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Z á p i s n i c a 

 

z 2.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 3. apríla 2014 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 23 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: prednostka MsÚ, asistent prednostky MsÚ, hlavný kontrolór 

mesta Čadca, vedúci oddelení MsÚ Čadca,  náčelník MsP,  riaditelia riadených 

príspevkových organizácií mesta Čadca, zástupcovia médií, kronikárka mesta, občania mesta.  

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

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

 

Ing. Milan Gura    - primátor mesta Čadca 

Ing. František Prívara   - zástupca primátora 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

JUDr. Ján Macura    - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

Ing. Ján Drobil     - poslanec MZ 

JUDr. Jozef Pajer    - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

Oľga Kostková    - poslankyňa MZ 

Pavol Štrba     - poslanec MZ 

JUDr. Ján Klučka    - hlavný kontrolór mesta Čadca 

Ing. Emília Sloviaková   - riaditeľka OOCR Čadca 

Mgr. Anna Straková    - riaditeľka KIC mesta Čadca 
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P r o g r a m : 

 

1/ Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

     voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa    

     zápisnice 

2/  Informatívna správa o činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu Organizácia   

     cestovného ruchu Kysuce za rok 2013 

3/  Informatívna správa o príprave volieb do Európskeho parlamentu, konaných dňa  

     24.5.2014 

4/  Inventarizácia majetku Mesta Čadca k 31.12.2013         

5/  Inventarizácia majetku  Mesta Čadca v správe príspevkových organizácií   

      k 31.12.2012            

6/  Správa o inventarizácii majetku mesta v správe rozpočtových organizácií  ku dňu  

      31.12. 2013 

7/  Návrh uzatvorenia zmluvy o výpoţičke  /bezplatné uţívanie/ majetku mesta v správe   

     príspevkovej organizácie KIC mesta  Čadca         

8/  Stanovenie platu primátora  Mesta Čadca         

9/  Valorizácia platu hlavného kontrolóra Mesta Čadca 

10/ Správa o výsledkoch kontroly  

11/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností                

12/ Rôzne        

13/ Záver 
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R o k o v a n i e 

 

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Ing. Milan Gura, 

primátor mesta Čadca. 

Konštatoval, ţe  zasadnutie MZ Čadca bolo zvolané na základe § 13, ods. 4, písm. a) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z celkového počtu 25 poslancov MZ Čadca 

bolo prítomných 23 poslancov, takţe MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 Na zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, 

prizvaných a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol: Jozefa Beleša a Ing. Vladimíra Hrušku, poslancov 

MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Mgr. Janu Serafínovú, pracovníčku MsÚ Čadca.         

 

 

K bodu 1) 

Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa 

zápisnice 

  

Overovatelia:   Jozef Beleš 

                       Ing. Vladimír Hruška                  

 Návrhová komisia:  Ing. Milan Liščák 

    Ing. Ján Drobil                    

 

Pracovné predsedníctvo:  Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca 

   Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca 

   Ing. Rudolf Cyprich, zástupca primátora mesta Čadca 

   Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca 

                                            Ing. Milan Liščák, poslanec MZ 

         Ing. Ján Drobil, poslanec MZ 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

18/2014 

 

 

K bodu 2) 

Informatívna správa o činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu Organizácia  

cestovného ruchu Kysuce za rok 2013 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe daná organizácia je pre náš región veľmi 

dôleţitá. Pomáha rozvoju nielen cestovného ruchu, ale aj podnikateľom.  Vyjadril svoju 

nespokojnosť s tým, ţe OOCR, ktorá tu bola do roku 1980, bola zrušená. 

Poukázal na to, ţe v dôvodovej správe, v bode 3 – Výstavy, veľtrhy info cesty pre novinárov, 

je uvedená aj destinácia Čína v roku 2013. Nie je tam však spomenuté, či tam bola výstava, 

veľtrh a predovšetkým, s aký bol výsledok tejto sluţobnej cesty.   

Odporučil sa zamerať   okrem daných destinácií aj na prímorské oblasti -Bulharsko, 

Španielsko a predovšetkým Chorvátsko, pretoţe v minulosti sme mali s ním veľmi dobré 

kontakty.  
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Ing. Milan Gura, primátor mesta,  vyjadril svoju spokojnosť so vznikom  OOCR. 

Uviedol, ţe boli rôzne alternatívy, aby organizácia  Kysuce nevznikla a boli sme tak 

pričlenení k Ţiline, Terchovej a pod.  Ohľadne destinácií poznamenal, ţe kaţdý účastník a 

člen, ktorý platí poplatky, vţdy rozhoduje, o ktoré destinácie je záujem, aby na Kysuce prišli. 

Momentálne sa zameriavajú na tie oblasti, ktoré sú k dispozícii okamţite, tzn. Morava, Juţná 

Morava, Čechy a pod. Väčšinou to je zaloţené na letnej, ale predovšetkým na  zimnej 

turistike, a práve preto dali kampaň  vţdy  do juţných oblastí – Čechy, Poľsko, Maďarsko, 

aby bol výsledok čo najefektívnejší. Do budúcna sa  určite zamerajú aj na iné destinácie.   

Ing. Emília Sloviaková, riaditeľka OOCR, k dotazu Ing. Drobila ohľadne Činy uviedla, 

ţe sa tam konal veľtrh cestovného ruchu, v partnerskom meste, ktoré je partnerom ŢSK. 

Ţilinský turistický kraj pozval OOCR, aby sa pridali k nim.  Vyuţili moţnosť a prispeli 

jednému členovi na cestu. Dali mu tak moţnosť, aby prezentoval nielen seba, ale aj celé 

Kysuce.  Nie je to trh, na ktorý sa orientujú, ale  Čína má veľmi veľký potenciál a práve ŢSK 

sa chce venovať danej klientele.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe  materiál je obšírny, hovorí o aktivitách, 

ale chýba mu v ňom  rozpočet, predovšetkým príjmy, vlastné výkony a pod.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe rozpočet bude v písomnej podobe 

doručený kaţdému poslancovi.  

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, vyjadril spokojnosť s aktivitami OOCR Kysuce. 

Uviedol,  ţe sa vo väčšej miere začali vydávať propagačné materiály, vďaka čomu sú Kysuce 

viacej zviditeľnené aj mimo regiónu. Poznamenal, ţe mesto s odmlkou času vydalo dobrý 

informátor o akciách. Dotazoval sa, či by nebolo moţné do budúcna taký informátor vytvoriť 

v rámci celého regiónu. Vyjadril svoju nespokojnosť s tým, ţe  v materiáli  - mapa lyţiarskych 

stredísk nie je spomenutá Veľká Rača.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe sa jedná o  cca dvojročný problém. 

Nakoniec sa však podarilo  Veľkú Raču do klastra  dostať. V jeho záujme je spojiť Kysuce,   

aby vystupovali ako jeden celok.  Následne informoval o  vzniku a význame klastra.  

Ing. Emília Sloviaková, riaditeľka OOCR, ohľadne propagačných materiálov uviedla, 

ţe v tomto roku plánujú vydať len jednu celistvú  broţúru  s názvom Kysuce, ktorá bude 

obsahovať rôzne zaujímavosti v rámci celého regiónu Kysúc. Zároveň uviedla, ţe majú 

kalendárium podujatí  na rok 2015, ktorý budú vydávať v decembri.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, dodal, ţe trval na tom, aby nerobili 5 -10 druhov 

rôznych vecí, ale  na poslednom zasadnutí presvedčil urobiť  jeden hutný materiál v riadnom 

náklade tak, aby to spojili v jednom celku.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

19/2014 

 

 

 K bodu 3)  

Informatívna správa o príprave volieb do Európskeho parlamentu, konaných dňa  

 24.5.2014 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

20/2014 
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K bodu 4 ) 

Inventarizácia majetku Mesta Čadca k 31.12.2013         

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

21/2014 

 

 

K bodu 5) 

Inventarizácia majetku  Mesta Čadca v správe príspevkových organizácií  k 31.12.2012            

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

22/2014 

 

 

K bodu 6) 

Správa o inventarizácii majetku mesta v správe rozpočtových organizácií  ku dňu   31.12. 

2013 

 

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

  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

23/2014 

 

 

K bodu 7) 

Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke  /bezplatné užívanie/ majetku mesta v správe    

príspevkovej organizácie KIC mesta  Čadca         

 

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

Mgr. Anna Straková, riaditeľka KIC, poţiadala doplniť do uznesenia  v bode B/ - 

kresťanské zdruţenia a spolky (na príleţitostné podujatia). Jej návrh si osvojil Ing. František 

Prívara.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

24/2014 

 

 

K bodu 8)       

Stanovenie platu primátora  Mesta Čadca             

 

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

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe trvá na tom, aby jeho plat, tak ako bol 

schválený na začiatku volebného obdobia, bol stále  na rovnakej úrovni. Zníţili  len  percento 

odmeny.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

25/2014 
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K bodu 9)       

Valorizácia platu hlavného kontrolóra Mesta Čadca 

 

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

         Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

26/2014 

 

K bodu 10)  

Správa o výsledkoch kontroly  

 

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

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe v časti -  kontrola vybavovania sťaţností 

a petícií je na strane č. 3   sťaţnosť č. 3 a č. 4. Obidve sťaţnosti  sú zamerané na rušenie 

nočného kľudu v prevádzke VICTORY CAFE v Čadci a boli i podané vo veľmi krátkom čase. 

Jedna bola podaná  19.8.2013 a druha 30.8.2013.  Uviedol, ţe v závere správy sa konštatuje, 

ţe nebol porušený zákon č. 9/2010 Z.z. a zásad podávania, prijímania, vybavovania 

a kontroly vybavovania sťaţnosti v podmienkach Mesta Čadca.   

Ďalej poukázal na to, ţe bolo vykonané meranie intenzity hluku, ktoré bolo neúspešné, pretoţe 

hluk z okolitých prevádzok bol vyšší ako z prevádzky VICTORY CAFE. Dotazoval sa, či po 

zaslaní odpoved, boli sťaţovatelia  do dnešného dňa s odpoveďou spokojní alebo došlo 

k opätovnej nespokojnosti vyjadrenia s tým,  ako boli  sťaţnosti vybavené. 

 JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór, uviedol, ţe v danom prípade sa jednalo o dve 

sťaţnosti. Jednu sťaţnosť podala p. Majchráková a druhu p. Ivorová. Jednalo sa o dve úplne 

odlišné sťaţnosti.  

Uviedol, ţe v závere správy konštatoval, ţe nebolo zistené porušenie zákona č. 9/2010 Z.z., 

pretoţe Mesto vykonalo všetky potrebné kroky, ktoré pri riešení danej sťaţnosti mohlo urobiť. 

Ohľadne prerokovania sťaţnosti zvolali rokovanie, ktoré sa konalo na MsÚ. Na rokovaní sa 

nezúčastnili sťaţovatelia. Rokovania sa  zúčastnil len prevádzkovateľ VICTORY CAFE. 

Z výsledkoch rokovania boli prijaté opatrenia, ktoré spočívali v tom, ţe prevádzkovateľ 

VICTORY CAFE demontoval  z okien kľučky, aby zákazníkom  zamedzil svojvoľné otváranie 

okien, čím  obmedzil šírenie hluku z prevádzky do okolitého priestoru. 

Druhé opatrenie, ktoré bolo prijaté, spočívalo v meraní intenzity hladiny zvuku na verejnom 

priestranstve. Dané opatrenie prevádzkar dal vykonať. Zavolal si regionálny úrad verejného 

zdravotníctva, ktorý prišiel za asistencie MsP. Bolo vykonané meranie, ktorého výsledkom 

bolo, ţe okolité hluky prevyšovali intenzitu hluku z VICTORY CAFE. Z daného dôvodu nebolo 

moţné objektívne posúdiť, aká hranica intenzity hluku je z VICTORY CAFE.  Uviedol, ţe malo 

byť vykonané aj ďalšie meranie,  ktoré sa uţ neuskutočnilo, pretoţe  prevádzkar ukončil svoju 

činnosť k 31.12.2013. Vzhľadom k tomu, ţe VICTRORY CAFE teraz prevádzkuje nový 

prevádzkovateľ, Mesto Čadca bude aj naďalej trvať na tom, aby si aj nový prevádzkar dal 

urobiť meranie hluku na verejnom priestranstve. 

Ďalej uviedol, ţe v roku 2014 prišli  dve sťaţnosti. Z toho jedna od p. Majchrákovej – 

vlastníčky priľahlej budovy a druhá od p. Grapovej, ktorá má u p. Majchrákovej 

nehnuteľnosť. Uviedol, ţe p. Grapovej bolo odpísane v tom znení, aby si dala  vo svojom byte 

vykonať meranie hlasitosti hluku, pretoţe Mesto nemôţe zasahovať do cudzieho vlastníctva. 

Ak si dá vykonať  meranie, ktoré preukáţe, ţe prevyšuje hlasitosť, Mesto bude v danej veci 

konať.     

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

27/2014 
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K bodu 11)    

 Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 
 

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

         Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

28-34/2014  

 

 

K bodu 12)    

Rôzne 

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, poţiadala vedenie mesta o spomaľovače  pri 

bloku č. 9 na Mierovej ul. Upozornila, ţe sa v danej lokalite spriechodnila cesta okolo Cecha, 

kde jazdia autá veľkou rýchlosťou. Vzhľadom k tomu, ţe sa jedná o obytnú zónu, je toho 

názoru, ţe by sa tam s dopravnou situáciou malo niečo robiť.  Ďalej poţiadala o zhotovenie 

priechodu pre chodcov na Okruţnej ul. smerom k trom novým panelákom. Upozornila na to, 

ţe tam autá jazdia veľkou rýchlosťou.  

V závere sa  poďakovala za riešenie spomaľovačov na Rázusovej ul., pretoţe tam taktieţ 

dochádza k veľmi nebezpečným situáciám. 

         Oľga Kostková, poslankyňa MZ, vyjadrila súhlas s Mgr. Strýčkovou a uviedla, ţe  uţ 

v minulosti taktieţ ţiadala na  ul. Okruţnej pred novými bytovkami o spomaľovače, čo sa 

doposiaľ nevyriešilo.  

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, sa poďakoval  p. primátorovi a tieţ Ing. Larišovi za 

úpravu cintorína u Krkošky. Uviedol, ţe bolo správne, keď správa cintorína prešla pod MPS.  

Pavol Štrba, poslanec MZ, poţiadal, aby sa v hornej časti Čadečky osadili dve značky   

A 18  (Zver), pretoţe tam od začiatku roka došlo k usmrteniu troch kusov vysokej zveri. 

Dochádza tak k veľkým škodám na majetku a na divine.  Upozornil, ţe je otázkou času, kedy 

dôjde k zraneniu alebo usmrteniu občanov, pretoţe  stretnutie s danou vysokou zverou je 

veľmi nebezpečné. Uviedol, ţe zver tam má svoje pravidelné prechody a koridory, cez ktoré  

migruje cez cestu. Spolu s poľovným hospodárom, prípadne s JUDr. Macurom by ukázali, kde 

značky osadiť. Poţiadal, aby sa to vyriešilo.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe budú spolupracovať so správcom cesty 

a jej vlastníkom  tak, aby tam značky boli osadené.  

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, podporil myšlienku poslanca Štrbu.  

Ďalej tlmočil poţiadavku občanov spodnej časti Horelice o moţnosť vykonania obhliadky  

komunikácie. Tam kde nie sú vyspravené komunikácie - v spodnej časti Horelice   asfaltovou 

formou, poţiadal pozrieť výtlky a v prípade moţnosti dosypať  ich vhodným  materiálom.   

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ,  poţiadal vedenie mesta o riešenie situácie na ZŠ 

Podzávoz, kde je v havarijnom stave plot. Upozornil, ţe susedia tam majú psa a v prípade, ţe 

tam nejaké dieťa odbehne po loptu, tak mu  hrozí  nebezpečenstvo.   

Zároveň upozornil, ţe  na ZŠ- Podzávoz vozia  obedy vo varniciach, kde sú zlé tesnenia. 

Poţiadal, aby sa postupne vymenili staré varnice za nové.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ,  vyjadril svoju  spokojnosť s tým, ţe na ul. 

Rázusovej budú spomaľovače. Informoval sa, či sa dopravná komisia, prípadne odbor 

dopravy zaoberal aj tým, ţe  v smere od ul.  Gočárovej stále nie je umiestnená značka –  B 34 

(Zákaz zastavenia) - s  výnimkou pre  občanov, ktorí tam bývajú. 

Ďalej tlmočil poţiadavku  občanov /p. Kyzeková a p. Novák/, ohľadne riešenia chodníka 

v jednej vetve  na ul. Mierovej. Uviedol, ţe sa tam zvýšila premávka.   
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Ing. František Prívara, zástupca primátora,  ohľadne Rázusovej ul. informoval, ţe 

komisia sa stretla aj za účasti dopravného inţiniera.  Do určitého času sa na danej ulici  

zavedie jednosmerná prevádzka. Je však  ešte v riešení, ktorý smer bude jednosmerný.  

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe na komisii sa to riešilo s tým, ţe značky – B 

34 (Zákaz zastavenia ) a   B 33 (Zákaz státia )by tam mali byť osadené v krátkom čase, 

pretoţe to bolo tak dohodnuté. Dodal, ţe bude vypracovaný komplexný projekt, ako sa tam 

bude situácia riešiť, ale prvým riešením je osadenie značiek.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe to bude robiť problém aj 

zamestnancom školy, pretoţe mnohí parkujú pred školou.   Poukázal na moţnosť riešenia 

parkovania v areáli  školy, cez zadnú bránu.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe zvolal odborníkov, ktorí môţu rozhodnúť 

a podať mu správu. Rozhodnú v krátkej dobe tak,  aby to bolo na prospech nielen 

pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom, ale predovšetkým deťom.  Urobia také 

opatrenia, ktoré budú najlepšie pre to okolie, ktoré tam ţije, kto vyuţíva školu a pracuje tam.  

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, sa dotazovala, či sa na Rázusovej ul. uvaţuje 

o jednosmernej ulici. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe nie kaţdé riešenie  v danej úzkej oblasti 

je ideálne, ale v spolupráci s dopravnými inţiniermi rozhodnú tak, aby to bolo najlepšie 

a najspravodlivejšie a aby ochránili deti, ktoré tam chodia do škôl.  

 

Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Ing. Milan Gura, primátor 

mesta Čadca, poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie MZ vyhlásil za ukončené.  

 

 

 

Ing. Anna Z b o j a n o v á         Ing. Milan   G u r a 

prednostka MsÚ Čadca        primátor mesta Čadca   

             

 

 

 

Jozef Beleš        Ing. Vladimír Hruška  

I. overovateľ                  II. overovateľ 

 

         

 

   

 

Zapísala: Mgr. Jana Serafínová 
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