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Z á p i s n i c a 

 

zo 6.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 28. novembra 2008 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, náčelník MP 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: 

 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

Ing. Milan Gura    - poslanec MZ 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

Oľga Kostková    - poslankyňa MZ 

Jozef Beleš     - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Marec    - poslanec MZ 

Ing. Ján Klučka    - poslanec MZ 

Mgr. Marián Fúrik    - poslanec MZ 

JUDr. Ján Macura    - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

Ing. Peter Krkoška    - poslanec MZ 

Pavol Štrba     - poslanec MZ 

Ing. Štefan Holeščák    - poslanec MZ 

Ing. František Prívara   - poslanec MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

Ing. Anna Zbojanová    - hlavná kontrolórka Mesta Čadca 

Bc. Ing. Jozef Vraţel    - primátor Mesta Čadca 

Ing. Ján Husár    - prednosta MsÚ Čadca 

Ing. Ľubomír Vojár    - vedúci oddelenia ŢP MsÚ Čadca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

       P r o g r a m : 

 

 (1)  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva  

        a overovateľov zápisnice. 

 (2)  Opakovaný podnet na podanie mimoriadneho dovolania. 

 (3)  Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu Mesta Čadca k 15. 10. 2008..  

 (4)  VII. zmena rozpočtu Mesta Čadca za rok 2008. 

 (5)  Informatívna správa o účte č. 0202718010/5600 – Fond rozvoja bývania. 

 (6)  Zmena rozpočtu príspevkových organizácií za rok 2008. 

(7) Správa o inventarizácii majetku mesta Čadca, príspevkových a rozpočtových organizácií  

      v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca k 31. 12. 2007. 

 (8)  VZN o dani z nehnuteľností. 

 (9)  VZN o dani za psa. 

(10) VZN o dani za ubytovanie. 

(11) VZN o dani za predajné automaty. 

(12) VZN o dani za nevýherné hracie prístroje. 

(13) VZN Mesta Čadca o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  

        do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. 

(14) Odkúpenie obchodného podielu spoločnosti Decora, s. r. o., Mestom Čadca. 

(15) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

        zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca za školský rok 2007/2008. 

(16) Delegovanie zástupcov obce do rád škôl a školského zariadenia. 

(17) VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov 

        znečistenia ovzdušia na území Mesta Čadca. 

(18) VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

       a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území Mesta Čadca. 

(19) VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

        ktoré vznikli na území Mesta Čadca. 

(20) VZN o zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Čadca 

       Príloha č. 1 – Zásady pre prideľovanie nájomných bytov spolufinancovaných z dotácie na     

       obstarávanie bytov. 

(21) VZN o dani za uţívanie verejného priestranstva. 

(22) Mestský operačný plán zimnej údrţby na obdobie 2008/2009. 

(23) Návrh na zmenu Cenového výmeru č. 1/2005 pre MHD Čadca. 

(24) Zrušenie uznesenia MZ Čadca č. 62/2000 – cenník sluţieb. 

(25) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2008. 

(26) Schválenie poslanca za člena komisie MZ Čadca. 

(27) Zásady Mestského zastupiteľstva Čadca. 

(28) Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra. 

(29) Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. 

(30) Rôzne 

(31) Záver. 
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R o k o v a n i e 

 

6. 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  Mgr. Martina Klimeka  a JUDr. Jána Macuru, 

poslancov MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Danielu Grochalovú, pracovníčku MsÚ Čadca.           

 

 

 

K bodu 1) 

Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva       

 a overovateľov zápisnice 

Overovatelia: Mgr. Martin Klimek 

         JUDr. Ján Macura 

 

       Návrhová komisia: MUDr. Jozef Marec  

      Mgr. Viera Strýčková 

 

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

     Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca 

 MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ 

     Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ 

  

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poţiadal ako bod 2 rokovania tohto MZ zaradiť 

mimoriadne podanie na Generálnu prokuratúru tak, ako to avízovali. 

Vyjadril sa, ţe by bol rád, keby bod prešiel. 3. 12. 2008 končí platnosť tohto podania 

a samotný generálny prokurátor by bol rád, keby sa bod prerokoval. Navrhol znenie bodu: 

“Opakovaný podnet na podanie mimoriadneho dovolania“ – v hlasovaní poslancami 

schválené. 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe MZ malo byť minulý mesiac, ale 

nebolo, porušuje sa rokovací poriadok, ktorý hovorí o 15 bodoch programu. 

 Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, poznamenal, ţe bodov programu je veľa, ale 

obsahom VZN je len zmena meny – z SK na EUR. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe uznesenie MZ č. 16/1996 hovorí len 

o 15 bodoch programu MZ. Nebráni sa rokovaniu, ale treba to dať do súladu s rokovacím 

poriadkom. 

 Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ, poznamenal, ţe poslanci rozhodujú, či budú 

akceptovať 15 bodov alebo nie. Ide skutočne iba o zmenu SK na EUR. 

 Oľga Kostková, poslankyňa MZ, poznamenala, ţe aj MR sa týmto zaoberala, bodov je 

veľa, ale blíţi sa koniec roka, nástup EUR, navrhla hlasovať o prvých 15 bodoch a potom 

o ďalších 15 bodoch. 

 MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, navrhol zlúčiť body a dať hlasovať o jednom bode. 
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K bodu 2) 

Opakovaný podnet na podanie mimoriadneho dovolania 

 Ing. Milan Gura, poslanecMZ, poukázal na to, ţe sa dalo 2x dovolanie na Generálnu 

prokuratúru. Prvé podanie skončilo s tým, ţe poslanci nemajú legitimitu na takéto podanie. 

Dali druhé podanie. Po právnej stránke je veľká moţnosť zvrátiť to a dať to na súd a vyhrať 

pre mesto 30 mil. Sk, ktoré sa prehrali na Krajskom súde. Nech sa urobí všetko pre to, aby sa 

to zvrátilo. Je tu takáto moţnosť a úspešnosť tohto podania je veľká. Problém je, ţe opäť ako 

poslanec nemá legitimitu – tú môţe dostať iba od mestského zastupiteľstva. Ak sa to prijme, 

bude to krok vpred, ihneď by sa vytvorilo uznesenie a poslalo faxom na Generálnu 

prokuratúru. Poţiadal o prijatie uznesenia, ktoré predloţil písomne a ktoré by dopomohlo 

k tomu, aby generálny prokurátor mohol toto podanie dať. 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe spor je urovnaný 

dohodou o urovnaní. Ide sa otvárať urovnaný spor. Akýmkoľvek krokom môţe niekomu 

vzniknúť škoda. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe nevadí, ţe je spor urovnaný. 

Upozornil,  ţe MZ toto robí za vedenie mesta, ktoré malo vyuţiť všetky opravné prostriedky, 

aby sa tento stav zvrátil. 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe ako primátor vyuţil 

všetky prostriedky a v plnom rozsahu. Do dnešného dňa nie je moţnosť odloţiť vykonateľnosť 

právoplatného rozhodnutia súdu. Akékoľvek rokovanie MZ je v rozpore s uzneseniami, ktoré 

boli prijaté k urovnaniu. Vtedy nebola iná moţnosť. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe to nie je pravda. Ak rozsudok obdrţali, 

malo naň ísť okamţité odvolanie. Akékoľvek rozhodnutie súdu sa môţe dať na mimoriadne 

dovolanie. 

 Ing. Ján Kľučka, poslanec MZ, poznamenal, ţe nech mesto nemíňa finančné 

prostriedky tam, kde to nie je efektívne. Hlasoval, aby spor bol urovnaný, nie je vnútorne 

presvedčený, či nebudeme musieť zaplatiť 30 mil. Sk a ďalšie penále s tým súvisiace. 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe noví poslanci nevedia o tom, čo 

bolo v rokoch 2002 – 2006. Problém bol úzko spriahnutý s podnikateľskými aktivitami 

Bohuslava Majchráka a primátora. Vašou pracovnou náplňou je dodrţiavať zákonnosť 

v kaţdodennom ţivote. Môţu nastať isté veci, ako spomenul primátor, ale môţe dôjsť aj 

k dohode Majchrák – mesto, nech majú poslanci čisté svedomie. 

 Mgr. Marián Fúrik, poslanec MZ, poznamenal, ţe došlo k urovnaniu, nevie, či sa 

k podnetu postaviť tak, či onak. Urovnanie bolo za 15 mil. Sk, aby sa nedostali do situácie 

minulých mestských zastupiteľstiev. Nebol poslancom, ale asi sa na jednu zmluvu uzatvorila 

zmluva druhá. Ak sa Majchrák bude s mestom súdiť, nemusí to mesto stáť 30 mil. Sk, ale napr. 

60 mil. Sk. 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe bez právnej analýzy si 

nedovolí povedať to, či ono. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe buď po podaní podnetu na GP zostane 

stav taký, aký momentálne je, alebo GP vráti podnet na nové šetrenie. Čo ak sa týmto 

podaním stav zvráti a pozemky sa vrátia späť mestu. Podaním na GP môţeme len získať, nie 

stratiť. Chce on a títo poslanci mestu pomôcť. Konať v tomto mal niekto iný. 

 JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, poznamenal, ţe poslanci ţiadajú ubezpečiť jednou 

vetou, ţe ţiadna právna škoda mestu nehrozí. 

 MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, poznamenal, ţe ide o zloţitú a citlivú záleţitosť, 

ktorá bola podaná tesne pred  MZ. Keby to poslanci vedeli skôr, aj on by si dal poradiť od 

právnika. Generálny prokurátor to prijme, ale bude o tom rozhodovať Najvyšší súd. Ak to 

vráti, bude nový proces, budú narastať penále alebo nie, ako to teda bude. Všetci chceme 

nejakým spôsobom mestu pomôcť. 
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 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe tento bod v MZ uţ predkladá od 

rozhodnutia okresného súdu, je mu ľúto, ţe to tu musí obhajovať. Primátor mal dať podnet 

hneď, ako prišiel rozsudok krajského súdu. Právnikom sa platia enormné sumy. Ak to 

Najvyšší súd prijme, vráti sa to späť a budú ďalšie súdy. Penále nebudú, lebo s Majchrákom 

uţ vyrovnaní sme. 

 Oľga Kostková, poslankyňa MZ, poznamenala, ţe súhlasí s vyjadrením MUDr. Marca, 

nie je férové, keď sa pri dnešnom programe 3 dni pred uplynutím limitu poslanci nútia 

rozhodnúť. Mohlo byť mimoriadne MZ, je to šibeničný termín, pri hlasovaní sa zdrţí, nevie, 

ako na situáciu reagovať. 

 Ing. František Prívara, poslanec MZ, vyzval poslancov hlasovať o predmetnej veci. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe nemôţe za to, ţe je krátkosť času. 

Navrhoval to pred dvoma mesiacmi, poslanci k problému nepripustili diskusiu. 

 Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, poznamenal, ţe keď sa schvaľovala kompenzácia 

pre Majchráka – pozemok pred poštou, poslanci boli uisťovaní, ţe to nemá význam. 

 Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, poznamenal, ţe nevie, o čom má hlasovať. 

 Ing. Ján Kľučka, poslanec MZ, poznamenal, ţe poslanci mali mať v rukách aspoň 

nejakú právnu analýzu. 

 Jozef Beleš, poslanec MZ, poznamenal, ţe ak súd rozhodne, ţe sa to dalo Majchrákovi 

neprávom, vráti nám to, ak nie, stav zostane taký, aký je. 

 Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, ţiadal nezjednodušovať situáciu. Ak to prokurátor 

vráti, bude to vrátené na prvostupňový súd do Čadce. Bude vynesený nový rozsudok. Chýba 

právna analýza. 

 Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ, poznamenal, ţe keď sa prejednávala dohoda 

o urovnaní, všetko, čo sa tu dnes povedalo, povedalo sa aj vtedy. Rozsudok nadobudol 

právoplatnosť a bol vykonaný. Boli vyuţité všetky dostupné prostriedky. Pán Majchrák by nás 

zaťaţil exekúciou a mesto by skolabovalo. Bolo to tu povedané. Ak má právnu analýzu, nech 

prečíta aj riziká. Stálo nás to 15 mil., vie niekto zaručiť, či to nebude viac? 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe ktorý poslanec chce, aby prišla 

exekúcia na mesto. Vykonateľný rozsudok je vykonateľný. Ale vyzýval, aby bolo dané 

dovolanie. 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, sa dotazoval, aké sú moţné mimoriadne 

opravné prostriedky v rámci postupu dovolania na Generálnu prokuratúru, keď nemajú nič 

v rukách. Nechce situáciu bagatelizovať, len sa bojí dopadov. 

 Ing. Anna Zbojanová, hlavná kontrolórka mesta, poznamenala, ţe k rozsudku 

krajského súdu sa nedostala ani s ním nebola oboznámená, informácie má len z mestského 

zastupiteľstva. 

 Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, ţiadal 10-minútovú prestávku, aby sa mohli 

poradiť, prípadne poradiť sa s právnikom. 

 Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, poznamenal, ţe je ťaţké rozhodnúť o návrhu, ktorý 

tu bol predloţený, nevie, ako hlasovať. Pri dohode o urovnaní bol aký-taký materiál, dnes 

nedostali nič. 

JUDr. Ján Maura, poslanec MZ, poznamenal, ţe sa zdrţí hlasovania. Nikto nevyvrátil 

moţnosť, či mesto nepríde o viac, neţ uţ prišlo. Ak tu takýto doklad bude, môţe byť aj 

mimoriadne MZ. 

Ing. Milan Gura,, poslanec MZ, poznamenal, ţe uvedená situácia nenastala našim 

konaním, ale našim nekonaním. Po rozboroch prokuratúry by sme im nemali brániť uchrániť 

tieto pozemky a finančné prostriedky, ktoré sa vyplatili. Načo sme tu ako poslanci, keď 

nehájime záujmy mesta. Malo to tu byť dávno, on si termíny nevymyslel. Keď zvaţoval zvolať 

mimoriadne MZ, termínovo to vychádzalo na piatok. Bolo zbytočné chodiť za poslancami za 

podpismi. 
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JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, poznamenal, ţe nie je ošetrená náleţitosť rizika, 

ktoré tu môţe nastať. Môţe nastať aj horšie riziko – nútená správa. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe keď prišlo rozhodnutie zo súdu, v ten 

deň sa mala spracovať analýza a dať dovolanie. Treba urobiť to, čo je správne a konať. 

Ing. Ján Kľučka, poslanec MZ, poznamenal, ţe sa v danej chvíli nevie rozhodnúť, aby 

tu nevznikla situácia, ţe niekto na nás uvalí nútenú správu. Ak sa niekto zaručí, potom sa 

rozhodne. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, poznamenal, ţe ak niekto predloţí relevantnú 

právnu analýzu, zvolá mimoriadne MZ. 

MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, prečítal návrh uznesenia od Ing. Milana Guru, 

poslanca MZ v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo v Čadci súhlasí a pripája sa k podnetu skupiny poslancov Ing. Milana 

Guru, Ing. Petra Glasnáka, Mgr. Martina Klimeka a Ing. Františka Prívaru zo dňa 30. 

septembra 2008, v ktorom navrhovali Generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky podať 

mimoriadne dovolanie proti Rozsudku Okresného súdu v Čadci zo dňa 31. októbra 2006, sp. 

zn. 1038/2005 v spojitosti s Rozsudkom Krajského súdu v Ţiline zo dňa 17. septembra 2007, 

sp. Zn. 9Co/25/2007, v právnej veci o náhradu škody navrhovateľa: Miloš Majchrák, rodné 

číslo ..., bytom Čadca – U Hluška č. 1543, podnikateľ pod obchodným menom Miloš 

Majchrák – BISTRO SATELIT, IČO: 10974113, miesto podnikania: Čadca, Sládkovičova 

2013, proti odporcovi Mesto Čadca, Námestie slobody č. 30, 022 01 Čadca, IČO: 313 971. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Čadci ţiada Generálneho prokurátora Slovenskej republiky, aby 

podal na Najvyšší súd Slovenskej republiky mimoriadne dovolanie proti Rozsudku Okresného 

súdu v Čadci zo dňa 31. októbra 2006, sp. zn. 1038/2005 v spojitosti s Rozsudkom Krajského 

súdu v Ţiline zo dňa 17. septembra 2007, sp. zn. 9Co/25/2007, v právnej veci o náhradu škody 

navrhovateľa: Miloš Majchrák, rodné číslo ..., bytom Čadca – U Hluška č. 1543, podnikateľ 

pod obchodným menom Miloš Majchrák – BISTRO SATELIT, IČO: 10974113, miesto 

podnikania: Čadca, Sládkovičova 2013, proti odporcovi Mesto Čadca, Námestie slobody č. 

30, 022 01 Čadca, IČO: 313 971. 

Mestské zastupiteľstvo v Čadci ţiada Generálneho prokurátora Slovenskej republiky 

o urýchlené vybavenie veci s vedomím, ţe jednoročná lehota na podanie mimoriadneho 

dovolania uplynie dňa 03.12.2008. 

 

 Uvedený návrh uznesenia k bodu 2) programu – Opakovaný podnet na podanie 

mimoriadneho dovolania poslancami schválený nebol. 

Hlasovanie: Za: 10 , proti: 0, zdrţal sa: 12. 

 

K bodu 3) 

Informatívna správa  o vykonaných zmenách rozpočtu Mesta Čadca k 15. 10. 2008 

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

128/2008 

 

K bodu 4)  

VII. zmena rozpočtu Mesta Čadca za rok 2008  

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

 Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, poznamenal, ţe čo sa týka rozpočtu na rok 2009 

a ďalšie roky, je veľká spotreba papiera, väčšina poslancov má prístup k počítaču, internetu, 

majú e-mailovú  schránku, nech sú materiály zasielané e-mailovou poštou. 
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 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe v návrhu rozpočtu si 

o tom poslanci môţu rozhodnúť. 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe ak mesto dá poslancom notebooky, 

tak môţu materiály takto dostávať. 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.  

                                                                       129/2008  

 

K bodu 5) 

Informatívna správa o účte č. 0202718010/5600 – Fond rozvoja bývania 

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

Ing. Ján Kľučka, poslanec MZ, poznamenal, ţe nepochopí, ako sa môţe mestu stratiť 

účet. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

       130/2008 

 

 K bodu 6) 

Zmena rozpočtu príspevkových organizácií na rok 2008 

 Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 5 – 8 zápisnice. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

131/2008 

 

 

K bodu 7) 

Správa o inventarizácii majetku mesta Čadca, príspevkových a rozpočtových organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca k 31. 12. 2007 

 Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 9 - 13 zápisnice.  

   

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenia č. 

132, 133/2008     

 

 K bodu 8) 

Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností 

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

   

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

134/2008 

 

 K bodu 9) 

Všeobecne záväzné nariadenie o dani za psa 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

       135/2008 

 

K bodu 10)  

Všeobecne záväzné nariadenie o dani za ubytovanie 

 Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 16 zápisnice. 
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Pavol Štrba, poslanec MZ, ţiadal zníţiť rekreačný poplatok, nie je adekvátny tomu, čo 

môţeme ponúknuť tým, ktorí tu prenocujú. Navrhol 0,4 EUR /12,– Sk/ za osobu 

a prenocovanie, čo poslanci schválili. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

136/2008 

 

K bodu 11) 

Všeobecne záväzné nariadenie o dani za predajné automaty 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 17 zápisnice. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

137/2008 

 

K bodu 12 

Všeobecne záväzné nariadenie o dani za nevýherné hracie prístroje 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 18 zápisnice. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

138/2008 

 

K bodu 13) 

Všeobecne záväzné nariadenie o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 19 zápisnice. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

139/2008 

 

K bodu 14) 

Odkúpenie obchodného podielu spoločnosti Decora, s. r. o., Mestom Čadca 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 17 zápisnice. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe mestskú televíziu áno, ale aby sme 

boli nezávislí – nech má mesto 100% účasť. Je proti tomu, aby sa mesto s niekým delilo. 

Ţiadal vyčísliť všetky dopady na rozpočet pri zriadení mestskej televízie. Predloţil písomný 

návrh uznesenia, ţe 60 % akcií je pre mesto nevyhovujúcich a tieţ navrhol, aby mesto bolo 

100 % vlastníkom/majiteľom licencie, čo v hlasovaní poslancami nebolo schválené. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe uvedený bod sa z minulého mestského 

zastupiteľstva stiahol, pretoţe do tohto MZ mal byť predloţený konkrétny materiál, koľko 

bude mestská televízia stáť mesto tento aj budúci rok, prečo to v materiáli nie je uvedené. 

Materiál mal pripraviť prednosta. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

140/2008 

 

K bodu 15 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

Zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca za školský rok 2007/2008 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 18 zápisnice. 
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Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

141/2008 

 

K bodu 16) 

Delegovanie zástupcov obce do rád škôl a školského zariadenia 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 19 zápisnice. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

142/2008 

 

K bodu 17) 

Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi 

malých zdrojov znečistenia ovzdušia na území Mesta Čadca 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 20 zápisnice. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

143/2008 

 

K bodu 18) 

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území Mesta Čadca 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 21 zápisnice. 

Ing. Ľubomír Vojár, vedúci ţivotného prostredia MsÚ Čadca informoval, ţe bude nové 

zberové vozidlo, zvýši sa kultúra a úroveň odvozu odpadu. 

 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, navrhol na základe skúseností uznesenie, aby sa 

mnoţstvový  zber stiahol a na najbliţšie zasadanie MZ sa pripravil ţetónový zber, čo pri 

hlasovaní poslancami nebolo schválené. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

144/2008 

 

K bodu 19) 

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady, ktoré vznikli na území Mesta Čadca 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 22 zápisnice. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe poplatky sú najcitlivejším 

problémom, ktorý zasahuje občanov mesta. Ľudia dostali od mesta vianočný darček 

a obyvatelia dolného Ţarca doteraz nemajú výmery na komunálny odpad, ktoré mali dostať 

ešte v mesiaci máji. Primátor pred voľbami sľuboval 50 % zníţenie poplatku za odpad a je 

hrozné, ţe z mesta vychádza, ţe kto poplatok nezaplatí, bude sa to vymáhať exekúciami. 

Občania majú 2 kontajnery, 2x vývoz, počet ľudí sa nezvýšil a platí sa viac.  Systém je asi zlý. 

Dopadom bude, ţe separovaný zber pôjde do zániku. Mnoţstvový zber v panelákoch sa 

neosvedčil, treba VZN pripraviť tak, ako bola predtým. 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, poznamenal, ţe mestská rada mala niekoľko 

variantov, rozhodla sa pre tento spôsob, čím bude viac občanov separovať, tým pôjdu ceny za 

komunálny odpad niţšie. Osveta okolo tohto celkom nezabrala. 

 Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, poznamenala, ţe občania boli zaskočení, ţe 

v rámci jedného paneláku o dvoch vchodoch dostali rôzne výmery na komunálny odpad.  

Povinnosťou kaţdého bytového domu v spolupráci so správcom bytov je, aby sa nahlásili 
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rozvozy primerané počtu obyvateľov v danom vchode. Keď je menej obyvateľov, odzrkadľuje 

sa to na cene, kde je viac obyvateľov, aj tam je to odzrkadlené na cene. Sídlisko by malo byť 

jednotné. 

 Ing. Ján Kľučka, poslanec MZ, poznamenal, ţe sa stotoţňuje s názorom, ţe netreba 

hneď rušiť, treba systém vyskúšať, nech vedenie mesta v spolupráci s odbornými pracovníkmi 

vymyslí lepší spôsob. Ľudia sú jednoznačne proti nám, aj šetria, aj keď v smetnej nádobe 

nemá odpad, zaplatí toľko, ako keby mu vyviezli 1100 l nádobu. Nech ľudia pocítia, ţe keď 

separujú, platia menej. Dnes separujú a platia viac. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe najhoršie je, ţe primátor hovorí, ţe on 

za to nemôţe, ţe poplatky sú vysoké, prezentuje to tak cez médiá a medzi ľuďmi, ţe za to môţu 

poslanci, ktorí to schválili. Pred voľbami sa zaviazal zníţiť poplatok za odpad o 50 %, ale 

práve ho o 50 % zvýšil. Ľudia dostali vianočné darčeky – za odpad platia viac o 500 – 600 –

700,– Sk viac. Jemu vyváţajú menej, separuje a platí viac o 400,– Sk.  

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta – zloba, zlosť a nenávisť nie je dobrým radcom. 

 Mgr. Marián Fúrik, poslanec MZ, poznamenal, ţe komunálny odpad sa týka kaţdého 

občana, hlasoval za to a hlási sa k mnoţstvovému zberu. Nie je to ideálny systém, ale prečo by 

mali občania jedného sídliska platiť za občanov druhého sídliska. Zamyslíme sa nad  tým, aby 

sme to zdokonalili. Moţno v budúcnosti budeme skutočne platiť iba za to, čo sme 

vyprodukovali. 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe separovaný zber sa ujal, je to 

výrazný krok vpred. Komunálny odpad s nedá robiť na jeden byt – príde nečakaná návšteva 

a hneď je odpadu viac. Čo sa týka únosnosti ceny a čistoty prostredia – Horelica je plná 

divokých skládok odpadu, v Rieke odpad pália, vrátane plastov. Bola šanca usmerniť ľudí, 

aby nezhoršovali ţivotné prostredie. 

 Oľga Kostková, poslankyňa MZ, poznamenala, ţe narazila na nespokojnosť 

obyvateľov za neskoré dodanie výmerov na komunálny odpad. Je proti rozdielnym poplatkom 

za odpad v panelákoch.  

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, poznamenal, ţe MR bol predloţený spôsob 

riešenia komunálneho odpadu, z MR vzišiel tento, treba ho dopracovať. 

 Jozef Beleš, poslanec MZ, poznamenal, ţe kto si koľko vývozov objednal, toľko si 

zaplatí. V rodinných domoch si obyvatelia tento systém pochvaľujú, obyvatelia Ţarca si 

z Horelice urobili smetisko. Objednali si menej vývozov a teraz kam s odpadom. Nech tam 

hliadkuje aj mestská polícia 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, poznamenal, ţe problém okolo poplatkov za 

komunálny odpad je váţny, materiál sa vracia späť do MR. 

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, poznamenal, ţe po spŕške kritiky sa mnoţstvový 

systém  v prímestských častiach osvedčil, vyjadril sa proti paušálnemu v týchto oblastiach. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

145/2008 

 

K bodu 20) 

Všeobecne záväzné nariadenie zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve 

Mesta Čadca, Príloha č. 1 – Zásady pre prideľovanie nájomných bytov spolufinancovaných 

z dotácie na obstarávanie bytov 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 23 zápisnice. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

146/2008 
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K bodu 21) 

Všeobecne záväzné nariadenie o dani za užívanie verejného priestranstva 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 24 zápisnice. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

147/2008 

 

K bodu 22) 

Mestský operačný plán zimnej údržby na obdobie 2008/2009 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 25 zápisnice. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

148/2008 

 

K bodu 23) 

Návrh na zmenu Cenového výmeru č. 1/2005 pre MHD Čadca 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 26 zápisnice. 

Jozef Beleš, poslanec MZ, poznamenal, ţe cena nafty ide dolu, ale cestovné hore. 

Pavol Štrba, poslanec MZ, poznamenal, ţe nafta síce ide dolu, ale cestovné sa všade 

zvyšuje. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

149/2008 

 

K bodu 24) 

Zrušenie uznesenia MZ Čadca č. 62/2000 – cenník služieb 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 27 zápisnice. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

150/2008 

 

K bodu 25) 

Plán kontrolnej činnosti na rok 2009 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 28 zápisnice. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

151/2008 

 

K bodu 26) 

Schválenie poslanca za člena komisie MZ Čadca 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 29 zápisnice. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

152/2008 

 

K bodu 27) 

Zásady Mestského zastupiteľstva Čadca 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 30 zápisnice. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, predloţil písomný návrh uznesenia, v ktorom  ţiadal 

rozšírenie bodu II/1 takto:  
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Za verejné prístupné materiály z rokovania mestského zastupiteľstva sa povaţujú: 

- verejné hlasovanie /menovite/ 

- zvukový záznam z rokovania 

- televízny záznam  

Verejné prístupné materiály z rokovania MZ po spracovaní /podpísaní/ budú v najkratšom 

moţnom termíne zaradené na oficiálnu webovú stránku Mesta Čadca. Ďalej ţiadal zaradiť iný 

prístup k verejným prístupným materiálom – USB kľúč, e-mail, osobne /vypracovať spôsob 

získania materiálov/. Zodpovednou osobou bude zapisovateľka MZ. Poslanci to v hlasovaní 

schválili. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

153/2008 

 

K bodu 28) 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 31 zápisnice. 

Ing. František Prívara, poslanec MZ, ţiadal do komisie na otváranie obálok voľby 

hlavného kontrolóra namiesto poslanca JUDr. Macuru schváliť poslankyňu MUDr. Annu 

Korduliakovú, čo bolo v hlasovaní poslancami schválené. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

154/2008 

 

K bodu 29) 

Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností 
Materiály k tomuto bodu programu tvoria prílohu č. 32 - 42 zápisnice. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenia č. 

155 - 165/2008 

 

Ing. Peter Ďurník, Čadca, Mierová 2163 

Peter Mikuš, Čadca, Mierová 2122 

 Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, ţiadal, aby p. č. 1851/4 bola predaná Ing. 

Štefanovi Ďurníkovi a nie Petrovi Mikušovi. Medzi murovanými garáţami nemôţe byť 

panelová, iba na okraji. Nech sa okrajová parcela odpredá Ing. Ďurníkovi. 

 MUDr. Jozef Kanaba, poslanec MZ, sa dotazoval, prečo Ing. Holeščák ţiada zámenu 

pozemkov, keď o parcelu č. 1851/3 poţiadal Ing. Ďurník.  

 Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, navrhol stiahnuť uvedený materiál z rokovania MZ, 

čo bolo poslancami aj schválené. 

 

K bodu 30) 

Rôzne - Záver 

Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, ţiadal zábradlie ku schodom k Bille, boli tam uţ 

dva ťaţké úrazy. Ďalej ţiadal menšie úpravy Podjavorinskej ulice, aby sa tam dalo jazdiť 

v oboch smeroch. 

MUDr. Anna Korduliaková, poslankyňa MZ, poznamenala, ţe problém okolo 

zábradlia schodov k Bille riešila aj ona, schody nie sú mestským majetkom. 

Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, poznamenal, ţe sa asi dostaneme k pozemkom 

priemyselného parku a k priemyselnej zóne v meste Čadca. Ďalej poznamenal, ţe Mestská 

teplárenská spoločnosť zvýšila ceny tepla od 1. 9. 2008 a znova od 1. 12. 2008. Poprosil 

o zásah od mesta. 
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Pavol Štrba, poslanec MZ, poznamenal, ţe od časti U Kliešťa po konečnú v Čadečke 

nie sú miestne komunikácie pripravené na zimnú údrţbu. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe prechody pre chodcov nie sú jasne 

osvetlené. Čo sa týka Štefanského turnaja vo futbale, nedostal sa do letáku mesta, ide 

o významnú športovú akciu. 

Ing. Ján Kľučka, poslanec MZ, poznamenal, ţe je v Dozornej rade Mestskej 

teplárenskej spoločnosti, doteraz ho nikto nepozval na zasadnutie DR. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, poznamenal, ţe mesto má v Mestskej 

teplárenskej spoločnosti 40 % akcií, mali sme tam mať 57 %, ako povedal Najvyšší kontrolný 

úrad. Mesto podá ţalobu  o neplatnosti zaloţenia tejto spoločnosti, bude to v mestskom 

zastupiteľstve, budú o tom rozhodovať poslanci. Čo sa týka priemyselného parku, vracia sa 20 

ha pôdy späť do mesta. 

MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, ţiadal, aby mesto zareagovalo na neoprávnené 

zvyšovanie cien tepla. Nech vyjde v novinách článok, ţe mesto sa dištancuje od zvyšovania 

cien Mestskou teplárenskou spoločnosťou. 

Ing. František Prívara, poslanec MZ, predniesol sťaţnosť obyvateľov na osvetlenie 

v časti Megoňky – do Berčáka. 

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ, poznamenal, ţe čo sa týka verejného osvetlenia, je 

spracovaný projekt verejného osvetlenia, v budúcom roku sa mesto bude uchádzať o finančné 

prostriedky z fondov Európskej únie, z vlastných zdrojov mesta nie je moţné urobiť 

rekonštrukciu verejného osvetlenia za 140 mil. Sk. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

       166/2008 

 

 

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  
             

 

 

 

Mgr. Martin Klimek                JUDr. Ján Macura 
I. overovateľ           II. overovateľ   
   

 
 

 

 

Zapísala: Daniela Grochalová 
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