
 1 

Z á p i s n i c a 

 

z 5.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 28. augusta 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, náčelník MP Čadca, 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. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

Ing. Ján Kľučka    - poslanec MZ 

Ing. Peter Krkoška    - poslanec MZ 

Ing. Štefan Holeščák    - poslanec MZ 

Pavol Štrba                                                    - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Marec    - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Kanaba    - poslanec MZ  

PaedDr. Jaroslav Velička   - poslanec MZ 

Ing. František Prívara   - poslanec MZ 

MUDr. Ján Koţak    - poslanec MZ                                                                       

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

RNDr. Anna Belousovová   - poslankyňa MZ 

Mgr. Pavol Pánis    - vedúci oddelenia 

JUDr. Ján Klučka    - hlavný kontrolór Mesta Čadca 

Milán Poláček     - predseda predstavenstva MTS, a.s. 

Ing. Ján Husár    - prednosta MsÚ Čadca 

Mgr. Marián Fúrik    - zástupca primátora Mesta 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/ Ústna informatívna správa o cenách tepla a teplej úţitkovej vody v meste Čadca.      

3/ Zmena Štatútu a organizačnej štruktúry KIC mesta Čadca. 

4/ Zmena rozpočtu príspevkových organizácií. 

5/ Informatívna správa o vykonanej III. zmene rozpočtu Mesta Čadca k 30.06.2009 

6/ IV. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2009. 

7/ Voľba prísediacich Okresného súdu v Čadci na funkčné obdobie 2010-2013. 

8/ Informatívny prehľad o stave ţiadostí Mesta Čadca o poskytnutie finančných prostriedkov 

     z rôznych zdrojov - stav k 30.06.2009. 

9/ Informatívna správa o stave vymáhania pohľadávok Mesta Čadca k 31.12.2008.  

10/ Zverenie majetku do správy KIC mesta Čadca. 

11/ Podanie ţiadosti Mesta Čadca za člena zdruţenia Ţivotnými cestami Jána Palárika. 

12/ Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra. 

13/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. 

14/ Rôzne.       

15/ Záver. 

 

 

 

 

R o k o v a n i e 

 

5. 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: Mgr. Viera Strýčková  

      MUDr. Jozef Kanaba 

 

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 

     Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ 

            MUDr. Jozef Kanaba, poslanec MZ 

  

 

 

K bodu 2: 

Ústna informatívna správa o cenách tepla a teplej úţitkovej vody v meste Čadca      

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, informoval o plnení uznesenia MZ č. 98/2009 

- Ceny tepla. Uviedol, ţe bol poslaný list na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v podobe 

ako bolo koncipované uznesenie. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v odpovedi  zaslal 

kópiu rozhodnutí jednotlivých cenových úprav, ktoré boli vykonané v priebehu roka 2008 a na 

zač. roka 2009. V druhej časti uznesenia, kde bolo ţiadané o podklady pre výpočet ceny tepla, 

nebolo vyhovené, z dôvodu, ţe ide o súkromnú spoločnosť. 

Čo sa týka úlohy - overiť či nedochádza k zneuţitiu monopolného postavenia na trhu, 

Protimonopolný  úrad v odpovedi na list Mesta uviedol, ţe nezistil porušenie zákona. 

MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, poznamenal, ţe všetci občania na Kyčerke, 

s ktorými sa rozprával, mali vysoké nedoplatky za teplo. Taktieţ uviedol, ţe vo vchode, 

v ktorom býva, to činilo 232,36 EUR /7000 Sk/ za vlaňajší rok, ktorý bol povaţovaný za 

najteplejší. Pre spresnenie uviedol, ţe po očistení to činilo 139,41 EUR  /4200 Sk/. Také 

vysoké nedoplatky neboli ani v období, keď sa riadne kúrilo a boli mrazivé roky. Poznamenal, 

ţe ľudia vyjadrili svoje obavy v súvislosti s vyúčtovaním roku 2009, nakoľko rok 2008 bol 

povaţovaný za teplý a i napriek tomu mali vysoké nedoplatky.  

Milan Poláček, predseda predstavenstva MTS, a.s., uviedol, ţe preplatky a nedoplatky 

majú v kompetencií správcovia bytov. Čo sa týka ceny tepla, poznamenal, ţe dobropisovali 

čiastky správcom bytov. Cena, ktorá bola pre nás schválená Úradom pre reg. sieť. odv. na 

konci zúčtovacieho obdobia sa zúčtovala a  preplatky sa vracali. Preplatok a nedoplatok úzko 

súvisí so zálohovou platbou. Cena tepla sa zvyšovala 4 krát. Na  začiatku  sme stanovili nízku 

cenu za plyn a tá sa zvyšovala v priebehu roka 5 alebo 6 krát. Poţiadali sme Úrad pre reg. 

sieť. odv., aby upravoval cenu tepla v závislosti od ceny komodity plynu. Čo sa týka fixných 

nákladov, tam sa cena nezvyšovala. Na margo poslanca MUDr. Marca, uviedol, ţe samotná 

cena na zač. roka nebola vyššia ako za čias, keď  poslanec MUDr. Marec v spoločnosti bol. 

Pôsobil v orgánoch spoločnosti Dalkia, rozhodoval, keď sa tvorila štruktúra ceny, ktorá 

zaloţila stav, ţe je vysoká investícia, ktorú musela MTS prebrať po spoločnosti Dalkia,/ vyššie 

ako 231 357,43 EUR / 70 mil. Sk/. Tieto peniaze pôsobia v cene tepla. Čo sa týka variabilnej 

zloţky tepla,  Úrad pre reg. sieť. odv. je veľmi úzkostlivý, kde pripustí navýšenie a kde nie. 

Cenu tepla z hľadiska variabilných nákladov spoločnosť neovplyvní.  
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MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, uviedol, ţe p. Poláček zavádza. Poznamenal, ţe 

cena tepla po prepočítaní  vyšla 23,40 EUR / 705 Sk/ za GJ. Informoval sa, či je to beţná 

cena v rámci Slovenska. 

 Milan Poláček, predseda predstavenstva MTS, a.s., poznamenal, ţe poslanec MUDr. 

Marec pôsobil, schvaľoval aj podpisoval za predstavenstvo  transakcie Dalkie atď.. Uviedol, 

ţe MTS nemá cenu tepla 23,40 EUR / 705 Sk/. Na konci zúčtovacieho obdobia mala MTS 

cenu tepla 19,75 EUR / 595 Sk/, nakoľko priemerná cena tepla na Slovensku je 18,49 EUR / 

557 Sk/, pričom v cene  19,75 EUR / 595 Sk/ významne pôsobí nájomne Mesta Čadca, dane 

a investícia, ktorá bola zaloţená firmou Dalkia. Cena tepla sa nezvyšovala, zvyšovala sa len 

variabilná zloţka, ktorá vyplývala z cien plynu. 

 MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, vyjadril svoj nesúhlas, prečo má platiť za teplo  

139,41 EUR /4 200 Sk/, keďţe bol teplý rok  a tepla sa odobralo menej ako po minulé roky, 

ktoré boli oveľa náročnejšie na vykurovanie. 

 Milan Poláček, predseda predstavenstva MTS, a.s., uviedol, ţe stúpla variabilná 

zloţka ceny tepla a nie fixná zloţka. Keď si vyhodnotil cenu tepla, tak spoločnosť SOTÉ je na 

34. mieste z 567 subjektov. SOTÉ dodáva MTS teplo za  13,48 EUR /406 Sk/, zvyšok 

predstavujú rozvody, vymenikové stanice a kotolne, ktoré boli vybudované v roku 2000. 

 Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, poznamenala, ţe najčastejšia otázka ľudí zo 

sídliska Kyčerka sa týka ceny tepla v meste Čadca. Ľudia porovnávajú ceny tepla, keďţe na 

Kyčerke  je jedna z najvyšších. Na Kyčerke platia občania vysoké ceny a majú aj vysoké 

nedoplatky. Na Mierovej ul. občania nemajú takéto problémy. Informovala sa ako je moţné, 

ţe v rámci jedného územia vznikajú uvedené rozdiely. 

 Milan Poláček, predseda predstavenstva MTS, a.s., uviedol, ţe cena, za ktorú 

dodávajú teplo na Kyčerku konečnému spotrebiteľovi je rovnaká ako na Ţarci aj na Mierovej 

ul.. Cena pre územie mesta Čadce je rovnaká. 

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, sa dotazovala ako sa platí energia, čo sa týka 

transportu, či sa nevykurujú chodníky na Kyčerke vo väčšej miere ako v iných lokalitách. 

Milan Poláček, predseda predstavenstva MTS, a.s., uviedol, ţe cena tepla, ktorá je zo 

SOTÉ je jedna z najniţších na Slovensku. Cena zo SOTÉ pomáha sídlisku Ţarec a ďalším 

okruhom. Čo sa týka vykurovania chodníkov, tam je to riešené tým, ţe  kaţdý uzol má svoje 

normatívy. V cene je len toľko, koľko je dovolené z hľadiska normatívov. Pokiaľ sa normatívy 

prekročia,  ide to z hospodárenia spoločnosti a nemôţu ovplyvňovať cenu tepla. 

 Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, sa informovala, aký zisk mala spoločnosť 

v minulom roku.  

  Milan Poláček, predseda predstavenstva MTS, a.s., poznamenal, ţe zisk bol pribliţne 

232 357,43 EUR / 7 mil. Sk/. Informoval, ţe na valné zhromaţdenie prišiel akcionár Mesta 

Čadca s poţiadavkou ohľadne vyplatenia dividend aj z minulých období. Táto poţiadavka 

však nebola akceptovaná druhým akcionárom. Valné zhromaţdenie rozhodlo, ţe zisk sa 

akcionárom  vyplácať nebude, ale sa bude reinvestovať. Pouţije sa na zlepšenie 

a skvalitňovanie dodávok tepla. 

Mgr. Viera Strýčková, sa dotazovala, či boli normatívy v roku 2008 prekročené. 

 Milan Poláček, predseda predstavenstva MTS, a.s., informoval, ţe normatívy sú 

v zásade dodrţiavané. 

 MUDr. Jozef Kanaba, poslanec MZ, uviedol, ţe z diskusie mu vyplýva, ţe zvyšovanie 

cien smeruje od správcov. 

 Milan Poláček, predseda predstavenstva MTS, a.s., poznamenal, ţe je to otázka 

zálohových platieb.  

 Pavol Štrba, poslanec MZ, sa informoval, ako sa beţný občan dozvie koľko bude platiť 

za teplo. Je to potrebné sprehľadniť, aby si  aj beţný človek mohol vypočítať cenu tepla. 
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 PaedDr. Jaroslav Velička, poslanec MZ, oznámil, ţe škola pre vzdelávanie zdravotne 

postihnutých detí, kde pôsobí on ako štatutárny zástupca nespotrebovala ani 1 J tepla 

a i napriek tomu im prišlo zo súdu zaplatiť pre MTS, 4 979,09 EUR /150 000 Sk/ plus penále 

z účtu zdravotne postihnutých detí . Poţadoval, aby mu niekto vysvetlil danú situáciu. 

 Milan Poláček, predseda predstavenstva MTS, a.s., uviedol, ţe nakoľko sa odpojili 

a tým ako si objednali cenu tepla, poškodzovali všetkých spotrebiteľov Čadce. Poznamenal, ţe 

on ako štatutárny orgán MTS zodpovedá za hospodárenie spoločnosti, čiţe pokiaľ majú 

pohľadávku, sú nútení ju vymáhať.  

 Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, sa dotazoval, či suma 19,75 EUR / 595 Sk/ je s DPH 

alebo bez DPH. Aká bola cena tepla v roku 2007. Ďalej sa informoval, či došlo k nárastu 

fixnej zloţky oproti roku 2007-2008, či sa berie zisk z celkových nákladov alebo sa berie 

z fixnej, či variabilnej zloţky a aká je zisková priráţka. 

 Milan Poláček, predseda predstavenstva MTS, a.s., uviedol, ţe čo sa týka otázky DPH 

nevie odpovedať, nakoľko mal podklady pripravené od pracovníkov avšak poznamenal, ţe ak 

by bola cena aj bez DPH nič sa nezmení v rámci cien úrovne všetkých subjektov na Slovensku, 

pretoţe všetky ceny má s DPH alebo bez DPH. Čo sa týka zisku, informoval, ţe v súčasnosti je 

regulovaný zisk, ktorý je daný od GJ. Ten predstavuje 0,83 EUR /25 Sk/ na GJ. Poznamenal, 

ţe fixná zloţka je pribliţne na rovnakej úrovni. 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe povaţuje diskusiu za legitímnu. 

Poznamenal, ţe NKÚ napísal ohľadom ceny tepla. Dotazoval sa, či bol list poslaný a aká bola 

odpoveď. 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, informoval, ţe list bol poslaný. Zloţky 

prokuratúry sa stotoţňujú s  NKÚ a odporučili Mestu podať na súd ţalobu. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ sa dotazoval, či sa vykonalo iné podanie na súd. 

Poznamenal, ţe rozhodujúci je súd. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe podanie sa pripravuje. 

Poznamenal, ţe existuje  subjekt, ktorému je potrebné poloţiť otázku, či podľa právoplatných 

dokumentov NKÚ vráti Mestu akcie, ktoré mu patria. Ak sa rozhodne spoluakcionár dať na 

pravú mieru to čo sa zistilo, príde na Mesto, bude rokovať o tom, aby sa nesúdili, nemíňali 

fin. prostriedky, tak je to v poriadku.  V  prípade, ţe je dokument dodnes právoplatný, on ako 

primátor je povinný vyzvať spoluakcionárov na usporiadanie akcii tak ako je v protokole 

NKÚ s tým, ţe Mestu patrí viac ako 50% akcii a spoluakcionárovi menej. Uviedol, ţe ţiadne 

informácie okrem tých, čo zistili kontrolné orgány nemá.  Na záver poloţil M. Poláčkovi 

otázku, či je ochotný sa dohodnúť s Mestom na skutočnom usporiadaní vzťahov, podľa 

znaleckých posudkov a podľa protokolu NKÚ. 

Milan Poláček, predseda predstavenstva MTS, a.s., uviedol, ţe Mesto podalo podnety 

na generálnu prokuratúru, podnet išiel z hľadiska trestného stíhania. Informoval, ţe si veci 

preveril a ţiadne trestné stíhanie tam nebolo zistené. Čo sa týka obchodnej veci, nebolo 

povedané, ţe sa stotoţňuje z názormi NKÚ. Bolo uvedené, ţe  pokiaľ má Mesto akékoľvek 

dôvody môţe konať. Tieto konania vnímame ako konania proti záujmu spoločnosti. Ohľadne 

záverov NKÚ nevie uviesť aké právoplatné závery by mohli vyvodiť taký právny a faktický 

stav, ktorý by zakladal nejaké nároky. Uviedol, ţe NKÚ ţalujú preto, ţe sa chcú dopátrať 

z akých informácií NKÚ tieto závery vyvodil. NKÚ nemá tieto závery preukázateľné. Čo sa 

týka konania akcionára, uviedol, ţe ak sa začne súdne konanie, môţe to mať pre Mesto fatálne 

dôsledky. Uviedol, ţe ho nikto v otázke rokovania druhým akcionárom  neoslovil. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe si plní povinnosti, ktoré 

mu uloţil NKÚ, ktorý vyslovil, ţe bol porušený zákon. Nemôţe zavádzať poslancov, nakoľko 

protokol NKÚ bol na MZ, dostali ho všetci poslanci a v tomto smere slobodne rozhodli 

o ďalšom postupe. Informoval, ţe prokuratúra odporučila podať ţalobu na súd. Mesto 

oslovilo akcionára prostredníctvom právneho zástupcu a akcionár nereagoval.  Informoval sa 



 6 

čo je s majetkom občanov mesta Čadca, či dôjde k zníţeniu ceny tepla a či Mesto bude môcť 

byť prítomné  pri rozhodovaní z hľadiska výšky majetku, ktoré vloţilo do spoločnosti.  

Milan Poláček, predseda predstavenstva MTS, a.s., uviedol, ţe informácie NKÚ, ktoré 

by ozrejmili okolnosti obchodnej transakcie boli neúplné. K otázke majetku argumentoval 

tým, ako sa vloţený majetok správal v spoločnosti. Informoval  čo bolo pred tým, ako  bola 

spol. Dalkia. Hospodársky zisk bol nulový, museli ste zaplatiť stratu za plyn, atď.. Upozornil, 

ţe spoločnosť SOTÉ transformovala pohľadávku vo výške  1 194 981,08 EUR /36 mil. Sk/.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe on ako primátor má zákonnú 

povinnosť, ktorú vykonáva v súlade  s MZ. Zaujíma ho, či si poslanci MZ a primátor môţu 

kontrolovať pohyb majetku, ktorý vloţili do  spoločnosti. 

Milan Poláček, predseda predstavenstva MTS, a.s., reagoval na p. primátora tým, ţe 

majú svoje zastúpenie v dozornej rade, v predstavenstve, zúčastňujú sa na valnom 

zhromaţdení.  

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, ţe ak by bola v meste spol. 

Dalkia, občania Čadce by mali jedno z najlacnejších cien tepla na Slovensku, nakoľko 

zámerom Dalkie bolo na území Čadce to, ţe sa vytvorí aj výroba tepla na základe biomasy 

s výrobou v konegeračnej jednotke. Dalkia sa neuchytila na Slovensku jedine v meste Čadca, 

pretoţe spol. SOTÉ nedodávkami tepla pre Dalkiu spôsobila konkurz. Bývalý p. primátor sa 

dohodol v neprospech mesta. SOTÉ mala mať 40% a po dohode s primátorom p. 

Pohančeníkom má 60%, hoci to malo byť naopak. Čo sa týka dividend uviedla, ţe Mesto 

dividendy nedostane, pretoţe Mesto o tom nerozhoduje, ale rozhoduje o tom SOTÉ. Uviedla, 

ţe p. Ing. Gura vyčítal Mestu, ţe vkladá veľké finančné prostriedky, aby vyhralo spor so 

SOTÉ v MTS. Vyjadrila svoj nesúhlas s nedoplatkami občanov. Navrhla, aby MZ  vytvorilo 

komisiu z poslancov MZ, ktorá by preverila finančné operácie v spol. SOTÉ.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe je to citlivý problém a pokiaľ sa obe 

strany nedohodnú musí rozhodnúť súd. Čo sa týka preplatkov, uviedol, ţe pribliţne 

564 296,62 EUR /17 mil. Sk/ predstavovali preplatky a 165 969,59 EUR / 5 mil. Sk/ 

nedoplatky. 

 Ing. František Prívara, poslanec MZ, poznamenal, ţe diskusia nemá vecný základ a  

poţiadal o jej ukončenie. 

Milan Poláček, predseda predstavenstva MTS a.s., uviedol, ţe na rokovanie išiel 

s dôverou, ţe poslancov zaujíma problematika ceny tepla. Snaţil sa argumentovať to čo je 

podstatné a vecné.  

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, poukázala na neodbornosť p. Poláčka, keď 

ako štatutárny zástupca spol. nevie vysvetliť, či je cena s DPH alebo bez DPH. Zároveň 

zdôraznila, ţe trvá na svojom návrhu, aby sa vytvorila komisia, ktorá sa bude zaoberať 

danými skutočnosťami, a ktorej sa sprístupnia doklady, aby sa občanom mohlo vysvetliť ako 

sa tvorí cena tepla. 

Milan Poláček, predseda predstavenstva MTS, a.s., uviedol, ţe pokiaľ je cena bez 

DPH, úmerne platí 20%  ku kaţdej cene, ktorá tu je.  

Ing. František Prívara, poslanec MZ, uviedol, ţe nebola reč o fakturovanej cene. Je 

známy zákon, ktorý určí ako sa má fakturovať s DPH a cena  musí byť uvedená aj bez DPH.  

MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, poznamenal, ţe nakoniec mal pravdu, keď uviedol 

cenu 23,40 EUR / 705 Sk/. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe Mesto bolo obvinené, ţe 

nekomunikovalo a nezareagovalo. Mesto zareagovalo, splnili sa všetky poslancami prijaté 

uznesenia, splnili sa všetky podmienky, ktoré boli vyrokúvané na orgánoch prokuratúry, 

splnilo sa všetko v súlade s  uzneseniami MZ a v rámci povinnosti, ktoré má ako primátor 

mesta. Na záver dal hlasovať o návrhu p. poslankyne RNDr. Anny Belousovovej, nakoľko 
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neboli návrhy na členov komisie, navrhol aby sa materiál predloţil na MR a následne  na MZ 

/schválené/. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

100/2009 

 

K bodu 3: 

Zmena Štatútu a organizačnej štruktúry KIC mesta Čadca 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

101/2009 

 

K bodu 4: 

Zmena rozpočtu príspevkových organizácií 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

102,103,104/2009 

 

K bodu 5: 

Informatívna správa o vykonanej III. zmene rozpočtu Mesta Čadca k 30.06.2009 

 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

105 /2009 

 

K bodu 6: 

IV. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2009 

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

Ing. Ján Klučka, vyslovil pochvalu, ţe  materiál obsahoval aj údaje k polroku 

30.06.2009. Uviedol, ţe sa hospodárilo veľmi dobre a zisk, ktorý sa neminul 

v predchádzajúcich rokoch, mohol vykryť investičné akcie a rozvoj, ktorý je potrebný pre rok 

2009. Je potrebné však myslieť na rok 2010, kedy uţ nebude z čoho čerpať zdroje.  

Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca, uviedol, ţe dobré hospodárenie 

v minulých rokoch nám prospelo. Rozpočet bol reálne nastavený. Uviedol, ţe pri tvorbe 

rozpočtu na nasledujúci rok je potrebné sa odraziť z niţších príjmov. 

Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, informoval, ţe  na finančnej komisii  spolu 

s prednostom, Ing. Jánom Husárom,  sa venujú  všetkým  kapitolám a všetkým poloţkám, kde 

by sa dalo ešte vo výdajových poloţkách ušetriť. Hľadajú sa moţnosti, kde by sa dalo ušetriť, 

avšak nie na úkor chodu mesta. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

106/2009 
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K bodu 7: 

Voľba prísediacich Okresného súdu v Čadci na funkčné obdobie 2010-2013 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

107/2009 

 

K bodu 8: 

 Informatívny prehľad o stave ţiadostí Mesta Čadca o poskytnutie finančných prostriedkov 

 z rôznych zdrojov - stav k 30.06.2009 

 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

108/2009 

 

K bodu 9: 

Informatívna správa o stave vymáhania pohľadávok Mesta Čadca k 31.12.2008  

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

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, uviedol, ţe pohľadávky sú jeden zo zdrojov 

financovania mesta. Dotazoval sa, či by sa nedalo hľadať aj iné riešenie, aby sme sa 

k peniazom dostali skôr. Mnohí obyvatelia sa sťaţujú na občanov, ktorí si svoju povinnosť 

ohľadne dane neplnia. 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe na MR sa bude hľadať 

riešenie a následne bude predloţené na MZ ako  postupovať ďalej. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

109/2009 

 

K bodu 10: 

Zverenie majetku do správy KIC mesta Čadca 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

110/2009 

 

 

K bodu 11: 

Podanie ţiadosti Mesta Čadca za člena zdruţenia Ţivotnými cestami Jána Palárika 

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

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa dotazoval, prečo nebol materiál prejednaný 

v komisii kultúry. 

 Mgr. Pavol Pánis, vedúci oddelenia, uviedol, ţe nepovaţoval  materiál za tak dôleţitý, 

aby sa k nemu musela komisia vyjadriť.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa informoval u p. primátora, kto je kompetentnejší, 

či pracovníci MsÚ alebo komisia. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe kompetentnejšia je komisia. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

111/2009 
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K bodu 12: 

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra 

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

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa dotazoval, prečo kontrola č. 6 a 7  nebola 

vykonaná. 

 JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór Mesta Čadca, uviedol, ţe na MsÚ nastúpil 

1.4.2009, postupoval podľa pôvodného plánu kontrolnej činnosti. Nakoľko útvar hlavného 

kontrolóra nerieši len kontroly, ale venuje sa aj sťaţnostiam, petíciám a ďalším veciam, tak 

nebol dostatok času, aby sa ku kontrolám mohol vrátiť. Uviedol, ţe dokončil kontrolu č. 2., 

ktorá mala byť vykonaná za bývalej p.  kontrolórky. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, vyjadril svoju spokojnosť s tým, ţe p. 

JUDr. Kľučka, sa ujal svojho úradu a snaţí sa kaţdodenne komunikovať s vedením mesta  a 

s pracovníkmi mesta. Kontroly, ktoré boli naplánované zvládol v plnom rozsahu aj napriek 

tomu, ţe je nový pracovník. 

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, súhlasil s názorom Ing. Glasnáka, ţe kontrola mala byť 

vykonaná, avšak na druhej strane sa nikto nezamyslel, prečo nebola dodnes zrealizovaná.  

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

112/2009 

 

K bodu 13: 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

113,114/2009 

 

K bodu 14: 

Rôzne 

MUDr. Ján Koţák, poslanec MZ, poţiadal v mene voličov svojho obvodu o splnenie 

niektorých poţiadaviek. Uviedol, ţe dopravná situácia na Hornej ul. nie je dobrá. Je tam úzka 

cesta a nie sú vybudované chodníky. Poţiadal, o umiestnenie retarderov na uvedenej ulici. 

Ďalej uviedol, ţe pri výstavbe Cirkevnej školy došlo k poruche mestského rozhlasu a ulica má 

nefungujúce zariadenie.  

 Pavol Štrba, poslanec MZ, vyslovil poďakovanie za obyvateľov v mestskej časti od 

Hľuzy u Tomali, Ing. Vojárovi, za rýchle odvodnenie. Uviedol, ţe je to adekvátny zástupca 

MPS. 

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, poţiadal vedenie mesta aj MPS o zahájenie prác na 

garáţach na Ţarci, tak ako to je v súlade so schváleným rozpočtom. 

Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, poďakoval primárovi za pokyn, ktorý smeroval 

Ing. Vojárovi, na základe, ktorého v krátkom čase vybudovali parkovisko na Podjavorinskej 

ul.. Oceňujú to všetci riaditelia škôl a všetci školáci. Zároveň poţiadal, o zmenu dopravného 

značenia na uvedenej ulici. 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, v závere všetkých pozval na 

Bartolomejský hodový jarmok. 
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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 ţ e l 

prednosta MsÚ         primátor Mesta Čadca   

             

 

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

   

 

 

Zapísala: Bc. Jana Serafínová 

 

 

 


