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Pán primátor, v akom !tádiu je budovanie Palárikovho námestia a kedy sa 
za"ne s prácami v t#chto priestoroch?
V sú!asnosti sa pripravujú podklady pre v"ber zhotovite#a v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní. Termíny prác sa vyhlásia vo verejnej sú$a%í na v"ber 
zhotovite#a. Samozrejme, %e mám  záujem, aby som Palárikovo námestie 
odovzdal ob!anom do u%ívania v !o najkrat&om !ase.

Otázka primátorovi

D'a 4. júla 2012 primátor Mesta (ad-
ca Milan Gura s prednostom okresu 
Osvien!im Józefom Krawczykom  pod-
písali  symbolicky v blízkosti slovensko-
po#sk"ch hraníc Dohodu o spolupráci 
uzatvorenú medzi okresom Osvien!im 
a Mestom (adca. Táto spolupráca bude 
nap)'aná predov&etk"m získavaním 
prostriedkov z európskych fondov 
na realizáciu spolo!n"ch projektov, 
predov&etk"m z Euroregiónu Beskydy 
a realizáciou &tatutárnych cie#ov zdru-
%enia „Región Beskydy“ v oblastiach 
hospodárskej spolupráce, turistiky, 
ochrany %ivotného prostredia, vzdelá-
vania, kultúry a in"ch.
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Spečatenie spolupráce medzi  

Mestom Čadca a okresom Osvienčim

Informatívna správa o !innosti 
a v"sledku hospodárenia ZZO #ad-
ca, a. s. za rok 2011, ktorú predlo%il 
predseda  spolo!nosti a zárove' po-
slanec MZ Mgr. Eduard Gábri&, ktor" 
prítomn"ch podrobne informoval 
o !innostiach a hospodárení spolo!-
nosti. Zárove' informoval o prijatí 
opatrení, ktoré v"razn"m spôsobom 
zefektívnili !innos$ spolo!nosti  a &e-
trili jej v"davky. Historicky najvä!&iu 
stratu v hospodárení vyprodukovala 
ZZO (adca, a.s. za r. 2010  – 13 054 
*. Nové vedenie spolo!nosti doká-
zalo túto stratu aj napriek men&ím 
dotáciám a vyplateniu odstupného 
prepusten"m zamestnancom zní%i$ 
a% o 54 %. Zárove' sa podarilo zv"&i$ 
tr%by z prevádzky bazéna, sauny, +tnes 
centra a z prevádzky parkovacieho 
systému. Poslanci vzali na vedomie 
predlo%enú správu a taktie% vzali na 
vedomie kompetenciu predstavenstva 
ZZO (adca, a.s. upravi$ prevádzkov" 
poriadok plavárne po!as mesiacov júl 
a august 2012.

Informatívna správa o !innosti 

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca

a v"sledku hospodárenia MTS, a. s. 
za rok 2011, ktorú MZ prerokovalo  
a kon&tatovalo, %e Mestská teplárenská 
spolo!nos$, a.s. si splnila v súlade s § 
21 zák. !. 431/2002 Z. z. o ú!tovníctve 
v znení neskor&ích predpisov svoju 
povinnos$ vypracova$ v"ro!nú správu 
spolo!nosti za rok 2011, ktorú predlo-
%ila Mestu (adca. ,alej kon&tatovalo, 
%e správa za rok 2011 a ú!tovníctvo 
MTS, a.s. poskytuje pravdiv" a vern" 
obraz v&etk"ch ú!tovn"ch prípadov 
v súlade so zák. !. 431/2002 Z. z. v zne-
ní neskor&ích predpisov. MZ vzalo 
predmetnú správu na vedomie.

Návrh VZN o nakladaní s ko-
munálnymi odpadmi a drobn"mi 
stavebn"mi odpadmi a elektrood-
padmi z domácností, ktoré vznikli 
na území mesta #adca, predlo%il Ing. 
-ubomír Vojár. Predmetn" návrh MZ 
schválilo.

Návrh na udelenie ocenení – Cena 
Mesta #adca, Cena primátora Mesta 
#adca v roku 2012 MZ prerokovalo 
a schválilo udelenie Ceny Mesta (adca 
MUDr. Jozefovi Kanabovi, MUDr. 

V.re Kufovej a Eve Matysovej a Ceny 
primátora mesta (adca Ing. Mirosla-
vovi Janíkovi, MUDr. Petrovi Szegymu 
a Rastislavovi Hajno&ovi v zmysle 
/tatútu Mesta (adca.

Informatívnu správu o príprave 
Bartolomejského jarmoku a 8. ro!ní-
ka festivalu Drôtománia #adca 2012 
predlo%ila prítomn"m poslancom MZ 
Mgr. Katarína /ulganová. MZ  prero-
kovalo predlo%enú správu a kon&tato-
valo, %e zo strany Mesta (adca a KIC  
mesta (adca je pripravená koncepcia 
a organizácia Bartolomejského jarmo-
ku a Drôtománie (adca 2012 a vzalo 
predmetnú správu na vedomie.

Dohoda o spolupráci medzi okre-
som Osvien!im (Po$ská republika) 
a Mestom #adca (Slovenská repub-
lika) bola prerokovaná a schválená 
v MZ. V rámci tejto spolupráce sa chcú 
mestá uchádza$ o +nan!né prostriedky 
EUROREGIÓNY Beskydy. 

Správa o v"sledkoch kontroly, kto-
rú predlo%il hlavn" kontrolór Mesta 
(adca JUDr. Ján Klu!ka, bola prero-
kovaná v MZ. MZ vzalo predmetnú 
správu na vedomie.

Body Kúpa, predaj a nájom ne-
hnute$ností a Rôzne, ktoré boli 
prerokované v MZ, ukon!ili júnové 
zasadnutie MZ.  
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V meste (adca a jeho prímestsk"ch 
!astiach je vy&e 50 autobusov"ch !a-
kární. Slú%ia ob!anom ako úto!isko 
pred nepriaz'ou po!asia !i na krátky 
oddych pri !akaní na autobusov" spoj. 
V mnoh"ch krajinách sú zrkadlom 
kultúrnej úrovne obyvate#ov. Bohu%ia#, 
!astokrát sa na ne akosi zabúda a sú 
v %alostnom stave. Prioritou primátora 
Milana Guru je postupná rekon&truk-
cia najviac zdevastovan"ch autobuso-
v"ch !akárni. Minul" rok sa podarilo 
opravi$ !akárne, ktoré to potrebovali 
najviac a ktoré sú na o!iach nielen 
(ad!anov. Nachádzajú sa pri hlavnej 
ceste zo 0iliny (Horelica u Sventka, 
Horelica - &kola – dve !akárne na 
oboch stranách cesty). Okrem toho 
dostali nov" &at aj !akárne na 0arci 

a pri &kole a v (ade!ke – /kradné. Po 
vla'aj&ej víchrici bola celkom zni!ená 
!akáre' na ulici A. Hlinku, ktorú MPS  
(adca taktie% úplne zrekon&truoval. 
Podarilo sa postavi$ aj nové, na mieste, 

kde nikdy nestáli, a to v Rieke-Ni%ná, 
pri OC Tesco a U Tomali. Opravené 
boli aj zastávky v (adci U Sedláka 
1 a 2, Milo&ová U Kras'ana. Ak to 
dovolia +nan!né mo%nosti mesta, sú 
tento rok v pláne e&te !akárne: Milo-
&ová  U /!uryho, Rieka Stred,  (ade!ka 
U Klie&!a, (ade!ka U Mi&ko'a, (adca 
- Kuku!ínova ul. Vedenie mesta sa 
bude aj na1alej venova$ skvalit'ovaniu 
mestsk"ch autobusov"ch !akární. Na 
druhej strane je zará%ajúce, %e mno-
h"m na&im spoluob!anom nezále%í, 
v akom prostredí %ijú, v akom stave 
je ich okolie, a teda ni!ia v&etko nové  
a pekné. Svedkom toho sú !akárne pri 
Tescu, ktoré nevydr%ali ani mesiac.

PL

Komplexná rekonštrukcia 

autobusových čakární v našom meste

Takmer tridsaťročný sen  

sa stal skutočnosťou
Obyvatelia Horelice, konkrétne !asti U Bargary, sa po takmer tridsiatich rokoch 
do!kali novej cesty. Cestu im roky mesto len s#ubovalo. Primátor Ing. Milan Gura 
rozhodol o vybudovaní tejto cesty a poveril Mestsk" podnik slu%ieb v (adci na 
jej realizáciu. Cesta bola primátorom odovzdaná v minulom t"%dni do u%ívania. 
Obyvatelia tejto !asti budú kone!ne chodi$ a vozi$ sa po novej asfaltovej ceste.

KM

Obyvatelia mestskej časti 

Milošová sa dočkali 

multifunkčného ihriska

Obyvate#om, no predov&etk"m mláde%i z mestskej !asti Milo&ová a% donedávna 
ch"bali kvalitnej&ie podmienky na &portovanie, !i zmysluplné trávenie vo#ného 
!asu. Táto situácia sa zmenila vybudovaním perfektného multifunk!ného ihriska, 
ktoré bolo zárove' s#ubom primátora Milana Guru. Jeho slávnostné otvorenie sa 
uskuto!nilo v závere uplynulého mesiaca. Pásku symbolicky prestrihol primátor 
(adce s Marekom Hrivíkom, prv"m rodákom z (adce, ktor" bude hrá!om NHL  
a spoluhrá!om Mariána Gáboríka v NY Rangers a -ubomírom Michalíkom, re-

prezentantom SR vo futbale 
(na snímke). Na slávnost-
nom otváraní boli prítom-
ní poslanci Mesta (adca, 
zástupcovia a zamestnanci 
MsÚ v (adci a obyvatelia 
Milo&ovej. Otvorenie bolo 
spestrené v"stupom ma%ore-
tiek a následne sa na ihrisku 
symbolicky odohral prv" fut-
balov" turnaj mlad&ích %ia- 
kov. Veríme, %e z multifun- 
k!ného ihriska budú ma$ ra-
dos$ najmä deti, !i u% mlad&ie 
alebo star&ie a budú ho vyu%í-
va$ na v&etky mo%né &porty, 
ako futbal, tenis, volejbal, 

hádzaná, basketbal, bedminton, hokejbal a podobne. Samospráva chce v budo-
vaní multifunk!n"ch ihrísk pokra!ova$ aj na1alej, predov&etk"m v mestsk"ch 
!astiach, kde majú obyvatelia obmedzenej&ie mo%nosti na &portové aktivity.

Mesto (adca  sa v spolupráci s Mestsk"m podnikom slu%ieb v (adci aktívne 
venuje aj kompletnej rekon&trukcii a dokon!eniu mestsk"ch detsk"ch ihrísk (na 
druhej snímke). Primátor Milan Gura uviedol, %e  Mesto (adca bude na1alej 
vytvára$ a skrá&#ova$ priestory pre mami!ky a ich deti. E&te v tomto roku sa 
plánuje aj v"stavba 1al&ieho ihriska na sídlisku 0arec.

SC, KM

D%a 28. júna 2012 zasadli do poslaneck"ch lavíc poslanci Mestského za-
stupite$stva Mesta #adca (MZ), aby prerokovali jedenás& bodov programu. 
Po otvorení programu a schválení procedurálnych nále'itostí pristúpili 
poslanci ku konkrétnym bodom, ktor"ch obsahom bolo:
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Mestská polícia !adca zorgani-
zovala 27. júna 2012 "al#í ro$ník 
detskej dopravnej sú%a&e s názvom 
„S rados%ou a bezpe$ne na bicykli“. 
Sú%a& sa konala na detskom doprav-
nom ihrisku v Bukove a jej cie'om je 
motivova% a zvy#ova% záujem &iakov 
o dopravnú v(chovu, overova% vedo-
mosti a schopnosti detí – cyklistov 
a chodcov v uplat)ovaní pravidiel 
cestnej premávky a v technike jazdy, 
zvy#ova% bezpe$né správanie sa detí 
v cestnej premávke, zni&ova% doprav-
nú nehodovos% na#ich detí. Sú%a& 
bola organizovaná pre &iakov 3. a 4. 
ro$níkov mestsk(ch základn(ch #kôl 
mesta. Z prihlásen(ch &iakov bolo 
vytvoren(ch celkom 14 dru&stiev po 

S radosťou a bezpečne na bicykli

V d)och 22. – 25. júna sa o* ciálna 
delegácia Mesta !adca v zlo&ení Ing. F. 
Prívara, zástupca primátora s man&el-
kou a Mgr. V. Krá', poradca primátora 
pre medzinárodné vz%ahy a spoluza-
kladate' partnerskej spolupráce, zú-
$astnila v na#om partnerskom meste 
Toru) na tradi$nom sviatku mesta, 
ako aj osláv 15. v(ro$ia jeho zapísa-
nia na Listinu svetového kultúrneho 
dedi$stva UNESCO. Spolo$ne s pred-
stavite'mi "al#ích partnersk(ch miest 
(Hameenlina – Fínsko, Göttingen 
– Nemecko, Lutsk – Ukrajina, Novo 
Mesto – Slovinsko, Swindon – Anglic-
ko, Guilin – !ína) sme boli svedkami 
mnoh(ch podujatí o* ciálneho, kul-
túrneho, investi$ného i turistického 
charakteru v tomto prekrásnom 200 

Zástupcovia Čadce na návšteve mesta Toruň

Leto je v plnom prúde a na Kysuciach 
sa konajú rôzne slávnosti, jarmoky 
a festivaly. Na svoj najvä$#í sviatok, ke" 
ulice a centrum mesta zaplnia tisícky 
'udí, sa chystá aj Mesto !adca. Barto-
lomejsk(mi slávnos%ami, ve'k(m hodo-
v(m jarmokom a 8. ro$níkom festivalu 
Drôtománia v !adci v d)och 24. – 26. 
augusta 2012 vyvrcholí tohtoro$né 
leto na Kysuciach. Hlavní organizátori 
– Mesto !adca a Kultúrne a informa$-
né centrum mesta !adca pripravili 
v spolupráci s partnermi pre domácich 
i zahrani$n(ch náv#tevníkov bohat( 
kultúrny, #portov( i spolo$ensk( pro-
gram. V piatok podve$er je na progra-
me slávnostné zasadnutie mestského 
parlamentu, v rámci ktorého budú 
odovzdané ocenenia v(znamn(m 
osobnostiam mesta a Cena Karola Gu-
leju. Od 19.00 h bude Mati$né námes-
tie patri% najmä mlad(m a festivalu 
Revival Nigt (revival - Michal David, 
Team, Queen-Quennie a Metalica). 
Sobota ponúkne vystúpenia domáce-

Najväčší sviatok mesta klope na dvere
ho Orchestra 'udov(ch nástrojov so 
sólistami Helenou Zahradníkovou, 
Barborou Matákovou a Romanom 
Bienikom, predstaví sa Terchovská 
muzika Pupov a skuto$nou hudobnou 
lahôdkou bude nepochybne koncert 
kapely Pacora trio, ktorú tvoria traja 
skvelí muzikanti – Kysu$an, huslista 
Stanislav Palúch ml., cimbalista Mar-
cel Comendant a kontrabasista Róbert 
Ragan). O dobrú hudbu a zábavu 
sa postarajú aj známe kapely Hrdza 
a Arzén. Nede'a bude u& tradi$ne 
patri% najmä domácim kolektívom 
a sólistom (MSZ Kysuca, DFS Kel$o-
van, FS Kysu$an, KUK, Gernátovci, 
Vlasta Mudríková, Milo# Mariak) 
a zástupcom partnersk(ch miest (To-
ru), +ywiec, Vala#ské Mezi,í$í), no 
privítame aj hostí – FS Magura z Ke&-
marku a ob'úbené slovenské kapely 
„kochanski“ a Funny Fellows, ktoré 
sa zaru$ene postarajú o dobrú a veselú 
náladu v#etk(ch divákov. Popri hlav-
nom programe sú pripravené aj mnohé 

"al#ie sprievodné podujatia a aktivity 
(promenádne koncerty dychov(ch hu-
dieb, turistick( pochod, hokejbalov( 
turnaj, chodú'ová show, detsk( jarmok 
a atrakcie pre deti a "al#ie). Nebude 
ch(ba% pestrá ponuka v(robkov z diel-
ne majstrov 'udov(ch a umeleck(ch 
remesiel, stánkov( predaj, gastrono-
mické pochú%ky a nápoje. Po$as celého 
podujatia bude kladen( dôraz na 
prezentáciu tradi$ného drotárskeho 
remesla. Pod vedením drotára Róberta 
Hozáka z !adce budeme po$as dvoch 
dní spolo$ne drôtova% ve'k( drôten( 
objekt – slnko. Umeleck( drotár Juraj 
-erík, ktor( vlani vytvoril prekrásne 
Srdce pre !adcu sa v tomto ruku pustil 
do "al#ej náro$nej práce – drôtovania 
Srdca pre Slovensko. V#etky "al#ie 
informácie o uveden(ch podujatiach 
nájdete v "al#ích vydaniach novín, 
na webovej stránke mesta a na pro-
paga$n(ch materiáloch, ktoré vyjdú 
za$iatkom budúceho mesiaca.

(a#)

– tisícovom meste plnom gotick(ch 
pamiatok a #tudentov (Univerzita 
Koperníka má cca 40 tisíc #tudentov, 
ktorí spolo$ne s náv#tevníkmi a s po-
uli$n(mi umelcami vytvárajú v starom 
meste plnom kaviarni$iek a re#taurácií 
neopakovate'nú atmosféru). Z boha-
tého programu, ktor( pripravili na#i 
hostitelia, nás zaujali práve dokon$ené 
i celkom nedávno od#tartované ve'ké 
investície mesta – jeden z najkraj#ích 
plochodrá&nych #tadiónov na svete 
(15 000 divákov), v ktorom sa or-
ganizujú preteky svetového pohára 
v tejto disciplíne a koncerty populár-
nej i vá&nej hudby (ú$inkoval tu aj J. 
Carreras), modern( mestsk( #tadión, 
galéria moderného umenia, koncertná 
hala (2 500 divákov), multifunk$ná 

#portová hala pre kolektívne #porty 
a 'ahkú atletiku. Vrcholom ná#ho 
obdivu sa stala v sú$asnosti najvä$#ia 
investícia mesta – most ponad rieku 
Vislu s obslu&n(mi komunikáciami 
v d.&ke 4 km s termínom dokon$enia 
v roku 2013 (za 250 mil. eur). Toru) 
po$as celého roka pulzuje $ul(m 
ruchom, usporadúvajú sa tu kultúrne 
podujatia európskeho a svetového v(-
znamu (koncerty, festivaly, divadelné 
predstavenia, sú%a&e, v(stavy, vedecké 
sympóziá). Je to v pravom slova zmysle 
európske mesto. O to viac nás pote#ilo, 
ke" mnohí poslanci MZ a predstavi-
telia mesta Toru) kon#tatovali, &e na-
jintenzívnej#iu a najlep#iu spoluprácu 
má ich mesto práve s !adcou. V tomto 
$arovnom meste sa úspe#ne prezento-
vali v#etky na#e súbory (KKO, MSZ 
Kysuca, DFS Kel$ovan, FS Kysu$an, 
DSJP, DDS Eva), v(tvarníci G. -vábik, 
J. Mundier, P. Mu#ka), stovky mlad(ch 
'udí z ná#ho mesta spoznávalo jeho 
históriu a obdivovalo jeho architektú-
ru a krásu. Aj na "al#ie roky pripravujú 
na#e mestá mnohé podujatia kultúrne-
ho a #portového charakteru, v(meny 
mláde&e, spolo$né projekty z fondov 
EÚ. To v#etko nás utvrdzuje v tom, &e 
takáto spolupráca má ve'k( v(znam 
a zmysel pre obe mestá.

V. Krá$

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
jún 2012

Narodenia
Jakub Dur$ák, Sára Soj$áková, Patrik Gábor, Lucia Hojdíková, Kristián Prengel, 
Vanesa Soj$áková, Tamara Zu#$áková, Karin Belková, Eva Zvercová, Branislav 
Coufal, Nela Mrvová, Vincent Pavlík, Alex Benko, Sára Bohda)ová, Milan La#, 
Jozef  Dirbák

Sobá!e
Anatoly Shurik a Katarína !i$ková, Pavol Pola$ek a Eva Gavlasová, Filip !ambora  
a Veronika Gomolová, Jozef Mari)ak a Miroslava Vorková, Ján Stanco a Bo&ena 
Kultánová, Bc. Vladimír Chrom$ák a Jana Pikuláková, -tefan Szabo a Jarmila 
Kondeková, Ing. Martin Po#vanc  a  Ing. Jana Taba$íková, Michal Komín a Mária 
Poláková

Opustili nás
Ján Miklu#ák (63 r.), Anna Bazelidesová (77 r.), Anna Juri#tová (70 r.), Ji,ina Ba-
biarová (83 r.), Ján Pastorek (68 r.), Jozef !arneck( (83 r.), Stanislav Berger (51 r.), 
Dominik Polá$ek (72 r.), Peter Adam$ík (48 r.), Ján Homola (85 r.), Viliam Sventek 
(70 r.), Anna Gavlasová (86 r.), Franti#ek Malik (82 r.),  Magdaléna Pady#áková 
(77 r.), Matej Kopták (83 r.), Margita Baránková (83 r.), Milan Var#avík (66 r.), 
Margita Korabíková (90 r.).

5 $lenov. Jednotlivé dru&stvá sú%a&ili 
v troch disciplínach, ktoré pozostá-
vali z teoretickej $asti zameranej na 
znalosti pravidiel cestnej premávky, 
z praktickej $asti, kde si vyskú#ali 
jazdu zru$nosti a nakoniec si odskú-
#ali technickú zru$nos%. Rozdiely vo 
v(sledkoch boli minimálne, preto 
sme pre ka&dého ú$astníka pripravili 
malé pozornosti. Ví%azom srde$ne 
blaho&eláme a "akujeme v#etk(m 
za ú$as%. V(sledky sú%a&e:1. miesto 
Z- - M. R. -tefánika (F. Dedi$, J. 
Hamacek, B. Herman, B.  Briesten-
sk(, -. -vancár), 2. miesto Z- - M. 
R. -tefánika (R. -vík, F. Chrastina, 
R. Byrtus, A. Sta#kovan, F. Juri#, 3. 
miesto Z- – Rázusova (R. Kajánek, P. 

-enkár, M. Bittalová, S. Slanináková, 
N. Tanistráková).

sr%. Mgr. M. Voreková
Odd. prevencie MsP !adca

KULTÚRNE LETO V ČADCI
Mesto !adca a Kultúrne a informa$né centrum mesta !adca vás srde$ne 
poz(vajú na hudobné a zábavné podujatia a koncerty, ktoré sa konajú v rámci 
!ad$ianskeho kultúrneho leta na Mati$nom námestí v !adci.

22. júl 2012 o 17.00 h 
Koncert dychovej hudby NADLIČANKA

29. júl 2012 o 17.00 h
Koncert mandolínového súboru ŽIARINKA

5. august 2012 o 17.00 h
Koncert hudobných skupín SHERPA BAND a LUKÁŠ ORAVEC QUARTET

23. júl – 4. august 2012 o 20.00 h
KINO POD HVIEZDAMI

Kultúrne a informa"né centrum mesta #adca, 
Mati$né námestie 1434/11, I!O: 37798740 

ako správca majetku Mesta !adca pod'a zákona $. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení zmien a noviel ponúka na prenájom:  

A/ Predmet 
y nebytov( priestor o v(mere   30,93 m/
ako celok, nachádzajúci sa na prízemí budovy Domu kultúry v !adci, 
Mati$né námestie 1434/11
y nebytov( priestor o v(mere 29,34 m/
ako celok, nachádzajúci sa na prízemí budovy Domu kultúry v !adci, 
Mati$né námestie 1434/11 

B/ Doba nájmu je neur$itá.
C/ Minimálna v(#ka nájmu: 29,77 0 /m2
D/ Lehota na doru$enie cenov(ch ponúk je stanovená do 03.08.2012 vrá-

tane do 12.00 hod. na adresu: Kultúrne a informa$né centrum mesta 
!adca Mati$né námestie 1434/11, 022 01 !adca v zalepenej obálke 
s ozna$ením vyhlasovate'a, záujemcu a názvu: „Cenová ponuka na pre-
nájom  – neotvára!“ 

E/ Cenová ponuka musí obsahova%:
a) identi* ka$né údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné meno, rodné 

$íslo, trval( pobyt, obchodné meno, I!O, sídlo * rmy)
b) predmet nájmu 
c) ú$el nájmu 
d) cenovú ponuku na konkrétny predmet nájmu, ktorá nesmie by% 

ni&#ia ako minimálna v(#ka nájmu, a to cenu za 1 m2 a cenu za celkoú 
v(meru

e) $estné vyhlásenie – § 9a ods. 6 a 7 zákona $. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení zmien a doplnkov 

f) vyhlásenie pod'a § 7 zákona $. 428/2002 Z.z. o ochrane osobn(ch 
údajov doklady po&adované v bodoch e) a f) mo&no získa% na adrese 
www.mestocadca.sk alebo u kontaktnej osoby

Upozornenie:
• Cenové ponuky doru$ené po lehote na predlo&enie ponúk, ako aj ponuky, 

ktoré neobsahujú v#etky po&adované nále&itosti, budú vylú$ené z procesu 
hodnotenia.

• Kultúrne a informa$né centrum mesta !adca nie je platcom DPH. 

Kontaktná osoba: 
Mgr. Anna Straková, tel. $. 041/4322121, e-mail: kic@mestocadca.sk


