
Milí Čadčania, 
dovoľte mi zaželať Vám šťastný a úspešný rok 2023! 
Nech je pre vás rokom pevného zdravia, rodinnej 

pohody, splnených želaní a dosiahnutých cieľov. Vstupujeme 
do nového roku a zároveň si pripomíname tridsiate výročie 
našej samostatnosti. Slováci ešte nikdy nemali šancu 
prežiť tri desaťročia v demokracii, slobode, mieri a zároveň  
vo vlastnom štáte. Dnes to považujeme za samozrejmosť. 
Veríme, že to tak aj ostane. Želám Vám, aby tento rok 
priniesol viac dôvodov na radosť.

Chcem Vás uistiť, že všetky rozhodnutia nového vedenia mesta budú predovšetkým 
s ohľadom na Vás a Váš spokojný život v Čadci. Spolu s Vami si želám, aby Čadca bola pre 
nás všetkých, ktorí tu žijeme, tým najlepším miestom pre život. Mestom spokojných ľudí, 
domovom, kde sa ľudia budú chcieť vracať a nie z neho odchádzať.

Vážení spoluobčania, želám si, aby rok, ktorý nás čaká, bol rokom zmien k lepšiemu.

JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD.
primátor Mesta Čadca

Novoročný Trojkráľový koncert nadchol publikum
Mesto Čadca i Kysuce opätovne vstúpili 

do nového roka slávnostným Novoročným 
Trojkráľovým koncertom (7. 1. 2023), v rámci 
ktorého boli už po 25. raz odovzdané aj ocenenia 
a čestné tituly osobnostiam Kysúc. 

Novoročný Trojkráľový koncert už tradične 
otvára kultúrnu a spoločenskú sezónu v Čadci 
 i na Kysuciach.    Je jedným z najnavštevova-
nejších, najprestížnejších a najkvalitnejších 
kultúrno-spoločenských podujatí roka nielen v 
meste Čadca, ale aj v rámci nášho regiónu a jeho 
dobré meno sa nesie aj za hranicami Kysúc. 

Ocenenie Osobnosť Kysúc za rok 2022 bolo 
udelené športovkyni, majsterke sveta v disciplíne 
bikiny fitness, Anete Tichej (Kysucké Nové Mesto), konateľovi a podnikovému riaditeľovi 
výrobnej spoločnosti Schaeffler Ing. Milanovi Jurkymu (Kysucké Nové Mesto), hudobníkovi, 
vysokoškolskému pedagógovi a hudobnému vedcovi prof. PhDr. Júliusovi Fujakovi (Čadca), 
PhD. a bývalej dlhoročnej aktívnej starostke Dunajova Milade Chlastákovej (Dunajov).

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia a úspechov v osobnom 
i profesionálnom živote. 

Prvou Čadčiankou narodenou v roku 2023 je Ema
Prvým dieťatkom – najmladšou obyvateľkou 

nášho mesta, ktoré sa narodilo v roku 2023, je Ema 
Badžgoňová. Na svet prišla v Kysuckej nemocnici 
v Čadci na Nový rok o 17.45 hod. ako druhé dieťa  
v poradí. Je zdravá, má sa k svetu, váži 2 800 gramov 
a váži 50 cm. Doma sa na ňu tešia otecko Lukáš  
a 6-ročný braček Adamko. Rodičom k narodeniu Emy 

blahoželáme a do ďalšieho života žičíme celej rodine najmä zdravie a vzájomnú lásku. 
Informácia pre rodičov novorodených detí
Mesto Čadca oznamuje rodičom novorodených detí, že po niekoľkomesačnej vlaňajšej 

prestávke, spôsobenej rekonštrukciou budovy mestského úradu, opätovne pristúpi  
k organizovaniu slávnostných obradov privítania detí do života. O jednotlivých termínoch 
budeme rodičov včas informovať formou zaslanej pozvánky.

Dvojnásobný čadčiansky richtár
Dňa 30. januára 2023 si pripomíname 159. výročie  

od narodenia významnej osobnosti modernej čadčianskej 
histórie Viliama Janotu. Životný príbeh tohto politika 
a národovca by mohol byť inšpiráciou pre nejedného 
súčasníka. Pochádzal zo skromných pomerov. Pôvod 
ho však v jeho činnosti nijako neobmedzoval. Bol to 
rozhľadený a schopný človek s organizačným talentom, 
no i napriek tomu sa mu v období Rakúsko-Uhorska 
nedarilo preniknúť do vyšších spoločenských sfér.  
Pre svoje národné slovenské presvedčenie bol spoločne  
s ďalšími čadčianskymi národovcami maďarskými úradmi 
perzekvovaný. I napriek nepriaznivej situácii na politiku 
nezanevrel. Svoje schopnosti naplno osvedčil po vzniku Československa. Dňa 5. augusta 
1922 sa Viliam Janota stal v poradí tretím čadčianskym starostom zvoleným po roku 1918.  
V úrade síce pôsobil iba krátko, no pod jeho vedením v Čadci zrealizovali viacero významných 
projektov. V nasledujúcom roku na starostovskú stoličku zasadol Rudolf Grochal, ktorý  
v úrade pôsobil do predčasnej smrti na jar 1925. V tom istom roku dňa 3. mája Čadčania 
vďaka preukázaným schopnostiam zvolili do čela obce znova Viliama Janotu. Staronový 
richtár mal pred sebou mnohé plány a vízie. Ušľachtilé zámery však už nestihol zrealizovať. 
Zomrel začiatkom decembra 1925.

Kedy je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Získali ste v roku 2022 pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor? Zo zákona  
o miestnych daniach vám vyplývajú povinnosti. Ak ste od 02.01.2022 do 01.01.2023 kúpili, 
predali, zdedili, darovali alebo ste dostali darom: byt, dom, nebytový priestor alebo garáž je 
potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Čo sa týka sledovaného obdobia od 
02.01.2022 do 01.01.2023 – dôležitý je dátum zápisu vkladu vlastníckeho práva do katastra. 
Zákonná lehota na podanie je do 31. januára 2023.

Kedy a ako mám podať daňové priznanie?

Daňové priznanie je možné podať na meste/obci podľa toho, kde sa nehnuteľnosť 
nachádza.V prípade otázok kontaktujte priamo zamestnancov na oddelení správy miestnych 
daní a poplatkov na telefónnom čísle: +421 41 430 22 90, +421 41 430 22 39, +421 41 430 22 89 
prípadne priamo na Mestskom úrade v Čadci. 
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REDAKCIA DÁVA ČITATEĽOM MESTSKÝCH NOVÍN ČADČAN VIAC PRIESTORU.
PRICHÁDZA S NOVOU PRAVIDELNOU RUBRIKOU: 

REDAKCIA BUDE KAŽDÉ DVA TÝŽDNE VYBERAŤ
TIE NAJPODSTATNEJŠIE A TREFNÉ TIPY A POSTREHY
Z MESTA ČADCA, KTORÉ V RUBRIKE UVEREJNÍME.

PODNETY, FOTOGRAFIE, ZAUJÍMAVÉ TIPY Z MESTA A ZO ŽIVOTA V MESTE
MÔŽETE POSIELAŤ NA ADRESU CADCAN@MESTOCADCA.SK ALEBO OSOBNE 

DO OZNAČENEJ SCHRÁNKY PRED VSTUPOM DO BUDOVY MSÚ ČADCA, 

DÚFAME, ŽE SA NOVÁ RUBRIKA STRETNE U VÁS S ÚSPECHOM 
A ŽE SI NÁJDE SVOJICH PRISPIEVATEĽOV A PRAVIDELNÝCH ČITATEĽOV.

ĎAKUJEME, ŽE S NAMI ZDIEĽATE VAŠE NÁZORY.

ČADČAN CHVÁLI, 
ČADČAN KRITIZUJE

REFERENDUM
sobota, 21. január 2023
REFERENDUM
sobota, 21. január 2023

7.00 - 22.00 hod.7.00 - 22.00 hod.

Sídla volebných miestností v jednotlivých okrskoch:
• Okrsok č. 1: Základná škola, Horelica, U Klimka 429
• Okrsok č. 2: Základná škola, Podzávoz, U Tomali 2739
• Okrsok č. 3: Základná škola, Milošová, U Prívary 477
• Okrsok č. 4 a 5: Dom kultúry, Matičné námestie 1434/11
• Okrsok č. 6 a 7: Základná škola, M. R. Štefánika 2007/14
• Okrsok č. 8, 9 a 10: Základná škola, Komenského 752/20
• Okrsok č.11 a 12: Základná škola, Rázusova 2260/29


