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Z á p i s n i c a 

 

z 7.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 26. septembra 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,  mjr. Mgr. František Linet, náčelník  MsP,  

riaditelia riadených príspevkových organizácií mesta Čadca, zástupcovia médií, kronikárka 

mesta.  

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

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

 

Ing. Milan Gura    - primátor mesta Čadca 

František Kučák    - poslanec MZ 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

JUDr. Ján Macura    - poslanec MZ 

Jozef Beleš     - poslanec MZ 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

PaedDr. Mária Blendovská   - poslankyňa MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

mjr. Mgr. František Linet   - náčelník MsP Čadca 

Mgr. Silvia Cisáriková   - poradkyňa primátora  MsÚ Čadca 

JUDr. Zuzana Cenigová   - vedúca oddelenia právneho MsÚ Čadca 

Ing. František Šury    - vedúci oddelenia ÚP a IČ 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/  Uprázdnenie mandátu poslanca a zloţenie sľubu nastupujúceho náhradníka 

3/  Informatívna správa o príprave volieb do orgánov samosprávnych krajov,   

        konaných   dňa 9.11.2013 

4/  Aktualizácia zloţenia komisií pri MZ v Čadci 

5/  Zverenie majetku  Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie  Mesta 

      Čadca       

6/  Informatívna správa o vykonanej II. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2013  

7/  Návrh   na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2013 

8/  Návrh na  odpis nevymoţiteľných pohľadávok Mesta Čadca         

9/  Informatívna správa o stave ţiadostí Mesta Čadca o poskytnutie finančných  

      prostriedkov z rôznych zdrojov – stav k 31.8.2013 

10/ Projekt vnútornej racionalizácie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  

      pôsobnosti Mesta Čadca za účelom zníţenia beţných výdavkov         

11/ Návrh na odvolanie zástupcu zriaďovateľa Mgr. Eduarda Gábriša z rád škôl na  

území mesta Čadca         

12/ Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa Jozefa Beleša do Rady školy pri ZŠ  

       s MŠ Horelica 429, 022 01 Čadca a Rady školského zariadenia pri Centre voľného  

       času Čadca, Kukučínova 2851,022 01  Čadca 

13/  Spolufinancovanie projektu „Zimná miniolympiáda mládeţe z Ostravy a Čadce“   

       pre ţiadateľa ZŠ, Ul. Rázusova č. 2260, Čadca /doplnený bod/ 

14/ Správa o výsledkoch kontroly        

15/ Kúpa, predaj a nájom  nehnuteľností 

16/ Rôzne        

17/ Záver 
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R o k o v a n i e 

 

6. 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: Ing. Vladimíra Hrušku a MUDr. Annu 

Korduliakovú, 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 

                       MUDr. Anna Korduliaková                  

 Návrhová komisia:  Ing. Milan Liščák 

    Ing. František Prívara                    

 

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 

 

Ing.  Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil ako bod č. 13 -  Spolufinancovanie 

projektu „Zimná miniolympiáda mládeţe z Ostravy a Čadce“  pre ţiadateľa ZŠ, Ul. Rázusova 

č. 2260, Čadca. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

64/2013 

 

 

K bodu 2) 

Uprázdnenie mandátu poslanca a zloženie sľubu nastupujúceho náhradníka  

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

65/2013 
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 K bodu 3)  

Informatívna správa o príprave volieb do orgánov samosprávnych krajov,  konaných   dňa 

9.11.2013 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

66/2013 

 

 

K bodu 4 ) 

Aktualizácia zloženia komisií pri MZ v Čadci 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

67/2013 

 

 

K bodu 5) 

Zverenie majetku  Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie  Mesta 

Čadca       
 

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

Jozef Beleš, poslanec MZ, uviedol, ţe cena altánku sa zdá privysoká nielen jemu.  

Jedná sa o obyčajný prístrešok, ktorý bol  postavený ,,fušersky“. Museli sa tak vynaloţiť 

určité finančné prostriedky, aby to vyzeralo ako prístrešok. Uviedol, ţe na jednej strane sa 

tvrdí, ţe treba hospodáriť efektivne, čo aj stále počúva,  ale nech tí /predchodcovia/, ktorí to 

zavinili, sa pozrú na seba a nehovoria, ţe mesto zle hospodári.  

PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ, uviedla, ţe by nemali uráţať altánok, 

pretoţe to altánok nie je, ale je to  výsmech. Podobný názor na to majú aj občania. Je toho 

názoru, ţe by sa malo povedať, kto to spôsobil, kto za to môţe  a koľko to stálo.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe sa mu veľmi ťaţko vyjadruje 

k danému dielu a ,,šafáreniu“. Vynaloţili mnoho úsilia, aby  z daného prístrešku urobili 

aspoň niečo, čo by dané miesto urobilo ešte krajším.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

68/2013 

 

 

K bodu 6) 

Informatívna správa o vykonanej II. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2013 

 

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

          Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

69/2013 
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K bodu 7) 

Návrh   na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2013  

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

70/2013 

 

 

K bodu 8)       

Návrh na  odpis nevymožiteľných pohľadávok Mesta Čadca         

 

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

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe sa bude v uznesení  zaoberať  bodom č. 

2. Poznamenal, ţe  minimálne 10-11 poslancov, ktorí tu pôsobili v predošlých  volebných 

obdobiach, mu určite dajú za pravdu.  

Uviedol, ţe predali určitý pozemok, kde bola podmienka - ţe sa bude stavať. Daná podmienka 

sa nesplnila, začo bola uloţená pokuta, ktorá nebola zaplatená. Vznikli úroky z omeškania 

a začal sa určitý proces. Uviedol, ţe dané sa stalo ešte za pôsobenia p. Pohančeníka. 

V období rokoch 2006-2010 sa začal súdny spor, ktorý mesto vyhralo, čo znamená, ţe dotyčný 

musel zaplatiť pokutu a aj úroky z omeškania a my to teraz máme odpustiť. Ak je to pravda, 

tak on tomu nerozumie. Na jednej strane mesto vynakladá sily a finančné prostriedky, aby 

niečo vysúdilo, aj keď  ide len o 4  tis. EUR, a  teraz ideme 4 tis. EUR  odpustiť. Principiálne 

by sme mali byť zásadoví, pretoţe ak niečo vysúdime – nemali by sme odpúšťať, pretoţe inak 

dôvera poslancov a aj primátora k verejnosti ochabne.    

 JUDr. Zuzana Cenigová, vedúca oddelenia, uviedla, ţe došlo k vymoţeniu zmluvnej 

pokuty. Prebiehalo exekučné konanie a aţ v exekučnom konaní daná obchodná spoločnosť 

uhradila istinu. Daná spoločnosť ţiadala odpustiť úroky z omeškania,  a práve z toho dôvodu 

predloţili návrh obchodnej spoločnosti MZ.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa dotazoval, prečo  aţ rok 2013, keď to všetko sa 

začalo v rokoch 2007-2008. Poukázal na súdny spor, a na to, ţe sa s tým nič nerobilo. 

Dotazoval sa, načo máme právne oddelenie, keď v podstate niečo vyhráme, a potom to ideme 

odpustiť.  

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

Poznamenal, ţe urobili všetky kroky k tomu, aby sa dostali k peniazom, ale keďţe daná firma 

poţiadala o odpustenie, je korektné to dať do MZ.  Uviedol, ţe kaţdý má právo hlasovať 

podľa svojho vedomia a svedomia.  

Jozef Beleš, poslanec MZ, nesúhlasil, ţe v návrhu na uznesenie sú spojené dva body. 

Poţiadal, aby sa hlasovalo zvlášť o bode č. 1 a osobitne o bode č. 2.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, navrhol, aby rokovali o bode č. 1. a v návrhu 

na uznesenie  stiahol bod. č. 2.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

71/2013 
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K bodu 9)       

Informatívna správa o stave žiadostí Mesta Čadca o poskytnutie finančných  prostriedkov 

z rôznych zdrojov – stav k 31.8.2013 

 

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

         Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

72/2013 

 

 

K bodu 10)  

Projekt vnútornej racionalizácie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  

 pôsobnosti Mesta Čadca za účelom zníženia bežných výdavkov      
    

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

73/2013 

 

 

 K bodu 11)    

 Návrh na odvolanie zástupcu zriaďovateľa Mgr. Eduarda Gábriša z rád škôl na  

 území mesta Čadca         

 

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

          Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

74/2013 

 

 

 

K bodu 12)    

Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa Jozefa Beleša do Rady školy pri ZŠ  

 s MŠ Horelica 429, 022 01 Čadca a Rady školského zariadenia pri Centre voľného  času 

Čadca, Kukučínova 2851,022 01  Čadca 
 

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

          Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

75/2013 

 

 

K bodu 13)    

Spolufinancovanie projektu „Zimná miniolympiáda mládeže z Ostravy a Čadce“    pre 

žiadateľa ZŠ, Ul. Rázusova č. 2260, Čadca 

 

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

          Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

76/2013 
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 K bodu 14)    

Správa o výsledkoch kontroly        

 

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

          

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe na podnet viacerých poslancov 

ani on  nevidí v  uznesení  návrhy riešenia, ktoré by MZ malo prijať.  Poznamenal, ţe 

v materiáli sú spojené dve kontroly do jedného výstupu. predloţený materiál stiahol 

z rokovania MZ a uviedol, ţe bude predloţený na najbliţšom MZ aj s návrhmi riešenia.  

 

 

K bodu 15)    

Kúpa, predaj a nájom  nehnuteľností 

 

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

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 6/2013 

Nebytový priestor č. 12-9 v dome súp. č. 1506 na Gočárovej ulici.  
 

Vladimír Malík, poslanec MZ, dotazoval sa, či by sa  nebytový priestor pod  

predmetným bytovým domom predal. 

Ing. František  Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe nebytový priestor sa stal  pre 

mesto prebytočný po výstavbe jednej etapy modernizácie  tepelného hospodárstva na 

Mierovej a Kollárovej ul.. V daných priestoroch sa nachádzala výmenníková stanica, ktorá 

bola súčasťou primárneho systému - rozvodov tepla v meste. Výmenníková stanica sa 

modernizáciou stala nepotrebnou a zrušila sa. Priestor tak ostal voľný. V prvom kroku 

nechali moţnosť vlastníkom bytov, aby si uplatnili nárok na priestor, pretoţe deklarovali, ţe 

by potrebovali nejaké skladové priestory.  Ponuka zo strany mesta bola pochopená, MZ 

schválilo odpredaj, avšak nezrealizovalo sa to tak, ako občania poţadovali.  

 K ostatným prerokovaným bodom v rámci kúpy, predaja a nájmu nehnuteľností nebola 

vedená rozprava.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

77-86/2013 

 

 

 

K bodu 16) 

Rôzne 

 

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, predniesol niekoľko poţiadaviek  z časti Horelica.  

Uviedol, ţe z vrchnej časti smerom k ţeleznici bol natretý most /nazeleno/.Časť komunikácie 

smerom na most nie je osvetlená. Upozornil, ţe v danej časti uţ bola aj dopravná nehoda, 

kedy auto narazilo do mostu.  Bolo by vhodné označiť aspoň okraje mosta, pretoţe splývajú 

s okolím.  

Ďalej poukázal na to, ţe v časti u Veščary sa rozsypáva panelovka, ktorú je potrebné 

upraviť.  

Ohľadne cintorína na Horelici uviedol, ţe ak  niekto chce o probléme diskutovať, tak musí 

daný problém aj poznať.  Poznamenal, ţe projekt bol iný a je škoda, ţe ten, kto projekt 

dokončieval, ho  nedodrţal.  
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Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe sa vyzná v stavebníctve a nevie, 

kto projekt zmenil.  

Ohľadne mostu uviedol, ţe to dajú do poriadku, rovnako aj ostané veci, ktoré by sa na 

Horelici dali zlepšiť. Informoval, ţe sa vyriešil  aj problém ohľadne prechádzania detí cez 

cestu, kde zasahuje MsP.  

PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ, uviedla, ţe si so záujmom prečítala 

v Kysuckom večerníku, ţe Mesto Čadca prijalo päť opatrení na odstránenie nedostatkov, 

ktoré vyplývajú z kontroly hlavného kontrolóra. Jedná sa o dodrţiavanie a vyúčtovanie 

finančnej disciplíny  pri poskytovaní dotácií mesta.  Uviedla, ţe chce veľmi ostro protestovať 

proti slovám poradkyne primátora, Mgr. Silvii Cisárikovej. Citovala jej slová ,,... v prípade 

lobizmu poslancov za jednotlivé kluby a organizácie môţe byť situácia odlišná“. Uviedla, ţe 

kaţdý človek, ktorý si uvedené prečíta, si bude myslieť,  ţe sa  vo všetkých komisiách 

a kluboch  lobuje a  nekalým spôsobom prideľujú finančné prostriedky. Ona o ţiadnom 

lobingu nevie. Uviedla, ţe primátor prevzal mesto s 57 % zadĺţenosťou. Dnes je zadĺţenosť 

mesta 47 % s tým, ţe mesto je pre finančné inštitúcie dôveryhodným partnerom. Vie aj to, ţe 

Mesto Čadca a rovnako aj vedenie mesta sa snaţí aj z mála finančných prostriedkov dotovať 

činnosť jednotlivých športových klubov, záujmových zdruţení a neziskových organizácií.  

Uviedla, aby Mgr. Cisáriková v daných vyhláseniach v budúcnosti váţila slova, pretoţe   sa to 

dotýka nielen jej, ale kaţdého z poslancov. MZ nie je o lobingu a nekalých praktikách. 

Uviedla, ţe  nakoľko ona sama je členkou niekoľkých komisií, ostro protestuje,  nie je to 

férové a ani korektné.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe v danom prípade zakročil 

okamţite po vydaní článku. Upozornil Mgr. Cisárikovú, aby sa zdrţala vyjadrení, ktoré sa 

týkajú ohovárania a úplatkárstva.  Poznamenal, ţe Mgr. Cisáriková mu na to povedala, ţe nič 

také neuviedla. 

 Nemá dôvod neveriť.  

Mgr. Silvia Ciasáriková, poradkyňa primátora, uviedla, ţe to, čo prečítala PaedDr. 

Blendovská nie sú jej slová.  Poţiadala uţ o opravu, ktorú jej do dnešného dňa Kysucký 

večerník neuverejnil.  Veľmi ju to mrzí a nikdy by si nedovolila niekoho obviniť z lobingu.  

Uviedla, ţe dané slová  nepovedala, o čom má aj dôkazy.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe daný problém uţ riešil aj 

súkromným rozhovorom. V prípade, ak sa to bude  opakovať, tak  Mgr. Cisáriková bude 

znášať dôsledky. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, ţe lobing funguje, a ak také niečo zaznelo, nie 

je na tom nič zlé. Poslanci sú tu preto, aby ţiadostí – problémy občanov prednášali, a tak 

vlastne za nich  lobovali.  

Dotazoval sa, ako pokračujú  jednania ohľadne  supermarketu na Kýčerke.  

Ďalej upozornil, ţe oproti nemocnice je areál Sevaku, kde sa za posledné dva roky 

prisťahovala určitá skupina občanov. Poţiadal náčelníka MsP, aby daný areál skontrolovali 

a taktieţ poţiadal primátora, nakoľko má zastúpenie v Sevaku, aby sa dohodol s vedením a   

dali  to do poriadku.  

Následne upozornil, ţe na Kollárovej ulici v Martinkovom potoku pri autobusovej zástavke 

smerom z Kýčerky  voda vymyla  cca 8 m dlhú  ryhu. Poţiadal riaditeľa MPS, aby to dali do 

poriadku.  

Na základe poţiadaviek občanov zo svojho obvodu, poţiadal primátora, aby zaloboval v MTS, 

pretoţe občania sa sťaţujú na zlé vykurovanie. Uviedol, ţe zlé vykurovanie  začalo uţ minulou 

zimou a pokračuje i naďalej.   Keď sa na to informoval na BYTY s.r.o., tak mu bolo povedané, 

ţe vo vetve smerom na Chalupkovu ul. je umiestnené slabé čerpadlo, čo bude pravdepodobne 

dôvodom daného problému.   
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 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyjadril svoju spokojnosť s tým, ţe p. Malík 

má záujem o situáciu ohľadne supermarketu.  Informoval, ţe momentálne čaká na nový návrh 

a akonáhle bude mať nové informácie, dá p. Malíkovi určite  vedieť. 

V súvislosti so Sevakom, uviedol, ţe sa skutočne jedná o problém, ktorý sa snaţia riešiť. Dúfa, 

ţe na základe jeho interpelácií sa to pokúsia riešiť. Poznamenal, ţe mestská polícia daný 

areál kontroluje a aj kontrolovať bude, jedná sa však o súkromný pozemok.  

Ohľadne vykurovania uviedol, ţe mal dvakrát stretnutie s členmi MTS. Prvýkrát to bolo 

ohľadne prepojenia – nebude sa týkať navýšenia finančných prostriedkov MsÚ. Čo sa týka 

vykurovania - tepla uviedol, ţe to  berie ako pripomienku a okamţite zajtra sa spojí s MTS 

a zistí, kde je problém.   

mjr. Mgr. František Linet, náčelník MsP, ohľadne areálu bývalej budovy Sevaku 

uviedol, ţe bezdomovcov pribudlo, pretoţe sa ,,vytlačili“ z budovy bývalej MŠ na Kýčerke, 

kde sa stavajú bytové jednotky.  

Poznamenal, ţe komunikácia s majiteľom budovy bývalého Sevaku je obtiaţna, pretoţe má 

trvalé bydlisko v Ţiline a akákoľvek komunikácia s ním bola doposiaľ neúspešná. Uviedol, ţe 

na základe daných skutočností všetky doklady postúpili na príslušné oddelenie na MsÚ. Je 

toho názoru, ţe problém celkovej politiky  bezdomovcov nie je len  problémom  polície, mesta, 

ale aj štátu. 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe stavebný úrad vykonal na konci 

leta štátny stavebný dohľad na všetkých objektoch, ktoré sú na území mesta dlhodobo 

nevyuţívané. Nejedná sa len o daný objekt, ktorý skutočne vlastní firma zo Ţiliny. Uviedol, ţe 

jej uţ bolo dvakrát vydané rozhodnutie na vykonanie nevyhnutných úprav, ktoré by slúţili na 

zabezpečenie budovy pred vstupom neţiaducich osôb. Podobne urobili výkon štátneho 

stavebného dozoru na objekte bývalej MŠ na Hurbanovej ul., kde sa rovnako zdruţuje skupina 

podobných občanov. Obdobná situácia začala byť v bývalej MŠ na Ţarci. Monitorujú všetky 

objekty, ktoré mesto vlastní a ktoré sú dlhodobo nevyuţívané. Jedná sa o objekty - pavilóny 

bývalej ZŠ na ul. A. Hlinku a bytový dom na ul. Májovej.  

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe je vidieť, ţe je záujem riešiť dané objekty, 

avšak  na druhej strane má veľa postrehov od občanov zo Ţarca ohľadne budovy  bývalej  MŠ 

na Ţarci. Poznamenal, ţe v zime sa tam budú určite vyskytovať bezdomovci, teraz sa v budove 

zdruţuje mládeţ,  je tam hluk a pod. Upozornil, ţe budova sa devastuje, avšak vie, ţe to je 

zloţité, pretoţe  budova je vo vlastníctve firmy, ktorá nesídli na našom území. 

Poznamenal, ţe v súčasnej  dobe má od občanov  veľa sťaţností ohľadne osvetlenia na území 

mesta. Vie aj to, ţe osvetlenie je  zastarané a problémy sú a aj budú. Nakoľko sa však začína 

stmievať skôr, tak sa v niektorých častiach občania  sťaţujú, ţe sa svietiť začína neskoro. 

V niektorých častiach zbadal, ţe  osvetlenie nesvieti vôbec. Upozornil, ţe pred štyrmi dňami 

videl, ţe nie je osvetlená ulica smerom od Druţby ku sklenárstvu Čendo, rovnako na konci 

pešej zóny smerom na Kýčerku /zrkadlová kriţovatka/ bola daná časť neosvetlená.  

Ďalej uviedol, ţe na ul. J. Kollára ţiadajú občania odstrániť  lampu pred bytovým domom, 

ktorá je v strede vyasfaltovaného parkoviska.  Občania tvrdia, ţe tam majú dostatok svetla od 

lámp, ktoré sú pri ceste a táto im prekáţa napr. pri cúvaní a pod. 

Poukázal na  výtlky, ktoré opravovali v jarnom období. Tlmočil sťaţnosť občanov, ţe  na 

Ţarci   smerom na čínsky múr - ako je  tatrovácka bytovka sa dané výtlky  začínajú 

rozpadávať. Bolo by vhodné ich opraviť, pretoţe v zimnom období  tam môţe dôjsť ku kolízii.  

V závere poţiadal, aby sa pri dávaní výkopov do pôvodného stavu  kládol dôraz na dohľad 

nad realizovanou prácou. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe o niektorých problémoch, ktoré 

spomenul p. Kučák vedia a o niektorých nie. Budú sa ich však  snaţiť vyriešiť promptne. 

Ohľadne Ţarca  uviedol, ţe pozývajú jednotlivých  vlastníkov bývalých budov mesta, aby si 

ich dali do poriadku. V súvislosti s opravou  ciest uviedol, ţe robia na základe finančných 
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prostriedkov, ktoré sú k dispozícii. Osvetlenie sa snaţia riešiť promptne na základe 

poţiadaviek občanov a poslancov.  

PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ, uviedla, ţe ak sú problémy ohľadne 

osvetlenia, výtlkov a pod., je potrebné sa obrátiť na Ing. Lariša, pretoţe sa jej zdá 

kontraproduktivne riešiť to, ţe pred dvoma týţdňami nesvietilo svetlo na Pribinovej ul. 

Ďalej uviedla, ţe pokiaľ vie, tak v našej krajine nie je prijatý zákon o lobingu a ani MZ 

neprijalo ţiadne zásady alebo regule o lobingu. Kaţdý, kto počuje slovo - lobing si 

predstavuje niečo nekalé.  

Jozef Beleš, poslanec MZ, poţiadal na Horelici  pri starej škole /pri kostole/ 

o orezanie lipy, pretoţe zasahuje na strechu kostola.  Rovnako poţiadal o orezanie konárov 

na cintoríne. Uviedol, ţe je toho názoru, ţe cesty sú polátané, avšak rovnako ako JUDr. 

Macura aj on upozornil  na cestu /panelovka/ u Veščary, ktorá sa rozpadáva. V prípade, ţe sa 

nedá do poriadku, tak v zime pri odhŕňaní snehu môţe zbytočne dôjsť k poškodeniu odhŕňača. 

Tieţ upozornil na cestu u Beleša, ktorá je rovnako v zlom stave. Poukázal tieţ na starú cestu a 

chodník  smerom na Horelicu  od cintorína k prvým domom. Uviedol, ţe chodník začali 

budovať ešte komunisti a do dnešného dňa nie je dokončený.  

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, poţiadala kompetentných o rekonštrukciu 

asfaltovej plochy /záchytné parkovisko/ na Gočárovej ul. pred slobodárkou.  V prípade, ak to 

nie je majetok mesta, bolo by vhodné jednať s majiteľmi danej plochy. V závere poďakovala 

členom MsP za spoluprácu pri kultúrnych – spoločenských  podujatiach počas celého leta.  
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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   

             

 

 

 

Ing. Vladimír Hruška    MUDr. Anna Korduliaková  

I. overovateľ                 II. overovateľ 

 

         

 

   

 

Zapísala: Mgr. Jana Serafínová 
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