. Majú dve moţností, buď budú týmto občanom doplácať 20 %,  alebo si 

to odpracujú v časovom úseku 32 hodín.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

41/2014 

 

 

 

K bodu 4 ) 

Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Čadca za rok 2013 

 

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

 

Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkovej organizácie KIC  Mesta Čadca za rok 2013 

 Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, vyslovil poďakovanie riaditeľke KIC a tieţ  celému  jej 

kolektívu za prácu, ktorú vykonali za rok 2013.  Uviedol, ţe za veľmi ťaţkých podmienok 

dosiahli kladný hospodársky výsledok. Veľký podiel na tom má aj to, ţe zvýšili návštevnosť 

všetkých podujatí. Poznamenal, ţe KIC navštívilo vyše  150 tis. občanov, čo je veľmi dobrý 

výsledok. Ďalej poukázal na digitalizáciu kina. K efektívnosti tieţ prispelo aj vyše  270 

prenájmov, ktoré KIC zabezpečilo. Uviedol, ţe tak malý kolektív vykonal toľko práce pri 

organizácii kultúrno-spoločenských podujatí, pri zabezpečovaní práce pre  kmeňové súbory, 

ktoré stredisko eviduje, a preto  je  potrebné všetkým za túto prácu poďakovať. Odporúčal, 

aby bola  daná správa schválená.    

 

Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca za rok 2013 

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe je  veľmi málo podnikov, ktoré v oblasti 

bytového hospodárstva na Slovensku dosahujú kladný hospodársky výsledok. Riaditeľ 

DOMBYTu vyvinul mimoriadne veľké úsilie, aby toto dosiahol a dokonca nevyčerpal ani 

dotáciu z mesta. Vyčerpal ju len na 80 % , čím Mestu  vrátil zdroje, ktoré mohlo pouţiť na iné 

akcie.  

Uviedol, ţe si veľmi dobré pamätá, v akom zlom stave riaditeľ preberal DOMBYT. Poukázal 

na mnoţstvo pohľadávok a  záväzkov po lehote splatnosti. Za roky pôsobenia  p. Kantoríka 

podstatne klesli tak záväzky ako aj pohľadávky a dosiahol sa kladný hospodársky výsledok. 

Uviedol, ţe túto prácu vykonával aj  s moţným rizikom, pretoţe, aby zníţil  počet neplatičov, 

tak musel absolvovať exekúcie a deloţácie, kde mu v podstate išlo skoro aj  o ţivot.  Nakoľko 

DOMBYT skončil s výše 10 % ziskom, tak si riaditeľ  zaslúţi pochvalu. Odporúčal danú 

správu schváliť.  
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Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkovej organizácie MPS  Čadca za rok 2013 

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, pochválil Ing. Lariša za operatívny a zodpovedný 

prístup. Keď v mene občanov ţiadajú realizovať určité poţiadavky, tak ich operatívne 

a niekedy aj nad rámec svojich moţností realizuje. MPS rozširuje svoju činnosť a tieţ robí 

vlastnú podnikateľskú činnosť, kde dosiahol kladný hospodársky výsledok vo výške cca 13 tis. 

EUR.  Uviedol, ţe MPS má svoju oprávnenosť, je potrebné ho naďalej rozširovať. Odporúčal  

predloţenú správu schváliť.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

42/2014 

 

 

 

K bodu 5 ) 

Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2014 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

43/2014 

 

 

 

K bodu 6 ) 

Program  odpadového  hospodárstva Mesta Čadca do roku  2015 

 

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

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe je zloţité vykryť skutočné  náklady 

poplatkami  na KO. Môţe to spôsobiť zníţenie poplatkov  v niektorej inej oblasti.  

Poukázal na čierne skládky. Je potrebné nájsť moţnosti, aby sa vzniku čiernych skládok 

predchádzalo. Poukázal na to, ţe je potrebné zabezpečiť, aby si občania mali kde uskladniť 

odpad, v prípade keď prerábajú alebo vypratávajú byt, či dom. Je mnoţstvo prípadov, kedy 

občania vypratávajú byt a musia si tak zaplatiť 203 EUR za VOK. Je toho názoru, ţe 

najväčším pôvodcom čiernych skládok sú občania, ktorí niečo prerábajú a pod. Nemajú 

moţnosť sa daného odpadu zbaviť za  primeranú fin. čiastku.  Uviedol, ţe sú mestá, kde 

dávajú občanom moţnosť, v prípade vlastnej skládky,  si odpad priviesť na základe 

občianskeho preukazu.  

V závere poukázal na vytvorenie vhodných moţností pre občanov a na základe moţností 

vyvodiť silné sankcie.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe Mesto plánuje zriadiť zberný dvor 

v areáli PP.  Občania budú mať moţnosť si tam odpad odviezť. Aj naďalej sa budú snaţiť 

občanom  pomáhať aj VOKami, avšak uţ nie v takej miere, ako doposiaľ.  Je tieţ potrebné 

povedať, ţe v regióne  máme  najlacnejší poplatok za  odpad na občana. Občan platí 11 EUR 

za osobu, pričom v Makove platia 35 EUR, v Rakovej  cca 19 EUR na osobu a pod. Zatiaľ 

zákon umoţňuje, aby straty  sanovalo  Mesto na vlastné náklady. Urobia všetko preto, aby 

náklady na odpad nepreniesli na občana.  

Uviedol, ţe minimálne zvýšili poplatok za daň z nehnuteľností, ale pritom poplatok za 

parkovacie miesta zníţili o 20 EUR.  

Poznamenal, ţe robia všetko, aby čierne skládky minimalizovali. Zapájajú základné a stredné 

školy, ktorí  mestu vychádzajú v ústrety. Uviedol, ţe tento týţdeň prebieha akcia zo 
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strojárskeho učilišťa, pod vedením riaditeľa p. Kajánka, taktieţ spomenul gymnázium, kde 

ţiaci vyčistili potoky a pod. 

Uviedol, ţe na to, aby bolo mesto ešte krajšie a čistejšie určite prispejú svojou prácou aj 

občania  poberajúci dávku v hmotnej núdzi.  

Poznamenal, ţe za celé tri roky nepočul, ţe mesto nie je vykosené a ţe obyvateľstvo trpí 

alergiami.  

Taktieţ prostredníctvom listov upozorňujú majiteľov súkromných pozemkov, aby si udrţiavali 

svoje priestranstvá. 

V závere sa poďakoval za vyčerpávajúcu správu, ktorú spracovala Ing. Ďuranová.    

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

44/2014 

 

 

 

K bodu 7 ) 

Zmena prílohy č. 1 pre rok 2014 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca  č. 

104/2009  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských  zariadení 

na  území mesta Čadca       

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

45/2014 

 

 

K bodu 8 ) 

Dohoda o spolupráci na projekte „Čadca - Mosty u Jablunkova, šanca pre zachovanie 

životného prostredia a rozvoj krajiny v slovensko-českom pohraničí“ v rámci OP 

cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 medzi Mestom Čadca a obcou Mosty 

u Jablunkova 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

46/2014 

 

 

K bodu 9 ) 

Správa o výsledkoch kontroly 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

47/2014 
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K bodu 10 ) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

48/2014 

 

 

K bodu 11)  

Rôzne 

 Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, ţe pred časom poţiadal primátora a riaditeľa 

MPS, aby pozreli niektoré veci v jeho obvode, ktoré by bolo potrebné dať do poriadku. 

Poznamenal, ţe slovo dodrţali a prišli. Poďakoval sa za chodník ponad športový areál ZŠ- 

Rázusova. Uviedol, ţe daným úsekom chodia deti do školy, učitelia do práce, starší občania, 

ktorí bývajú na sídlisku III. u Hluška. Povedal, ţe  chodník nebol daný do stavu, aby sa dal 

udrţiavať v zime. Poukázal na úrazy a zranenia, ktoré tam boli. 

Dúfa, ţe aj ďalšie veci, ktoré spolu pozreli,  dajú do poriadku.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe sa jednalo o drobné veci, ktoré určite 

skvalitnia ţivot občanov v danej oblasti. 

 Pavol Štrba, poslanec MZ, ohľadne čiernych skládok uviedol, ţe v minulosti  sa 

uvaţovalo o zakúpení fotopascí na Megoňkách, u Kotyry a pod. 

Ďalej poznamenal, ţe by bolo vhodné, aby   pri kaţdom hlasovaní  primátor vţdy povedal, 

počet poslancov, ktorí hlasovali za, proti, zdrţali sa alebo nehlasovali. Uviedol, ţe v minulosti 

spolu s  p. Kostkovou  nehlasovali a okamţite boli uvedení v novinách a  na internete. 

V závere sa dotazoval na obchvat Čadce.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe riaditeľ MPS robí všetko preto, aby 

fotopasce  boli namontované. Niekde uţ nainštalované sú. Je však pravdou, ţe čierne skládky 

mnohokrát nerobia občania z Čadce. Budú robiť také opatrenia, aby mesto nemalo čierne 

skládky v takej podobe ako teraz.  

Čo sa týka hlasovania, je potrebná zmena správania, a nie pocit strachu, arogancie, 

znevaţovania blízkych a rodín.  Uviedol, ţe to tu nikdy nebolo. Vyzval tých, ktorí to robia, aby 

s tým prestali. Ospravedlnil sa aj za nich, ţe znevaţujú prácu poslancov a ich hlasy, pretoţe 

ich volili občania. Uviedol, ţe uţ si nenechá zaťahovať do ,,špinavostí“ svoje deti.  Jeho 

úlohou je a bude, aby bol v meste kľud. 

Uviedol, ţe občania dali poslancovi mandát a je uţ len na ňom, aký spôsob vyuţije.  

Ohľadne obchvatu povedal, ţe robia všetko preto, aby malý obchvat bol otvorený koncom júla 

2014. Poukázal na problém  s mostom smerom  na Horelicu. Uviedol, ţe  hľadajú 

obchádzkové trasy, pričom ich  mala hľadať SSC. Informoval, ţe ho navštívil Ing. Blanár, 

ktorý dal jasne najavo, ţe spolupráca s Mestom je vynikajúca. Ing.  Blanár  prisľúbil pomoc 

aj  v novom programovacom období.   

Ohľadne veľkého obchvatu uviedol, ţe urobili všetko preto, aby občania, postihnutí   

výstavbou, boli vysporiadaní – dostali peniaze.  

Informoval, ţe bude vypísaný tender. Práce by mali začať od roku 2015 tak, aby to do veľkej 

miery neovplyvnil ţivot občanov, ako na Svrčinovci.  Budú trvať na tom,  aby kamiónová 

doprava obišla Kysuce.  Vedenie mesta urobí všetko preto, aby aj premostenie  do  Bukova 

bolo stabilné, čo bolo premietnuté do podmienok riešenia dopravnej situácie v meste.  Je 

v záujme Mesta, aby  sa v roku 2015 zahájila výstava Bukov-Svrčinovec.  

Oľga Kostková, poslankyňa MZ, uviedla, ţe čaká, kedy sa v novinách objaví, ţe  

poslankyňa Kostková navrhla  pre ZŤP občanov a dôchodcov nad 65 rokov   zníţenie daní 

o 30 %, zľavu pre  darcov krvi  a pod. Poznamenala, ţe v novinách sú   uvedené  len  samé 
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negatívne veci. Uviedla, ţe mnoho občanov chváli poslancov za kultúru a  za udrţanie 

kultúry.  Poukázala na 51 akcií /december/ v DK, pričom v jej rodnom kraji boli len tri. 

Pochválila poslancov pôsobiacich  za minulé volebné obdobie a rovnako pyšná je aj za 

súčasne  obdobie. Chváli, ţe udrţali DK,  súhlasí  s výmenou sedačiek, a tak by  bola rada, 

keby sa aj to uverejnilo v novinách. 

Poukázala na poţiadavku  od občanov, ktorí ţiadajú  namontovanie  retardéra na Kýčerke 

smerom od Lidla. Poznamenala, ţe dostala list, v ktorom občania  poukazujú  na zničený plot 

/tri diery/ na cintoríne u Krkošky, o čom uţ rozprávala aj  s primátorom.  

V závere uviedla, ţe sa jej veľmi dobre spolupracuje s  Ing. Larišom. Vyslovila mu svoju 

pochvalu.   Do budúcna má však  ešte  na riaditeľa MPS  niekoľko malých poţiadaviek, a tak  

dúfa, ţe ich  splní. Ešte raz  sa poďakovala za veľmi dobrú spoluprácu.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe retardéry sú uţ objednané. 

V priebehu júna budú namontované, či uţ na Ţarci alebo na Kýčerke. Zároveň dodal, ţe  MPS 

sa  v priebehu jedného dňa podarilo označiť priechody. V závere uviedol, ţe i naďalej budú  

dbať na bezpečnosť občanov.   

Ing. František Prívara, zástupca primátora, tlmočil sťaţnosť občanov z ul. 

Podjavorinskej, kde je neúnosná dopravná situácia. Občania uţ nevidia iné východisko, ako 

spraviť protestnú akciu a kaţdý piatok zastaviť dopravu na 1 hodinu. Uviedol, ţe občania na 

danej ulici stratili súkromie, a preto  je potrebné  sa  tým zaoberať.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe minulý rok prijímali rozhodnutie 

o schválení dotácie na digitalizáciu kina. Bolo tu mnoho poslancov, ktorí  tomu priali, ale  aj  

mnoho  tých, ktorí nie. Prajníci presviedčali, ţe digitalizácia je potrebná a dnes sme schválili, 

ţe dotáciu dáme na sedačky.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, upozornil  Mgr. Kaličáka, aby neklamal. 

Poznamenal, ţe máme jediné digitalizované kino na Kysuciach. Teraz sa hovorí len o tom, ţe 

digitalizácia má ešte jeden level, ktorý je zatiaľ zbytočný a veľmi drahý. Uviedol, ţe Mgr. 

Kaličák sa môţe poradiť s odborníkom, ktorý mu to vysvetlí. Uţ bolo dosť zavádzajúcich 

klamaní. Ešte raz povedal, ţe mesto Čadca má jediné funkčné digitalizované kino na 

Kysuciach.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe sa pomýlil, a to čo povedal, vzal 

späť.  

Poznamenal, ţe sa  konečne  začal robiť most cez Kysucu smerom do Bukova, ktorý sa aj 

urobil, avšak je škoda, ţe sa to robilo v piatok, kedy je najväčšia premávka.  

Ohľadne kosenia na sídliskách uviedol, ţe kosenie sa robilo v dvoch etapách. Mesto sa snaţí 

udrţiavať zeleň, je urobená aj nejaká výsadzba, ale aj samotní občania si pred panelákmi 

robia skrášlenie svojho prostredia. Uviedol, ţe vysadili stromčeky, ktoré označili ţeleznými 

kolmi. Včera však boli stromčeky úplne zlikvidované - vykosené aţ k zemi.  Nevyčíta to 

primátorovi a ani riaditeľovi MPS, ale pracovníci asi k tomu nemajú ţiaden vzťah.  

Ďalej uviedol, ţe v Bukove v záhradkárskej  osade č. 1 má dôjsť 2 x mesačne k vývozu smetí. 

Upozornil príslušných pracovníkov, aby k vývozu došlo, pretoţe tam bol vývoz len jedenkrát. 

Uviedol, ţe sa pýtal  aj bývalého predsedu ohľadne vývozu smetí, na čo mu povedal, ţe musel 

neustále na to upozorňovať.   

V závere sa ešte raz ospravedlnil  k téme -  digitalizácie kina. Uviedol, ţe on neklame, povedal 

len to, čo si o tom myslel.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe neustále.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, sa dotazoval, aby mu primátor povedal, v čom 

klame.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe klamal v tom, ţe mesto nemá 

digitalizované kino a ţe preloţili peniaze na sedačky. Je to vyslovené klamstvo. Vidno, ţe 
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znalosť danej problematiky nie je, čo by však  od poslanca Mgr. Kaličáka očakával. Poukázal 

na to, v akom stave prebral DK on a riaditeľka KIC a tieţ na problémy s elektrikou.  

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, ohľadne digitalizácie uviedla, ţe financovanie 

prešlo vďaka projektu a príspevku z Mesta, bez čoho by to nešlo.  Máme   5 kanálové zvuky, 

môţeme tak premietať všetky filmy, ktoré sú uţ na nových nosičoch.  

Poţiadala o umiestnenie dopravného zrkadla na Májovej a Štúrovej ul. Ďalej poprosila 

riaditeľa MPS  o opravu schodov smerom na Matičné námestie. Uviedla, ţe sú tam uvoľnené 

tri betónové bloky, ktoré sú veľmi nebezpečné. Taktieţ poţiadala o opravu plotu na cintoríne 

u Krkošky.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta,  uviedol, ţe mal dve moţnosti -   buď pochovávať 

v Ţiline alebo v iných obciach, pretoţe nové vedenie mesta prevzalo  cintoríny, kde bolo 10 

miest na pochovávanie. Uviedol, ţe vôbec nebola priorita mesta, kde sa bude pochovávať. 

Bývalé vedenie na to zabudlo. Musel sa rozhodnúť, či zabezpečiť oplotenie cintorína alebo 

okamţite zabezpečiť všetky práce na to, aby bolo kde pochovávať. Rozhodol sa jasne 

a jednoznačne. Spoločne s Ing. Larišom  a s Ing. Ščurym okamţitými zásahmi vytvorili 200-

250 miest. Vedia o tom, ţe sú v plote diery, ale prioritou bolo, aby mali ľudia kde chodiť na 

cintorín. Uviedol, ţe  cintorín začali kosiť a upratovať, uvedomujúc si, ţe nekončia, ale musia 

ísť ďalej. V priebehu tohto roka sa musí natrieť strecha a potom sa budú venovať oploteniu. 

Uvedomuje si to, ale ak by bol ktokoľvek  na jeho mieste, spravil by to isté.  Najskôr museli 

vytvoriť miesta, aby bolo kde pochovávať, pretoţe v roku 2011 nemali voľné miesta. Na 

starom cintoríne  boli dve miesta a na cintoríne u Krkošky bolo  8 alebo 10 voľných miest.  

MUDr. Ján Koţák, poslanec MZ, uviedol, ţe na ul. Podjavorinskej boli robené určité 

rozkopávky. Upozornil, ţe sú tam na ceste  pomerne veľké diery.  Ak je to v kompetencii 

Mesta, tak poţiadal o opravu cesty.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe na   ul. Podjavorinskej robí Sevak 

prípojky vody. Po ukončení prác to dá do poriadku. Jednalo sa o iniciatívu  Mesta, aby 

občania   mali prípojky a aby sa aj smerom ku gymnáziu zvýšil tlak vody.  

Jozef Beleš, poslanec MZ,  vyslovil spokojnosť ohľadne otvorenia malého obchvatu,  

ale zároveň upozornil, ţe  občania Horelice sa obávajú, čo bude s  mostom smerom na 

Horelicu. Informujú sa,  či sa bude most rekonštruovať, či bude zatvorený a odkedy, pretoţe 

sa to dotkne najviac ich.  

Ďalej uviedol, ţe  mostík u Gabriša bol postavený cca pred 30 rokmi  a do dnešného dňa tam 

nie je zábradlie. Poznamenal, ţe  tam, okrem iného,  naposledy spadlo dieťa. Bolo by to  

vhodné dať do poriadku, aby tam nedošlo ešte  k väčšiemu nešťastiu.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe poslanec Beleš chodí na MsÚ  svoje 

poţiadavky konzultovať. Viackrát sa uţ  spolu stretli, vedia o daných problémoch 

a samozrejme, ţe ich budú riešiť.  

Ohľadne rekonštrukcie mostu smerom na Horelicu uviedol, ţe vydajú stanovisko, aby 

občanom Horelice zabezpečili určitý komfort.  

P. Kuric, občan mesta,  poţiadal o podporu súťaţe viacboja zdatnosti, ktorý sa 

uskutoční v septembri 2014. V týţdni, kedy si pripomíname výročie meruôsmych rokov /1948-

1949/, kedy aj mesto Čadca bolo  mestom,  kde dočasne sídlila SNR. Uviedol, ţe spolu 

s organizačným výborom, by chceli v záhlaví pozvánky uviesť: Ing. Milan Gura, primátor  

a poslanci MZ  mesta Čadca, CVČ Čadca, Okresné zdruţenie technických a športových 

činnosti Čadca, Olympijský klub KYSUCE, Mládeţnícky parlament mesta Čadca pozývajú 

občanov mesta Čadca na súťaţ vo viacboji zdatnosti. Usporiadateľom by boli práve 

spomenuté  subjekty.  Hlavne, čo chcel poslanom povedať je, ţe súťaţ by sa konala pod 

záštitou  Ing. Milana Guru, primátora mesta a poslancov MZ mesta Čadca. Miesto konania: 

Čadca športový areál ,,Šeríkov okruh“,   Mestská plaváreň. Spolu s Mládeţníckym mestským 

parlamentom určili predbeţne termín na  27.9.2014. Jedná sa o viacboj zdatnosti, ktorý bude 
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pozostávať z behu bez pušky na vzdialenosť 1000 m, v štvorčlenných hliadkach v kategóriách 

- muţi a ţeny, v streľbe so vzduchovej  pušky na biatlonové sklopné terčíky, šplh na týči / na 

trase preteku/, staršej kategórie by sa  stačilo zavesiť na rebrík, ďalej hod granátom na cieľ   

/na trase preteku/ a  plávanie na  vzdialenosť  50 m / voľný spôsob/. Kategórie: muţi - ţeny vo 

veku 18-29 rokov, 30 – 55 rokov, 56 a viac rokov. Uviedol, ţe finančné krytie si vyţaduje 

určitý obnos. Štartovné predbeţne navrhli na 8 EUR za štvorčlennú hliadku. Poţiadal 

poslancov, ţe ak súhlasia s danou akciou, kde v záhlaví pozvánky  by prebrali záštitu, aby za 

svoje volebné obvody, resp. prostredníctvom svojich kontaktov pomohli zabezpečiť účasť.  

Uviedol, ţe stredné školy uţ 7. rok usporiadavajú biatlon. V súčasnej dobe sa toho zhosťuje 

riaditeľ Kajánek so svojimi kolegami.  Čiastočne to je v réţii VÚC Ţilina. Uviedol, ţe daného 

podujatia sa tieţ zúčastňuje SOŠ drevárska a stavebná z Krásna a tieţ hostia z Českej a 

Poľskej republiky. Uviedol, ţe k  danej akcii ho motivovala kaţdoročná udalosť - Deň armády 

SR v Brezovej pod Bradlo. 

Poţiadal o podporu a názor na danú akciu a  či sú  za prevzatie záštity.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, navrhol p. Kuricovi, aby sa akcia  najskôr dojednala 

s vedením mesta, ktoré to následne ponúkne poslancom a oni  o tom rozhodnú. Na  najbliţšom 

MZ by  to poslanci  prejednali  a zároveň rozhodli o zmene. Uviedol, ţe na tento rok sú uţ  

finančné prostriedky vyčlenené, avšak nebránia sa tomu, aby sa zúčastnili a  prispeli k 

niečomu, čo bude mať dobrý zmysel.   

Pripomenul, ţe prvýkrát v histórii  boli v meste Čadca Dni vojska. Na základe toho, ţe mal 

veľmi dobré vzťahy s bývalým náčelníkom generálneho štábu, tu bolo aj za účasti všetkých 

generálov  rokovanie V4. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, ţe súhlasí s primátorom, pretoţe ak majú 

o niečom rokovať, tak musia mať podklady, o ktorých sa dá rokovať vecne.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe to musia najskôr prejednať.  

P. Kvašňovská, občianka mesta, uviedla, ţe uţ 2,5 roka chodí na MsÚ, aby sa niečo 

urobilo s oplotením na cintoríne u Krkošky.  Uviedla, ţe  oplotenie  nie je  z troch strán, ale 

len z prednej strany. Upozornila, ţe tam chodí jelenia zver, srnky a diviaky, ktoré poškodzujú 

hroby. Poznamenala, ţe jej osobne poškodili hrobovú dosku. 2,5 roka sa nemôţe dovolať 

pravdy. Poţiadala, aby sa tým zaoberali. Informovala, ţe Mesto po vyše roku nahlásilo 

poistnú udalosť do Komunálnej poisťovne v Banskej Bystrici, kde boli prekvapení, ţe prečo 

prípad nahlásili tak neskoro. Neskôr celý prípad vybavovala s poisťovňou  samostatne. 

Uviedla, ţe má aj stopy zveri, ktoré jej môţe potvrdiť aj poľovník. Dodala, ţe fotky poslala na 

MsÚ, kde sa stratili a teraz ju Mesto odporúča na súd. Poţiadala, aby v danej veci niečo 

podnikli.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe sa jedná o veľmi zavadzajúce informácie. 

Uviedol, ţe p. Kvašňovská ho navštívila, keď sa jej daná udalosť stala. Povedal jej, ţe urobí 

všetko preto, aby náhradu škody dostala. Potom prišla ešte raz, keď prehlbovali diery, aby 

namiesto opravy oplotenia zabezpečili miesta na pochovávanie. Keď prišla za ním, povedal 

jej, ţe /p. Kvašňovská/  bude jednať  s prednostkou a  na zmiernenie krivdy jej  dal  vlastné 

peniaze, ktoré potom  dehonestovala. Uviedol, ţe mali dojednaný poistný termín spolu 

s prednostkou a s likvidátorom, ale p. Kvašňovská na jednanie neprišla.  Poznamenal, ţe p. 

Kvašňovskej chceli vyjsť v ústrety, pričom on osobne jej zo svojich peňazí prispel výraznou 

čiastkou. V závere uviedol, ţe p. Kvašňovská na jednanie s likvidátorom neprišla. Dotazoval 

sa, či sú o tom doklady. 

P. Kvašňovská, občan mesta, uviedla, ţe nie sú.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe urobia všetko preto, aby krivdu zmiernili.  

Poznamenal, ţe p. Kvašňovská povedala jeho sekretárkam, ţe to, čo jej dal primátor aj tak  

nešlo z jeho peňazí.   
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Na záver povedal p. Kvaňovskej,  aby ho navštívila a aby spolu s prednostkou daný problém 

uzatvorili. Snaha je,  len musí byť trpezlivá.  

P. Kvašňovská, občan mesta, uviedla, ţe primátor jej dal 250 EUR a škoda je 800 

EUR.  Ohľadne predvolania uviedla, ţe ţiadne nedostala a  nikto ju  ani neoslovil. Uviedla, ţe 

ona nie je klamár.  

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe si vyprosuje, aby p. Kvašňovská verbálne 

napádala jeho manţelku. Ak niečo potrebuje, nech oslovi jeho, ale manţelku nech z toho 

vynechá.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, v závere rokovania pozval všetkých na výstavu p. 

Mundiera a jeho dcéry do mestskej  galérie, ktorá sa uskutoční o 17.00 hod.  

Nakoniec uviedol, ţe nie je vhodné ohovárať a klamať, tak ako to bolo na minulom  MZ.  

Verejne povedal, na čo má svedkov, ţe primátorovi zvýšili  plat ,,do obrovských čísel“.  

Uviedol, ţe za pôsobenia JUDr. Ing. Vraţela bol ročný  plat 61 tis. EUR a on má 35 tis. EUR. 

Neklamme občanov, ale buďme pre nich súdrţní.  

 

 

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   

             

 

 

 

Ing. Vladimír Hruška     Mgr. Viera Strýčková  

I. overovateľ                            II. overovateľ 
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