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Z á p i s n i c a 

 

z 4.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 26. júna 2009 o 10.00 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 23 poslancov. 

 

 

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

MsÚ Čadca, riaditelia riadených príspevkových organizácií mesta Čadca, zástupcovia médií 

a občania mesta, kronikárka mesta. 

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

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

 

 

 

Ing. Milan Gura    - poslanec MZ 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

Ing. Peter Krkoška    - poslanec MZ 

Ing. Štefan Holeščák    - poslanec MZ 

PhDr. Pavol Holeštiak PhD.   - poslanec MZ                                                                      

Jozef Beleš     - poslanec MZ 

Oľga Kostková    - poslankyňa MZ 

RNDr. Anna Belousovová   - poslankyňa MZ 

MUDr. Jozef Marec    - poslanec MZ 

Ing. František Ščúry    - vedúci oddelenia MsÚ Čadca 

Bc. Ing. Jozef Vraţel    - primátor Mesta Čadca 
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P r o g r a m : 

 

1/ Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva  

    a overovateľov zápisnice. 

2/ Zmluva o postúpení pohľadávky MPS na Mesto Čadca.      

3/ Vyhodnotenie zimnej údrţby 2008/2009. 

4/ Doplnok č. 2 k VZN Mesta Čadca o prevádzkovaní taxisluţby na území mesta Čadca č.  

    93/2007. 

5/ Zverenie majetku do správy KIC mesta Čadca /stiahnuté/. Doplnený bod : Prenájom  

    nehnuteľností medzi Mestom Čadca a VÚC- Ţilina. 

6/ Dodatok č. 1 k VZN Mesta Čadca o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu  

    nákladov na činnosti centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca č. 

    76/2008. 

7/ Zverenie majetku mesta Čadca do správy MPS Čadca. 

8/ Stanovenie ceny bytu č. 40 na Gočárovej ul. 1506 v Čadci.  

9/ Návrh na personálne zmeny v komisii MZ ţivotného prostredia a komisii MZ dopravy  

    a správy mestských komunikácií. Bod rozšírený o personálne zmeny v kultúrnej komisii MZ. 

10/ Zmena sídla organizácie DOMBYT Čadca. 

11/ Návrh na vyradenie majetku Mesta Čadca zo zrušenej Základnej školy A. Hlinku v Čadci. 

12/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.       

13/  Rôzne. Bod rozšírený o ceny tepla  

14/ Záver. 

 

 

 

R o k o v a n i e 

 

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Bc. Ing. Jozef Vraţel, 

primátor mesta Čadca. 

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

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

bolo prítomných 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 JUDr. Jána Macuru a Mgr. Mariána 

Fúrika, zástupcov primátora Mesta Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Bc. Janu Serafínovú, pracovníčku MsÚ Čadca.           
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K bodu 1) 

Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva       

 a overovateľov zápisnice. 

Overovatelia: JUDr. Ján Macura 

         Mgr. Marián Fúrik 

 

       Návrhová komisia: Ing. Ján Klučka  

      Mgr. Viera Strýčková 

 

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

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca 

     Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca 

JUDr. Ján Macura, zástupca primátora Mesta Čadca 

Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca 

 Ing. Ján Klučka, poslanec MZ 

     Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ 

 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, stiahol bod č. 5 a v bode č. 12 stiahol 

materiál č. 37/2009 z dôvodu zmeny vlastníckych vzťahov ţiadateľa. 

 PhDr. Pavol Holeštiak PhD., navrhol zaradiť nový bod č. 5, ktorý sa týka nájomnej 

zmluvy medzi Mestom Čadca a ŢSK. Ide o pozemky, ktoré budú slúţiť k tomu, aby bol podaný 

projekt do eurofondov - Opatrenie 2.1. Infraštruktúra sociálnych sluţieb, sociálno - právnej 

ochrany a sociálnej kurately. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, dal hlasovať o návrhu p. PhDr. 

Holeštiaka PhD. /schválené/. 

MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, poţiadal doplniť do bodu č. 9 – vzdanie sa 

predsedu a člena kultúrnej komisie. Za predsedu kultúrnej komisie navrhol vymenovať Mgr. 

Vieru Strýčkovú. 

Informoval, ţe v poslednom období obdrţali občania vyúčtovanie za teplo a teplú 

úţitkovú vodu za rok 2008. Mnoho občanov malo veľké nedoplatky a to aj napriek tomu, ţe 

rok 2008 bol od januára do decembra najteplejší vo vykurovacom období za posledných 15 

rokov. Keďţe cena tepla bola navýšená dodávateľom, výrobcom a distribútorom tepla bez 

udania dôvodu, poţiadal, aby sa MZ zaoberalo uvedeným problémom a prijalo uznesenie. 

Dotazoval sa, či sa konalo valné zhromaţdenie MTS a. s. Čadca. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, dal hlasovať o rozšírenom bode č. 9 

/schválené/ a navrhol dať do bodu 13 – Ceny tepla /schválené/. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

78/2009 

 

 

K bodu 2: 

Zmluva o postúpení pohľadávky MPS na Mesto Čadca.      

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

           Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, informoval, ţe v predchádzajúcom volebnom 

období bola moţnosť vybudovať ihrisko s umelým trávnikom na Ţarci vedľa ZŠ- Ţarec. V tom 

čase na  seba túto činnosť prevzal FK s tým, ţe dostal dotáciu16 596,96 EUR / 500 000 Sk/. 

Ihrisko bolo vybudované pre deti na Ţarci. Keďţe išlo o stavebné úpravy, FK dal objednávku 

na MPS. Náklady predstavovali 9 636,19 EUR /290 300 Sk/. Pohľadávka tak ostala na FK.  



 4 

Navrhol úpravu uznesenia s tým, aby MZ schválilo zámenu pohľadávky za vybudované ihrisko 

FK Čadca. Ihrisko po vyrovnaní pohľadávky prejde na Mesto Čadca. 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  pohľadávka prejde na Mesto 

a MZ pohľadávku  FK odpusti s podmienkou prevodu ihriska za 1 EURO do vlastníctva 

mesta. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe akékoľvek riešenie problému, ktorý 

odťaţí FK Čadca od dlhu je vyhovujúce. Ihrisko bolo vybudované v prospech ZŠ na Ţarci 

a v prospech mesta. Dotazoval sa, či dotácia bude stiahnutá z FK Čadca, ktorý ju dostal vo 

výške  33 193,92 EUR /1 000 000,- Sk/ a či je zabezpečené, ţe uznesením nepríde FK 

o 9 825,40 EUR / 296 000 Sk/. V prípade, ţe to tak je, podporí návrh, ktorý bol predloţený. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, sa u Ing. Ščuryho informoval ohľadne  

stavebného povolenia na ihrisko.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe stavebné povolenie nebolo vydané. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

79/2009 

 

 

K bodu 3: 

Vyhodnotenie zimnej údržby 2008/2009. 

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

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca uviedol, ţe MR vyslovila poďakovanie 

pracovníkom MPS za zimnú údrţbu. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

80/2009 

 

 

K bodu 4: 

Doplnok č. 2 k VZN Mesta Čadca o prevádzkovaní taxislužby na území mesta Čadca č.  

93/2007. 

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

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

81/2009 

 

 

K bodu 5: 

Nájomná zmluva medzi Mestom Čadca a VÚC-Žilina. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

82/2009 
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K bodu 6: 

Dodatok č. 1 k VZN Mesta Čadca o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu  

 nákladov na činnosti centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca č. 

76/2008. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

83/2009 

 

 

K bodu 7: 

Zverenie majetku mesta Čadca do správy MPS Čadca. 

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

  

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

84/2009 

 

 

K bodu 8: 

Stanovenie ceny bytu č. 40 na Gočárovej ul. 1506 v Čadci.  

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

85/2009 

 

 

K bodu 9: 

Návrh na personálne zmeny v komisii MZ životného prostredia, komisii MZ dopravy  

a správy mestských komunikácií a v kultúrnej komisii MZ. 

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

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe bol prijatý rozšírený bod 

programu, v ktorom sa MUDr. Jozef Marec vzdáva funkcie predsedu a členstva v kultúrnej 

komisii a volí za predsedu a člena kultúrnej komisie Mgr. Vieru Stýčkovú. 

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

86/2009 

 

 

K bodu 10: 

Zmena sídla organizácie DOMBYT Čadca. 

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

87/2009 
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K bodu 11: 

Návrh na vyradenie majetku Mesta Čadca zo zrušenej Základnej školy A. Hlinku v Čadci 

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

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

88/2009 

 

 

 

K bodu 12: 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

89 -  97/2009 

 

 

K bodu 13: 

 Rôzne – ceny tepla 

MUDr. Jozef Marec, poznamenal, ţe mnohí obyvatelia sa dotazovali, z akého dôvodu 

došlo k takému veľkému nedoplatku za rok 2008, keďţe vo vykurovacom období od januára 

do decembra 2008 boli teplé zimy. MTS od 1. 9. 2008  zvýšila cenu tepla bez udania dôvodu.  

Uviedol, ţe viacerí domovníci dostali pokyn, aby počkali z vyúčtovaním aţ po 1. máji. 

Informoval, ţe pred niekoľkými týţdňami bola v Slovenskom rozhlase na podklade klamstiev 

a poloprávd odvysielaná relácia, ktorá mala diskreditovať niektorých poslancov.  Na záver 

predniesol svoj návrh na uznesenie, v ktorom ţiada primátora mesta Čadca prizvať na 

nasledujúce MZ p. Poláčka ako výkonného riaditeľa  MTS, aby podal k danej problematike 

vysvetlenie, zároveň ţiada prednostu MsÚ Čadca, overiť na Protimonopolnom úrade 

skutočnosť, či nedochádza k zneuţitiu monopolného postavenia. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, ţe  spol. SOTE neoprávnene 

ovláda väčšinový balík MTS, nechce vydať Mestu akcie, ktoré mu patria a  navyšuje cenu 

tepla tak, ţe Čadca má jedno z najdrahších cien za teplo v rámci Slovenska. Je nutné odhaliť,  

kto spôsobil danú situáciu. Občania sú toho názoru, ţe za spôsobenú situáciu je zodpovedné 

Mesto. Uviedla, ţe správcovia inkasujú len tie ceny, ktoré vyúčtuje MTS. V MTS je väčšinový 

vlastník spoločnosť SOTE, ktorá má 60 %-ný  podiel a mesto má 40 %, pričom by to malo byť 

naopak. Poznamenala, ţe bývalý primátor bol ústretový voči p. Poláčkovi, akoby  obhajoval 

záujmy spoločnosti SOTE a nie záujmy mesta. Vkladal majetok v hodnote 60 % a dal ho 

upísať na 40 %.  Navrhla zaviazať primátora Mesta Čadca a vedenie mesta, aby vyuţili všetky 

moţnosti informovať občanov o skutočnom právnom stave.  

Uviedla, ţe ak Mesto chce navrhnúť zníţenie tepla, nemôţe to odhlasovať a občania o tom 

nevedia.   

Čo sa týka odvysielanej relácie v Slovenskom rozhlase uviedla, ţe  sa k nej vyjadrí aţ na 

základe pripravených faktov.  

Dotazovala sa  Ing. Guru, prečo chcel zniţovať cenu za právne sluţby, keď bola navýšená, 

aby Mesto mohlo vyhrať spor s MTS. 

Navrhla zváţiť návrh na preskúmanie ceny tepla na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

a taktieţ  navrhla vyuţiť všetky moţnosti na zvýšenie informovanosti občanov mesta Čadca 

o skutočnostiach súvisiacich s majetkovými pomermi MTS a neúmernými cenami za teplo 

v meste Čadca. 
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 Oľga Kostová, poslankyňa MZ, informovala, ţe 90 % občanov si dalo zaviesť 

reguláciu tepla v bytoch. Uviedla, ţe ju oslovujú občania s tým, ţe teplo v bytoch  vypínajú, 

aby ušetrili a aj napriek tomu im prišli veľké nedoplatky. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poţidal, aby zástupcovia MZ, ktorí sú v orgánoch 

spoločnosti MTS, predniesli na nasledujúcom MZ správy zo zasadnutí MTS. 

 Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, poznamenal, ţe on ako správca, ktorý zabezpečuje 

správu a ročne vyúčtovanie, je povinný rešpektovať ustanovenia a zákony a tieţ faktúry, ktoré 

za  spotrebu tepla zašle dodávateľ, v tomto prípade MTS. Cenu tepla MTS odsúhlasuje Úrad 

pre reguláciu sieťových odvetví. Uviedol, ţe pokiaľ schválime uznesenie, je moţne dať 

preskúmať cenové výmery, ktoré si MTS dávala v priebehu roka 2008 schvaľovať.  

Informoval, ţe navýšenie tepla od 1. 9. 2008 a mesiac od 1. 12. 2008 súvisí s variabilnou 

zloţkou tepla a to s cenou plynu. Na margo MUDr. Marca v súvislosti s ročným vyúčtovaním 

uviedol, ţe za svoju firmu môţe povedať, ţe pred posledným májovým týţdňom postupne volali 

jednotlivých zástupcov bytových domov, ktorým odovzdávali ročne vyúčtovanie s tým, aby ich 

odovzdali vlastníkom najneskôr do 31. 05. 2009.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe súhlasí, aby vyšli na povrch skutočnosti 

ohľadne MTS. 

MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, nadviazal na vyjadrenia poslankyne Kostkovej 

ohľadne meračov tepla. Uviedol, ţe merače fungujú aţ tento rok, čiţe prípadne úspory sa 

prejavia aţ na vyúčtovaní v roku 2009. Informoval však, ţe distribútor občanom započíta  

všetky straty, ktoré mu vznikli pri prácach, rozvode a distribúcii tepla. Navrhol, aby  si 

predstavitelia orgánov MTS pripravili informácie o svojej činnosti za posledne obdobie. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

98 /2009 

 

Rôzne 

 Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, uviedol, ţe je spracovaný projekt na označenie 

informačných tabúľ – Milošovské gule. Poţiadal predstaviteľov ŢSK o pomoc, keď sa bude 

o tom rozhodovať. Ďalej sa obrátil na odborné útvary MsÚ, ktoré majú na starosti označenie 

mestských a prímestských častí s poţiadavkou, aby sa vrátili  historické názvy, ktoré boli 

v minulosti. 

PhDr. Pavol Holeštiak PhD., poslanec MZ, vyjadril svoj súhlas s názorom Ing. 

 Krkošku v súvislosti s označením historických názvov. Čo sa týka informačných tabuli - 

Milošovské gule, uviedol, ţe kompetencie v tomto smere má grantová komisia zloţená 

z poslancov. Poznamenal, ţe je to výborná myšlienka a rád by bol nápomocný. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, súhlasil s názorom p. Krkošku, vrátiť sa späť  

k historickým názvom. Čo sa týka informačných tabuli - Milošovské gule, uviedol, ţe ŢSK 

vydal dostatok materiálov pre región Kysúc, ktoré dostáva aj on. Je potrebné vyuţiť aj iné 

programy. Vie o tom, ţe Čadca nepodala projekt, pri ktorom bolo moţné získať 2 krát do roka 

2 600 EUR /78 327,60 Sk/.  Poznamenal, ţe je úlohou predstaviteľov Mesta, aby sa táto 

pamiatka spropagovala.  

MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, uviedol, ţe historické názvy sú, len sa nesprávne 

pouţívajú. Poznamenal, ţe Milošovské gule sú vyhlásené za chránenú prírodnú pamiatku. 

Kuratelu prevzala Štátna ochrana prírody, a preto je potrebný súhlas Štátnej ochrany prírody 

na realizáciu akéhokoľvek zásahu. Navrhol, nech občania prevezmú záštitu nad uvedenou 

svetovou pamiatkou. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, odporúčal vytvoriť občianske zdruţenie, 

ako príklad uviedol prameň v Bukove.  
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 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, upozornil na to, ţe na minulom MZ sa odporúčalo 

doplniť do druhej zmeny rozpočtu aj ceny v Sk. Uviedol, ţe doposiaľ nič nedostal. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe akonáhle Ministerstvo 

financií zašle potrebné údaje, v nasledujúcej úprave rozpočtu budú zahrnuté aj ceny v Sk. 

Jozef Beleš, poslanec MZ, poţiadal vedenie mesta,  aby sa začali realizovať práce 

ohľadne  chodníka na Horelici a na ceste u Mravca.  

Oľga Kostková, členka MR, poukázala na problémy s parkovaním na Hurbanovej ul. a 

taktieţ upozornila na vrak auta pri ceste na Kýčerke. Poţiadala komisiu ŢP, aby dohliadala 

na to, aby nedošlo k veľkým rozdielom ceny ohľadne smetí. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca,  informoval, ţe na Kyčerke pri kostole sa 

buduje parkovisko pre 200 áut. Čo sa týka vraku auta, uviedol, ţe ide o české auto, ktoré má 

českú poisťovňu. V prípade, ţe ho majiteľ do konca mesiaca neodstráni, prevezú ho do 

úschovy.  

 

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

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

 

 

 

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

prednosta MsÚ         primátor Mesta Čadca   

             

 

JUDr. Ján Macura                Mgr. Marián Fúrik 
I. overovateľ           II. overovateľ   

   

 

 

Zapísala: Bc. Jana Serafínová 

 

 

 


