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Z á p i s n i c a 

 

z 1.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 08. februára 2008 o 10.00 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadania Mestského zastupiteľstva Čadca zúčastnilo 

24 poslancov. 

 

 Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ, zástupkyňa prednostu MsÚ, hlavná kontrolórka mesta,  

vedúci oddelení MsÚ Čadca, náčelník MP Čadca, riaditelia riadených príspevkových organizácií 

mesta Čadca, kronikárka mesta, zástupcovia médií. 

 

 Prezenčné listiny tvoria prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

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

 

 

 

 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

Ing. Štefan Holeščák    - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

PhDr. Pavol Holeštiak   - poslanec MZ 

Ing. Milan Gura    - poslanec MZ 

Ing. Ján Klučka    - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Marec    - poslanec MZ 

Ing. František Prívara   - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

JUDr. Ján Macura    - poslanec MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

Mgr. Tomáš Urbaník    - poslanec MZ 

Ing. Peter Krkoška    - poslanec MZ 

Pavol Štrba     - poslanec MZ 

Ing. Jozef Vraţel    - primátor mesta Čadca 

Ing. Ján Husár    - prednosta MsÚ Čadca 

JUDr. Vlasta Lehutová   - zástupkyňa prednostu MsÚ Čadca 

Pavol Latka     - zástupca občanov dotknutých výstavbou diaľnice D3  
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P r o g r a m  MZ 08. 02. 2008 o 10.00 hod.: 

 

 

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

a overovateľov zápisnice. 

 

2)  Prerokovanie poţiadaviek občanov dotknutých výstavbou diaľnice D3. 

 

3)   Informatívna správa o MsHZ mesta Čadca za rok 2007. 

 

4)   Štatút mesta Čadca. 

 

5)   Úprava zriaďovacích listín príspevkových organizácií Mesta Čadca. 

 

6)   Návrh na dodatky k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

      pôsobnosti Mesta Čadca. 

 

7)   Návrh na presun schválenej finančnej dotácie. 

 

8)   Návrh na udelenie Ceny Mesta Čadca Ing. Jozefovi Polákovi, prezidentovi DFS Kelčovan. 

 

9)   Návrh na udelenie Ceny primátora mesta Čadca Doc. RNDr. Stanislavovi Palúchovi, CSc. 

 

10)   Záverečný účet mesta Čadca za rok 2007. 

 

11)  Spoločný obecný úrad – predĺţenie pôsobnosti. 

 

12)  Doplnok č. 1 k VZN mesta Čadca o dani za uţívanie verejného priestranstva na rok 2008. 

 

13)  Informatívny prehľad o stave ţiadostí Mesta Čadca o poskytnutie finančných prostriedkov. 

 

13A)  Predloţenie ţiadosti o NFP v rámci Regionálneho operačného programu, Prioritnej osi  

         1  Infraštruktúra vzdelávania a Opatrenia  1.1  Infraštruktúra vzdelávania. 

 

14)  VZN o podmienkach drţania psov na území mesta Čadca. 

 

15)  Ţiadosť o zníţenie ceny bytu na Gočárovej ulici 1506 v Čadci – pani Stenchláková Jozefa. 

 

16)  Zásady na prideľovanie nájomných bytov postavených z dotácie na obstarávanie nájomných 

       bytov v zmysle Výnosu MVaRR SR. 

 

17)  Vyhodnotenie petícií a sťaţností od občanov za rok 2007. 

 

18)  Správa o kontrolnej činnosti za rok 2007. 

 

19)  Kúpa a predaj pozemkov. 

 

20) Diskusia, interpelácia, rôzne.  

 

21) Záver.  
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R o k o v a n i e 

 

 

1. zasadanie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Ing. Jozef Vraţel, primátor 

mesta Čadca. 

 

 

Konštatoval, ţe  zasadanie MZ Čadca bolo zvolané na základe § 13, odst. 4, písm. a) zákona 

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

prítomných 24 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  Ing. Jána Klučku a Mgr.  Tomáša Urbaníka, poslancov 

MZ Čadca. 

 

 

 Vedením zápisnice poveril Martinu Palárcovú, pracovníčku MsÚ Čadca.      

          

 

 

1) Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie,  

pracovného predsedníctva a overovateľov zápisnice 

Overovatelia:      Ing. Ján Klučka 

             Mgr. Tomáš Urbaník 

       Návrhová komisia:     Mgr. Viera Strýčková 

MUDr. Jozef Marec 

Pracovné predsedníctvo:    Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca 

       Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca 

Mgr. Viera Strýčková 

MUDr. Jozef Marec 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k týmto bodom programu uznesenie č. 

01/2008 

 

 

2) Prerokovanie poţiadaviek občanov dotknutých výstavbou diaľnice D3 

 Poţiadavky občanov dotknutých výstavbou diaľnice D3 predniesol Ing. Štefan Holeščák, 

poslanec MZ. Informoval prítomných o citlivosti tohto problému, ktorým sa zaoberali uţ aj 

v komisii výstavby a na rokovaní Mestskej rady. Dostal tieţ od občanov ďalšie 4 body – poţiadavky 

(tieto tvoria prílohu uznesenia). Navrhol, aby bol do uznesenia doplnení bod č. 5 – Mestské 

zastupiteľstvo odporúča NDS, a.s., aby vyhovela poţiadavkám občanov dotknutých výstavbou 

diaľnice D3 v zmysle platnej legislatívy. 

 V diskusii Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe keď to naposledy preberali a hľadali 

riešenia a dali poverenie Ing. Holeščákovi a komisii, myslí si, ţe sa urobila kvalitatívna zmena 

s tým, ţe existuje zákon č. 441/2007, ktorý hovorí jasne o tom, ţe kaţdý má moţnosť dostať dom, ale 

problém je v tom, ţe tento zákon hovorí výlučne o D1. Podotkol, ţe by bolo vhodné dať poslanecký 

návrh v skrátenom konaní, ţe by sa urobil zákon o D3. Lebo ak môţe byť zákon o D1, tak môţe byť 

aj o D3. Myslí si, ţe tento zákon by vyriešil všetky spomínané problémy. 
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Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, pripomenul, aby dostali slovo dotknutý občania, resp. 

ich zástupca p. Latka. 

 P. Latka, zástupca občanov dotknutých výstavbou diaľnice D3, sa poďakoval za opätovnú 

moţnosť vystúpiť na pôde MZ so závaţným problémom. Poukázal na to, ţe táto situácia bude mať 

pre nich nedozerné dôsledky, z ktorých sa nespamätajú. Riešenia spojené s výstavbou diaľnice sú 

pre dotknutých ľudí veľmi kruté a robia z dotknutých občanov, občanov druhej kategórie. Majú 

obavy, ţe body schválené na MR sú pre občanov príliš obecné, nekonkrétne a pravdepodobne 

nepomôţu vyriešiť základné problémy, do ktorých sa dostávajú rodiny nie z vlastnej viny. Ich 

situáciu by pomohlo čiastočne vyriešiť zrealizovanie bodov, ktoré prečítal p. Holeščák a sú 

prílohou uznesenia. Na záver poznamenal, ţe odhlasovaním územného plánu dali poslanci zelenú 

investorovi, aby mohol vnikať na ich pozemky a do ich domov. 

 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, uviedol, ţe sa bude hlasovať o uznesení tak, ako bol 

doručený návrh na uznesenie a doplní sa bod č. 5. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe platná legislatíva je taká aká je, inicioval, aby 

bol ďalší zákon o D3 ako je i o D1, aby sa občania nediskriminovali. Osvojil si to, čo povedal p. 

Latka a chce, aby sa o tom hlasovalo. 

 Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, prečítal časť zákona č. 441/2007, ktorá sa dotýka 

prípravy a stavby ciest pre motorové vozidlá a prečítal aj bod, ţe náhrada za výkup alebo 

vyvlastnenie stavby na tieto účely, moţno poskytnúť aj obstaraním bytu alebo rodinného domu, 

kúpou alebo výstavbou. Odstránený byt alebo rodinný dom musí  svojou veľkosťou, vybavením, 

úţitkovou plochou a umiestnením byť primeranou náhradou za vykúpený alebo vyvlastnený byt 

alebo rodinný dom. Takáto náhrada nesmie byť vo finančnom vyjadrení niţšia ako náhrada 

v peniazoch na ich vyvlastnenie podľa všeobecne platných predpisov. Na tomto budú trvať, aby sa 

podľa zákona v ich prípade postupovalo.  

 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, dal hlasovať o návrhu uznesenia s doplneným bodom č. 5 

tak, ako bol predloţený a prílohu budú tvoriť poţiadavky, ktoré predloţil p. Latka. 

 

 Návrhová komisia prečítala návrh ďalšieho uznesenia k tomuto bodu programu, ktorý 

predloţil pán poslanec Glasnák, čím si osvojil poţiadavky dotknutých občanov. 

 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, otvoril k tomuto návrhu diskusiu. 

 Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ, upozornil na nesúlad s kompetenciami Mesta Čadca a zlú 

formuláciu poţiadaviek. Navrhol, aby poţiadavky občanov boli NDS doručené ako príloha 

uznesenia. Občanom prisľúbil, ţe vedenie Mesta Čadca bude ich poţiadavky takto uplatňovať, ale 

nie je kompetentné na ich vykonanie. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, vyjadril súhlas s pánom prednostom, ale toto uznesenie je 

podľa neho všeobecné. Mal dotaz na pána poslanca Holeščáka o jednaniach s NDS, aký majú oni 

názor. 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, upozornil poslancov či sa bude dopĺňať ďalší bod. 

Ing. MiIan Gura, poslanec MZ, uviedol, ţe skoncipuje uznesenie. 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, vyzval pána poslanca Glasnáka, aby sa vyjadril, či aj on 

predloţí ďalšie uznesenie. 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, chcel, aby sa upresnilo, čo s uţ prijatým uznesením, 

keď poslanci Gura a Glasnák navrhovali prijať ďalšie. 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, uviedol, ţe prijaté uznesenie je platné, nemenné a ďalšie 

uznesenie bude iné. 

Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, uviedol, ţe ďalšie uznesenie by bolo duplicitné. 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, poznamenal, ţe treba teda sformulovať iné uznesenie, 

nakoľko si tieţ myslí, ţe v prvom je všetko uvedené. 

Ing. Ján Klučka, taktieţ súhlasí s prvým uznesením. 

MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, podotkol, ţe do prijatého uznesenia sa uţ nedá dopĺňať. 

V prípade, ţe bude záujem prijať druhé uznesenie, aby to nebolo zmätočné, mali by sa vyjadriť 

občania, či s tým súhlasia.. 
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Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, uviedol, ţe ak bude predloţené iné uznesenie, bude sa 

o ňom hlasovať. 

Ing. MiIan Gura, poslanec MZ, súhlasí s prvým uznesením, ale chce poţiadať, aby bolo 

doplnené alebo prijaté nové, kde bude uvedené, ţe vedenie mesta sa zaväzuje, ţe v rokovaniach 

s NDS bude presadzovať  poţiadavky občanov postihnutých výstavbou diaľnice D3. je teda na 

primátorovi, či dá hlasovať, aby bolo toto doplnené ako bod 6. 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, prečítal bod 3 prijatého uznesenia. 

Ing. MiIan Gura, poslanec MZ, stiahol svoj návrh na ďalšie uznesenie. 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, mal dotaz na pána poslanca Glasnáka čo s jeho návrhom. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, chcel len, aby to, čo prečítal pán Latka, bolo 

rešpektované v poslaneckom zbore, aby uznesenie bolo jasné, zrozumiteľné, a chcel poznať názor 

dotknutých občanov. 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, uviedol, ţe všetci chcú dotknutým občanom pomôcť 

a snaţia sa hľadať čo najlepšie riešenie. Dal priestor na vyjadrenie sa občanom, ktorým prečítal 

celé znenie prijatého uznesenia. 

Pán Latka sa vyjadril, ţe podľa neho je bod 5 nekonkrétny, lebo v zmysle platnej legislatívy 

sa budú domy stavať len na D1. 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, ho upozornil, ţe MZ nemôţe prijať nič nezákonné, 

uznesenie by bolo neplatné. Ich poţiadavky sú súčasťou uznesenia a budú k nemu priloţené. Ak 

bude platná legislatíva zmenená, pristúpi sa k zmene a určite sa s dotknutými občanmi stretne. 

Pán Latka chcel, aby ich body boli odhlasované a nech je jasné, ţe boli schválené na MZ. 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, zdôraznil, ţe ich poţiadavky sú súčasťou prijatého 

uznesenia. 

Pán Latka chcel prijaté uznesenie ďalej dopĺňať, avšak pán primátor ho upozornil, ţe to nie 

je moţné. 

Ing. František Prívara, poslanec MZ, sa dotazoval na názor NDS. 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, prítomných informoval o viacerých stretnutiach 

s predstaviteľmi NDS, a.s. Uviedol, ţe občania si môţu určiť zástupcu, ktorý bude na týchto 

rokovaniach taktieţ prítomný a bude všetkých ostatných informovať. 

MUDr. Jozef Kanaba, poslanec MZ, poznamenal, ţe MZ má určité kompetencie, ktorých sa 

musia drţať. Navrhol, aby bola diskusia ukončená. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, svoj návrh na uznesenie stiahol. 

 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

02/2008 

 

 

3) Informatívna správa o MsHZ mesta Čadca za rok 2007 

 Informatívnu správu predloţila Ing. Mária Goreková, vedúca odd. organizačno-

administratívneho MsÚ. 

 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

03/2008 

 

 

 

 

4) Štatút mesta Čadca 

 Predloţila a prítomných poslancov informovala JUDr. Vlasta Lehutová, zástupca prednostu 

MsÚ Čadca. 
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 V diskusii sa Ing. Milan Gura, poslanec MZ, dotazoval na nedostatky, ktoré boli odstránené 

v pôvodnom štatúte. 

 JUDr. Vlasta Lehutová, zástupca prednostu MsÚ Čadca, vysvetlila, ţe bol doplnený 

a novelizovaný zákon o obecnom zriadení, zmenil sa organizačný poriadok a štruktúra mestského 

úradu. 

 Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, upozornil na § 16. 

 JUDr. Vlasta Lehutová, zástupca prednostu MsÚ Čadca, uviedla, ţe ide o preklep na 

stranách 14 a 16. 

 Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, upozornil tieţ na § 19, podľa ktorého má mať MR 1/3 

poslancov MZ, v ktorom majú pomerné zastúpenie politické subjekty alebo politické kluby podľa 

výsledkov volieb. 

 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, uviedol, ţe je to záleţitosť poslancov MZ, či budú 

rešpektovať počet 8 poslancov alebo 1/3. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, chce, aby to bolo v štatúte uvedené tak, ako v zákone v § 14 

odst.2. 

 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, poznamenal, ţe štatút nie je v rozpore so zákonom. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, prečítal svoj návrh na doplnenie uznesenia – počet členov 

obecnej rady tvorí najviac tretina počtu poslancov obecného zastupiteľstva, v zloţení obecnej rady 

sa prihliada na zastúpenie politických strán v MZ. 

 Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, stiahol svoj návrh na uznesenie. 

 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, dal hlasovať o návrhu uznesenia s citátom zákona, ktorý 

navrhol doplniť Ing. Milan Gura, poslanec MZ. 

 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

04/2008 

 

 

5) Úprava zriaďovacích listín príspevkových organizácií Mesta Čadca 

 Uvedený materiál predloţil a poslancov informoval  Ing. Jaroslav Hacek, ved. odd. 

právneho MsÚ. 

 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

05/2008 

 

 

6) Návrh na dodatky k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

    pôsobnosti Mesta Čadca 

 Návrh na dodatky k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení predniesol Mgr. Pavol 

Pánis, ved. odd. kultúry, školstva, mládeţe a športu MsÚ. 

 Z dôvodu platnej legislatívy bolo potrebné upraviť názvy škôl a školských zariadení 

a zriaďovateľské listiny sa menia a dopĺňajú o dva body u všetkých rovnako, teda vecné a finančné 

vymedzenie majetku a vyučovací alebo výchovný jazyk slovenský. 

 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

06/2008 
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7) Návrh na presun finančnej dotácie 

 Mgr. Pavol Pánis, ved. odd. kultúry, školstva, mládeţe a športu informoval prítomných 

o zmene ţiadateľa z Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ţilina – 

región Kysuce, ktorému bola schválená dotácia v sume 5.000,-Sk a ktorý bol v januári 2008 

zrušený, na nový subjekt – Slovenský zväz protifašistických bojovníkov základná organizácia 022 01  

Čadca, okres Čadca. 

 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

07/2008 

 

 

8) Návrh na udelenie Ceny Mesta Čadca Ing. Jozefovi Polákovi, prezidentovi DFS Kelčovan 

 Návrh predloţil Mgr. Pavol Pánis, ved. odd. kultúry, školstva, mládeţe a športu MsÚ. 

 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

08/2008 

 

 

9) Návrh na udelenie Ceny primátora mesta Čadca Doc. RNDr. Stanislavovi Palúchovi, CSc. 

 Návrh predloţil Mgr. Pavol Pánis, ved. odd. kultúry, školstva, mládeţe a športu MsÚ. 

 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

09/2008 

 

 

10) Záverečný účet mesta Čadca za rok 2007 

 Záverečný účet mesta Čadca za rok 2007 predloţil Ing. Alojz Kozoň, poverený vedením odd. 

ekonomického a správy majetku. 

 V diskusii Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, upozornil prítomných poslancov, aby upriamili 

svoju pozornosť na rozpočty škôl. 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa dotazoval, v akom štádiu je úver. 

 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

10/2008 

 

 

11) Spoločný obecný úrad – predĺţenie pôsobnosti 

 Prítomných poslancov o predloţenom materiáli informoval Ing. František Ščury, ved. odd.  

dopravy, územného plánovania a SP MsÚ. 

 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

11/2008 
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12) Doplnok č. 1 k VZN mesta Čadca o dani za uţívanie  verejného priestranstva na rok 2008  

Ing. František Ščury, ved. odd. dopravy, územného plánovania a SP MsÚ, zdôraznil, ţe 

doplnok je potrebný z dôvodu mnoţstva sťaţností od občanov mesta.  

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta dal o návrhu 

uznesenia hlasovať, čo bolo poslancami schválené. 

 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

12/2008 

 

 

13) Informatívny prehľad o stave ţiadostí Mesta Čadca o poskytnutie finančných prostriedkov 

      z rôznych zdrojov – stav k 31.12.2007 

Informatívny prehľad ţiadostí Mesta Čadca predloţila Ing. Katarína Kučeríková, ved. odd. 

investičnej výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ. 

 V diskusii sa Ing. Milan Gura, poslanec MZ, dotazoval na projekt ZŠ Rázusova. 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

13/2008 

 

 

13A) Predloţenie ţiadosti o NFP v rámci Regionálneho operačného programu, Prioritnej osi 

        1Infraštrukúra vzdelávania a Opatrenia  1.1  Infraštruktúra vzdelávania 

O predloţenej ţiadosti prítomných informovala Ing. Katarína Kučeríková, ved. odd. 

investičnej výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ. 

 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

13A/2008 

 

 

14) VZN o podmienkach drţania psov na území mesta Čadca 

VZN o podmienkach drţania psov na území mesta Čadca predoţil Ing. Ľubomír Vojár, ved. 

odd. ţivotného prostredia a OH MsÚ. 

 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

14/2008 

 

 

15) Ţiadosť o zníţenie ceny bytu na Gočárovej ulici 1506 v Čadci – pani Stenchláková Jozefa 

Poslancov MZ informovala Ing. Boţena Cvečková, ved. odd. sluţieb a starostlivosti o 

občanov MsÚ.  

 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

15/2008 

 

 

16) Zásady na prideľovanie nájomných bytov postavených z dotácie na obstarávanie nájomných 

      bytov v zmysle Výnosu MVaRR SR 
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Materiál predkladala Ing. Boţena Cvečková, ved. odd. sluţieb a starostlivosti o občanov 

MsÚ. 

 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

16/2008 

 

 

17) Vyhodnotenie petícií a sťaţností od občanov za rok 2007 

Poslancov MZ informovala Ing. Anna Zbojanová, hlavná kontrolórka mesta Čadca. 

 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

17/2008 

 

 

18) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2007 

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2007 predloţila Ing. Anna Zbojanová, hlavná 

kontrolórka mesta Čadca. 

V diskusii Ing. Ján Klučka sa dotazovl, ktoré interné smernice je potrebné dopracovať. 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

18/2008 

 

 

19) Kúpa a predaj pozemkov 

Správy predkladali Ing. Katarína Kučeríková, ved. odd. investičnej výstavby a regionálneho 

rozvoja MsÚ a Ing. Ján Bucha, referát financií, evidencie a SM MsÚ.  

 Nakoľko sa do diskusie z prítomných poslancov ţiaden neprihlásil, Ing. Jozef Vraţel, 

primátor mesta dal o jednotlivých uzneseniach hlasovať a tieto boli poslancami MZ schválené. 

 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenia č. 

19/2008 – 27/2008 

 

 

20) Rôzne 

V diskusii k tomuto bodu sa Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poţiadal vedenie mesta o 

rokovací poriadok v úplnom znení pre kaţdého poslanca MZ a nové poslanecké preukazy. Taktieţ 

navrhol osvetliť priechody pre chodcov v prímestských častiach Čadce Horelica, Čadečka. Navrhol 

tieţ, aby bol na najbliţšie zasadnutie MZ predloţený materiál o odkupovaní bytov na Hurbanovej 

ulici a v bezbariérovej bytovke, aké zľavy budú poskytnuté obyvateľom. 

Pani poslankyňa Oľga Kostková uviedla, ţe týmto odkupovaním bytov sa zaoberali uţ aj na 

komisii. Ing. Cvečková do konca mája  pripraví materiál, kde sa pripravia výpočty, varianty, 

všetkých bytov doposiaľ nepredaných. 

Páni poslanci Glasnák a Klimek sa taktieţ dotazovali na poslanecké preukazy a pán 

poslanec Kaličák na osvetlenie priechodov pre chodcov. 

Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, sa dotazoval na sankcie pre dodávateľov výstavby 

kanalizácie v mestskej časti Čadečka, aby terén dávali do pôvodného stavu, taktieţ aj cestu na 

Dejovku, aby upravili. 

Pán poslanec Pavol Štrba poukázal na nespokojnosť občanov Čadečky s mestskou 

autobusovou dopravou. 
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Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, poukázal na dôleţitosť riešenia situácie v doprave. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa dotazoval v akom štádiu je úver mesta a aký bol ples 

Kysučanov v Bratislave. 

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ, prítomných informoval, ţe ide o úver 30 mil. Sk na 

spoločnú úradovňu, tento materiál uţ do MZ nepôjde, nakoľko uţ je MZ schválený. 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, prítomných informoval  o plese Kysučanov. 

MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, poukázal na problém podávania alkoholických nápojov 

mladistvým v meste Čadca, ktorý je potrebný urgentne riešiť. 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, navrhol, aby poslanecký klub spolu s políciou chodili na 

kontroly zariadení, napr. aj v nočných hodinách. 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, poukázal na priority PZ aj čo sa týka kontrol 

zariadení a navrhol urobiť prieskum situácie, aby mesto prísnejšie a tvrdšie sankciovalo majiteľov 

pohostinských zariadení. 

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, navrhol obmedziť počet pohostinských zariadení v meste 

a poukázal na potrebu priechodu pre chodcov na Hornej ulici. 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, informoval, ţe uţ sa táto situácia riešila 

vypracovaním novej VZN, ale táto neprešla podnikateľskou komisiou. 

 

Uznesenia zo zasadania MZ tvoria prílohu č. 20 zápisnice. 

 

 

21) Záver 

 

 

 

 Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta 

Čadca, poďakoval prítomným za účasť a  zasadanie MZ vyhlásil za ukončené.  

 

 

 

 

 

Ing. Ján   H u s á r          Ing. Jozef   V r a ţ e l 

 prednosta MsÚ         primátor mesta Čadca    

 

  

 

 

 

                     

Ing. Ján Klučka            Mgr.  Tomáš Urbaník 

 I. overovateľ                            II. overovateľ  

 

 
 

 

 

Zapísala: Martina Palárcová               

 

   


