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Je pravda, !e Vá" plat je o 20% vy""í ako 
plat b#valého primátora, ktor# ste to$ko 
kritizoval?

!akujem za otázku. Túto otázku od 
obyvate"ov som aj o#akával, preto$e 
Mesto %adca nie je vo „v&bornej 'nan-
#nej kondícii“ ako bolo deklarované.  
Plat b&valého primátora, ktor& som 
kritizoval, bol vo v&(ke 180 900.- SK, #o 
je v prepo#te 6004,78 ). Môj plat, ktor&  

bol schválen& MZ, je vo v&(ke 2867,8 ), #o je o 3 136,98 ) menej ako plat, na 
ktor& som poukazoval.   Plat 2867,8 ) poberal na konci funk#ného obdobia 
aj môj predchodca Bc. Ing. Vra$el. Tak$e ten, kto tvrdí, $e zarábam o 20% 
viac ako b&val& primátor, nehovorí pravdu.

Otázka primátorovi

28. marec, narodeniny Jána Ámosa 
Komenského pova$ujeme za sviatok 
v(etk&ch pedagogick&ch zamest-
nancov, za príle$itos* pripomenú* 
a upevni* jeho posolstvo, odkaz, ktor& 
zanechal budúcim generáciám.  

U#ite"om patrí v(etka úcta a v+aka, 
s ktorou ka$dodenne vychovávajú 
detí, $iakov a (tudentov. V mnohom 
nahrádzajú rodi#ov a kamarátov. 
Sú oporou "udskej individuality. Ich 
miesto v spolo#nosti je nenahradite"né 
a práve preto si zaslú$ia adekvátne mo-
rálne, 'nan#né aj iné ohodnotenie.

Pod zá(titou primátora mesta %adca 
sa uskuto#nila  d,a 25. marca 2011 
v KIC %adca slávnostná akadémia pe-
dagógov (kôl a (kolsk&ch zariadení v zri-
a+ovate"skej pôsobnosti mesta %adca 
s ude"ovaním ocenení za obetavú prácu 
v (kolstve. Plaketu J. A. Komenského 
a Pamätn& list z rúk primátora mesta 

%istenie mesta Mestsk&m pod-
nikom slu$ieb po zimnom období 
prebieha u$ dlh(iu dobu. Je chvály-
hodné, $e #istota mesta je prioritou aj 
pre (koly. -tudenti a vedenie Strednej 
(koly technickej v %adci, na #ele 
s riadite"om Ing. Franti(kom Kaján-
kom sa u$ viac ako 10 rokov starajú 
o #istotu "avého brehu Kysuce v úseku 
od sútoku %ier,anky a Kysuce a$ po 
#as* u Sihe"níka v smere na Rakovú. 
Aj v utorok 15. 3. 2011 zorganizovali 
brigádu a dan& úsek vy#istili. Nie je 
to ich jediná akcia, #o sa t&ka #istenia 

Vo (tvrtok 24.3.2011 sa na Mes-
tskom úrade v %adci uskuto#nilo 
zasadnutie Mestského zastupite"stva 
v %adci.  V úvode prítomní minútou 
ticha vyjadrili úctu zosnulému Pavlovi 
Páleníkovi, dlhoro#nému riadite"ovi 

slancov o ka$dej zmene bezodkladne 
informova*.

- Hlavn& kontrolór mesta %adca JUDr. 
Ján Klu#ka poslancov informoval 
o petícii obyvate"ov proti odpredaju 
pozemkov pod Palárikov&m domom 

ko"ko to v minulom roku povo"ovala 
v&nimka Ministerstva 'nancií SR. 
Taktie$ sa musel sanova* v&padok 
na strane príjmov, #o sa t&ka predaja 
pozemkov v Priemyselnom parku, 
ktor& bol minimálny. Pri spracova-
ní návrhu rozpo#tu na roky 2011 a$ 
2013 sa  vychádzalo z predchádzajú-
ceho hospodárskeho v&sledku a zo 
skuto#nosti, $e hospodárska kríza 
nekon#í a a$ v roku 2014 podielové 
dane dosiahnu úrove, podielov&ch 
daní z roku 2008. Ministerstvo 
'nancií SR svojimi legislatívnymi 
zmenami nedovo"uje samospráve 
vykry* be$né v&davky z plánova-
n&ch kapitálov&ch v&davkov, preto 
je rozpo#et na nasledujúce obdobie 
zredukovan&, ale na strane v&davkov 
kapitálov&ch je rozvojov&. %o sa t&ka 
príjmov mesta, v nasledujúcom ob-
dobí sa po#íta aj s príjmami z predaja 
pozemkov v Priemyselnom parku 
a z be$n&ch predajov nepotreb-
ného majetku. Reorganizáciou na 
mestskom úrade, v oblasti (kolstva 
a v príspevkov&ch organizáciách 
dôjde k úspore 'nancií a to najmä 
mzdov&ch prostriedkov. %o sa t&ka 
investícií, v&stavba letného bazéna 
je do#asne pozastavená a budú sa 
h"ada* mimorozpo#tové  zdroje 
na jeho v&stavbu. Odkladá sa tie$ 
projekt hydroizolácie mestského 
úradu. Naopak, rozpo#et po#íta s vy-
budovaním multifunk#ného ihriska 
na Milo(ovej a budovaním detsk&ch 
ihrísk, s revitalizáciou pozemkov 
pod b&val&m Palárikov&m domom, 
kde bude vybudované námestie 
a bude sa tie$ pokra#ova* v rekon-
(trukcii Kultúrneho a informa#ného 
centra mesta %adca. 

Viac na www.mestocadca.sk

Mestskí poslanci rokovali
Mestské zastupite"stvo v %adci na svojom zasadnutí d,a 24. marca 2011 

prerokovalo v rámci svojho programu aj závere#n& ú#et Mesta %adca za r. 
2011. Hospodárenie predchádzajúceho vedenia mesta vytvorilo celkov& de'cit 
(schodok) rozpo#tu vo v&(ke - 5 187 260 ) ( 156 271 394,76 Sk), ke+ boli de'-
citné obe zlo$ky rozpo#tu – be$n& aj kapitálov&. Vyprodukovan& schodok  bol 
sanovan& (kryt&) o.i. aj mimorozpo#tov&mi zdrojmi: 71 % dlhu  úvermi  vo v&(ke  
3 689 769 ) (111 157 980,90 Sk), #o pocítia ob#ania %adce zmrazením investícií 
do rozvojov&ch programov v  r. 2011 (len dokon#enie rozostavan&ch stavieb), 
skrátením príspevkov a dotácií svojim organizáciám, záujmov&m zdru$eniam 
a nadáciám.  

Preh"ad plnenia be$ného a kapitálového rozpo#tu za r. 2010 v eurách:
Be$né príjmy 11 378 852 Kapitálové príjmy 1 826 853
Be$né v&davky 12 442 564 Kapitálové v&davky 5 932 634
De'cit be$ného rozpo#tu -1 063 712 De'cit kapitál. rozpo#tu - 4 105 781

De'cit be$ného rozpo#tu a de'cit kapitálového rozpo#tu spolu s nevy#erpa-
n&mi dotáciami na záchranné práce po povodniach a podporu protidrogov&ch 
aktivít (-17 767 )) vytvorilo schodok  vo v&(ke 5 187 260 ). 

Okrem vytvoreného de'citu v hospodárení neblah&m dedi#stvom pre nové 
vedenie mesta po predchádzajúcom vedení ostali aj záväzky v celkovej sume 
5 097 998 ) (153 582 287,75 Sk). Na 15-tich ú#toch mesta, z nich niektoré boli 
dôkladne „vybielené“,  ostalo k 31. decembru 131 160 ) (3 951 326,16 Sk), #o 
nepokr&va ani mesa#né v&davky na chod samosprávy a splácanie úverov (630 
tis. ) - 18 979 380 Sk) a #o spôsobilo ve"ké po#iato#né problémy novému vedeniu 
s 'nancovaním príspevkov&ch a rozpo#tov&ch organizácií mesta.

Hodnotenie rozpo#tu sa neposudzuje zákonom o ú#tovníctve (ten hovorí len 
o rozsahu, spôsobe a preukázate"nosti vedenia ú#tovníctva), ale zákonom o roz-
po#tov&ch pravidlách  územnej samosprávy, a vyu$itie verejn&ch 'nancií – hos-
podárnos*, efektívnos*, ú#elovos*, ú#innos* -  posudzuje zákon o rozpo#tov&ch 
pravidlách verejnej správy a zákon o 'nan#nej kontrole a vnútornom audite.

Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ v %adci

Opustil nás Pavol Páleník
V sobotu 19. 3. 2011 nás opustil dlhoro#n& spolupracovník, v&born& 

priate" a #estn& #lovek, Pavol Páleník. Do roku  2010 pôsobil ako riadite" 
Mestského podniku slu$ieb v %adci.

Odi(iel tak, ako si to osud prial, v na(ich spomienkach v(ak nav$dy zostá-
va. Vá$ená smútiaca rodina, prijmite hlbokú a úprimnú sústras*.

%es* jeho pamiatke!
Mesto %adca

prevzali Mgr. Vlastimila -urha,áková, 
Mgr. Janka Ihelková, Jolana Jelen#ia-
ková, PaedDr. Janka Budo(ová, Mgr. 
Miroslava Jane(íková, Mgr. Jana Adami-
cová, Marta Juri(ová, Bla$ena Murinová, 
Zuzana Sidorová, Agáta Samsonová, 
Anna Matáková, Terézia -va,ová, pe-

dagogickí zamestnanci základn&ch (kôl,  
matersk&ch (kôl, základnej umeleckej 
(koly a    zamestnanec  (kolského klubu.  
Ocenení boli i pedagogickí zamestnanci 
na dôchodku Emília Solíková a Mgr. 
Ivan Stranovsk& a in memoriám Milan 
Valkovi#.   

 

Mestského podniku slu$ieb v %adci.
V bohatom programe sa poslanci 

zaoberali o.i. aj nasledujúcimi bod-
mi:
- Uprázdnenie mandátu poslanca 

a nastúpenie náhradníka – z dôvodu 
vzdania sa mandátu poslanca Ing. 
Mariána Fúrika ho v mestskom 
zastupite"stve nahradí Ing. Vladimír 
Hru(ka.

- Podnet obyvate"ov mesta %adca 
o situácii v Lesoparku Lány, ktor& 
u$ nie je vo vlastníctve Lesov SR. 
T.#. v tejto lokalite prebieha v&rub, 
pod"a vyjadrení ob#anov ide o v&rub 
aj zdrav&ch stromov. Mestské zastu-
pite"stvo po$iadalo vedenie mesta 
zaobera* sa t&mto problémom a po-

a o petícii za zmenu územného plánu 
mesta. Zárove, predlo$il správu 
o plnení uznesení MZ za II. polrok 
2010 a správu o kontrolnej #innosti 
za rok 2010.

- Najdôle$itej(ími bodmi rokovania 
boli  Závere#n& ú#et Mesta %adca za 
rok 2010 a Návrh rozpo#tu na roky 
2011 – 2013. Ing. Husár prítomn&ch 
oboznámil s nepriazniv&m stavom 
podielov&ch daní, ktor& ovplyvnil 
v&sledok hospodárenia za minul& 
rok. Tento v&padok predstavuje 
sumu 1,3 mil. ), ktorá sa musela 
sanova* z vytvorenej rezervy minu-
lého obdobia 2 mil. ) a pou$ili sa tie$ 
kapitálové v&davky v sume 700 tis. ) 
na úhradu v&davkov be$n&ch, na-
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mesta %adca. Podobnú nahlásili aj 
na máj. V tejto aktivite neostala S-T 
v %adci sama. MPS oslovil aj vede-
nie Z- .arec, ktoré sa v rámci „D,a 
Zeme“ podujalo vy#isti* potok v Rie-
ke. Te(í nás, $e #istota ná(ho mesta 
nie je "ahostajná aj mlad&m "u+om, 
ktorí  v meste $ijú, alebo (tudujú.  
Ostáva iba veri*, $e k t&mto (kolám sa 
pripoja aj +al(ie, #i u$ základné, alebo 
stredné a svojou aktivitou prispejú 
k tomu, aby na(e mesto bolo e(te 
kraj(ie a #istej(ie.

 MPS %adca
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Evidencia obyvate!stva, súpisné 
"ísla, kontakt: 041/430 22 81

Prihlásenie na trval! pobyt
Prihlásenie na prechodn! pobyt
Prehlásenie pobytu v rámci mesta
Odhlásenie pobytu (odchod do 
zahrani"ia)
Potvrdenie o trvalom/prechodnom 
pobyte
Zru#enie trvalého pobytu
Pridelenie/zru#enie súpisného "ísla
Vydávanie voli"sk!ch a hlasovacích 
preukazov
Oznámenie o mieste pobytu 
obyvate$a
Potvrdenie o veku stavby
Potvrdenie o priradení súpisného 
"ísla

Matrika, kontakt: 041/430 22 82
Narodenie die%a%a
Ur"enie otcovstva pred alebo po 
narodení
Uzatvorenie man&elstva
Úmrtie
Vyhotovenie druhopisu rodného / 
sobá#neho / úmrtného listu
Potvrdenie o prijatí predo#lého 
priezviska po rozvode man&elstva
Zaevidovanie matri"n!ch udalostí, 
ktoré nastali v cudzine
Spracovanie zmien v osobn!ch 
údajoch ob"anov
Oznamovacia povinnos%

Dane a poplatky, kontakt: 
041/430 22 89, 041/430 22 90,
041/430 22 91, 041/430 22 92

Da' z nehnute$nosti
Da' za psa
Da' za predajné automaty
Da' za nev!herné hracie prístroje
Da' za ubytovanie

#ivotné prostredie, kontakt: 
041/430 22 84, 041/430 22 85, 
041/430 22 86

Nahlásenie nelegálnej skládky 
odpadu

Poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady
Zní&enie poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady
Pridelenie nádob na v!voz 
komunálneho odpadu
Vyjadrenie k zariadeniu na 
zne#kodnenie odpadu
Súhlas so zriadením MZZO
Súhlas s uvedením MZZO do 
prevádzky
Zmena technológie MZZO, 
technologick!ch zariadení, druhu 
palív a surovín
Poplatková povinnos% 
prevádzkovate$ov MZZO na území 
mesta (adca
V!rub / o#etrenie, orezanie drevín vo 
verejnej zeleni
V!rub dreviny na súkromnom 
pozemku
V!rub dreviny pod$a osobitného 
predpisu
Zriadenie studne ob"anom pre 
zásobovanie domácností
Vydanie rybárskeho lístka
Vydanie eviden"nej známky pre psa
Evidencia samostatne hospodáriacich 
ro$níkov

Prevádzkovanie obchodu a slu$ieb, 
kontakt:  041/430 22 91

Povolenie ambulantného predaja
Povolenie konania príle&itostného trhu
Stanovenie "asu predaja a "asu 
prevádzky slu&ieb
Pred)&enie závere"nej hodiny
Zru#enie prevádzkarne
Udelenie individuálnej licencie 
na prevádzkovanie hazardn!ch 
hier prostredníctvom v!hern!ch 
automatov

Agenda mestsk%ch bytov, kontakt: 
041/430 22 91

*iados% o nájom/v!menu bytu vo 
vlastníctve mesta

Zabezpe"ovanie sociálnej pomoci, 
kontakt: 041/430 22 91

Poskytovanie jednorazovej dávky v 

hmotnej núdzi
Sociálno - právne poradenstvo

Dopravná infra&truktúra, kontakt: 
041/430 22 88

Povolenie rozkopávky na miestnych 
komunikáciách
Povolenie uzávierky miestnych 
komunikácií
Ur"enie dopravného zna"enia na 
miestnej a ú"elovej komunikácii
Povolenie na zvlá#tne u&ívanie 
verejného priestranstva
Pripojenie na miestnu a ú"elovú 
komunikáciu, zriadenie vjazdu 
k miestnej komunikácii
Da' na u&ívanie verejného 
priestranstva

Kultúra, &kolstvo, mláde$ a &port, 
kontakt: 041/430 22 80

Oznámenie o konaní kultúrnych, 
spolo"ensk!ch a #portov!ch podujatí
Poskytovanie dotácií v oblasti 
kultúry, #portu, cestovného ruchu
Súhlas s pou&itím erbu mesta

Podate!'a a informácie, kontakt: 
041/430 22 80

Poskytovanie informácií
Príjem s%a&ností, petícií a in!ch 
podaní
Príjem a odosielanie po#ty

Poklad'a mestského úradu, 
kontakt: 041/430 22 83

Platenie daní a poplatkov v pokladni 
mestského úradu
Vyplácanie jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi

Osved"ovanie listín a podpisov na 
listinách, kontakt: 041/430 22 96

Vydanie potvrdenia o &ití pre 
ob"anov poberajúcich dôchodok 
z cudziny
Osved"ovanie listín a podpisov

Kopírovacie slu$by

    

Nebolo by mo$né ma( sekciu na 
webovej stránke s predchádzajúcimi 
otázkami a odpove)ami ako to bolo 
na starej stránke?

Na vä!"ine stránok podpory je daná 
nále#itos$ rie"ená sekciou FAQ. Je to síce 
uhol poh%adu, ale pre mnoh&ch u#íva-
te%ov je tento spôsob rie"enia efektívnej"í 
a aj preh%adnej"í. (Nielen pre u#ívate%ov, 
ale vo v"eobecnosti je to osved!ená 
skuto!nos$. Ur!ite je to známe aj Vám, 
nako%ko sa pod%a ná"ho názoru viete 
orientova$ v danej problematike). Po-
kia% by sme uverej'ovali úplne v"etky 
otázky, stávalo by sa, #e by sa opakovali 
(predchádzajúca skúsenos$) a obyva-
telia by !asto v dan&ch otázkach a od-
povediach mohli stráca$ preh%ad (kvôli 
ve%kému mno#stvu otázok a odpovedí, 
dôkazom toho je, #e sa viackrát p&tali 
na to isté, i ke( k danej problematike 
u# boli zverejnené odpovede). )al"ím 
dôvodom je, #e niektoré otázky od 
obyvate%ov obsahujú aj osobné údaje 

(ke( kontaktujú mesto v súvislosti 
s h%adaním svojich predkov a pod.), 
niektoré sa nijak&m spôsobom net&kajú 
mesta, niektoré upozor'ujú na zmenu 
kontaktn&ch údajov a podobne, a teda 
nie sú nijak&m spôsobom podnetné 
a prospe"né. Odpovedáme v"ak na 
v"etky otázky priamo obyvate%om a do 
sekcie FAQ bude zaradená vä!"ina pod-
statn&ch otázok, tak#e obyvatelia ne-
budú nijak&m spôsobom ochudobnení.

  
Bude mo$nos( následného odkúpe-
nia nov%ch mestsk%ch bytoviek, ale-
bo sa jedná len o stály prenájom?

V&stavba nájomn&ch bytov je spolu-
* nancovaná z prostriedkov +tátneho 
fondu rozvoja b&vania. Mestu bol 
poskytnut& zo +FRB úver, ktor& bude 
následne Mesto ,adca spláca$ po dobu 
30 rokov. Nájomné byty nie sú ur!ené 
na odpredaj a minimálne do doby spla-
tenia úveru tieto byty nebude mo#né si 
odkúpi$ do osobného vlastníctva. 
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V pondelok 28. marca 2011 sa o 10. 
00 a 13.00 hod. v obradnej sieni Mes-
tského úradu v (adci uskuto"nili prvé 
tohtoro"né privítania novonaroden!ch 
detí do ve$kej rodiny ob"anov mesta. Do 
pamätnej knihy bolo zapísan!ch celkom 
38 detí, ktoré sa narodili v mesiacoch 
november a december roku 2010. 
Prítomné mami"ky si z rúk primátora 
(adce Ing. Milana Guru prevzali Pa-
mätn! list, fotoalbum a kvety. 

Z príhovoru primátora vyberáme: 
„Die%a je najkraj#ím a najvzácnej#ím da-
rom, ktor! nap)'a a obohacuje na#e dni. 

Mesto (adca srde"ne poz!va v#etk!ch priaznivcov dobrej hudby  na Ve$ko-
no"n! koncert, ktor! sa uskuto"ní v sobotu 2. apríla 2011 o 18.00 hod. 
v Dome kultúry v (adci. V rámci koncertu sa predstaví Kysuck! komorn! 
orchester mesta (adca so  sólistkami Michaelou Soj"ákovou – soprán a Janou 
Bégerovou – mezosoprán. Pod dirigentskou taktovkou hos%ujúcej talianskej 
dirigentky Giny Grassi zaznejú skladby J. S. Bacha, C. Francka, A. L. We-
bera,  W. A. Mozarta, N. Pucinniho, G. B. Pergolesiho a +al#ích hudobn!ch 
majstrov. Repríza koncertu sa uskuto"ní v nede$u 3. apríla 2011 o 11.30 hod. 
v Kostole sv. Jozefa Robotníka v (adci. Vstup na koncerty je vo$n!.

Je to dar, ktor! nás sprevádza po cel! &i-
vot, ur"uje jeho zmysel, kvalitu, podobu 
a celé na#e konanie. Okamih, kedy mal! 
"lovie"ik prichádza na svet je jedine"n! 
a nenahradite$n!. Jedine"né sú aj v#etky 
jeho +al#ie chvíle, dni a roky, preto&e 
ka&dé die%a je originálne a v!nimo"né. 
Prajem  rodinám naplnenie v#etk!ch 

tú&ob a &elaní, aby vo svojom rodinnom 
kruhu &ili #%astne a mali zo svojich synov 
a dcér len pote#enie.“ 

Slávnos% svojim programom oboha-
tili &iaci zo Základnej umeleckej #koly 
J. Poto"ára v (adci pod vedením p. u". 
Viery Soj"ákovej.

 
– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

Mesto (adca , oddelenie &ivotného prostredia a odpadového hospodárstva 
upozor'uje ob"anov, &e v neprístupn!ch oblastiach, kde je zber komunálneho 
odpadu zabezpe"ovan! po"as zimného obdobia ve$koobjemov!mi kontajnermi, 
bude od 1. 4. 2011 vyvá&an! komunálny odpad zo zbern!ch nádob pod$a nahlá-
sen!ch v!vozov.

V!vozy v t!chto oblastiach budú uskuto"'ované v d'och ako doposia$ : streda, 
#tvrtok v nepárny t!&de'.

Ve$koobjemové  kontajnery budú z nedostupn!ch  oblastí postupne s%ahované.


