UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 12. februára 2015 číslo 12/2015
k otvoreniu zasadnutia mestského zastupiteľstva, schváleniu programu rokovania,
voľbe návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určeniu zapisovateľa
zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ S c h v a ľ u j e
a) program rokovania Mestského zastupiteľstva Čadca
Hlasovanie: ZA: 23
b) návrhovú komisiu:
Hlasovanie: ZA: 23
c) overovateľov zápisnice
Hlasovanie: ZA: 21
d) pracovné predsedníctvo:

PROTI: 0

ZDRŢAL SA: 0

Ing. Ján Drobil
Marián Kubala
PROTI: 0

ZDRŢAL SA:0

MUDr. Anna Korduliaková
PaedDr. Jaroslav Velička
PROTI: 0

ZDRŢAL SA: 1

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca
PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora mesta Čadca
Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca
Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca
Ing. Ján Drobil, poslanec MZ
Marián Kubala, poslanec MZ

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 12. februára 2015 číslo 13/2015
K bodu: Informatívna správa o vykonanej IV. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2014.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
informatívnu správu o vykonanej IV. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2014.
B/ B e r i e n a v e d o m i e
predloţenú informatívnu správu o vykonanej IV. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2014.

Hlasovanie: ZA
: 24
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 12. februára 2015 číslo 14/2015
K bodu: Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2015 – 2017.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ K o n š t a t u j e , ž e
1. Viacročný rozpočet Mesta Čadca je vypracovaný v súlade s § 9 a násl. zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. n. p.
2. Rozpočet Mesta Čadca na roky 2015 je spracovaný ako vyrovnaný a zabezpečuje
v nevyhnutnom rozsahu všetky samosprávne funkcie mesta ako aj prenesený výkon štátnej
správy
B/ S ch v a ľ u j e
1/ Rozpočet Mesta Čadca na roky 2015 - 2017
Ukazovateľ
Beţné príjmy
Beţné výdavky
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Kapitálový rozpočet
Príjmové fin. oper.
Výdavkové fin. oper.
Finančné operácie
Príjmy spolu
Výdavky spolu
Rozpočet celkom

2015
EUR
13 243 029
12 990 365
252 664
1 597 200
1 053 877
543 323
0
795 987
-795 987
14 840 229
14 840 229
0

2016
EUR
14 580 182
12 500 977
2 079 205
777 000
2 061 434
-1 284 434
0
786 987
-786 987
15 357 182
15 349 398
7 784

2017
EUR
15 549 489
12 494 192
3 055 297
705 000
2 964 983
-2 259 983
0
783 987
-783 987
16 254 489
16 243 162
11 327
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2/ Príspevky príspevkovým organizáciám nasledovne
beţný/kapitálový transfer
Organizácia
2015
2016
2017
EUR
EUR
EUR
391 400
Kultúrne a informačné
391 400
391 400
centrum Čadca
Dombyt Čadca
251 252
287 975
289 340
Mestský podnik sluţieb
Čadca

1 375 700
20 000

1 301 500
20 000

1 301 500
20 000

3/ Rozpočty rozpočtových organizácií na úseku školstva podľa príloh č. 4, 5, 6
4/ Odpredaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. v počte 210 ks akcií vlastníka Mesto
Čadca v menovitej hodnote 83 790 EUR za kúpnu cenu 126 000 EUR.
C/ U k l a d á
Ing. Anne Zbojanovej, prednostke MsÚ Čadca
-

zabezpečiť rozpis rozpočtu na jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Termín: 28. 02. 2015

-

zúčtovať rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky z obdobia rozpočtového provizória
s rozpočtom mesta Čadca na rok 2015.
Termín: 28. 02. 2015

Hlasovanie: ZA
: 16
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 2

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 12. februára 2015 číslo 15/2015
K bodu: Návrh rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na roky 2015-2017.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
1/ návrh rozpočtu príspevkovej organizácie KIC mesta Čadca na roky 2015-2017,
2/ návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MPS Čadca na roky 2015-2017,
3/ návrh rozpočtu príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca na roky 2015 – 2017,
ktorý vychádza z reálneho stavu organizácie so zameraním na plnenie úloh vyplývajúcich
z hlavnej činnosti organizácie.
B/ S c h v a ľ u j e
1/
návrh rozpočtu príspevkovej organizácie KIC mesta Čadca na roky 2015-2017

Ukazovateľ
Beţné príjmy
BT od zriaďovateľa
Príjmy celkom
Beţné výdavky
Výdavky celkom

2015
EUR

2016
EUR

2017
EUR

203782
391400
595182
595182
595182

203782
391400
595182
595182
595182

203782
391400
595182
595182
595182

Hlasovanie: ZA
: 24
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0
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2/
návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MPS Čadca na roky 2015-2017

ukazovateľ

r. 2015

r. 2016

r. 2017

Beţné príjmy-vlastné

286 889

277 680

282 235

BT od zriaďovateľa

1 375 700

1 301 500

1 301 500

Kapitálové príjmy

20 000

20 000

20 000

Príjmy spolu

1 682 589

1 599 180

1 603 735

Beţné výdavky

1 662 589

1 579 180

1 583 735

Kapitálové výdavky

20 000

20 000

20 000

Výdavky spolu

1 682 589

1 599 180

1 603 735

Hlasovanie: ZA
: 22
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 1
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3/
návrh rozpočtu príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca roky 2015 - 2017
Ukazovateľ
Beţné príjmy
Beţný transfer od zriaďovateľa
Kapitálové príjmy
Kapitál. transfer od zriaďovateľa
Príjmy spolu
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu
Hospodársky výsledok

Rozpočet
rok2015
EUR
58 448
251 252
309 700
309 700
309 700
0

Rozpočet rok
2016
EUR
20 860
287 975
308 835
308 835
308 835
0

Rozpočet
rok 2017
EUR
20 860
289 340
310 200
310 200
310 200
0

Hlasovanie: ZA
: 23
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 12. februára 2015 číslo 16/2015
K bodu: Voľba hlavného kontrolóra Mesta Čadca.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
- návrh a spôsob voľby hlavného kontrolóra Mesta Čadca.
B/ S ch v a ľ u j e
- nasledovné uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Čadci v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
a) y y h l a s u j e
deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Čadca na 26. 3. 2015, vo veľkej zasadačke
Mestského úradu v Čadci, pričom voľba sa uskutoční v rámci programu riadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Čadca.
b) p o v e r u j e
prednostku Mestského úradu Čadca, aby v termíne podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p. zabezpečila vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Čadca na
úradnej tabuli Mesta Čadca a na internetovej stránke Mesta Čadca.
c) u s t a n o v u j e
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Mesta Čadca a náleţitosti
prihlášky takto:
Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:
1. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Čadca je ukončené
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Ďalšie poţiadavky sú prax najmenej 5 rokov a bezúhonnosť.
2. Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra musí
obsahovať:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b) profesijný ţivotopis,
c) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú
činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb,
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
3. K prihláške je potrebné priloţiť nasledovné prílohy:
a) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
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b) úradné overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
c) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra Mesta
Čadca na rokovaní Mestského zastupiteľstva Čadca. Písomný súhlas obsahuje najmä
údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných
údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Súhlas daný v písomnej
forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný.
4. Termín doručenia prihlášok je do 12. 3. 2015 / štvrtok / do 14.00 hod. na adresu.
Mestský úrad Čadca, Námestie slobody č. 30, 022 02 ČADCA
v zalepenej obálke s označením ,, VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ČADCA
– NEOTVÁRAŤ“.
5. Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná prednostka Mestského úradu
Čadca za prítomnosti 5 poslancov schválených mestským zastupiteľstvom dňa 16. 03.2015
o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti primátora Mesta Čadca. O výsledku spíše prednostka
Mestského úradu Čadca zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní, a ktorá sa bude predkladať do
zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať
najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam
kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, ţe niektorá z osôb
prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je
povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.
6. Kaţdý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný na
zasadnutie zastupiteľstva dňa 26.3.2015 a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní
zastupiteľstva v rámci bodu ,,Voľba hlavného kontrolóra Mesta Čadca“ v časovom rozsahu max.
5 min.
Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto
skutočnosti písomne informovaný do 5-tich dní odo dňa otvorenia obálok.
Spôsob vykonania voľby:
Tajným hlasovaním
7. Voľba hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov mestského zastupiteľstva sa
uskutoční vo veľkej zasadačke Mestského úradu Čadca – hlasovacia miestnosť. Voľby
riadi Volebná komisia, ktorú pred začiatkom voľby hlavného kontrolóra schvália
poslanci uznesením. Voľby sa konajú za prítomnosti zapisovateľa, ktorého uznesením
schvália poslanci mestského zastupiteľstva.
8. Volebná komisia vydá hlasovací lístok a obálku poslancom proti ich vlastnoručnému
podpisu do zoznamu vydaných hlasovacích lístkov pri vstupe do hlasovacej miestnosti.
Hlasovací lístok a obálka, ktoré nebudú označené okrúhlou červenou pečiatkou ,,Mesto Čadca“ ,
sa budú povaţovať za neplatné.
9. Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu hlavného
kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môţe udeliť svoj hlas len jednému z kandidátov
zakrúţkovaním jeho mena, resp. poradového čísla, ktoré mu bolo pridelené. Hlasovací lístok, na
ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti, resp. ţiaden kandidát, sa bude povaţovať za
neplatný. Po označení kandidáta vloţí poslanec hlasovací lístok do obálky, ktorá mu bola vydaná
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a vhodí ju do zapečatenej volebnej urny nachádzajúcej sa vo volebnej miestnosti. Po skončení
hlasovania všetkých poslancov, ktorí si prevzali hlasovací lístok a obálku, pristúpia po jednom
k hlasovaniu rovnakým spôsobom i členovia Volebnej komisie. Následne sa Volebná komisia
odoberie do klubovne, nachádzajúcej sa pri hlasovacej miestnosti, otvorí zapečatenú volebnú
urnu a pristúpi k sčítaniu hlasov. Predsedajúci vyhlási po túto dobu prestávku.
10. O priebehu voľby a o jej výsledku spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať
najmä údaje o počte vydaných, vrátených a nevrátených hlasovacích lístkoch, o počte
platných a neplatných hlasovacích lístkoch a o počte hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti
v prvom, resp. druhom kole voľby. Ďalej musí zápisnica obsahovať údaj o tom, ktorý
z kandidátov bol zvolený za hlavného kontrolóra v prvom kole. V prípade konania druhého kola
voľby musí obsahovať údaj o tom, ktorí kandidáti do neho postúpili, koľko platných hlasov
v ňom získali a ktorý z nich bol zvolený za hlavného kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci
členovia volebnej komisie. V prípade, ţe niektorý člen volebnej komisie odmietne zápisnicu
podpísať, je povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.
11. Výsledok voľby oznámi zastupiteľstvu predseda Volebnej komisie, ktorého si spomedzi seba
zvolili členovia Volebnej komisie. V prípade konania druhého kola voľby hlavného kontrolóra
vyhlási predsedajúci po oznámení výsledku prvého kola voľby predsedom Volebnej komisie
prestávku, počas ktorej sa Volebná komisia organizačne pripraví na druhé kolo volieb. Po
skončení prestávky predsedajúci vyzve poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu o voľbe hlavného
kontrolóra v druhom kole.
Vykonanie voľby: hlasovanie
12. Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyţaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov mestského zastupiteľstva.
13. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej
schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole
získali najväčší počet platných hlasov.
14. V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola volieb všetci kandidáti s najväčším
počtom platných hlasov.
15. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.
16. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje ţrebom. Ţrebovanie v rokovacej
miestnosti Mestského zastupiteľstva Čadca riadi a výsledok ţrebovania zastupiteľstvu
a prítomnej verejnosti oznamuje v prípade tajného hlasovania predseda volebnej komisie,
v prípade verejného hlasovania predsedajúci.
17. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu mestského zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať
inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na
vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť,
prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu
vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva
nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
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18. Funkcia hlavného kontrolóra Mesta Čadca je nezlučiteľná s funkciou poslanca Mestského
zastupiteľstva Čadca, primátora Mesta Čadca, člena orgánu právnickej osoby, ktorej
zriaďovateľom alebo zakladateľom je Mesta Čadca, iného zamestnanca Mesta Čadca podľa
osobitného zákona.
19. Primátor mesta Čadca je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom mesta Čadca
uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia
predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
Deň nástupu do práce určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia
predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
d) schvaľuje
- týchto členov na otváranie obálok voľby hlavného kontrolóra Mesta Čadca, ktoré sa bude
konať dňa 16. 3. 2015:
1/ Ing. Ján Drobil
2/ Mgr. Martin Klimek
3/ Mgr. Jaroslav Klus
4/ Mgr. Marcel Šulo
5/ PaedDr. Jaroslav Velička

Hlasovanie: ZA
: 24
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 12. februára 2015 číslo 17/2015
K bodu: Návrh Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 144/2013 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane
biologicky rozloţiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa
kuchyne a elektroodpadov z domácností na území mesta Čadca.
Mestské zastupiteľstvo Mesta

Čadca

A/ P r e r o k o v a l o
návrh Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 144/2013
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky
rozloţiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a
elektroodpadov z domácností na území mesta Čadca.
B/ S c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 144/2013 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozloţiteľných
kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z
domácností na území mesta Čadca.
Hlasovanie: ZA
: 21
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 2

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 12. februára 2015 číslo 18/2015
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa/ ţiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca a na
dieťa/ţiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach.
Mestské zastupiteľstvo Mesta

Čadca

A/ P r e r o k o v a l o
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa/ ţiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca a na
dieťa/ţiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach.
B/

Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa/ ţiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca a na
dieťa/ţiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach s účinnosťou od 28.2.2015.

C/ U k l a d á
Mgr. Mariánovi Fúrikovi, vedúcemu oddelenia školstva, kultúry, mládeţe a športu oznámiť
po nadobudnutí účinnosti VZN školám a školským zariadeniam výšku dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa/ţiaka.

Hlasovanie: ZA
: 23
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 12. februára 2015 číslo 19/2015
K bodu: Návrh na zloţenie redakčnej rady mestských novín Čadčan.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
návrh na zloţenie redakčnej rady mestských novín Čadčan.
B/ R u š í
uznesenie Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 83/2011 zo dňa 26. 5. 2011.
C/ S c h v a ľ u j e
Redakčnú radu mestských novín Čadčan v zloţení:
Mgr. Silvia Cisáriková – predsedníčka
Mgr. Marián Kráľ, člen
Ing. Peter Lariš, člen
Mgr. Katarína Šulganová, členka
Mgr. Ľubica Kullová, členka
Hlasovanie: ZA
: 20
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 2

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 12. februára 2015 číslo 20/2015
K bodu: Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra Mesta Čadca.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
správu o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra Mesta Čadca.
B/ B e r i e n a v e d o m i e
správu o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra Mesta Čadca.
Hlasovanie: ZA
: 24
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 12. februára 2015 číslo 21/2015
K bodu: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014.
Mestské zastupiteľstvo Mesta

Čadca

A/ P r e r o k o v a l o
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014.
B/ K o n š t a t u j e
hlavný kontrolór Mesta Čadca splnil plán kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2014 v plnom
rozsahu.
C/ B e r i e n a v e d o mi e
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014.
Hlasovanie: ZA
: 24
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 12. februára 2015 číslo 22/2015
K bodu: Doplnenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
verejných funkcionárov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
doplnenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných
funkcionárov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
1.

PhDr. Pavol HOLEŠTIAK, PhD.

2.

Pavol ŠTRBA

3.

Mgr. Martin KLIMEK

4.

MUDr. Anna KORDULIAKOVÁ

5.

Vladimír MALÍK

6.

Marián KUBALA
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B/ V o l í
Poslancov
1.

PhDr. Pavol HOLEŠTIAK, PhD.

2.

Pavol ŠTRBA

3.

Mgr. Martin KLIMEK

4.

MUDr. Anna KORDULIAKOVÁ

5.

Vladimír MALÍK

6.

Marián KUBALA

Hlasovanie: ZA
: 23
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 1

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 12. februára 2015 číslo 23/2015
K bodu: Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
správu o darovaní nehnuteľností Mestu Čadca.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
ide o pozemky, na ktorých sa nachádza časť prístupovej cesty v lokalite Čadca, Milošová,
U Poláka.
C/ S c h v a ľ u j e
prijatie daru:
a) spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 49/704 od Heleny Nečedovej, bytom Čadca, Podzávoz
1070, na nehnuteľnostiach:
 pozemku parc. č. KN-C 8975/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 745 m²
 pozemku parc. č. KN-C 13777/47 – ostatné plochy o výmere 697 m²
vytvorených na základe geometrického plánu č. 13/2014 vyhotoveného dňa 5. 11. 2014
Jozefom Stročkom, Geodetické práce, IČO: 37207334, s miestom podnikania Čadca, Horná
ulica č. 2580, autorizačne overeného Ivanom Goralkom dňa 5. 11. 2014 a úradne overeného
Ing. Jozefom Polkom za Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor, pod č. 1254/2014 dňa
26. 11. 2014, a to z časti pozemku parc. č. KN-E 6278/1 – orná pôda o výmere 52079 m²
zapísaného na LV č. 13515 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre
okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,
do výlučného vlastníctva Mesta Čadca, IČO: 00 313 971, so sídlom Čadca, Námestie
slobody 30;
b) spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti ½ od Heleny Nečedovej, bytom Čadca, Podzávoz
1070, na nehnuteľnosti:
 pozemku parc. č. KN-C 13777/57 – ostatné plochy o výmere 28 m²
vytvoreného na základe geometrického plánu č. 13/2014 vyhotoveného dňa 5. 11. 2014
Jozefom Stročkom, Geodetické práce, IČO: 37207334, s miestom podnikania Čadca, Horná
ulica č. 2580, autorizačne overeného Ivanom Goralkom dňa 5. 11. 2014 a úradne overeného
Ing. Jozefom Polkom za Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor, pod č. 1254/2014 dňa
26. 11. 2014, a to z časti pozemku parc. č. KN-C 13777/44 – ostatné plochy o výmere 158 m2
zapísaného na LV č. 11990 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre
okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,
do výlučného vlastníctva Mesta Čadca, IČO: 00 313 971, so sídlom Čadca, Námestie
slobody 30;
c) nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Heleny Nečedovej, bytom Čadca, Podzávoz 1070,
a to:
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 pozemku parc. č. KN-C 13777/58 – ostatné plochy o výmere 40 m²
vytvoreného na základe geometrického plánu č. 13/2014 vyhotoveného dňa 5. 11. 2014
Jozefom Stročkom, Geodetické práce, IČO: 37207334, s miestom podnikania Čadca, Horná
ulica č. 2580, autorizačne overeného Ivanom Goralkom dňa 5. 11. 2014 a úradne overeného
Ing. Jozefom Polkom za Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor, pod č. 1254/2014 dňa
26. 11. 2014, a to z časti pozemku parc. č. KN-C 13777/45 – ostatné plochy o výmere 166 m2
zapísaného na LV č. 1389 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre
okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,
do výlučného vlastníctva Mesta Čadca, IČO: 00 313 971, so sídlom Čadca, Námestie
slobody 30;
d) spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 3/8 od Moniky Krasňanovej, bytom Čadca,
Hurbanova 2289/31, na nehnuteľnosti:
 pozemku parc. č. KN-C 13777/57 – ostatné plochy o výmere 28 m²
vytvoreného na základe geometrického plánu č. 13/2014 vyhotoveného dňa 5. 11. 2014
Jozefom Stročkom, Geodetické práce, IČO: 37207334, s miestom podnikania Čadca, Horná
ulica č. 2580, autorizačne overeného Ivanom Goralkom dňa 5. 11. 2014 a úradne overeného
Ing. Jozefom Polkom za Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor, pod č. 1254/2014 dňa
26. 11. 2014, a to z časti pozemku parc. č. KN-C 13777/44 – ostatné plochy o výmere 158 m2
zapísaného na LV č. 11990 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre
okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,
do výlučného vlastníctva Mesta Čadca, IČO: 00 313 971, so sídlom Čadca, Námestie
slobody 30;
e) spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/8 od Jany Janščovej, bytom Čadca, na
nehnuteľnosti:
 pozemku parc. č. KN-C 13777/57 – ostatné plochy o výmere 28 m²
vytvoreného na základe geometrického plánu č. 13/2014 vyhotoveného dňa 5. 11. 2014
Jozefom Stročkom, Geodetické práce, IČO: 37207334, s miestom podnikania Čadca, Horná
ulica č. 2580, autorizačne overeného Ivanom Goralkom dňa 5. 11. 2014 a úradne overeného
Ing. Jozefom Polkom za Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor, pod č. 1254/2014 dňa
26. 11. 2014, a to z časti pozemku parc. č. KN-C 13777/44 – ostatné plochy o výmere 158 m2
zapísaného na LV č. 11990 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre
okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,
do výlučného vlastníctva Mesta Čadca, IČO: 00 313 971, so sídlom Čadca, Námestie
slobody 30;
f) spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 841/246400 od Miroslavy Tomaníkovej, bytom Čadca,
Podzávoz 426, na nehnuteľnostiach:
 pozemku parc. č. KN-C 8975/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 745 m²
 pozemku parc. č. KN-C 13777/47 – ostatné plochy o výmere 697 m²
vytvorených na základe geometrického plánu č. 13/2014 vyhotoveného dňa 5. 11. 2014
Jozefom Stročkom, Geodetické práce, IČO: 37207334, s miestom podnikania Čadca, Horná
ulica č. 2580, autorizačne overeného Ivanom Goralkom dňa 5. 11. 2014 a úradne overeného
Ing. Jozefom Polkom za Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor, pod č. 1254/2014 dňa
26. 11. 2014, a to z časti pozemku parc. č. KN-E 6278/1 – orná pôda o výmere 52079 m²
zapísaného na LV č. 13515 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre
okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,
do výlučného vlastníctva Mesta Čadca, IČO: 00 313 971, so sídlom Čadca, Námestie
slobody 30;
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g) nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve Miroslavy Tomaníkovej, bytom Čadca, Podzávoz 426,
a to:
 pozemku parc. č. KN-C 8978/2 – orná pôda o výmere 34 m²
 pozemku parc. č. KN-C 8979/2 – trvalé trávne porasty o výmere 58 m²
vytvorených na základe geometrického plánu č. 13/2014 vyhotoveného dňa 5. 11. 2014
Jozefom Stročkom, Geodetické práce, IČO: 37207334, s miestom podnikania Čadca, Horná
ulica č. 2580, autorizačne overeného Ivanom Goralkom dňa 5. 11. 2014 a úradne overeného
Ing. Jozefom Polkom za Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor, pod č. 1254/2014 dňa
26. 11. 2014, a to z časti pozemku parc. č. KN-C 8978 – orná pôda o výmere 656 m2 a z časti
pozemku parc. č. KN-C 8979 – trvalé trávne porasty o výmere 945 m2 zapísaných na LV č.
11222 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre okres Čadca, obec
Čadca, katastrálne územie Čadca,
do výlučného vlastníctva Mesta Čadca, IČO: 00 313 971, so sídlom Čadca, Námestie
slobody 30;
h) spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/264 a 13/1408 od Márie Urbankovej, bytom Čadca,
Podzávoz 413, na nehnuteľnostiach:
 pozemku parc. č. KN-C 8975/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 745 m²
 pozemku parc. č. KN-C 13777/47 – ostatné plochy o výmere 697 m²
vytvorených na základe geometrického plánu č. 13/2014 vyhotoveného dňa 5. 11. 2014
Jozefom Stročkom, Geodetické práce, IČO: 37207334, s miestom podnikania Čadca, Horná
ulica č. 2580, autorizačne overeného Ivanom Goralkom dňa 5. 11. 2014 a úradne overeného
Ing. Jozefom Polkom za Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor, pod č. 1254/2014 dňa
26. 11. 2014, a to z časti pozemku parc. č. KN-E 6278/1 – orná pôda o výmere 52079 m²
zapísaného na LV č. 13515 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre
okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,
do výlučného vlastníctva Mesta Čadca, IČO: 00 313 971, so sídlom Čadca, Námestie
slobody 30;
i) spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/264 a 13/1408 od Jozefíny Ščuryovej, bytom Čadca,
Milošová 1619, na nehnuteľnostiach:
 pozemku parc. č. KN-C 8975/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 745 m²
 pozemku parc. č. KN-C 13777/47 – ostatné plochy o výmere 697 m²
vytvorených na základe geometrického plánu č. 13/2014 vyhotoveného dňa 5. 11. 2014
Jozefom Stročkom, Geodetické práce, IČO: 37207334, s miestom podnikania Čadca, Horná
ulica č. 2580, autorizačne overeného Ivanom Goralkom dňa 5. 11. 2014 a úradne overeného
Ing. Jozefom Polkom za Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor, pod č. 1254/2014 dňa
26. 11. 2014, a to z časti pozemku parc. č. KN-E 6278/1 – orná pôda o výmere 52079 m²
zapísaného na LV č. 13515 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre
okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,
do výlučného vlastníctva Mesta Čadca, IČO: 00 313 971, so sídlom Čadca, Námestie
slobody 30;
j) spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/396 od Mgr. Terézie Švaňovej, bytom Čadca,
Podzávoz 413, na nehnuteľnostiach:
 pozemku parc. č. KN-C 8975/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 745 m²
 pozemku parc. č. KN-C 13777/47 – ostatné plochy o výmere 697 m²
vytvorených na základe geometrického plánu č. 13/2014 vyhotoveného dňa 5. 11. 2014
Jozefom Stročkom, Geodetické práce, IČO: 37207334, s miestom podnikania Čadca, Horná
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ulica č. 2580, autorizačne overeného Ivanom Goralkom dňa 5. 11. 2014 a úradne overeného
Ing. Jozefom Polkom za Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor, pod č. 1254/2014 dňa
26. 11. 2014, a to z časti pozemku parc. č. KN-E 6278/1 – orná pôda o výmere 52079 m²
zapísaného na LV č. 13515 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom, pre
okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,
do výlučného vlastníctva Mesta Čadca, IČO: 00 313 971, so sídlom Čadca, Námestie
slobody 30.
Podmienky darovania:
1. Darkyne uhradia správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetným
nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností.
D/ U k l a d á
1. Oddeleniu ekonomickému a správy majetku Mestského úradu Čadca pripraviť všetky
podklady pre spracovanie návrhu darovacej zmluvy.
2. Právnemu oddeleniu Mestského úradu Čadca spracovať návrh darovacej zmluvy
a prerokovať ho s darkyňami.
Hlasovanie: ZA
: 24
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 12. februára 2015 číslo 24/2015
K bodu: Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
správu o zmene uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 62/2012 zo dňa 24. 5. 2012.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
ide o uznesenie, ktoré sa týka odpredaja pozemkov vo výlučnom vlastníctve Mesta Čadca, IČO:
00 313 971, so sídlom Čadca, Námestie slobody 30, do bezpodielového spoluvlastníctva
manţelov – nadobúdateľov Štefana Hluška a Oľgy Hluškovej, bytom Raková, U Gala 328.
C/ S c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 62/2012 zo dňa 24. 5. 2012
nasledovne:
A/ v bode C/ písm. a) sa slová „Katastrálnym úradom v Ţiline, Správou katastra Čadca“
nahrádzajú slovami „Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom“.
B/ v bode C/ písm. b) v prvej vete sa slová „zastavané plochy a nádvoria“ nahrádzajú slovom
„záhrady“.
C/ v bode C/ písm. b) sa slová „Katastrálnym úradom v Ţiline, Správou katastra Čadca“
nahrádzajú slovami „Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom“.
Hlasovanie: ZA
: 24
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 12. februára 2015 číslo 25/2015
K bodu: Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
správu o zmene uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 100/2014 zo dňa
6. 11. 2014.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
ide o uznesenie, ktoré sa týka zámeny pozemkov vo výlučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti
EDO-TRADING, s.r.o., IČO: 36 869 996, so sídlom Čadca, Slovanská cesta 203, za pozemky vo
výlučnom vlastníctve Mesta Čadca, IČO: 00 313 971, so sídlom Čadca, Námestie slobody 30.
C/ S c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 100/2014 zo dňa 6. 11. 2014
nasledovne:
A/ v bode C/ v časti „Podmienky zámeny“ sa dopĺňa text s nasledovným znením:
 „Mesto Čadca, IČO: 00 313 971, so sídlom Čadca, Námestie slobody 30, berie na
vedomie, ţe na pozemku parc. č. KN-C 2660/8 viazne vecné bremeno v súlade s § 11
ods. 1 a ods. 8 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré spočíva v
práve uloţenia inţinierskych sietí a v práve vstupu, prechodu a prístupu na tieto
pozemky v ktoromkoľvek čase a ročnom období mechanizmami, ako aj oprávnenými
pracovníkmi v rozsahu podľa GP č. 77b/2013 a vo vykonávaní na predmetných
nehnuteľnostiach povolených činností potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy
alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa stavebných predpisov, v prospech
Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia, a.s., IČO: 36 442 151, so sídlom Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Ţilina.
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Obchodná spoločnosť EDO-TRADING, s.r.o., IČO: 36 869 996, so sídlom Čadca,
Slovanská cesta 203, berie na vedomie, ţe na pozemku parc. č. KN-C 2660/1, z časti
ktorého boli vytvorené pozemky parc. č. KN-C 2660/9 a 2660/10, viazne vecné bremeno
v súlade s § 11 ods. 1 a ods. 8 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,
ktoré spočíva v práve uloţenia inţinierskych sietí a v práve vstupu, prechodu a prístupu
na tieto pozemky v ktoromkoľvek čase a ročnom období mechanizmami, ako aj
oprávnenými pracovníkmi v rozsahu podľa GP č. 77b/2013 a vo vykonávaní na
predmetných nehnuteľnostiach povolených činností potrebných na zabezpečenie
prevádzky sústavy alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa stavebných
predpisov, v prospech Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia, a.s., IČO: 36 442 151,
so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Ţilina.“

Hlasovanie: ZA
: 21
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 12. februára 2015 číslo 26/2015
K bodu: Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
správu o zmene uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 187/2010 zo dňa
1. 10. 2010.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
ide o uznesenie, ktoré sa týka nájmu nebytových priestorov budovy súp. č. 30 Mestského úradu
Čadca (bývalé garáţe, podľa stavebnej PD budovy - časť prízemia, miestnosti č. 7, 13, 14, 15)
o celkovej výmere 70 m2, v ktorých je zriadená cukráreň s rýchlym občerstvením a predajom
mliečnych výrobkov, vo výlučnom vlastníctve Mesta Čadca, IČO: 00 313 971, so sídlom Čadca,
Námestie slobody 30, nájomcovi Zuzana Dejová - DEJ-KUP, IČO: 45604312, s miestom
podnikania Čadca, Horelica 302.
C/ S c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 187/2010 zo dňa 1. 10. 2010
nasledovne:
A/ v bode C/ sa slová „výška ceny nájmu – 36,80 €/m2/rok“ nahradia slovami „výška
nájomného – 25,00 €/m2 ročne“.
B/ v bode C/ sa dopĺňa text s nasledovným znením:
„Podmienky nájmu:
1. Úprava výšky nájomného je stanovená od 1. 3. 2015.
2. Nájomca pri podpise dodatku k nájomnej zmluve, ktorého predmetom bude zmena výšky
nájomného, sa preukáţe, ţe má vyrovnané všetky podlţnosti vyplývajúce z nájomnej
zmluvy uzatvorenej dňa 26. 10. 2010 medzi Zuzanou Dejovou – DEJ-KUP, Čadca
a Mestom Čadca.
3. Nájomné sa bude kaţdoročne jednostranne zo strany Mesta Čadca ako prenajímateľa
upravovať o percentuálnu výšku miery inflácie.“
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D/ U k l a d á
1. Oddeleniu ekonomickému a správy majetku Mestského úradu Čadca pripraviť všetky
podklady pre spracovanie návrhu dodatku k nájomnej zmluve.
2. Právnemu oddeleniu Mestského úradu Čadca spracovať návrh dodatku k nájomnej zmluve a
prerokovať ho s nájomcom.
Hlasovanie: ZA
: 23
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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