
 

Z á p i s n i c a

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 25. októbra 2018 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca

Z celkového  počtu  25  poslancov  sa  zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  Čadca
zúčastnilo 22 poslancov.

Ďalej  boli  prítomní:  prednosta  MsÚ Čadca,  hlavný  kontrolór  mesta  Čadca,  vedúci
oddelení  MsÚ Čadca, riaditeľ  MsP Čadca,  riaditelia riadených príspevkových organizácií
mesta Čadca, kronikárka, zástupcovia médií. 

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

PaedDr. Jaroslav Velička - zástupca primátora mesta Čadca

Ing. Rudolf Cyprich - poslanec MZ

Marián Kubala - poslanec MZ

Pavol Štrba - poslanec MZ

Ing. Ferdinand Gonščák -  pracovník výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy

                                                              MsÚ Čadca
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P r o g r a m :

(1)    Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba     
         návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa    
         zápisnice
(2)    V. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2018
(3)    II. zmena  rozpočtu príspevkovej organizácie  MPS  Čadca na rok  2018 
(4)    Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta Čadca 
         v správe MPS Čadca
(5)    Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní / majetku mesta
          v správe Dombytu Čadca
(6)     Vyhodnotenie zimnej údržby 2017/2018 a mestský operačný plán zimnej údržby pre
           zimné obdobie 2018/2019
(7)    Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
          a školského  zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Čadca za školský rok
         2017/2018
(8)    Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca do správy škôl v zriaďovateľskej   
         pôsobnosti Mesta Čadca  od 1.11.2018
(9)    Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkových organizácii  a
         rozpočtovej organizácie od 1.11.2018
(10)  Správa o činnosti a výsledku hospodárenia za rok 2017 spoločnosti ZZO Čadca,  
        a.s., stav návrhu na výmaz z OR, stav a prerozdelenie likvidačného zostatku 
        spoločnosti /stiahnuté z rokovania MZ/
(11)  Správa o likvidácií spoločnosti Decora, s.r.o. v likvidácii, stav a prerozdelenie
         likvidačného zostatku spoločnosti /stiahnuté z rokovania MZ/
(12)  Správa o výsledkoch kontroly
(13)  Rôzne
(14)  Záver
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R o k o v a n i e

7.  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.
Privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, prizvaných a ostatných prítomných.

Za  overovateľov  zápisnice  navrhol:  PaedDr.  Jaroslava  Veličku  a  Ing.  Františka
Prívaru,  zástupcov primátora mesta Čadca.

Do návrhovej komisie navrhol: Mariána Kubalu a Mgr. Martina Klimeka,  poslancov
MZ Čadca. 

Vedením zápisnice poveril  PhDr. 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: PaedDr. Jaroslav Velička
Ing. František Prívara

Návrhová komisia:  Marián Kubala  
                                               Mgr. Martin Klimek

Pracovné predsedníctvo: Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca
Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca
PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora mesta Čadca
Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca
Marián  Kubala, poslanec MZ

                                               Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, ospravedlnil z rokovania MZ Mgr. Jaroslava
Klusa a JUDr. Jozefa Pajera. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 89/2018
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K bodu 2)
V. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2018

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

Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol, že  bolo zvolané zasadnutie finančnej komisie, 
ktoré nebolo uznašaniaschopné. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 90/2018

K bodu 3)
II. zmena  rozpočtu príspevkovej organizácie  MPS  Čadca na rok      2018 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

č. 91/2018

K bodu 4)
Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta Čadca 
v správe MPS Čadca

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

č. 92/2018

K bodu 5)
N  ávrh uzatvorenia zmluvy o     výpožičke /bezplatnom užívaní / majetku mesta
v     správe Dombytu Čadca

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

č. 93/2018
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K bodu 6)
Vyhodnotenie zimnej údržby 2017/2018 a mestský operačný plán zimnej údržby pre   zimné 
obdobie 2018/2019

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

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, uviedol, že už uplynulo 2,5 roka odvtedy, čo žiadal o
zaradenie ul. J. Francisciho do zimného plánu údržby. Poznamenal, že ulica bola  následne
zaradená do údržby, avšak občania tiež požadovali osadenie značky zákaz státia. Uplynulo 2,5
roka,  začína tretia zimná údržba a do dnešného dňa značka nebola  osadená. Uviedol,  že
traktorista  tam  už odmieta odhŕňať  sneh, nakoľko nie je možné dostať sa pomedzi autá.
Poznamenal, že tam už bola aj MsP, riešil to aj s Ing. Ferdinandom Gonščákom. Sľúbil mu to
aj  pán zástupca,  ale  do dnešného dňa značka  osadená nie  je.  Občania  a rovnako  ani  on
nevedia, dokedy ešte majú čakať.  

Ing. Ferdinand Gonščák, pracovník výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy MsÚ
Čadca, uviedol, že nevie o danej požiadavke. Ak je taká požiadavka, prerokujú  to s dopravnou
políciou a značku osadia. 

Ing.  Rudolf  Cyprich,  poslanec  MZ,  uviedol,  že   jeho  žiadosť  je  poznačená  v
zápisniciach z MZ. Dnes sa dozvedá, že po 2,5 roka o tom nikto nevie. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  
č. 94/2018

K bodu 7)
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl    a školského  
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Čadca za školský rok  2017/2018

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 95/2018

K bodu 8)
Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca do správy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Čadca  od 1.11.2018

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 96/2018

K bodu 9)
Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkových organizácii  a  rozpočtovej 
organizácie od 1.11.2018

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

č. 97/2018
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K bodu 10)
Správa o výsledkoch kontroly

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

č. 98/2018

K bodu 11)
Rôzne 

Pavol  Štrba,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  sa chce  rozlúčiť,  nakoľko po  16-tich rokoch
končí s komunálnou politikou.  Poďakoval sa všetkým, ktorí ho podporovali, keď chcel niečo
zabezpečiť  do prímestských častí.  Poďakoval sa pracovníkom MsÚ Čadca, vedúcim oddelení,
pánovi  primátorovi.  Uviedol,   že   za  16 rokov  sa život  v  prímestských častiach  zmenil  k
lepšiemu.  Bola pre neho česť, že občania mu verili a štyri volebné obdobia ho volili za svojho
poslanca. Vždy si to vážil, pretože ho zvolili ako obyčajného človeka, bez titulu a dokonca bez
maturity. Ešte raz sa poďakoval svojim voličom  z Čadečky, z Milošovej, z Podzávozu,  
u Kotýry, u  Špindli, u Juroši. To, že ho  práca poslanca  bavila, svedčí o tom, že  za 16 rokov
sa MZ nezúčastnil len jedenkrát, a to zo zdravotných dôvodov. V závere všetkým poprial dobré
zdravie.

PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora mesta Čadca,  sa rovnako  pripojil  k
slovám svojho predrečníka.  Srdečne sa poďakoval  všetkým, s ktorými spolupracoval. Všetkým
poprial, aby boli úspešní aj v ďalších rokoch a zúčastnili sa na rozvoji nášho mesta. Uviedol,
že si praje, aby bolo medzi  poslancami, ale aj medzi obyvateľmi mesta Čadca viacej ľudskosti. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,   sa  poďakoval  za  spoluprácu poslancom,
poslankyniam, jeho kolegom, riaditeľom  a všetkým, ktorí  po celý čas pomáhali, aby sa mohlo
mesto rozvíjať. Všetkým poprial veľa zdravia,  šťastia a  božieho požehnania. V závere uviedol,
že sa teší na ďalšiu spoluprácu.  
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K bodu 12)
Záver

Nakoľko  bol  program rokovania  MZ  Čadca vyčerpaný,  Ing.  Milan  Gura,  primátor
mesta Čadca, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie MZ vyhlásil za ukončené.

 
               Ing. Jaroslav  H a c e k         Ing. Milan   G u r a
                prednosta MsÚ Čadca                   primátor mesta Čadca

                 PaedDr. Jaroslav Velička       Ing. František Prívara
              I. overovateľ                                 II. overovateľ

Zapísala:  PhDr. Jana Serafínová
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