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Z á p i s n i c a 

 

z 3.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 29. apríla 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: 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: 

 

 

Bc. Ing. Jozef Vraţel    - primátor Mesta Čadca 

Mgr. Marián Fúrik    -zástupca primátora Mesta Čadca 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

RNDr. Anna Belousovová   - poslankyňa MZ 

MUDr. Jozef Kanaba    - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Marec    - poslanec MZ 

Ing. František Prívara   - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

PhDr. Pavol Holeštiak PhD.   - poslanec MZ 

Ing. Milan Gura    - poslanec MZ 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

Ing. Ján Kľučka    - poslanec MZ 

Ing. Štefan Holeščák    - poslanec MZ 

Vladimír Malík    -predseda predstavenstva ZZO Čadca, a. s.                                             

mjr. Mgr. František Linet   - náčelník MsP  Čadca 

Ing. Katarína Kučeríková   - vedúca oddelenia                                                                        

Ing. Tatiana Krkošková    - vedúca oddelenia 

Ing. Mária Goreková    - vedúca oddelenia 

Ing. František Ščury    - vedúci oddelenia 

Mgr. Pavol Pánis    -vedúci oddelenia 
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P r o g r a m : 

 

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

    a overovateľov zápisnice. 

2/ Správa o činnosti ZZO Čadca, a. s., za rok 2008 a transformácia FK Čadca do ZZO  

    Čadca, a. s.      

3/ Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2008. 

4/ II. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2009. 

5/ Prvá úprava rozpočtu príspevkových organizácií KIC Čadca a MPS Čadca. 

6/ Návrh úpravy poplatku za pouţívanie verejného WC. 

7/ Zverenie majetku do správy KIC mesta Čadca. 

8/ Integrované riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Čadca – predloţenie 

     ţiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

9/ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Čadca na roky 2009-2015.  

10/ Zverenie majetku do správy MPS Čadca. 

11/ VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Čadca č.  

      91/2009. 

12/ Informatívna spáva o príprave volieb do Európskeho parlamentu, konaných dňa 06. 06. 

      2009. 

13/ Informatívna správa o vyhlásení mimoriadnej situácie v mestskej časti Rieka, lokalita 

      U Rebroša  

14/ Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca o prevádzkovaní taxisluţby  

      na území mesta Čadca č. 93/2007.  

15/ Návrh dohody o urovnaní medzi Mestom Čadca a spoločnosťami Slomatec s. r. o.  

      a Magna Automotive Services GmbH. 

16/ Plat hlavného kontrolóra mesta Čadca. 

17/ Valorizácia platu Ing. Anny Zbojanovej (bývalá hlavná kontrolórka mesta Čadca).  

17a/ Valorizácia platu primátora mesta Čadca. 

18/ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2009. 

19/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. 

20/ Rôzne 

21/ Záver 

 

 

 

R o k o v a n i e 

 

3. 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 MUDr. Jána 

Koţáka, 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:  Mgr. Martin Klimek 

         MUDr. Ján Koţák 

 

       Návrhová komisia: MUDr. Jozef Marec  

      Mgr. Viera Strýčková 

 

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

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca 

 MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ 

     Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ 

                                                Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora mesta Čadca 

                                                JUDr. Ján Macura, zástupca primátora mesta Čadca 

  

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, návrhol oddeliť v programe bod 17, 17a - 

Valorizácia platu primátora mesta Čadca /schválené/. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

48/2009 

 

 

K bodu 2: 

Správa o činnosti ZZO Čadca, a. s., za rok 2008 a transformácia FK Čadca do ZZO  Čadca, 

a. s.  

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

Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, navrhol, aby sa v uznesení v bode B doplnilo, 

v termíne do 31. 5. 2009 /schválené/. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, uviedol, ţe správa je napísaná jasne a pravdivo, avšak 

hospodáriť s uvedenou stratou je veľmi zle. ZZO Čadca, a. s. vznikla na základe toho, ţe 

mesto bude  podporovať šport. Za minulé roky ZZO aktívne prispievalo na šport v celej 

Čadci. Súhlasili sme, ţe budeme robiť všetko preto, aby malo mesto kontrolu nad činnosťou 

ZZO. Avšak nesúhlasí s tým, ţe mesto dalo za prepis akcií 21 576,05 EUR / 650 000 Sk/. Je to 

čiastka, ktorá mohla pomôcť na inom mieste. V minulosti túto činnosť riadili dvaja ľudia, 

v súčasnosti ZZO prijalo 6 pracovníkov a tam peniaze pohltili mzdy. Poukázal  na  p. Malíka, 

ktorý uvádza, ţe mali na účte auditované  pribliţne 99 581,76 EUR   /3 mil. Sk/, t. z., ţe ich 

pouţili na investície, ktoré boli potrebné. Skončil sa nájom lízingov parkovacieho systému, 

ktorý prináša zisk, kde boli splátky mesačne  3 319,39 EUR  /100 000 Sk/ a momentálne sú 

829,85 EUR /25 000 Sk/. To znamená, ţe ZZO mohlo ísť do zisku aj po tých stratách, ktoré 

mali. Poukázal na neprimeraný počet pracovníkov, taktieţ uviedol, ţe peniaze, ktoré sú 

akumulované sa pouţili na investície a peniaze z parkovacieho systému, ktorý mal byť 

hlavným zdrojom príjmu a prerozdelenia športovcov,  pohltili mzdy. Poznamenal, ţe v tabuľke 

je hospodársky výsledok  - 4 680,34 EUR  /- 141 000 Sk/. Hospodárenie za daného stavu nám 

bude prinášať len stratu. Dotazoval sa, prečo sme dospeli k takému nárastu platu, prečo 

zniţujeme peniaze na finančných účtoch a ako vidí celú situáciu p. Malík do budúcna. 

Poţiadal p. Malíka, aby zníţil administratívu. Informoval sa, ţe nakoľko mesto má zastúpenie 

v kontrolných orgánoch, prečo to dozorná rada  uţ nepripomienkovala. Je tam potrebné 

dosadiť ľudí, ktorí budú vedieť ako zniţovať náklady, ako akumulovať finančné prostriedky 
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a vytvárať všetko preto, aby sa poskytli tie sluţby, o ktorých sa hovorilo. Takým spôsobom, ţe 

sa budú prostriedky dávať na mzdy to však nepôjde. 

Ing. Ján Kľučka, poslanec MZ, uviedol, ţe nakoľko boli realizované opravy 

a nakupoval sa majetok, tak hospodársky výsledok je taký, aký je v súčasnosti. Preto vychádza 

z toho, ţe to čo sa konalo, bolo nutné urobiť, aby plaváreň bola na určitej úrovní. Pokiaľ sa 

v roku 2009 nebude realizovať taký nákup ako v minulom roku, tak zisk by jednoznačne mal 

byť.  

Vladimír Malík, predseda predstavenstva ZZO Čadca, a. s., poukázal na výsledky 

spoločnosti za rok  2007, kde bol zisk  9 958,18 EUR /300 000 Sk/ bez akýchkoľvek investícií, 

bez nákladov na zamestnancov a taktieţ bez ţiadneho rozvoja.  Informoval, ţe nakoľko sa 

v tomto roku bude budovať hokejbalové ihrisko, kúpili sme mantinely. Keď sa to medzi 

mestom a nami vyrovná budeme v   + 663,88  alebo + 995,82 EUR  /v + 20 000 Sk alebo v + 

30 000 Sk/. Keďţe minulý rok bol v + 9 958,18 EUR /v + 300 000 Sk/ bez investícií, bez 

nákladov na zamestnancov a bez platov, kde sa stratili v roku 2007 peniaze, ktoré tam mali 

byť? Uviedol, ţe v roku 2007 sponzorovali Štefanský turnaj  a tento rok ho sponzorovali opäť. 

Čo sa týka zamestnancov, poznamenal, ţe sa museli prijať, keďţe po dohode s mestom, ZZO 

pripravuje transformáciu a všetky tieto prestavby by za predošlého počtu zamestnancov 

nebolo moţné realizovať. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, uviedol, ţe čo sa týka transformácie, zaplatili sme 

právnikovi také peniaze, aké sme zaplatili. Bola to však veľká chyba. Vychádza z tabuliek 

a chápe, ţe sa nič nerobilo, ale na účte bolo 99 581,76 EUR  /3 mil. Sk/. Pri investíciách ste 

vzali 49 790,88  EUR / 1,5 mil. Sk/. Mesačne sa platil lízing na parkovací systém 3 319,39 

EUR  /100 000 Sk/. Ţiadal, aby sa zníţil počet administratívy, keďţe v minulosti prácu 

vykonávali 2-3 ľudia a stíhali to. Uviedol, ţe úlohou riaditeľa je zniţovať náklady, nakoľko sa 

v súčasnosti zvyšujú. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

49/2009 

 

 

K bodu 3: 

Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2008. 

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

 Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, uviedol, ţe súhlasí s odťahovým vozidlom, ktoré je 

v správe uvedené.  Je napísane, ţe sa to bude riešiť buď nákupom alebo otázka znie, či to nie  

je moţné riešiť cestou zápoţičky z autoservisu. Poznamenal, ţe prichádzajú sťaţností 

ohľadom psov. Dotazoval sa, či je prehľad a  aké sú výsledky, ak nemal niekto psa 

zaevidovaného. Je potrebné v rámci toho dodrţiavať  zákonné normy, ktoré sme prijali. 

Poţiadal, aby sa do nasledujúcej správy uviedlo, ako to v skutočnosti je. 

mjr. Mgr. František Linet, náčelník MsP Čadca, uviedol, ţe ohľadom odťahovacej 

sluţby si vie predstaviť aj takú moţnosť, avšak  ak vedenie mesta a poslanci rozhodnú o tom, 

ţe odťahovka by tu bola vhodná a pomohla by statickej doprave. 

Čo sa týka VZN, ktorá hovorí o chove domácich zvierat na území mesta Čadca, konkrétne 

psov, na začiatku činnosti sme pri kontrole prihlásenia psov na meste evidovali pribliţne 150 

a k dnešnému dňu v nádväznosti na kontroly je prihlásených  pribliţne 1260  psov.  

Čo sa týka dokumentácie a riešenia priestupkov, najakútnejšie to je vţdy na jar, keď sa sneh 

roztopí a znečistenie verejných priestranstiev je vidieť. Pri riešení priestupkov ideme väčšinou 

do najvyšších súm, ktoré nám priestupkový zákon umoţňuje dať. 

 Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, vyjadrila pochvalu k preventívnym aktivitám 

MsP, ktoré smerujú svoje aktivity prostredníctvom projektov k mladým ľuďom. 
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 Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, poznamenal, ţe správa tak ako je napísaná, je aj 

reálne plnená v skutočnosti. MsP realizuje poriadok v meste, sleduje neplnoletých, ktorí 

poţívajú alkohol a následne to hlásia riaditeľom škôl. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, poďakoval MsP aj riaditeľovi, nakoľko 

veľmi dobre zvládli návštevu p. prezidenta  a zabezpečili jej kľudný priebeh. Práca polície sa 

za posledné roky výrazne zlepšila. Napriek tomu, ţe stavy nie sú celkom naplnené, aj keď sme 

prijali dvoch policajtov, ktorí vykonávajú túto činnosť, je potrebné zdôrazniť, ţe MsP má 

v našom meste svoje opodstatnenie. Budeme sa snaţiť riešiť aj iné oblasti s tým, ţe v súvislosti 

s kontrolou bol prijatý 6 násobok nových prihlášiek psov. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

50/2009 

 

 

K bodu 4: 

II. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2009. 

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

Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca, uviedol, ţe mesto hospodárilo 

aj hospodári veľmi racionálne, ale aj napriek tomu sme sa vo finančnej komisii aj na vedení 

mesta a na mestskej rade  zaoberali touto situáciou, ktorá momentálne je. V čase krízy, hoci 

sa nášho mesta moc nedotýka, robíme opatrenia na to, aby sa situácia  nezhoršila. Je dobrý 

postoj, ţe mesto vie reagovať na momentálnu situáciu. Uviedol, ţe všetky výdavky, ktoré 

ideme robiť prejednávame, a ktoré nie sú potrebné dávame preč. Ak sa situácia zlepší, je 

jednoduché rozpustiť viazané prostriedky.  

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, uviedol, ţe v návrhu na uznesenie v bode 3 si myslí, ţe 

sa mal najskôr schváliť úver ako uznesenie a následne v ďalšom bode ho reštrukturalizovať. 

Dotazoval sa, prečo ideme manipulovať zmenkou, od koho, kedy a aká bude splatnosť úverov.  

Ing. Tatiana Krkošková, vedúca oddelenia, poznamenala, ţe z DEXIE banky máme 

prijatý úver č. 3104705 v hodnote  1 991 635,13 EUR /60 mil. Sk/ na priemyselný park, ktorý 

je splatný 20. 06. 2015 a druhý úver č. 3106905, ktorý bol vzatý v hodnote 829 847,97 EUR / 

25 mil. Sk/ na pešiu zónu, ktorý je splatný 16. 08. 2013. Dostali sme ponuku z DEXIE banky 

na zlúčenie týchto dvoch úverov do jedného úveru s tým, ţe hodnota nesplateného úveru bude 

navýšená o 1 659 695,94 EUR /50 mil. Sk/. Aby sme nemuseli brať ďalší úver, banka nám 

ponúka jednotné splácanie a tento spojený úver by bol na obdobie 15 rokov. Čo sa týka 

zmenky, kaţdá banka sa potrebuje istiť, resp. mať ručenie. Doposiaľ sme mali ručené 

majetkom, nakoľko však majetkom uţ ručiť nechceme, je štandardný postup kaţdej banky, ţe 

sa ručí zmenkou. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, uviedol, čo sa týka verejnej správy v poloţke 637005 – 

špeciálne sluţby, navyšujeme  právne sluţby o 100 %. Z 56 000 EUR /1 687 056,00 Sk/ 

dávame do II. zmeny rozpočtu 112 859 EUR /339 9990,23 Sk/. Prečo potom mesto buduje 

svoje právne oddelenie v takom rozsahu? V období, keď  je potrebné šetriť, my navyšujeme v  

priebehu 3 mesiacov od schválenia rozpočtu právne sluţby o 50 %. Navrhol, aby sme poloţku 

56 429 EUR /1 699 980,05 Sk/ vylúčili z rozpočtu. Ďalej uviedol, ţe  v poloţke  06 –    bývanie 

a občianska vybavenosť, oddelenie p. Kučeríkovej, uvádzajú na vypracovanie projektov 

v poloţke 716-43 a 716-46 prípravná a projektová dokumentácia v hodnote  714  832 EUR  

/21 535 028,83 Sk/. Keď spočítame tieto 2 poloţky, tak vyjde suma 714 832 EUR, dotazoval  

sa, na aké účely sa peniaze pouţijú a prečo to nesedí v prílohe č. 2. 

Ing. Katarína Kučeríková, vedúca oddelenia, uviedla, ţe do kapitoly do projektovej 

dokumentácie vstupuje ešte aj oddelenie Ing. Ščuryho a rozdiel, ktorý je uvedený, je 

projektová dokumentácia pre účely oddelenia územného plánovania.  
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PhDr. Pavol Holeštiak PhD., poslanec MZ, poznamenal, ţe uvedená problematika je 

mu blízka, nakoľko na ŢSK viedli podobné rokovania s bankovými inštitúciami. Informoval 

sa, akú marţu sa podarilo vyrokovať. Čo sa týka banko - zmenky uviedol, ţe to bolo veľmi 

výhodné riešenie. Je to najmenej, čo banka poţaduje. 

Ing. Tatiana Krkošková, vedúca oddelenia, informovala, ţe marţa bola 0,95 %.  

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, poznamenala, ţe musí reagovať na návrh 

Ing. Guru:  zníţiť výdavky na právne sluţby. Apelovala na fakt, ţe od teplárenskej spol. by 

malo mesto získať to, na čo má nárok.  V teplárenskej spol. malo mať mesto väčšinu,  avšak 

i napriek tomu má menšinu.  Obyvatelia Čadce na to doplácajú tým, ţe keby sme chceli 

navrhnúť našich zástupcov, tak p. Poláček sa len zasmeje a rovnaká reakcia bude aj pri 

návrhu normálnej ceny. Dotazovala sa na Ing. Guru, v koho prospech robí tento návrh?  

Ďalej uviedla, ţe právne sluţby sú najlepšie investované peniaze, nakoľko napr. vymáhanie 

pohľadávky v hodnote  331 939,19 EUR /10 mil. Sk/  boli tieţ právne sluţby a taktieţ 

priemyselný park, ktorý bol spôsobený činnosťou bývalého primátora a bývalých 

reprezentantov mesta. Informovala, ţe mestu za priemyselný park hrozila nútená  správa. Ani 

jedno mesto nezastupuje v takýchto váţnych sporoch právne oddelenie. Je potrebne 

primátorovi poďakovať, ţe sa mu podarilo získať fundovaných právnikov, aby sa mestu 

podarilo oslobodiť z nútenej správy. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, uviedol, ţe jeho návrhy smerujú nie k niekomu, ale za 

občanov mesta Čadce. Je úlohou poslanca, keď má aj iné predstavy, aby návrhy predkladal. 

Uviedol, ţe niektoré platené právne sluţby v našom meste sú veľmi drahé. Niktorý právnik si 

za obyčajný prepis akcií nevezme toľko peňazí, ako sa zobralo. Informoval sa, či zákon 

neukladá zobrazovať  duálne rozpočet mesta, pokiaľ áno, prečo porušujeme predpis. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe duálne zobrazenie rozpočtu 

bude dopracované a odovzdané poslancom. 

Ing. Tatiana Krkošková, vedúca oddelenia, uviedla, ţe sa predpis neporušuje, nakoľko 

bol rozpočet prijatý v eurách. Systém nám neprepočítava na slovenské koruny, čiţe aj pri 

kontrole plnenia rozpočtu je všetko uvedené v eurách.  

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, uviedol, ţe i keď je v súčasnosti kríza a peňazí je malo, 

ťaţko odhadnúť situáciu, ktorá bude neskôr. Preto v komisii vychádzali z toho, ţe je potrebné 

niečo urobiť. Nešli sme po jednotlivých  poloţkách, ale bolo doporučené, aby rozvojové akcie, 

ktoré iné mestá podstatne viac krátia sa nás nedotýkalo. To znamená, ţe  sú v rozpočte 

určitým spôsobom premietnuté kapitálové výdavky. Je tam premietnuté nezníţenie školstva a 3 

% viazanosti predstavuje okolo  398 327,03 EUR /12 mil. Sk / zníţenia výdavkov.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe je finančno - hospodárska kríza a  

minulé zastupiteľstvo sme dostali obšírnu informáciu, ako je všetko rozfázované. 

Predpokladal, ţe na začiatku zastupiteľstva dostanú ďalšie informácie, pretoţe všetky termíny 

uţ boli splnené. Poznamenal, ţe podľa jeho úvah sa podielové dane budú výrazne zmenšovať. 

Predpokladá, ţe podielové dane budú uţ aj teraz zníţene, nakoľko 3 % je veľmi málo. Dúfal, 

ţe rozpočet bude okresaný v rôznych poloţkách. Vytvorme si rezervný fond väčší, nakoľko 

situácia môţe byť ešte horšia. V závere sa dotazoval, prečo príloha č. 6 nebola prejednaná 

v komisii.  

Ing. Tatiana Krkošková, vedúca oddelenia, informovala, ţe  pozorne  sledujú  prísun 

podielových daní. Na stránke ministerstva zo 4. 12. 2008 je pridelené pre Čadcu 7 916 291 

EUR / 238 486 182,67 Sk/.  ZMOS však predpokladá, ţe prísun podielových daní pre Čadcu 

bude 7mil. 347 EUR  / 210 892 453,72 Sk/.  

Bc.  Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, poďakoval pracovníkom, ktorí 

zodpovedne v rámci  kaţdotýţdenného vedenia pristupovali k tvorbe rozpočtu. Ideme so 

značnou rezervou, aby sme občanom vedeli zabezpečiť to, čo im zo zákona zabezpečiť máme.  
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Čo sa týka termínov uviedol, ţe sme na pôde mesta Čadca, nebudeme rokovať 

o ZMOSe, akonáhle budú nové tabuľky opätovne ich predloţí. 

Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca, poznamenal, ţe rezerva je 

z podielových daní plus viazanosť 3 %. Nemôţeme viazať rozpočet vyšším percentom, aby sme 

neohrozili chod mesta. 

Mgr. Viera Strýčková, uviedla, ţe rozpočet mesta v pluse je pozitívny signál aj 

k občanom nášho mesta. Je to chvályhodná činnosť vedenia mesta, finančného dodelenia atď. 

V závere prečítala návrh Ing. Guru: v 01 - Verejná správa, zníţiť poloţku č. 637005-41 sumu  

56 429 EUR /1 699 980,05 Sk/ o polovicu na sumu 28 215 EUR /850 005,09 Sk/. Celková 

suma v druhej zmene rozpočtu v poloţke 637005-41 na 84 645 EUR /2 550 015,27 Sk/ 

/neschválené/. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

51/2009 

 

 

K bodu 5: 

Prvá úprava rozpočtu príspevkových organizácií KIC Čadca a MPS Čadca. 

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

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

52-53 /2009 

 

 

K bodu 6: 

Návrh úpravy poplatku za používanie verejného WC. 

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

 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, informoval, ţe ľudia sú nespokojní s verejnými WC 

pod Ţarcom, nakoľko sú špinavé a smrdia. Občania sú rozhorčení a dotazujú sa, načo budú 

platiť. Dal do úvahy, či by mesto vzalo na seba v krátkej budúcnosti všetko platenie. 

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, sa dotazoval, či by nebola strata menšia pri menšej 

cene.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

54/2009 

 

 

K bodu 7: 

Zverenie majetku do správy KIC mesta Čadca. 

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

Mgr. Pavol Pánis, vedúci oddelenia, vo svojom mene aj v mene oddelenia kultúry, 

školstva, mládeţe a športu, poďakoval, ţe sme dospeli do štádia, keď mestská televízia začala 

svoje pokusné vysielanie. 

   Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek 

spôsobom prispeli pri budovaní  informačných prostriedkov mesta Čadca. Uviedol, ţe 

mestské vysielanie spustil človek najpovolanejší – prezident SR. Budeme pokračovať 

v budovaní do všetkých mestských častí.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
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55/2009 

K bodu 8: 

Integrované riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Čadca – predloženie 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

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

  

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

56/2009 

 

 

K bodu 9: 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Čadca na roky 2009-2015. 

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

57/2009 

 

 

K bodu 10: 

Zverenie majetku do správy MPS Čadca 

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

58/2009 

 

 

K bodu 11: 

VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Čadca č.  

91/2009. 

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

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe nakoľko sa v správe hovorí 

o kandidujúcich subjektoch, malo by tam byť uvedené odvolanie sa na príslušný zákon, ktorý 

definuje, kto je kandidujúci. Ďalej ţiadal vysvetliť  §3 ods.4, ktorý  znie: Rozdelenie 

vyhradených plôch musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. 

 Ing. Mária Goreková, vedúca oddelenia, uviedla, ţe §3 ods.4 je citovaný zo zákona. 

 Ing. Milan Gura, navrhol, aby kandidujúci subjekt v lehote do 30 dní od skončenia 

volebnej kampane odstránil svoje volebné plagáty z vyhradených plôch /schválené/.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

59/2009 

 

 

K bodu 12: 

Informatívna spáva o príprave volieb do Európskeho parlamentu, konaných dňa 06. 06. 

2009. 

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

 Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, uviedol, ţe pri tvorbe okrskových komisií 

a počtu ľudí je stanovené len od do. Po posledných voľbách občania z Kukučínovej ul. sa 

informujú, či by sa hranice nemohli zmeniť. 
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Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe na nasledujúce voľby nevidí 

problém zmeniť akýkoľvek návrh. Avšak pre tieto voľby to uţ je stanovené. 

Ing. Mária Goreková, vedúca oddelenia, informovala, ţe pri komunálnych voľbách 

sme schvaľovali 4 volebné obvody, kde máme jednotlivé ulice. Okrsok musí spadať do 

nejakého volebného obvodu. 

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ sa pripojila k návrhu Mgr. Klimeka, nakoľko 

občania pri Hlinkovej škole chodia voliť na Ţarec a inak vţdy chodili do mesta. Občania sa 

dotazujú toho, či by sa to dalo do budúcnosti  pozmeniť. 

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

60/2009 

 

 

K bodu 13: 

Informatívna správa o vyhlásení mimoriadnej situácie v mestskej časti Rieka, lokalita 

U Rebroša  

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

61/2009 

 

 

K bodu 14: 

Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca o prevádzkovaní taxislužby  

na území mesta Čadca č. 93/2007.  

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

62/2009 

 

 

K bodu 15: 

Návrh dohody o urovnaní medzi Mestom Čadca a spoločnosťami Slomatec s. r. o.  

a Magna Automotive Services GmbH. 

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

           

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

63/2009 

 

 

K bodu 16: 

Plat hlavného kontrolóra mesta Čadca. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

64/2009 
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K bodu 17: 

Valorizácia platu Ing. Anny Zbojanovej (bývalá hlavná kontrolórka mesta Čadca).  

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

           

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

65/2009 

 

 

K bodu 17a: 

Valorizácia platu primátora mesta Čadca. 

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

           

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

66/2009 

 

 

K bodu 18: 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2009. 

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

Ing. Milan Gura, poslanec MZ,  navrhol, aby plán kontrolnej činnosti na II. polrok bol úplný, 

doplniť, aké kontrolné činnosti bude hl. kontrolór vykonávať v priebehu II. polroka 2009.    

 Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, poznamenal, ţe ani v predchádzajúcich obdobiach sa 

to neukladalo.        

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

67/2009 

 

 

K bodu 19: 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 19 zápisnice. 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností č. 24/2009, Peter Tomek – TODAKO, Čadca, Palárikova 

1761. 

Mgr. Viera Strýčková, navrhla materiál stiahnuť, z dôvodu hľadania ďalších riešení 

vyhovujúcich pre obyvateľov mesta Čadca /schválené/. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

68,69,70,71,72,73,74,75,76,77/2009 

 

 

K bodu 20: 

Rôzne 
Mgr. Rastislav Kaličák, uviedol, ţe obdŕţal od obyvateľov osady u Sihelníka písomné  

výzvy s priloţenou petíciou. Týka sa neúnosného a dezolátneho stavu vozovky. Ďalej ho 

občania písomne vyzvali a poprosili o pomoc, kde mesto prenajíma pozemky oproti osade 

u Kyzka. Časť týchto pozemkov prenajíma psovodom alebo psičkárom. Nakoľko tam cvičia 

psov dochádza k poškodeniu pletív. Psy chodia voľne po ihrisku, kde sa hrajú deti a môţe 

dôjsť k ohrozeniu zdravia. Občania ţiadajú o zrušenie prenájmu týchto priestorov pre 

psičkárov  alebo resp. zabezpečenie takého stavu, aby psy chodili len po vyhradenom 
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priestore. Uviedol, ţe osobne doručí tieto výzvy vedeniu mesta. Ţiadal o podporu v týchto 

veciach. 

MUDr. Jozef Kanaba, poslanec MZ, poďakoval vo svojom mene aj v mene Kysuckej 

nemocnice za vyčlenenie finančných prostriedkov, ktoré sa odsúhlasili na respirátor. Uviedol, 

ţe uţ zachránil veľa ţivotov. Je potrebný v pooperačnom období a v najťaţších stavoch. 

MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, uviedol, ţe má pozitívne ohlasy a pozitívne pocity  

z akcie – otvorenia spoločnej úradovne a návštevy p. prezidenta. Táto udalosť by  mala nájsť 

odozvu v médiách, ktoré má mesto Čadca k dispozícii, aby občania boli o tom informovaní. 

V závere poţiadal  zástupcov primátora alebo zástupkyňu prednostu, pripraviť na nasledujúce 

zastupiteľstvo blanket, čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, kde bude napísané meno, dátum, 

bod, ku ktorému chce poslanec pozmeňujúci návrh dať, text návrhu a podpis. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, vyjadril svoj súhlas s návrhom MUDr. 

Marca. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, v rámci rozpočtu uviedol, ţe sme schvaľovali  

prílohu č. 6 - kde boli uvedené konkrétne aktivity, ktoré patria komisii kultúry. Dotazoval sa, 

prečo to nebolo prejedané v komisii. Nakoľko mal záujem, nikto ho neprizval. Veci, ktoré idú 

do MZ by mala odobriť alebo sa vyjadriť k nim príslušná komisia. Informoval sa, prečo 

nebola  zvolaná. 

Mgr. Pavol Pánis, vedúci oddelenia, uviedol, ţe príprava úpravy rozpočtu bola 

 náročná z dôvodu, ţe   prišli údaje, ktoré sa tykali príjmu mesta, prebiehali vnútorne úpravy,  

údaje sa menili týţdenne. Poznamenal, ţe najmenej 4 krát sa menili poloţkové veci smerom 

dolu, nie hore. Uviedol, ţe v budúcnosti sa komisia bude formálne realizovať, ak úprava 

rozpočtu nebude za uvedenej situácie. 

Mgr. Viera Strýčková, sa informovala na oddelenie dopravy, v akom stave sú 

retardéry, ktoré sme avízovali na jeseň.  

 Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, informoval, ţe v dopravnej komisii návrhy 

prešli s tým, ţe neboli odporúčené.  

 Ing. František Prívara poslanec MZ, apeloval na pracovníkov mesta, ktorí sú 

zodpovední  za jednanie  s Váhostavom, nakoľko sú veľmi negatívne ohlasy na túto slovenskú 

firmu, ktorá je domáca a nedáva dobrý príklad. Zamestnanci dovezú techniku do mestských 

častí, sedia na nej a nič nerobia. Ľudia sa sťaţujú, ţe cesty sú vytlčené a oni posedávajú na 

technike. 

Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca, poďakoval vedeniu  

Detského folklórneho súboru KELČOVAN za pripravenie akcie, ktorá sa konala minulý 

týţdeň pod názvom Večer autentického folklóru v Bratislave. Usporiadal ho Bratislavský 

samosprávny kraj v spolupráci  s mestskou časťou Petrţalka.  

Poznamenal, ţe nakoľko sedí prvýkrát za predsedníckym stolom, dovolil si poďakovať za 

kultúrny a dobrý priebeh zastupiteľstva. 

 Ing. Štefan Holeščáka, poslanec MZ, informoval, ţe povinnosťou kaţdého poslanca a 

poslankyne je podať do konca marca majetkové priznanie. Nakoľko niektorí poslanci tento 

termín nesplnili, hrozí im, ţe budú musieť opustiť poslanecký mandát. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe niektorí poslanci dávajú 

majetkové priznanie do vyšších orgánov. 
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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 ž e l 

prednosta MsÚ         primátor Mesta Čadca   

             

 

Mgr. Martin Klimek                MUDr. Ján Kožák 

I. overovateľ           II. overovateľ   

   

 

 

Zapísala: Bc. Jana Serafínová 

 

 

 


