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GFCSVÃSBWZIMÃTFOÃNJNPSJBEOBTJUVÃDJBWTÙWJTMPTUJTPISP[FOÎNBQÔTPCFOÎN
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WFUSB0EUPIUPEǞBOFVTUÃMF[BTBEBMLSÎ[PWÝØUÃC LUPSÝEÔTMFEOFNPOJUPSPWBMDFMÙ
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QPßJWFMOFKQPISPNFmTOFIPWFKLBMBNJUFOBÙ[FNÎNFTUBƀBEDB
/BPETUSÃOFOJFOÃTMFELPWTQÔTPCFOÝDILBMBNJUPVOFQPTUBǁPWBMJMFOTJMZBQSP
TUSJFELZ.FTUBƀBEDB EPQPNPDJTB[BQPKJMPJNOPßTUWPPCǁBOPW EPCSPWPǚOÎLPW 
WPKBLPW FYUFSOÝDIêSJFN BTQPMPǁOPTUÎ
/BPETUSÃOFOÎTOFIPWFKLBMBNJUZTBQPEJFǚBMJ.FTUTLÝQPEOJLTMVßJFCƀBEDB 
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%PQSBWBBTMVßCZ,5 TSPƀBEDB /BKEFLTSPƀBEDB #BDVMÃL TSPƀBEDB 
+ÃO1FK[MƀBEDB &630."99 TSP ƀBEDB "MPK[(BWMÃLƀBEDB %""4TSP
ƀBEDB 1PMJDBKOÝ[CPSƀBEDB )BTJǁTLÝB[ÃDISBOOÝ[CPSƀBEDB &NJMƃVSǁBO
mESFWPWÝSPCBƀBEDB +P[FG(SFßǄP5VS[PWLB -FHBOTSP0ØǁBEOJDB
1SJNÃUPSƀBEDF*OH.JMBO(VSBWZTMPWVKFTSEFǁOÙWǄBLVWØFULÝNPCǁBOPN
NFTUBƀBEDBBNFTUTLÝDIǁBTUÎ[BUSQF[MJWPTǬBWØFULÝNVWFEFOÝNTVCKFLUPN 
LUPSÊQPNÃIBMJBQPEJFǚBMJTBOBPETUSBǞPWBOÎOÃTMFELPWLBMBNJUZ
S

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
.FTUTLÊ[BTUVQJUFǚTUWPWƀBEDJ .T; 
TB[JØMPWPØUWSUPLGFCSVÃSB
WUPNUPSPLVVßQPESVIÝLSÃUBWOB
WSIPWBOPNQSPHSBNFǁBLBMPQPTMBO
DPWDFMLPNCPEPW
1P TDIWÃMFOÎ [ÃLMBEOÝDI QSPDFEV
SÃMOZDI OÃMFßJUPTUÎ QPTMBODBNJ  BLP
TDIWÃMFOJFQSPHSBNVSPLPWBOJB WPǚCB
OÃWSIPWFKLPNJTJF PWFSPWBUFǚPWBVS
ǁFOJF[BQJTPWBUFǚB QPTMBODJQSJTUÙQJMJ
L KFEOPUMJWÝN CPEPN SPLPWBOJB 
[LUPSÝDIWZCFSÃNF

r3BEZØLÔMQSJ.»ƀBEDBm.JMPØP

Primátor sa stretol s občanmi Milošovej
%SVIÊ TUSFUOVUJF PCǁBOPW T QSJNÃUPSPN
NFTUB ƀBEDB *OH .JMBOPN (VSPN QPE
OÃ[WPN t1SJ LÃWF T QSJNÃUPSPN NFTUBi
TBVTLVUPǁOJMPWQJBUPLGFCSVÃSB
W QPEWFǁFSOÝDI IPEJOÃDI W QSJFTUPSPDI
QPIPTUJOTUWB/PWÃMBWÎOBWNFTUTLFKǁBTUJ
ƀBEDB.JMPØPWÃ
/B TUSFUOVUÎ CPMJ QSÎUPNOÎ BK [ÃTUVQDB
QSJNÃUPSB B [ÃSPWFǞ QPTMBOFD [B EBOÝ
WPMFCOÝ PCWPE *OH 'SBOUJØFL 1SÎWBSB 
SJBEJUFǚ.FTUTLÊIPQPEOJLVTMVßJFC .14 
*OH1FUFS-BSJØ WFEÙDJPEEFMFOJBEPQSBWZ
Ù[FNOÊIP QMÃOPWBOJB  TUBWFCOÊIP QPSJ
BELVBJOWFTUJǁOFKǁJOOPTUJ*OH'SBOUJØFL
»ǁVSZB[ÃTUVQDB.FTUTLFKQPMÎDJFWƀBEDJ
QPS4MBWPNÎS,MVT
7 ÙWPEF TUSFUOVUJB QSJNÃUPS WØFULÝDI

QSÎUPNOÝDITSEFǁOFQSJWÎUBMBJOGPSNPWBM
P LSÎ[PWFK TJUVÃDJÎ  LUPSÃ CPMB W ƀBEDJ
WZIMÃTFOÃPEØUWSULB
*OGPSNPWBMPWZEBOÝDITÙCPSPDIPQBUSF
OÎQPUSFCOÝDIOBWZLPOBOJF[ÃDISBOOÝDI
QSÃDOBÙ[FNOÎNFTUBƀBEDBBPǁJOOPTUJ
.41  LUPSÝ SFBMJ[VKF OFPELMBEOÊ ÙLPOZ
QSFEPWØFULÝN TP TQSÎTUVQǞPWBOÎN DJFTU
QSPTUSFEOÎDUWPN WMBTUOÝDI TÎM B QSPTUSJ
FELPW  B UJFß W TQPMVQSÃDJ T FYUFSOÝNJ
êSNBNJ ; EÔWPEV LBMBNJUOFK TJUVÃDJF
QPßJBEBM PCǁBOPW P USQF[MJWPTǬ EP EPCZ
TQSÎTUVQOFOJB KFEOPUMJWÝDI LPNVOJLÃDJÎ
;EÔSB[OJM  ßF TJ VWFEPNVKF OFMJDIPUJWÙ
TJUVÃDJV TQÔTPCFOÙ LBMBNJUOÝN TUBWPN 
BOBQSJFLUPNVOFWÃIBMQPTUBWJǬTBQSFE
PCǁBOPWBǁFMJǬJDILPOGSPOUÃDJJ

Založenie Oblastnej organizácie
cestovného ruchu KYSUCE
/B .FTUTLPN ÙSBEF
WƀBEDJTBEǞBGFCSV
ÃSB  [JØMJ QSJNÃUPS
ƀBEDF  TUBSPTUPWJB PCDÎ
0ØǁBEOJDB .BLPW 4LB
MJUÊ 7ZTPLÃOBE,ZTVDPV
B QSFETUBWJUFMJB QPEOJ
LBUFǚTLÝDI TVCKFLUPW
$FDIPTQPM TSP4LBMJUÊ 
»QPSUDFOUSVN0ØǁBEOJ
DB TSP 3VEPMG+BSBCJDB
m%0.&4ƀBEDB 4,*.BLPW TSP 3ÓCFSU
,PQFSBm30,00ØǁBEOJDB +ÃO/FVNBO
m0ØǁBEOJDB +"."m("4530 TQPMTSP
ƀBEDB )PUFM)VTÃSJL%ÔWPEPNTUSFUOV
UJB CPMP PêDJÃMOF [BMPßFOJF 0SHBOJ[ÃDJF
DFTUPWOÊIPSVDIV,:46$&4QPMV[BLMB
EBKÙDJǁMFOPWJBIMBTPWBMJPOFWZIOVUOÝDI
OÃMFßJUPTUJBDI UÝLBKÙDJDI TB TBNPUOÊIP
[BMPßFOJBPSHBOJ[ÃDJFmPTUBOPWÃDIPSHB
OJ[ÃDJF QSFETFEOÎDUWF ǁMFOPDIEP[PSOFK
SBEZǁJWÝLPOOPNSJBEJUFǚPWJPSHBOJ[ÃDJF
1SFETFEPN0SHBOJ[ÃDJFDFTUPWOÊIPSVDIV
,:46$&TBTUBMQSJNÃUPSƀBEDF*OH.JMBO

(VSBBQPEQSFETFEPN*OH4UBOJTMBW7MLP
WJǁm4LJ.BLPW TSP7EP[PSOFKSBEFTB
TUBM QSFETFEPN +ÙMJVT (ÃOPD[Z m »QPSU
DFOUSVN0ØǁBEOJDB TSPBQPEQSFETFEPN
*OH.BSJÃO.BTOJDBmTUBSPTUB.BLPWB
7ÝLPOOÝNSJBEJUFǚPNPSHBOJ[ÃDJFTBTUBMB
.BSUB4MÃWJLPWÃ4ÙǁBTǬPVTUSFUOVUJBCPMP
BK QSFSPLPWBOJF [BLMBEBUFǚTLFK [NMVWZ
;BMPßFOJFUBLFKUPPSHBOJ[ÃDJFCVEF[OBNF
OBǬOFNBMÝQSÎOPTQSFSP[WPKDFTUPWOÊIP
SVDIVWNFTUFƀBEDBJWDFMPN,ZTVDLPN
SFHJÓOF
4$

WÃB;»ƀBEDBm.JMPØPWÃCVEÙNBǬ
OPWÝDI[ÃTUVQDPW[SJBǄPWBUFǚB
.FTUTLÊ[BTUVQJUFǚTUWPWƀBEDJTDIWÃ
MJMPOÃWSIOBEPQMOFOJF[ÃTUVQDV[SJB
ǄPWBUFǚBEP3BEZØLPMZQSJ.»ƀBEDB
m.JMPØPWÃ*OH'SBOUJØLB1SÎWBSVBEP
3BEZØLPMZQSJ;»m.JMPØPWÃV1SÎWB
SZ+6%S+P[FGB1BKFSB

r 4DIWBǚPWBOJF EPUÃDJÎ ØQPSUPWÝN
LMVCPN B LVMUÙSOZN JOØUJUÙDJÃN
WNFTUFƀBEDB

1PTMBODJ ǄBMFK TDIWBǚPWBMJ EPUÃDJF OB
SPLØQPSUPWÝNLMVCPNBJOØUJ
UÙDJÃNWNFTUFƀBEDB4VNBWPWÝØLF
ΠCPMBQSFSP[EFMFOÃOBǁJOOPTǬ
ØQPSUPWÝDI LMVCPW W NFTUF ƀBEDB
BTVNBΠOBǁJOOPTǬLVMUÙSOZDI
JOØUJUÙDJÎ GBSOPTUÎ PCǁJBOTLZDI[ESV
ßFOÎ OF[JTLPWÝDIPSHBOJ[ÃDJÎ TQPMLPW
BJOÝDITVCKFLUPWTPTÎEMPNWƀBEDJ

r /PWÝ TFLSFUÃS ,PNJTJF NMÃEFßF

BØQPSUVQSJ.T;WƀBEDJ
1PTMBODJW[BMJOBWFEPNJFPETUÙQFOJF
.HS.BSJÃOB,SÃǚB[GVOLDJFTFLSFUÃ
SB,PNJTJFNMÃEFßFBØQPSUVQSJ.T;
WƀBEDJ[EÔWPEV[NFOZKFIPQSBDPW
OÊIP [BSBEFOJB /PWÝN TFLSFUÃSPN
LPNJTJF TB TUBM .HS .BSJÃO 'ÙSJL 
WFEÙDJ PEEFMFOJB ØLPMTUWB  LVMUÙSZ 
NMÃEFßFBØQPSUV.T¼ƀBEDB

r

.BOßFMPN"NÃMJJB1BWMPWJ,VßNPW
DPN WFEÙDJN%'4,FMǁPWBO CVEFVEF
MFOÊOBKWZØØJFPDFOFOJF.FTUBƀBEDB
1PTMBODJ TDIWÃMJMJ OÃWSI OB VEFMFOJF
OBKWZØØJFIP PDFOFOJB .FTUB ƀBEDB

m ƀFTUOÊ PCǁJBOTUWP NFTUB ƀBEDB
W [NZTMF »UBUÙUV .FTUB ƀBEDB  NBO
ßFMPN"NÃMJJB1BWMPWJ,VßNPWDPN 
VNFMFDLÝN WFEÙDJN %'4 ,FMǁPWBO
0DFOFOJFCVEFVEFMFOÊQSJQSÎMFßJUPTUJ
WÝSPǁJB[BMPßFOJBTÙCPSVBLPWZKB
ESFOJFÙDUZBQPǄBLPWBOJB[BNJNPSJ
BEOF[ÃTMVIZWPCMBTUJSP[WPKBLVMUÙSZ
NFTUBƀBEDB WZOJLBKÙDVSFQSF[FOUÃDJV
B ØÎSFOJF EPCSÊIP NFOB ƀBEDF EPNB
JWPTWFUF

r

 .FTUPƀBEDBTBTUBMPTQPMV[BLMB
EBKÙDJNǁMFOPNPCMBTUOFKPSHBOJ[ÃDJF
DFTUPWOÊIPSVDIVOB,ZTVDJBDI
1PTMBODJ TDIWÃMJMJ OÃWSI OB [BMPßFOJF
PCMBTUOFK PSHBOJ[ÃDJF DFTUPWOÊIP SV
DIV W [NZTMF [ÃLPOB ǁ  ; [
P QPEQPSF DFTUPWOÊIP SVDIV W [OFOÎ
OFTLPSØÎDIQSFEQJTPW BLPBKOÃWSIBCZ
TB .FTUP ƀBEDB TUBMP [BLMBEBKÙDJN
ǁMFOPNVWFEFOFKPSHBOJ[ÃDJF+FKǁMFO
NJCVEÙBKǄBMØJFPCDFBQPEOJLBUFǚTLÊ
TVCKFLUZ
4$

Úvery, ktoré budú Mesto Čadca ešte dlho bolieť

.FTUPQSJQSBWVKFSFØUSVLUVSBMJ[ÃDJVÙWFSPW
5WSEFOJF  ßF .FTUP ƀBEDB KF W NJ
NPSJBEOF[MFKêOBOǁOFK TJUVÃDJJ KF Vß
LBßEÊNV [OÃNF  »JSPLFK WFSFKOPTUJ
WØBLVSǁJUFOJFTÙ[OÃNFÙWFSZ[QSFE
DIÃE[BKÙDFIP WPMFCOÊIP PCEPCJB
WSPLPDIm LUPSÝDIQSJ
KBUJF UÙUP OFǚBILÙ TJUVÃDJV NFTUB
[BQSÎǁJOJMJ
7OBTMFEVKÙDJDISJBELPDITJQSFǁÎUBUF
[ÃWSBUOÊTVNZmWÝØLZÙWFSPWQSJKB
UÝDI FØUF W QSFEDIÃE[BKÙDPN WPMFC
OPNPCEPCÎBUJFßTVNZ LUPSÊCVEÙ
NFTUPǬBßJǬJWǄBMFLFKCVEÙDOPTUJƀJ
CPMJ QSJKBUÊ ÙWFSZ WZVßJUÊ FGFLUÎWOF 
QPTÙǄUF WÃßFOÎPCǁBOJB TBNJ
7 SPLV  CPM QSJKBUÝ ÙWFS OB
QSFTUBWCV.FTUTLÊIPÙSBEVWƀBE
DJ B TQPMPǁOFK ÙSBEPWOF WP WÝØLF
Π LNÃNF[UPI
UPÙWFSV[BQMBUJǬFØUFTVNVWPWÝØLF
Π UKEMßOFKǁJBTULZ 
7 SPLV  CPM QSJKBUÝ ÙWFS  WP
WÝØLFΠOBTQMBUFOJFEWPDI
ÙWFSPWW%FYJBCBOLFBLÙQVQP[FN
LPW LNÃNF[UPIUPÙWFSV
[BQMBUJǬFØUFTVNVWPWÝØLF
Π UKEMßOFKTVNZ 
7 SPLV  CPM QSJKBUÝ ÙWFS WP
WÝØLF    Π OB êOBODPWBOJF
JOWFTUJǁOÝDI [ÃNFSPW NFTUB  BLP

(r)

EPêOBODPWBOJF )#7 ƀBEDB SF
LPOØUSVLDJB %PNV LVMUÙSZ W ƀBEDJ 
SFLPOØUSVLDJBQMBWÃSOF QPLSBǁPWBOJF
WÝTUBWCZUFMPDWJǁOF WÝTUBWCBMFUOÊIP
LÙQBMJTLB,NÃNF[UPI
UPÙWFSV[BQMBUJǬFØUFTVNVWPWÝØLF
Π4QMÃULZUPIUPÙWFSVCPMJ
QPTVOVUÊCÝWBMÝNWFEFOÎNNFTUBBß
OBNFTJBDNÃK UFEBVßEPOPWÊIP
WPMFCOÊIP PCEPCJB  m  'J
OBOǁOÊQSPTUSJFELZ[UPIUPÙWFSVCPMJ
UFEBWZǁFSQBOÊQPǁBTQSFEDIÃE[BKÙDF
IPWPMFCOÊIPPCEPCJB BWØBLTQMÃDBǬTB
[BCÝWBMÊIPWFEFOJBOF[BǁBMJ BUFEB
UFOUP tEBOBKTLÝ EBSi CPM QPTVOVUÝ
ǄBMØÎNQSJNÃUPSPN
;QSJKBUÝDIÙWFSPW[NJOVMÊIPPC
EPCJBNVTÎNFTUPEPLPQZTQMBUJǬL
IPSJCJMOÙTVNVΠ 
ǁPQSFETUBWVKFTMPWFO
TLÝDILPSÙO
1P OÃTUVQF OPWÊIP QSJNÃUPSB
ƀBEDF.JMBOB(VSVCPMWSPLV
QSJKBUÝ ÙWFS WP WÝØLF    Π
5FOUP ÙWFS CPM QSJBN OFWZIOVUOÝ 
KFIP ÙǁFMPN CPMP EPêOBODPWBOJF
JOWFTUJǁOÝDIBLDJÎ[BǁBUÝDIWNJOV
MPNWPMFCOPNPCEPCÎ)#7,ÝǁFSLB 
UFMPDWJǁǞB;»,PNFOTLÊIPm,ÝǁFSLB 
SFLPOØUSVLDJBBNPEFSOJ[ÃDJB;6»+

1PUPǁÃSB SFLPOØUSVLDJBTUSFDIZ%PNV
LVMUÙSZWƀBEDJ¼WFSCPMǁFSQBOÝWP
WÝØLF Π1SWÃTQMÃULBÙWF
SVCPMBWKBOVÃSJB[WZØPLÙWFSV
CPMQSFLMFOVUÝEPSPLV
7SPLVTB.FTUPƀBEDBSP[
IPEMP VSPCJǬ SFØUSVLUVSBMJ[ÃDJV
USPDI ÙWFSPW +FEOÃ TB P ÙWFSZ 
LUPSÊ TJ NFTUP [PCSBMP W SPLPDI
 m   UFEB W QSFEDIÃE[BKÙ
DPN WPMFCOPN PCEPCÎ ;PTUBUPL
UÝDIUPOFTQMBUFOÝDIÙWFSPWL
KFVßTQPNÎOBOÝDIΠ
3FØUSVLUVSBMJ[ÃDJPVCZ.FTUPDIDFMP
EPTJBIOVǬ OJßØJF ÙSPLPWÊ [BǬBßF
OJF  [OÎßFOJF TQMÃUPL B W LPOFǁOPN
EÔTMFELVCZSFØUSVLUVSBMJ[ÃDJBP[ESB
WJMBFLPOPNJLVBDIPENFTUB.FTUP
PTMPWJMPLPNFSǁOÊCBOLZ LUPSÊNBKÙ
QPCPǁLZ W PLSFTF ƀBEDB $FMLPWP
CPMP PTMPWFOÝDI PTFN LPNFSǁOÝDI
CÃOL  LUPSÊ NFTUP QPßJBEBMP P WZ
QSBDPWBOJF JOEJLBUÎWOFK QPOVLZ OB
SFØUSVLUVSBMJ[ÃDJV ÙWFSPW [ SPLPW
m1PWZIPEOPUFOÎQPOÙL
CVEF WZCSBUÃ CBOLB  LUPSÃ QPOÙLOF
NFTUVOBKMFQØJFQPENJFOLZ UÝLBKÙDF
TBWÝØLZÙSPLV EPCZTQMÃDBOJB DFOZ
êOBOǁOÝDI TMVßJFC B QPEPCOF
S

ROK

V!"KA ÚVERU

SUMA, KTORÚ MÁ MESTO #ADCA
ZAPLATI$ K 31. 12. 2011

2008
2009
2010
SPOLU

967 409 !
3 419 503 !
1 818 369 !
6 205 281 %

729 771 !
2 945 023 !
1 738 600 !
5 413 394 %
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ČADČAN

DETSKÝ KARNEVAL V ČADCI
Hlavnou myšlienkou karnevalu a celých fašiangov je
radosť z končiacej sa zimy a prichádzajúcej jari. Dnes, ak
nerátame karneval v Riu de Janeiro, je táto spoločenská
udalosť obľubovaná hlavne medzi deťmi. A inak tomu
nebolo ani v čadčianskom dome kultúry, kde sa 19. 2. 2012
uskutočnil v rámci nedeľných popoludní pre deti Detský
karneval. Zúčastnilo sa na ňom celkovo 420 návštevníkov,
z toho bolo 162 detí v maskách. Tieto čísla znamenajú
rekordnú návštevnosť.
So slovom karneval sa neodmysliteľne spája slovo
farebný, a naozaj, masky detí boli farebné, originálne,
nápadité, preto nebolo ľahké vybrať tie najkrajšie.
Členovia poroty hodnotili originalitu a prihliadali aj
na to, či bola maska ručne zhotovená alebo zakúpená
v obchode. Prvé tri ceny daroval primátor mesta Milan
Gura. Celkovo bolo ohodnotených 50 masiek. Každé dieťa
dostalo malú pozornosť v podobe sladkosti. O bohatý
program sa postarali baletky z Magic flash z Kultúrneho a informačného centra mesta Čadca (KIC), brušné
tanečnice a mažoretky z Centra voľného času (CVČ)
a dievčatá z tanečného súboru JOJA. Do tanca hral DJ

Mesto Čadca sa obracia na výtvarníkov, grafikov a dizajnérov s výzvou na vytvorenie návrhu originálneho loga mesta Čadca s prívlastkom Mesto so srdcom.
Zaslané návrhy posúdi odborná komisia. Vybraný najlepší návrh bude realizovaný a jeho autor bude odmenený finančnou prémiou 500 eur. O výsledkoch
budú úspešní uchádzači informovaní do dvoch týždňov od zasadnutia komisie.
Obsah loga tvorí text: ČADCA

MESTO SO SRDCOM

Rado a moderátorského slova sa ujala Mirka z DDS EVA.
A samozrejme, nechýbali súťaže, v ktorých masky mohli
preukázať svoju šikovnosť. Organizátormi detského karnevalu bolo Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca
a Centrum voľného času Čadca.
(VS)

Obyvatelia mesta sa pýtajú
Chcem sa opýtať, ako mám postupovať pri tejto záležitosti: pred 1,5
rokom som kúpil byt a jeho pôvodný majiteľ stále neodhlásil trvalé
pobyty osôb z tejto adresy (viem to
podľa toho, že mesto stále doručuje
volebné materiály na túto adresu).
Ako mám postupovať? Môžem aj ja
odhlásiť jeho trvalý pobyt s tým, že
preukážem, že som od pôvodného
majiteľa byt kúpil?
Ako nový vlastník bytu mate možnosť zrušiť trvalý pobyt jeho bývalému
vlastníkovi podľa zákona 253/98 Z. z.,
§ 7, písmená f. Ak ste výlučným vlastníkom len Vy ako osoba, treba predložiť na zrušenie pobytu list vlastníctva
na právne úkony, občiansky preukaz
a osobne sa dostaviť na Mestský úrad
– úsek evidencie obyvateľov (spoločná
úradovňa MsÚ). V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí nás kontaktujte
na č. t. 4302281.
Viem, že je v Čadci a okolí snehová
kalamita, ale keď po Sídlisku III,
Mierová ulica premávalo UNC a ani
nezložilo radlicu, tak je to zbytočné.
V dňoch 16. a 17. 2. 2012 neprešiel
sídliskom ani jeden klasický traktor

s radlicou za 48 hodín. Je samozrejmé,
že ľudia si pred panelákmi, domami a
garážami sneh odpratali, ale aký to má
význam, keď spojovacie ulice sú neprejazdné? UNC vidím premávať, ale
kto navrhol tento stroj na údržbu, ten
nemá na svojom mieste čo robiť. Sú to
zbytočné vyhodené peniaze mesta na
pohonné hmoty a plat pracovníka.
O tom, či má vozidlo UNC opodstatnenie pri zimnej údržbe by sme
s Vami nesúhlasili. Ak išlo so zdvihnutou radlicou, tak sa presúvalo na
miesto, kde bolo dispečerom poslané,
nie preto, aby sa len tak premávalo.
Plne Vás chápeme, že niektoré úseky
ciest sú upravené neskoršie, ale upraviť
naraz všetky lokality nie je možné.
Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu.
Snažili sme sa o to, aby sme danú situáciu zvládli čo najskôr a k spokojnosti
občanov. Zodpovední pracovníci boli
počas niekoľkých dní nonstop v práci,
aby čo najskôr odstránili sneh z mesta.
Ľudia, vrátane subdodávateľských
firiem, pracujú zodpovedne a tvrdiť,
že sú na niečo v tejto chvíli zbytočne
vyhodené peniaze, nie je správne. Ale
aj tak Vám ďakujem za upozornenie

a verte, že sa snažíme, aby boli občania
spokojní.
Rada by som sa informovala, či
je možné prenajať od mesta veľký
kontajner, kde by sme nahádzali
nepotrebný odpad, a tiež, aká by
bola cena tohto prenájmu. Je suma
jednorazová alebo závisí od času
využitia kontajnera?
Mesto Čadca zabezpečuje pristavenie
veľkoobjemového kontajnera (ďalej len
VOK), jeho vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu v ňom na základe
žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby.
Žiadosť je potrebné podať v podateľni,
resp. na odd. životného prostredia a odpadového hospodárstva Mestského úradu v Čadci. V žiadosti musí
byť uvedený názov žiadateľa, dátum
a presné miesto pristavenia VOK-u,
taktiež kontakt na žiadateľa. VOK
o objeme 7 m3 je pristavený v požadovaný deň. Poplatok za náklady spojené
s prepravou a zneškodnením komunálneho odpadu vo VOK-u sú 147,7 €
a uhrádza sa po vyfakturovaní nákladov. Poplatok treba uhradiť jednorázovo v plnej výške. VOK sa podľa potreby
poskytuje zvyčajne na 1-2 dni.

Harmonogram jarného zberu odpadov v meste
Mesto Čadca pravidelne zabezpečuje zber a zvoz komunálnych odpadov na
území mesta od občanov. Touto cestou chceme požiadať všetkých občanov
o spoluprácu pri uvedenej činnosti za účelom zlepšenia čistoty v meste,
ako aj zníženia cien samotného zvozu odpadov. Je povinnosťou poplatníka nevyhadzovať nebezpečné odpady do prírody, prípadne ich zmiešavať
s ostatnými komunálnymi odpadmi. Preto Mesto Čadca zabezpečí zber
a zvoz uvedených odpadov nasledovne:
Zber a zvoz nebezpečných odpadov
(NO) vytriedených z komunálnych
odpadov – od občanov:
16. 3. 2012 (piatok)
o 8.00 – u Sihelníka, u Kyzka
o 8.45 – u Krkošky, u Buty, osada
Kýčerka
o 9.45 – sídlisko Kýčerka – ul. SNP,
Okružná, Komenského, Chalupkova
o 10.15 – sídlisko III. – ul. Mierová,
Gočárova, Rázusova, Školská, Hurbanova, Martinkov potok, ul. J. Kollára,
Ľ. Podjavorinskej, Palárikova, Malá
ul., Bajzova, Ľ. Janotu, Bottova, Pribinova, Dukelských hrdinov
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o 11.15 – sídlisko II. – ul. Hviezdoslavova, Sládkovičova, Hrancova, Moyzesova, Štúrova, Májová, Kukučínova,
Kys. cesta, Hollého
o 12.00 – sídlisko Žarec – ul. Jašíkova,
M. R. Štefánika, Bernoláka, J. Kráľa
o 13.30 – Horná. ul. – od predajne
ELKA, smer Rieka až po Vojty – otočka autobusu
17. 3. 2012 (sobota)
o 8.00 – Horelica u Samsona, u Klimka, u Lemeši, u Janka, u Sventka,
u Nemčaka, u Beleša, na Brehu, u Veščary, Bargary, Berčáka, Muňaka,
u Capka, Bukov, Drahošanka, u Koty-

ry, u Michaliny
o 9.40 – Slovanská cesta, Podzávoz –
pohostinstvo „Stračia nôžka“
o 10.00 – Čadečka, od ZŠ Podzávoz po
otočku autobusu Čadečka u Králi
o 11.10 – Milošová, od penziónu Domes po otočku autobusu Megoňky
Nebezpečné odpady musia byť vyložené na sídliskách pri jednotlivých
blokoch na chodníkoch, prípadne pri
zberných nádobách a v osadách pri
hlavnej ceste do uvedeného časového
termínu v daný deň podľa rozpisu.
V rámci zberu môžu občania odovzdať nasledovné druhy odpadov z domácnosti: farby, rozpúšťadlá, kyseliny,
zásady, fotochemické látky (riadne
uzavreté nádoby), pesticídy, žiarivky
a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, oleje, farby, lepidlá,
detergenty, cytotoxické a cytostatické
liečivá, batérie a akumulátory, vyradené elektronické a elektrické zariadenia,

Podmienky účasti:
výzva sa vzťahuje na profesionálnych i neprofesionálnych tvorcov v príslušnom
odbore vrátane študentov škôl so zameraním na výtvarnú tvorbu, grafiku
a design
návrh loga musí byť spracovaný digitálne a zaslaný na CD nosiči vo farebnej
verzii a v jednofarebnej verzii vo formáte JPG, vo vektorovom formáte a CMYK
farbách
k zaslaným návrhom treba pripojiť stručný profil a osobné údaje autora návrhu
(meno a priezvisko, kontakt, adresa bydliska, dátum narodenia, vzdelanie - škola,
zamestnanie, resp. oblasť pôsobenia, realizované projekty, tvorba a pod.)
návrhy nespĺňajúce podmienky alebo zaslané po termíne uzávierky budú vylúčené
Termín uzávierky zasielania návrhov: 15. marec 2012
Návrhy zasielajte poštou, resp. osobne na adresu:
Mestský úrad, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
na obálku uveďte heslo: LOGO MESTA
Informácie: 041/430 22 44, kultura@mestocadca.sk

Fašiangový sprievod zavítal
aj k Mestskému úradu v Čadci
Fašiangový čas znamená tradičný symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia od
Troch kráľov až do Popolcovej stredy, kedy začína obdobie pôstu.
V utorok 21.
februára 2012
sme si priblížili
toto výnimočné
obdobie, ktoré
sa vyznačuje
hlavne veselými maškarnými
maskami plnými zábavy.
Tradičný Fašiangový sprievod mestom
Čadca začal
poobede pred Kysuckým múzeom v Čadci, prešiel smerom k obchodnému
domu Tempo, cez Matičné námestie pokračoval smerom ku Kysuckej knižnici,
cez Palárikovu ulicu si to nemieril rovno až k Mestskému úradu Čadca, kde ho
privítal primátor Milan Gura spoločne so svojimi zástupcami i zamestnancami
Mesta Čadca. Spoločne si i zatancovali, oslávili čas veselosti a hodovania, a samozrejme, nechýbalo i malé pohostenie.

drevo povrchovo upravené, opotrebované pneumatiky.
Mesto Čadca bude v rámci jarného
upratovania zabezpečovať pristavenie
veľkoobjemových kontajnerov na
sídliskách, prípadne v okrajových častiach mesta. Za účelom zvozu nadrozmerných odpadov sa uskutoční zvoz
v období od 19. marca do 2. apríla
2012. Kontajnery budú rozmiestnené
podľa plánu MsÚ Čadca na obvyklých
miestach, kde boli umiestnené pri
jarnom a jesennom upratovaní aj po
iné roky. V prípade záujmu občanov
o pristavenie kontajnerov na konkrétne miesta, je nutné podať písomnú
žiadosť v termíne do 16. marca 2012.
Každá žiadosť bude individuálne
posúdená za účelom zefektívnenia
zvozu nadrozmerných odpadov. Do
kontajnerov môžu občania ukladať
nadrozmerný odpad, ako sú časti
nábytku a podobne. Do uvedených
kontajnerov sa nedáva elektronický
odpad a nebezpečný odpad. Uvedené
odpady môžu byť odovzdané v rámci zberu NO. Tiež je potrebné, aby
druhotné suroviny občania nedávali

do komunálneho odpadu, ale aby ich
dávali do nádob na to určených.
V termíne od 3. do 5 apríla 2012
bude zabezpečené dozbieranie odpadov z okolia zberných nádob na
sídliskách. Je nutné, aby občania po
uvedenom termíne neukladali odpady
ako sú napr. časti nábytku, krabice,
sanitárna technika do okolia zberných nádob, ale aby odpad uskladnili
napríklad v pivničných priestoroch do
času ďalšieho dozbierania, o ktorom
budeme včas informovať, prípadne
môžete na tento účel využiť predchádzajúci zber.
V prípade dodržania vyššie uvedených pokynov a kladného prístupu
občanov sa zlepši nielen čistota v meste, ale aj kvalita životného prostredia
v našom okolí. Bližšie informácie
budú poskytnuté na t. č. 041/4302
270, 041/4302 224, 0905 470 380,
resp. osobne na MsÚ Čadca, referát
životného prostredia a odpadového
hospodárstva.
Ďakujeme za spoluprácu.
(r)
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