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Z á p i s n i c a 

 

z 7.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 27. novembra 2009 o 10.00 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 24 poslancov. 

 

 

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

MsÚ Čadca, zástupca  náčelníka MP Čadca, riaditelia riadených príspevkových organizácií 

mesta Čadca, zástupcovia médií a  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. Ján Kľučka    - poslanec MZ 

Ing. Peter Krkoška    - poslanec MZ 

Ing. Štefan Holeščák    - poslanec MZ 

PhDr. Pavol Holeštiak PhD.   - poslanec MZ 

Mgr. Tomáš Urbaník                                     - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

Oľga Kostková    - poslankyňa MZ 

Pavol Štrba                                                    - poslanec MZ 

Jozef Beleš     - poslanec MZ 

Ing. Tatiana Krkošková                                 - vedúca oddelenia 

Ing. Zdenka Ondrašinová   - vedúca oddelenia  

Ing. František Ščury    - vedúci oddelenia 

JUDr. Ján Macura    - zástupca primátora Mesta Čadca 

Mgr. Marián Fúrik    - zástupca primátora Mesta Čadca 

Bc. Ing. Jozef Vražel    - primátor Mesta Čadca 

Ing. Ján Husár    - prednosta MsÚ 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/  Prenájom nebytových priestorov na Základnej škole, M.R. Štefánika 2007, Čadca  

      pre Štátny pedagogický ústav v Bratislave, ktorý realizuje vzdelávanie frekventantov  

      projektu: „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov”         

3/  Prenájom nebytových priestorov na Základnej škole Čadca, Rázusova č. 2260 pre 

     Štátny pedagogický ústav v Bratislave, ktorý realizuje vzdelávanie frekventantov  

     projektu: „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov“ 

4/  Zmena a Doplnok Územného plánu CMZ Čadca – Ulica 17. novembra /stiahnuté 

     z rokovania MZ/ 

     VIII. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2009 /doplnený bod/ 

     III. zmena rozpočtu MPS Čadca na rok 2009 /doplnený bod/ 

5/  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2010 

6/  VZN Mesta Čadca o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti 

      mesta Čadca  

7/  VZN Mesta Čadca o parkovaní a státí motorových vozidiel na miestnych 

      komunikáciách a verejných priestranstvách v meste Čadca 

8/  VZN Mesta Čadca o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi  

      malých zdrojov znečistenia ovzdušia na území mesta Čadca  

9/  VZN Mesta Čadca o nakladaní s komunálnymi odpadmi a  elektroodpadmi     

      z domácností, ktoré vznikli na území mesta Čadca  

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

        odpady, ktoré vznikli na území mesta Čadca  

11/ VZN Mesta Čadca o dani z nehnuteľnosti   

12/ VZN  Mesta Čadca o dani za psa  

13/ VZN  Mesta Čadca o dani  za ubytovanie  

14/ VZN Mesta Čadca o dani za predajné automaty 

15/ VZN Mesta Čadca o dani za nevýherné hracie prístroje  

16/ VZN Mesta Čadca o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta   

17/ Informatívna správa o vykonanej zmene rozpočtu Mesta Čadca k 03.11.2009 

18/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

19/ Rôzne 

20/ Záver 

 

R o k o v a n i e 

 

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Bc. Ing. Jozef Vražel, 

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 24 poslancov, takže 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 MUDr. Jána Kožaka a Mgr. Martina 

Klimeka, poslancov MZ 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: MUDr. Ján Kožák 

         Mgr. Martin Klimek 

 

       Návrhová komisia: Mgr. Viera Strýčková  

      Oľga Kostková 

 

Pracovné predsedníctvo: Bc. Ing. Jozef Vražel, primátor mesta Čadca 

     Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca 

 JUDr. Ján Macura, zástupca primátora Mesta Čadca 

                                     Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca 

 

 

Bc. Ing. Jozef Vražel, primátor Mesta Čadca, stiahol bod č. 4 Zmena a Doplnok 

Územného plánu CMZ Čadca – Ulica 17. novembra a nahradil ho: VIII. Zmena rozpočtu 

Mesta Čadca na rok 2009 a III. Zmena rozpočtu MPS Čadca na rok 2009. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, vyjadril svoju nespokojnosť s oneskorením doručenia 

materiálov na MZ a pozvánky na komisiu.  Poznamenal, že poslanec sa v tomto prípade 

nemôže dostatočne pripraviť na rokovanie MZ.  Navrhol, aby sa uvedené VZN-ky stiahli 

z rokovania MZ, nakoľko nie je dostatočne pripravený. 

Jozef Beleš, poslanec MZ, vyjadril svoj súhlas s poslancom Ing. Gurom, nakoľko 

materiály majú byť doručené poslancom týždeň pred MZ. Navrhol, aby materiály nosila MsP 

v piatok  poobede a taktiež poznamenal, aby si poslanci na sekretariáte primátora písomne 

nahlásili spôsob doručenia materiálov. Tiež upozornil na oneskorenie doručenia pozvánky na 

komisiu. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, navrhol, aby sa z dôvodu nepreštudovania materiálov 

stiahli z rokovania MZ nasledujúce materiály - bod č.6 až bod č.16, čo nebolo poslancami MZ 

schválené.  

 Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, dal na zváženie, aby sa materiály prerokovali v takom 

znení ako sú predložené a na nasledujúcom MZ bola zrealizovaná ich prípadná úprava. 

   

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

155/2009 

 

K bodu 2) 

Prenájom nebytových priestorov na Základnej škole, M.R. Štefánika 2007, Čadca  pre 

Štátny pedagogický ústav v Bratislave, ktorý realizuje vzdelávanie frekventantov  projektu: 

„Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov”         

 

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

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

156/2009 
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K bodu 3) 

Prenájom nebytových priestorov na Základnej škole Čadca, Rázusova č. 2260 pre 

Štátny pedagogický ústav v Bratislave, ktorý realizuje vzdelávanie frekventantov  

projektu: „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov“ 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

157/2009 

 

K bodu  4)    

VIII. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2009 

  III. zmena rozpočtu MPS Čadca na rok 2009 

 

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

 

Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, požiadal o zmenu pridelenia dotácie, ktorá už bola 

schválená v apríli 2009  pre ZZO Čadca, a.s.. Informoval, že  koncom augusta 2009 bol 

vykonaný audit FK, ktorý bol ukončený až koncom mesiaca október. Nakoľko ZZO má valné 

zhromaždenie /VZ/ 14.12.2009, nie je možne, aby uvedenú dotáciu prevzalo a z nej uhradilo 

príslušné záväzky, z dôvodu, že už 15.12.2009 je povinné mestu odovzdať vyúčtovanie.  

Poznamenal, že dotácia by v tom prípade prepadla. Požiadal, aby uvedená dotácia bola 

presunutá pre FK Čadca. Mnoho veriteľov očakáva, že do konca roka budú záväzky 

uhradené. V opačnom prípadne hrozia FK exekúciami. Uviedol, že exekúciu nie je možné 

uhradiť z dotácie mesta.  

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, vyjadril podporné stanovisko k návrhu Ing. Holeščáka.  

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, poznamenal, že FK si neplní záväzky. 

Plánovaný audit bol namiesto mesiaca február 2009 posúvaný na mesiace máj a júl, a 

i napriek tomu ho ZZO dostalo až  koncom októbra 2009. Uviedol, že je  koniec roka a 

dotácia bola schválená pre ZZO. Informoval sa, ako je možné, že FK hrozí exekúcia, keď mu 

mesto poskytlo dosť peňazí. Uviedol, že má informáciu o tom, že je tam 800 000 auditovaných 

záväzkov a  ďalších 500  neauditovaných záväzkov, ktoré vyplývajú z úrokov z omeškania 

a ďalších sankcií. Dotazoval sa či, má význam poskytovať peniaze spoločnosti, keď si 

nesplnila svoje povinnosti tak, ako bolo na začiatku roka schválené v uznesení. Tiež poukázal 

na  nekorektný spôsob, akým sa vystupuje voči hlavnému sponzorovi. 

Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, uviedol, že v januári 2009 na VZ FK Čadca sme 

deklarovali, že súhlasíme s transformáciou pod ZZO. Avšak ZZO malo VZ až 14.6.2009, kde 

súhlasilo s transformáciou za podmienky, že bude vypracovaný audit. Informoval, že audit bol 

ukončený koncom októbra.  Čo sa týka záväzkov uviedol, že v apríli bola schválená dotácia, 

ktorá nebola poskytnutá nikomu. FK vo svojej činnosti pokračoval, hrali sa stretnutia, 

cestovalo sa, hráči trénovali a tak narástli záväzky až do výšky 28 tis.  EUR /840 tis.- Sk/. Aby 

sa futbalový klub nezrušil, hralo sa aj za  zapožičané peniaze. 

Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, uviedol, že v minulom období Mesto z rozpočtu 

poskytovalo oveľa menej peňazí FK, a i napriek tomu sa futbal hral. Nesúhlasil s tým, aby sa 

FK zneužíval na osočovanie poslancov, keďže grémium poskytlo a ešte aj poskytne FK mnoho 

finančných prostriedkov. 

Jozef Beleš, poslanec MZ, navrhol, nech poslanci rozhodnú, akou čiastkou sa prispeje 

futbalistom z rozpočtu Mesta, aby v decembri už mali k dispozícií informáciu o množstve fin. 

prostriedkov  na nasledujúci rok. Odporučil, aby FK prispeli aj iné firmy. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poukázal na iný problém, ktorý súvisí s tým, že 

neexistujú pravidlá, podľa ktorých by futbalisti prípadne iné športové kluby na začiatku roka 
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vedeli akú finančnú čiastku dostanú, s ktorou môžu počítať. Vyjadril nesúhlas so zrušením 

uznesenia z pred 3 rokov, kedy bolo jasné pravidlo, koľko finančných prostriedkov vyčleníme  

na šport ako celok, a na základe toho bude Mesto operovať. Vždy v januári sa vedelo koľko 

máme peňazí, koľko  získame prípadne predáme hráčov a s akou čiastkou Mesto prispeje.  

V súčasnosti dotácia, ktorá je schválená v decembri alebo v januári príde až v júni, z čoho 

vyplýva, že dlh narastá.  

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, poďakoval primátorovi Mesta a poslancom za 

schválenie dotácie pre futbal. Uviedol, že futbal potrebuje  83 tis. EUR /2,5 mil. Sk/, aby 

mohol fungovať.  V súvislosti s futbalom poukázal na ľudí, ktorí sú tam a zaslúžia si úctu 

a poďakovanie. Uviedol, že prvý problém sa prejavil v tom, že tieto dlhy vznikli už v 

predchádzajúcich obdobiach a z toho dôvodu pokračujú i naďalej.  FK nemá  sponzorov, 

ktorí by to vykryli.  Musia sa nájsť ľudia, ktorí  majú záujem, aby futbal v Čadci existoval, 

ľudia, ktorí sú ochotní prispieť na futbal min. 33 tis. až 50 tis. EUR /1 až 1.5 mil. Sk/ ročne. 

Uviedol, že podobne  to funguje aj v iných mestách. 

Oľga Kostková, poslankyňa MZ, poznamenala, že poslanci dali futbalistom šancu.  

V minulom období sa poskytovalo oveľa menej peňazí na futbal v porovnaní s rokom 2009 

rokom. Aby sa zabránilo tomu, kde plynú tieto toky peňazí, v januári sa FK poskytla šanca, 

aby audit preukázali a odovzdali.  

Poznamenala, že 14.6.2009  sa konalo VZ  a nebolo nič odovzdané. Ďalšie VZ je 

14.12. 2009 a opäť nie je z ich strany nič odovzdané. Taktiež upozornila na to, že ostatní 

športovci boli kvôli futbalistom diskriminovaní. 

Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, uviedol, že v minulom období bol futbal 

financovaný bývalou Slovenou Čadca a Tatrovkou Čadca. Neskôr financoval futbal p. 

Baculák. V súčasnosti je dotácia od sponzorov minimálna.  Uviedol, že peniaze, ktoré sa 

poskytli FK sú účelovo a cieľovo využívané.  

Pavol Štrba, poslanec MZ, v súvislosti s futbalom uviedol, že už mnoho krát zahlasoval 

za FK, čo už nezopakuje  z dôvodu, že peniaze je potrebné dať aj na iné veci. 

JUDr. Ján Macura, zástupca primátora Mesta Čadca, uviedol, že v čase, keď 

nastupovali do výboru futbalového zväzu, neboli  oboznámení so situáciou, ktorá tam je. 

Prevzali sme tak podĺžnosť, ktorá vznikla už v minulosti.  

 Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, sa dotazoval, či nemá podiel v súvislosti s  

nákladmi a potrebou zvyšovania finančných prostriedkov skutočnosť, že v čase keď Čadca 

postúpila do vyššej ligy, vznikla Prvá slovenská liga, ktorá sa  začala deliť na východ a západ 

a tým sa náklady uvedenej ligy zvýšili oproti minulosti.  

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že pokiaľ bola dotácia vyčerpaná len 

čiastočne, aby sa dočerpala, nech  to je v poriadku. 

Bc. Ing. Jozef Vražel, primátor Mesta Čadca, dal hlasovať o VIII. zmene rozpočtu 

Mesta Čadca o III. zmene rozpočtu MPS Čadca a o pozmeňujúcom návrhu Ing. Holeščáka : 

Poskytnutie dotácie zo ZZO Čadca, a.s. na FK Čadca. Ide o 16 235 EUR /489 tis. Sk/, čo bolo 

poslancami schválené. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

158/2009 
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K bodu 5) 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2010                          

 

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

  

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, upozornil, v súvislosti s poskytnutím dotácie, hl. 

kontrolóra, na to,  že podľa zákona  č. 258  z roku 2009,  mesto môže zveriť majetok aj 

peniaze len svojim rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Požiadal hl. kontrolóra, aby si 

uvedené skutočnosti preveril. Uviedol, že už v minulosti bolo potrebne dať do súladu VZN 

o nakladaní s majetkom, nakoľko ZZO protiprávne spravuje majetok mesta. Odporúčal, aby 

sa do nasledujúceho MZ dalo  pripraviť VZN, ktoré by rozpracovalo § 6 a § 9  Zákona 

o majetku obci. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

159 /2009 

 

K bodu 6) 

VZN Mesta Čadca o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti 

mesta Čadca     

 

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

 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, navrhol dať namontovať odomykateľné stĺpy, ktoré 

dá MsP vo večerných hodinách do pozície zákazu vstupu áut do priestoru pešej zóny. 

Bc. Ing. Jozef Vražel, primátor Mesta Čadca, požiadal predsedu dopravnej komisie, 

aby uvedenú vec prerokovali v dopravnej komisii. 

Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, nesúhlasil s názorom Ing. Glasnáka. Uviedol, že 

MsP vykonáva pravidelné kontroly na pešej zóne a ukladá vodičom  pokuty za neoprávnený 

vjazd na pešiu zónu.  

 PhDr. Pavol Holeštiak PhD., poslanec MZ, poznamenal, že po právnej stránke v bode 

4, na str. 2  písm. c),  je uvedené: vjazd do pešej zóny je zakázaný, čo by  malo  byť uvedené aj 

tam, kde je vjazd do pešej zóny povolený, na základe tretej odrážky v písm. c). V písmene b) 

alebo d)  je potrebné ešte raz uviesť: s predchádzajúcim súhlasom Mesta. 

Na strane 3, bod 2, písm. b),  kde je v návrhu uvedené:  jedno vozidlo  do celkovej 

hmotnosti 12 ton je 6 EUR/deň /,185,75 Sk/deň. Informoval, že uvedené autá nemajú povolený 

vjazd podľa §1, bod 4, písm. c) a §1, bod 4, písm. d) a e). Navrhol, aby to  tam bolo tiež 

zahrnuté.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

160/2009 

 

K bodu 7) 

VZN Mesta Čadca o parkovaní a státí motorových vozidiel na miestnych komunikáciách 

a verejných priestranstvách v meste Čadca 

 

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

 

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, požiadal, aby  daň za užívanie verejného priestranstva 

mohla doplniť s tým, aby sa parkovanie poskytovalo len na jeden byt alebo na jednu osobu. 

Pokiaľ by niekto chcel viac miest, navrhol určiť vyššiu sadzbu. 



 7 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

161/2009 

 

K bodu 8) 

VZN Mesta Čadca o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi  

 malých zdrojov znečistenia ovzdušia na území mesta Čadca  

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

162/2009 

 

K bodu 9) 

VZN Mesta Čadca o nakladaní s komunálnymi odpadmi a  elektroodpadmi      

z domácností, ktoré vznikli na území mesta Čadca  

 

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

   

PhDr. Pavol Holeštiak PhD., poslanec MZ, odporučil § 6 bod e) a  d) preformulovať. 

V § 9 odporučil sankciu uviesť aj v Sk. 

 Ing. Ján Klučka, poslanec MZ sa informoval na § 4 bod b) konkrétne  čo znamená 

nasledujúce znenie  -  bytový dom a ostatné budovy na bývanie, do 50 osôb najmenej 1 kus 

1 100 l kontajner s intervalom odvozu jedenkrát za týždeň, pre každých ďalších 50 osôb sa 

upraví ekvivalentne počet kontajnerov, prípadne počet odvozov. 

 Ing. Zdenka Ondrašinová, vedúca oddelenia, uviedla, že sa jedná o význam 

„násobne“. V súvislosti s tým uviedla, že nad 50  do 100 ľudí si dá občan buď 2 kontajnery 

a jeden vývoz odpadu alebo si zvolí 2 vývozy do týždňa a ostane jeden kontajner. 

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, sa informoval, či nie je možné jednoznačne určiť, že za 

ďalších 50 ľudí  sa poskytne odvoz ešte jeden krát týždenne. 

Ing. Zdenka Ondrašinová, vedúca oddelenia, uviedla, že kde občania separujú odpad 

je ho menej. V súvislosti s tým uviedla, že v prípade zistenia  poddimenzovania kapacity 

zberných nádob z našej strany sú vyzývaní dôverníci, aby si  prípadne zvýšili vývozy. 

Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, v súvislosti s VZN-kami uviedol, že podľa jeho 

názoru by mali byť sumy uvedené  len v eurách, keďže podľa zákona od 1.1.2010 už nebudeme 

uvádzať  v Sk. 

            

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

163/2009 
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K bodu 10) 

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. 10 zápisnice. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

164/2009 

 

K bodu 11) 

VZN Mesta Čadca o dani z nehnuteľnosti   

 

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

 

Ing. Ján Kluča, poslanec MZ, doporučil vypracovať opatrenie, ktoré by umožnilo 

podnikateľom vo výrobnej časti znížiť daň z nehnuteľností pri zvýšení zamestnanosti.  

 PhDr. Pavol Holeštiak PhD., poslanec MZ, uviedol, že v návrhu na uznesenie v  bode 

 B/ je potrebné doplniť – na kalendárny rok 2010. Bod C/ uviedol ako nadbytočný, nakoľko je 

už uvedený v návrhu VZN. 

 Bc. Ing. Jozef Vražel, primátor Mesta Čadca, uviedol v súvislosti s platnosťou VZN, 

že v minulosti sme schválili VZN bez doby splatnosti a z toho dôvodu platí do doby,  pokiaľ 

nie je prijatá nová VZN.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa informoval na § 6,  nakoľko oproti minulému 

roku sú zmeny v koeficientoch, ktoré išli hore. Dotazoval sa, či to súvisí so skutočnosťou, že je 

prekročený limit 25 tis. obyvateľov.  

Ing. Tatiana Krkošková, vedúca oddelenia, poznamenala, že  sadzby dane sa 

nezvyšovali.  

Bc. Ing. Jozef Vražel, primátor Mesta Čadca, uviedol, že sadzba ostáva nezmenená 

z minulého roku.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

165/2009 

 

K bodu 12) 

VZN  Mesta Čadca o dani za psa  

 

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

166/2009 

 

K bodu 13) 

VZN  Mesta Čadca o dani  za ubytovanie  

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 13 zápisnice. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

167/2009 
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K bodu 14) 

VZN Mesta Čadca o dani za predajné automaty 

 

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

168/2009 

 

K bodu 15) 

VZN Mesta Čadca o dani za nevýherné hracie automaty 

 

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

           

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

169/2009 

 

K bodu 16) 

VZN Mesta Čadca o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta   

  

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

 

Ing. Štefan Holeščák,  poslanec MZ, požiadal   v čl. 3, bod 8, vypustiť písm. a) -  na 

úhradu miezd,  platov a odmien, čo bolo poslancami MZ schválené. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, súhlasil so stanoviskom  Ing. Holeščáka, uviedol, že 

väčšinou časť úhrad z dotácie každého športového klubu ide na prihlásenie sa do súťaží, na 

rozhodcov a na odmeny hráčov. 

 PhDr. Pavol Holeštiak PhD., poslanec MZ, požiadal   v čl. 2, bod 1, písmeno a) a b) 

na konci viet doplniť slovo Čadca. Ďalej uviedol, že je potrebné spresniť rozsah doplnkového 

zdroja a stanoviť minimálnu a maximálnu čiastku poskytnutej dotácie. V článku 2, bod 2 za 

slová telesnej kultúry doplniť a športu, čo bolo všeobecne akceptované.  

Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, pochválil spracovateľov uvedeného materiálu. 

Zároveň nesúhlasil s návrhom Ing. Štefana Holeščáka vo veci vypustenia vety uvedenej v čl. 3, 

bod 8, písmeno a).  

Bc. Ing. Jozef Vražel, primátor Mesta, požiadal predkladateľku, aby uvedené návrhy 

boli prerokované v komisii. 

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ,  doporučil  výšku  dotácie  80%.  

Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, navrhol, aby  max. výška dotácie mohla byť do  

90%  predložených nákladov, čo nebolo poslancami MZ schválené. 

Bc. Ing. Jozef Vražel, primátor Mesta Čadca, uviedol, že  doplnkový zdroj môže byť 

max. do 50 % . 

PhDr. Pavol Holeštiak PhD., poslanec MZ, navrhol výšku dotácie z rozpočtu subjektu   

80 % za uplynulý rok  podľa daňového priznania. Pri žiadateľoch, ktorí  tieto doklady nemôžu 

preložiť,  navrhol dotáciu  do výšky 1 500 EUR /45 tis. Sk/.    Zároveň navrhol minimálnu 

hranicu dotácie vo výške 100 EUR /3 tis. Sk/ a maximálnu hranicu dotácie 40 000 EUR 

 / 1 200 tis. Sk/, čo nebolo poslancami schválené 

Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca, navrhol max. výšku dotácie 

subjektu na základe podaného daňového priznania za uplynulý rok vo výške 50 % z rozpočtu, 

čo nebolo poslancami MZ schválené. 
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Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, sa dotazoval ako sa to prejaví v rozpočte. V súvislosti 

s výškou dotácie, uviedol, že by to nebolo  správne  obmedziť.  

Bc. Ing. Jozef Vražel, primátor Mesta Čadca, uviedol, že sa každý subjekt musí 

preukázať daňovým priznaním za uplynulý rok. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, navrhol materiál stiahnuť a prerokovať ho na 

najbližšom MZ, čo nebolo poslancami MZ schválené. 

Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, nesúhlasil s obmedzením, nakoľko to môže mať za 

následok likvidáciu niektorých športových klubov. 

 Bc. Ing. Jozef Vražel, primátor Mesta Čadca, uviedol, že subjekty by mali mať 

stanovené  presné hranice, aby celý rok fungovali.  

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, uviedol, že nakoľko občianske združenia nemajú  

stabilný rozpočet, navrhol, aby bola výška dotácie určená 80 % z nákladov  konkrétnej akcie, 

čo nebolo akceptované. 

Bc. Ing. Jozef Vražel, primátor Mesta Čadca uviedol, že daňové priznanie je 

relevantný doklad.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

170/2009 

 

K bodu 17) 

Informatívna správa o vykonanej zmene rozpočtu Mesta Čadca k 03.11.2009 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

171/2009 

 

K bodu 18) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 18 zápisnice. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

  

             172-179/2009 

 

K bodu 19) 

Rôzne   

 

 Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ,  uviedol, že sme prijali v bode 4 dotáciu pre 

futbal. V súvislostí s tým uviedol, že sa rozhodoval do poslednej chvíle, pretože neschválením 

dotácie by sme položili futbal na kolená.  

Upozornil však, že  pokiaľ sa nezmení jednanie niektorých činovníkov klubu, väčšina 

poslancov zahlasovala za futbal posledný krát.  

Bc. Ing.  Jozef Vražel, primátor Mesta Čadca, uviedol, že zváži, či podpíše VZN-ku. 

Návrhy, ktoré boli predložené sú vzorové a racionálne. Informoval, že osobne vyplatil mzdy 

a odmeny futbalistom a o niekoľko dní prišli na ihrisko s prelepenými dresmi. Vyjadril svoje 

súhlasné stanovisko s Mgr. Kaličákom.  

PhDr.  Pavol Holeštiak PhD., poslanec MZ, povedal, že je potrebné uvedenú situáciu 

systematicky vyriešiť, aby futbal fungoval. Pre lepšiu orientáciu navrhol jednotlivé body 
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materiálov číslovať. Vyjadril nesúhlasné stanovisko s tým, aby  bola socha P. Jilemickeho 

umiestnená  na hlavnom námestí.  

 Jozef Beleš, poslanec MZ, uviedol, že v minulom roku sme futbalistom schválili 90 tis. 

EUR /2 700 tis. Sk/ a zdalo sa im to málo.  Pre iný šport by bolo 40 tis. EUR /1 200 tis. Sk/ 

dosť, ale pre futbal je to nepostačujúce. 

 Bc. Ing. Jozef Vražel, primátor Mesta Čadca, uviedol, že VÚC poskytuje max. /1 300 

tis. EUR/ 40 tis.  Sk/ na akúkoľvek uvedenú akciu a mesto zvýšilo dotáciu na 40 tis. EUR, čo je 

v porovnaní  viac ako 30 násobok. Poukázal  aj na iné športy a mladých športovcov, ktorí sú 

financovaní prostredníctvom CVČ a ďalšími spôsobmi. Dotazoval sa, či máme dať za pravdu 

tým, ktorí odnášali  z MsÚ doklady, aby Mesto nemohlo nahliadnuť do účtovníctva. 

 Informoval, že futbalistom vyplatil zo svojich peňazí  mzdy a oni prelepili dresy mesta Čadca.  

Poznamenal, že je toho názoru, aby sa peniaze poskytovali všetkým rovnako.  

Jozef Beleš, poslanec MZ, uviedol, že už v minulosti žiadal o osvetlenie mostu  na 

nadjazde na Horelici. Ďalej poukázal na žiadosť o rekonštrukciu cesty u Janka, nakoľko 

v danej lokalite nie je možné  prejsť cez Kysucu. Poznamenal, že na cestu boli vyhradené 

peniaze z rozpočtu a  dodnes nie je zrealizovaná. 

Bc. Ing. Jozef Vražel, primátor Mesta Čadca, v súvislosti s osvetlením  uviedol, že sa  

prevádzkovali 2 svetlá, vzhľadom k tomu, že nie je možne zasahovať do nosnej konštrukcie. 

Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca, uviedol, že celé MZ sa nesie 

v duchu futbalu, ale je potrebné sa venovať aj iným veciam, ktoré sú dôležité pre občanov.  

Informoval, že v meste sú roznesené plagáty, že pokladnica Mesta je prázdna, čo však nie je 

pravda. Keď si porovnáme rozpočty z minulých rokoch a v súčasnosti, tak rozpočet je 

dvojnásobne vyšší. Dotazoval sa, prečo sa nevenujeme uvedeným veciam, ale neustále sa 

zaoberáme iba futbalom. Nie je možné, aby sa z mestských peňazí prispievalo iba na futbal, 

keďže chýbajú peniaze aj na iné veci. 

Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ,  uviedol, že za  bývalého primátora  Ing. 

Pohančeníka  boli spolu s Ing. Gurom zvolení, aby pôsobili za  poslancov vo futbalovom 

klube. Súťaž sme zachránili a na ďalší rok sme postúpili, čím sme futbal postavili na nohy. 

Uviedol, že  ak  plánujeme hrať 5. ligu na úrovni Rakovej za  8 000 EUR /250 000 Sk/, tak je 

to v poriadku, avšak, ak chceme hrať 2. ligu, tak tá vyžaduje určité finančné prostriedky. 

Poznamenal, že VZN-ka je dobre spracovaná.  

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, vyslovila súhlasné stanovisko s názorom Mgr. 

Fúrika. Upozornila na križovatku pri lokomotíve, ktorá je neprehľadná. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, uviedol, že sú aj iné športy, ktoré je potrebné 

podporovať. Dotazoval sa ohľadne lokality Rieky, kde poukázal na neprofesionálnu prácu 

firmy, ktorá realizuje výkopové práce.  Informoval, že firma  tam umiestnila prečerpávaciu 

stanicu a tým sa cesta zúžila na 2 m, čím sa obmedzil prístup  napr. pre sanitku. Vyslovil  tiež 

nespokojnosť ohľadne mostu, o ktorom informoval už na predchádzajúcom MZ. Požiadal 

primátora, aby urobil všetko pre zlepšenie danej situácie.  

Pavol Štrba, poslanec, poznamenal,  že podobné situácie sa vyskytovali aj pri 

budovaní kanalizácie v Čadečke. 

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, poukázal na dezolátny stav budovy bývalého SeVaK-u 

a budovy bývalej MŠ na Komenského ul..  Je potrebné vlastníkov uvedených objektov určitým 

spôsobom postihovať, prípadne žiadať, aby dali objekty do poriadku. 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, reagoval na pripomienku Ing. Klučku, 

v súvislosti s budovou bývalého SeVaK-u a budovy bývalej MŠ na Komenského ul. a uviedol, 

že  stavebný úrad koná v uvedených veciach.  
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Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Bc. Ing. Jozef Vražel, 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   

             

 

MUDr. Ján Kožák                Mgr. Martin Klimek 
I. overovateľ           II. overovateľ   

   

 

 

Zapísala: Bc. Jana Serafínová 

 

 

 


