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Otázka primátorovi
Je pravda, že Váš plat je o 20% vyšší ako
plat bývalého primátora, ktorý ste toľko
kritizoval?
Ďakujem za otázku. Túto otázku od
obyvateľov som aj očakával, pretože
Mesto Čadca nie je vo „výbornej finančnej kondícii“ ako bolo deklarované.
Plat bývalého primátora, ktorý som
kritizoval, bol vo výške 180 900.- SK, čo
je v prepočte 6004,78 €. Môj plat, ktorý
bol schválený MZ, je vo výške 2867,8 €, čo je o 3 136,98 € menej ako plat, na
ktorý som poukazoval. Plat 2867,8 € poberal na konci funkčného obdobia
aj môj predchodca Bc. Ing. Vražel. Takže ten, kto tvrdí, že zarábam o 20%
viac ako bývalý primátor, nehovorí pravdu.

Opustil nás Pavol Páleník
V sobotu 19. 3. 2011 nás opustil dlhoročný spolupracovník, výborný
priateľ a čestný človek, Pavol Páleník. Do roku 2010 pôsobil ako riaditeľ
Mestského podniku služieb v Čadci.
Odišiel tak, ako si to osud prial, v našich spomienkach však navždy zostáva. Vážená smútiaca rodina, prijmite hlbokú a úprimnú sústrasť.
Česť jeho pamiatke!
Mesto Čadca
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Mestské zastupiteľstvo v Čadci na svojom zasadnutí dňa 24. marca 2011
prerokovalo v rámci svojho programu aj záverečný účet Mesta Čadca za r.
2011. Hospodárenie predchádzajúceho vedenia mesta vytvorilo celkový deficit
(schodok) rozpočtu vo výške - 5 187 260 € ( 156 271 394,76 Sk), keď boli deficitné obe zložky rozpočtu – bežný aj kapitálový. Vyprodukovaný schodok bol
sanovaný (krytý) o.i. aj mimorozpočtovými zdrojmi: 71 % dlhu úvermi vo výške
3 689 769 € (111 157 980,90 Sk), čo pocítia občania Čadce zmrazením investícií
do rozvojových programov v r. 2011 (len dokončenie rozostavaných stavieb),
skrátením príspevkov a dotácií svojim organizáciám, záujmovým združeniam
a nadáciám.
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www.mestocadca.sk
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28. marec, narodeniny Jána Ámosa
Komenského považujeme za sviatok
všetkých pedagogických zamestnancov, za príležitosť pripomenúť
a upevniť jeho posolstvo, odkaz, ktorý
zanechal budúcim generáciám.
Učiteľom patrí všetka úcta a vďaka,
s ktorou každodenne vychovávajú
detí, žiakov a študentov. V mnohom
nahrádzajú rodičov a kamarátov.
Sú oporou ľudskej individuality. Ich
miesto v spoločnosti je nenahraditeľné
a práve preto si zaslúžia adekvátne morálne, finančné aj iné ohodnotenie.
Pod záštitou primátora mesta Čadca
sa uskutočnila dňa 25. marca 2011
v KIC Čadca slávnostná akadémia pedagógov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca
s udeľovaním ocenení za obetavú prácu
v školstve. Plaketu J. A. Komenského
a Pamätný list z rúk primátora mesta
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prevzali Mgr. Vlastimila Šurhaňáková,
Mgr. Janka Ihelková, Jolana Jelenčiaková, PaedDr. Janka Budošová, Mgr.
Miroslava Janešíková, Mgr. Jana Adamicová, Marta Jurišová, Blažena Murinová,
Zuzana Sidorová, Agáta Samsonová,
Anna Matáková, Terézia Švaňová, pe-
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Čistenie mesta Mestským podnikom služieb po zimnom období
prebieha už dlhšiu dobu. Je chvályhodné, že čistota mesta je prioritou aj
pre školy. Študenti a vedenie Strednej
školy technickej v Čadci, na čele
s riaditeľom Ing. Františkom Kajánkom sa už viac ako 10 rokov starajú
o čistotu ľavého brehu Kysuce v úseku
od sútoku Čierňanky a Kysuce až po
časť u Siheľníka v smere na Rakovú.
Aj v utorok 15. 3. 2011 zorganizovali
brigádu a daný úsek vyčistili. Nie je
to ich jediná akcia, čo sa týka čistenia

mesta Čadca. Podobnú nahlásili aj
na máj. V tejto aktivite neostala SŠT
v Čadci sama. MPS oslovil aj vedenie ZŠ Žarec, ktoré sa v rámci „Dňa
Zeme“ podujalo vyčistiť potok v Rieke. Teší nás, že čistota nášho mesta
nie je ľahostajná aj mladým ľuďom,
ktorí v meste žijú, alebo študujú.
Ostáva iba veriť, že k týmto školám sa
pripoja aj ďalšie, či už základné, alebo
stredné a svojou aktivitou prispejú
k tomu, aby naše mesto bolo ešte
krajšie a čistejšie.
MPS Čadca

dagogickí zamestnanci základných škôl,
materských škôl, základnej umeleckej
školy a zamestnanec školského klubu.
Ocenení boli i pedagogickí zamestnanci
na dôchodku Emília Solíková a Mgr.
Ivan Stranovský a in memoriám Milan
Valkovič.

Mestskí poslanci rokovali
Vo štvrtok 24.3.2011 sa na Mestskom úrade v Čadci uskutočnilo
zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Čadci. V úvode prítomní minútou
ticha vyjadrili úctu zosnulému Pavlovi
Páleníkovi, dlhoročnému riaditeľovi

slancov o každej zmene bezodkladne
informovať.
- Hlavný kontrolór mesta Čadca JUDr.
Ján Klučka poslancov informoval
o petícii obyvateľov proti odpredaju
pozemkov pod Palárikovým domom

Prehľad plnenia bežného a kapitálového rozpočtu za r. 2010 v eurách:
Bežné príjmy
11 378 852 Kapitálové príjmy
1 826 853
Bežné výdavky
12 442 564 Kapitálové výdavky
5 932 634
Deficit bežného rozpočtu -1 063 712 Deficit kapitál. rozpočtu - 4 105 781
Deficit bežného rozpočtu a deficit kapitálového rozpočtu spolu s nevyčerpanými dotáciami na záchranné práce po povodniach a podporu protidrogových
aktivít (-17 767 €) vytvorilo schodok vo výške 5 187 260 €.
Okrem vytvoreného deficitu v hospodárení neblahým dedičstvom pre nové
vedenie mesta po predchádzajúcom vedení ostali aj záväzky v celkovej sume
5 097 998 € (153 582 287,75 Sk). Na 15-tich účtoch mesta, z nich niektoré boli
dôkladne „vybielené“, ostalo k 31. decembru 131 160 € (3 951 326,16 Sk), čo
nepokrýva ani mesačné výdavky na chod samosprávy a splácanie úverov (630
tis. € - 18 979 380 Sk) a čo spôsobilo veľké počiatočné problémy novému vedeniu
s financovaním príspevkových a rozpočtových organizácií mesta.
Hodnotenie rozpočtu sa neposudzuje zákonom o účtovníctve (ten hovorí len
o rozsahu, spôsobe a preukázateľnosti vedenia účtovníctva), ale zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a využitie verejných financií – hospodárnosť, efektívnosť, účelovosť, účinnosť - posudzuje zákon o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ v Čadci

Február
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Mestského podniku služieb v Čadci.
V bohatom programe sa poslanci
zaoberali o.i. aj nasledujúcimi bodmi:
- Uprázdnenie mandátu poslanca
a nastúpenie náhradníka – z dôvodu
vzdania sa mandátu poslanca Ing.
Mariána Fúrika ho v mestskom
zastupiteľstve nahradí Ing. Vladimír
Hruška.
- Podnet obyvateľov mesta Čadca
o situácii v Lesoparku Lány, ktorý
už nie je vo vlastníctve Lesov SR.
T.č. v tejto lokalite prebieha výrub,
podľa vyjadrení občanov ide o výrub
aj zdravých stromov. Mestské zastupiteľstvo požiadalo vedenie mesta
zaoberať sa týmto problémom a po-

a o petícii za zmenu územného plánu
mesta. Zároveň predložil správu
o plnení uznesení MZ za II. polrok
2010 a správu o kontrolnej činnosti
za rok 2010.
- Najdôležitejšími bodmi rokovania
boli Záverečný účet Mesta Čadca za
rok 2010 a Návrh rozpočtu na roky
2011 – 2013. Ing. Husár prítomných
oboznámil s nepriaznivým stavom
podielových daní, ktorý ovplyvnil
výsledok hospodárenia za minulý
rok. Tento výpadok predstavuje
sumu 1,3 mil. €, ktorá sa musela
sanovať z vytvorenej rezervy minulého obdobia 2 mil. € a použili sa tiež
kapitálové výdavky v sume 700 tis. €
na úhradu výdavkov bežných, na-

koľko to v minulom roku povoľovala
výnimka Ministerstva financií SR.
Taktiež sa musel sanovať výpadok
na strane príjmov, čo sa týka predaja
pozemkov v Priemyselnom parku,
ktorý bol minimálny. Pri spracovaní návrhu rozpočtu na roky 2011 až
2013 sa vychádzalo z predchádzajúceho hospodárskeho výsledku a zo
skutočnosti, že hospodárska kríza
nekončí a až v roku 2014 podielové
dane dosiahnu úroveň podielových
daní z roku 2008. Ministerstvo
financií SR svojimi legislatívnymi
zmenami nedovoľuje samospráve
vykryť bežné výdavky z plánovaných kapitálových výdavkov, preto
je rozpočet na nasledujúce obdobie
zredukovaný, ale na strane výdavkov
kapitálových je rozvojový. Čo sa týka
príjmov mesta, v nasledujúcom období sa počíta aj s príjmami z predaja
pozemkov v Priemyselnom parku
a z bežných predajov nepotrebného majetku. Reorganizáciou na
mestskom úrade, v oblasti školstva
a v príspevkových organizáciách
dôjde k úspore financií a to najmä
mzdových prostriedkov. Čo sa týka
investícií, výstavba letného bazéna
je dočasne pozastavená a budú sa
hľadať mimorozpočtové zdroje
na jeho výstavbu. Odkladá sa tiež
projekt hydroizolácie mestského
úradu. Naopak, rozpočet počíta s vybudovaním multifunkčného ihriska
na Milošovej a budovaním detských
ihrísk, s revitalizáciou pozemkov
pod bývalým Palárikovým domom,
kde bude vybudované námestie
a bude sa tiež pokračovať v rekonštrukcii Kultúrneho a informačného
centra mesta Čadca.
Viac na www.mestocadca.sk
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V pondelok 28. marca 2011 sa o 10.
00 a 13.00 hod. v obradnej sieni Mestského úradu v Čadci uskutočnili prvé
tohtoročné privítania novonarodených
detí do veľkej rodiny občanov mesta. Do
pamätnej knihy bolo zapísaných celkom
38 detí, ktoré sa narodili v mesiacoch
november a december roku 2010.
Prítomné mamičky si z rúk primátora
Čadce Ing. Milana Guru prevzali Pamätný list, fotoalbum a kvety.
Z príhovoru primátora vyberáme:
„Dieťa je najkrajším a najvzácnejším darom, ktorý napĺňa a obohacuje naše dni.
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Evidencia obyvateľstva, súpisné
čísla, kontakt: 041/430 22 81

%Prihlásenie na trvalý pobyt
%Prihlásenie na prechodný pobyt
%Prehlásenie pobytu v rámci mesta
%Odhlásenie pobytu (odchod do

zahraničia)
%Potvrdenie o trvalom/prechodnom
pobyte
%Zrušenie trvalého pobytu
%Pridelenie/zrušenie súpisného čísla
%Vydávanie voličských a hlasovacích
preukazov
%Oznámenie o mieste pobytu
obyvateľa
%Potvrdenie o veku stavby
%Potvrdenie o priradení súpisného
čísla

Matrika, kontakt: 041/430 22 82

%Narodenie dieťaťa
%Určenie otcovstva pred alebo po

narodení
%Uzatvorenie manželstva
%Úmrtie
%Vyhotovenie druhopisu rodného /
sobášneho / úmrtného listu
%Potvrdenie o prijatí predošlého
priezviska po rozvode manželstva
%Zaevidovanie matričných udalostí,
ktoré nastali v cudzine
%Spracovanie zmien v osobných
údajoch občanov
%Oznamovacia povinnosť

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

%Daň z nehnuteľnosti
%Daň za psa
%Daň za predajné automaty
%Daň za nevýherné hracie prístroje
%Daň za ubytovanie
Životné 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
%Zníženie poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
%Pridelenie nádob na vývoz
komunálneho odpadu
%Vyjadrenie k zariadeniu na
zneškodnenie odpadu
%Súhlas so zriadením MZZO
%Súhlas s uvedením MZZO do
prevádzky
%Zmena technológie MZZO,
technologických zariadení, druhu
palív a surovín
%Poplatková povinnosť
prevádzkovateľov MZZO na území
mesta Čadca
%Výrub / ošetrenie, orezanie drevín vo
verejnej zeleni
%Výrub dreviny na súkromnom
pozemku
%Výrub dreviny podľa osobitného
predpisu
%Zriadenie studne občanom pre
zásobovanie domácností
%Vydanie rybárskeho lístka
%Vydanie evidenčnej známky pre psa
%Evidencia samostatne hospodáriacich
roľníkov

Dopravná infraštruktúra, kontakt:
041/430 22 88

%Povolenie rozkopávky na miestnych
komunikácií

%Určenie dopravného značenia na
miestnej a účelovej komunikácii
%Povolenie na zvláštne užívanie
verejného priestranstva
%Pripojenie na miestnu a účelovú
komunikáciu, zriadenie vjazdu
k miestnej komunikácii
%Daň na užívanie verejného
priestranstva

Kultúra, školstvo, mládež a šport,
kontakt: 041/430 22 80

%Oznámenie o konaní kultúrnych,

spoločenských a športových podujatí

%Poskytovanie dotácií v oblasti

kultúry, športu, cestovného ruchu

%Súhlas s použitím erbu mesta

Podateľňa a informácie, kontakt:
041/430 22 80

%Poskytovanie informácií
%Príjem sťažností, petícií a iných

%Povolenie ambulantného predaja
%Povolenie konania príležitostného trhu
%Stanovenie času predaja a času

%Príjem a odosielanie pošty

prevádzky služieb
%Predĺženie záverečnej hodiny
%Zrušenie prevádzkarne
%Udelenie individuálnej licencie
na prevádzkovanie hazardných
hier prostredníctvom výherných
automatov

Agenda mestských bytov, kontakt:
041/430 22 91

%Žiadosť o nájom/výmenu bytu vo
vlastníctve mesta

Zabezpečovanie sociálnej pomoci,
kontakt: 041/430 22 91

túžob a želaní, aby vo svojom rodinnom
kruhu žili šťastne a mali zo svojich synov
a dcér len potešenie.“
Slávnosť svojim programom obohatili žiaci zo Základnej umeleckej školy
J. Potočára v Čadci pod vedením p. uč.
Viery Sojčákovej.
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Mesto Čadca srdečne pozýva všetkých priaznivcov dobrej hudby na Veľkonočný koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu 2. apríla 2011 o 18.00 hod.
v Dome kultúry v Čadci. V rámci koncertu sa predstaví Kysucký komorný
orchester mesta Čadca so sólistkami Michaelou Sojčákovou – soprán a Janou
Bégerovou – mezosoprán. Pod dirigentskou taktovkou hosťujúcej talianskej
dirigentky Giny Grassi zaznejú skladby J. S. Bacha, C. Francka, A. L. Webera, W. A. Mozarta, N. Pucinniho, G. B. Pergolesiho a ďalších hudobných
majstrov. Repríza koncertu sa uskutoční v nedeľu 3. apríla 2011 o 11.30 hod.
v Kostole sv. Jozefa Robotníka v Čadci. Vstup na koncerty je voľný.

komunikáciách

%Povolenie uzávierky miestnych

Prevádzkovanie obchodu a služieb,
kontakt: 041/430 22 91

%Poskytovanie jednorazovej dávky v
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hmotnej núdzi

%Sociálno - právne poradenstvo

Je to dar, ktorý nás sprevádza po celý život, určuje jeho zmysel, kvalitu, podobu
a celé naše konanie. Okamih, kedy malý
človiečik prichádza na svet je jedinečný
a nenahraditeľný. Jedinečné sú aj všetky
jeho ďalšie chvíle, dni a roky, pretože
každé dieťa je originálne a výnimočné.
Prajem rodinám naplnenie všetkých

podaní

Pokladňa mestského úradu,
kontakt: 041/430 22 83

%Platenie daní a poplatkov v pokladni
mestského úradu

%Vyplácanie jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi

Osvedčovanie listín a podpisov na
listinách, kontakt: 041/430 22 96

%Vydanie potvrdenia o žití pre

občanov poberajúcich dôchodok
z cudziny
%Osvedčovanie listín a podpisov

Kopírovacie služby
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Nebolo by možné mať sekciu na
webovej stránke s predchádzajúcimi
otázkami a odpoveďami ako to bolo
na starej stránke?
Na väčšine stránok podpory je daná
náležitosť riešená sekciou FAQ. Je to síce
uhol pohľadu, ale pre mnohých užívateľov je tento spôsob riešenia efektívnejší
a aj prehľadnejší. (Nielen pre užívateľov,
ale vo všeobecnosti je to osvedčená
skutočnosť. Určite je to známe aj Vám,
nakoľko sa podľa nášho názoru viete
orientovať v danej problematike). Pokiaľ by sme uverejňovali úplne všetky
otázky, stávalo by sa, že by sa opakovali
(predchádzajúca skúsenosť) a obyvatelia by často v daných otázkach a odpovediach mohli strácať prehľad (kvôli
veľkému množstvu otázok a odpovedí,
dôkazom toho je, že sa viackrát pýtali
na to isté, i keď k danej problematike
už boli zverejnené odpovede). Ďalším
dôvodom je, že niektoré otázky od
obyvateľov obsahujú aj osobné údaje

(keď kontaktujú mesto v súvislosti
s hľadaním svojich predkov a pod.),
niektoré sa nijakým spôsobom netýkajú
mesta, niektoré upozorňujú na zmenu
kontaktných údajov a podobne, a teda
nie sú nijakým spôsobom podnetné
a prospešné. Odpovedáme však na
všetky otázky priamo obyvateľom a do
sekcie FAQ bude zaradená väčšina podstatných otázok, takže obyvatelia nebudú nijakým spôsobom ochudobnení.
Bude možnosť následného odkúpenia nových mestských bytoviek, alebo sa jedná len o stály prenájom?
Výstavba nájomných bytov je spolufinancovaná z prostriedkov Štátneho
fondu rozvoja bývania. Mestu bol
poskytnutý zo ŠFRB úver, ktorý bude
následne Mesto Čadca splácať po dobu
30 rokov. Nájomné byty nie sú určené
na odpredaj a minimálne do doby splatenia úveru tieto byty nebude možné si
odkúpiť do osobného vlastníctva.

MHGRGJF=FA=

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí
Mesto Čadca , oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
upozorňuje občanov, že v neprístupných oblastiach, kde je zber komunálneho
odpadu zabezpečovaný počas zimného obdobia veľkoobjemovými kontajnermi,
bude od 1. 4. 2011 vyvážaný komunálny odpad zo zberných nádob podľa nahlásených vývozov.
Vývozy v týchto oblastiach budú uskutočňované v dňoch ako doposiaľ : streda,
štvrtok v nepárny týždeň.
Veľkoobjemové kontajnery budú z nedostupných oblastí postupne sťahované.
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