UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. novembra 2012 číslo 99/2012
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: 21
c) overovateľov zápisnice
Hlasovanie: ZA: 20
d) pracovné predsedníctvo:

PROTI: 0

ZDRŢAL SA: 0

Ing. Rudolf Cyprich
PaedDr. Mária Blendovská
PROTI: 0

ZDRŢAL SA: 1

Ing. Peter Laš
Mgr. Eduard Gábriš
PROTI: 0

ZDRŢAL SA: 1

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca
Ing. František Prívara, zástupca primátora Mesta Čadca
Ing. Rudolf Cyprich, zástupca primátora Mesta Čadca
Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca
PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. novembra 2012 číslo 100/2012
K bodu: Aktualizácia zloţenia komisií pri MZ v Čadci.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
aktualizáciu zloţenia komisií pri MZ v Čadci v zmysle Rokovacieho poriadku komisií pri
MZ v Čadci za účelom sfunkčnenia ich celkovej činnosti, z dôvodov realizovaných zmienneúčasti ich členov na rokovaniach komisie, úmrtia a vzdania sa členstva zo strany
jednotlivých členov.
B/ S ch v a ľ u j e
aktualizáciu zloţenia komisií pri MZ v Čadci v zmysle predloţeného menovitého návrhu,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť materiálu.
Hlasovanie: ZA
: 21
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 2

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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Mestské zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie


Komisia finančná



Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu a mestských podnikov



Komisia výstavby, územného plánovania a investičných činností



Komisia dopravy a správy mestských komunikácií



Komisia ţivotného prostredia a odpadového hospodárstva



Komisia školstva



Komisia mládeţe a športu



Komisia sociálna, zdravotná a bytová



Komisia pre prevenciu protispoločenskej činnosti



Komisia kultúry



Komisia cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov



Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov

Komisia finančná
Predseda
Ing. Peter LAŠ

Poslanci
1.

Ing. Rudolf CYPRICH

2.

Mgr. Ing. Jozef VRAŢEL

3.

Ing. Ján DROBIL

Externí
1.

Ing. Peter KRKOŠKA

2.

Ing. Rudolf MAREC, PhD.

3.

Ing. Jozef KRÁĽ

4.

Ing. Marián FRANEK

5.

Bc. Jana KRÁĽOVÁ
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Sekretár
Ing. Alojz Kozoň

Komisia podnikateľskej činnosti, obchodu a mestských podnikov
Predseda
Ing. František PRÍVARA

Poslanci
1.

JUDr. Ján MACURA

2.

Mgr. Ing. Jozef VRAŢEL

3.

František KUČÁK

Externí
1.

Ing. Peter LARIŠ

2.

Mgr. Marcel ŠULO

3.

Jozef KONDEK st.

4.

Miroslav KLIEŠTIK

5.

Mgr. Jozef KLIEŠTIK

6.

Marián PALÚCH

7.

Pavol MICHALINA

8.

Ing. Dušan HALUŠKA

Sekretár
Margita Švábiková

Komisia výstavby, územného plánovania a investičných činností
Predseda
Mgr. Jozef PAJER

Poslanci
1.

JUDr. Ján MACURA

2.

František KUČÁK

3.

Mgr. Rastislav KALIČÁK

4.

Ing. Vladimír HRUŠKA
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Externí
1.

Jozef BELEŠ

2.

Miroslav BUKOVAN

3.

Ing. Marián FRANEK

4.

Ing. Anton HUSÁR

5.

Ing. Stanislav MIKOVČÁK

6.

JUDr. Vladimír DURAJ

7.

Ján TURŇA

Sekretár
Ing. František Ščury

Komisia dopravy a správy mestských komunikácií
Predseda
Mgr. Michal DURAJ

Poslanci
1.

JUDr. Ján MACURA

2.

Ing. Ján DROBIL

Externí
1.

Jozef BELEŠ

2.

Ing. Ivan ROŠTÁR

3.

Ing. Peter LARIŠ

4.

Mgr. Marcel ŠULO

5.

Peter ŠUTÁK

6.

Ing. Ján KLIMEK

7.

Michal VISLOCKÝ

8.

Bc. Peter BENKO

Sekretár
Ing. Ferdinand Gonščák
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Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva
Predseda
PaedDr. Jaroslav VELIČKA

Poslanci
1.

JUDr. Ján MACURA

2.

Pavol ŠTRBA

Externí
1.

JUDr. Peter JAKUBČÁK

2.

Ing. Richard PRÍVARA

3.

Ing. Štefan ČEČOTKA

Sekretár
Ing. Emília Ďuranová

Komisia školstva
Predseda
Mgr. Martin KLIMEK

Poslanci
1.

Mgr. Eduard GÁBRIŠ

2.

PaedDr. Mária BLENDOVSKÁ

3.

Mgr. Jana KRKOŠKOVÁ

Externí
1.

Ing. Peter KRKOŠKA

2.

Mgr. Viola LIPTÁKOVÁ

3.

Pavol LIŠČÁK

4.

Mgr. Margita MASNICOVÁ

5.

Mgr. Miriam PETRÍKOVÁ

6.

PaedDr. Renáta RIŠIANOVÁ

7.

PaedDr. Slavomír GONEK

8.

Mgr. Katarína ŠKOLOVÁ

9.

Mgr. Miroslava MINÁRIKOVÁ
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Sekretár
Mgr. Marián Fúrik

Komisia mládeže a športu
Predseda
Mgr. Eduard GÁBRIŠ

Poslanci
1.

JUDr. Ján MACURA

2.

Vladimír MALÍK

Externí
1.

Ján PRÍVARA

2.

Pavol KRÁĽ

3.

Štefan GREČMAL

4.

Mgr. Miriam BZDILÍKOVÁ

5.

Mgr. Marián MAJÁK

6.

Stanislav ČINGER

7.

Ing. Elena GRAMBLIČKOVÁ

8.

Bc. Mária ČAMBOROVÁ

9.

PhDr. Peter JURGA

10.

Mgr. František UJHÁZI

Sekretár
Mgr. Marián Fúrik

Komisia sociálna, zdravotná a bytová
Predseda
Ing. Milan LIŠČÁK

Poslanci
1.

Mgr. Michal DURAJ

2.

Oľga KOSTKOVÁ
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3.

Vladimír MALÍK

4.

Mgr. Ing. Jozef VRAŢEL

Externí
1.

PhDr. Eva LARIŠOVÁ

2.

PhDr. Emília HANULÁKOVÁ

3.

MUDr. Ľubica POLÁKOVÁ

4.

Bc. Veronika KUCHYŇÁROVÁ

5.

Ľudmila KOPAČKOVÁ

6.

Mgr. Mária LIŠTVANOVÁ

7.

Mgr. Erika MURČOVÁ

8.

PhDr. Peter JURGA

Sekretár
Ing. Boţena Cvečková

Komisia pre prevenciu protispoločenskej činnosti
Predseda
JUDr. Ján MACURA

Poslanci
1.

MUDr. Jozef KANABA

2.

Mgr. Rastislav KALIČÁK

3.

Ing. Vladimír HRUŠKA

Externí
1.

JUDr. Peter SLOVJAK

2.

František JARABICA

3.

Mgr. Jaroslav KUSKA

4.

JUDr. Vladimír DURAJ

5.

Roman KRUPÍK

Sekretár
Mgr. František Linet
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Komisia kultúry
Predseda
Mgr. Martin KLIMEK

Poslanci
1.

Mgr. Viera STRÝČKOVÁ

2.

Oľga KOSTKOVÁ

3.

Mgr. Jana KRKOŠKOVÁ

4.

Ing. Peter GLASNÁK

Externí
1.

Mgr. Mária HÚŠŤAVOVÁ

2.

Jozef PRENGEL

3.

Miroslav ĎURICA

4.

Jozef MUNDIER

5.

Mgr. Peter BERNÁT

6.

Dana KUDELOVÁ

Sekretár
Mgr. Katarína Šulganová

Komisia cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov
Predseda
MUDr. Anna KORDULIAKOVÁ

Poslanci
1.

PaedDr. Mária BLENDOVSKÁ

2.

Vladimír MALÍK

Externí
1.

Mgr. Peter BERNÁT

2.

Jozef LIKAVČAN

3.

Ing. Igor HUSÁK

4.

Ing. Peter LARIŠ
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5.

Mgr. Marcel ŠULO

6.

Mgr. Miriam BZDILÍKOVÁ

Sekretár
RNDr. Miloslav Šulgan, CSc.

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
verejných funkcionárov
V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Predseda
Mgr. Michal DURAJ

Poslanci
1.

PaedDr. Mária BLENDOVSKÁ

2.

Vladimír MALÍK

3.

Mgr. Ing. Jozef VRAŢEL

4.

Mgr. Jozef PAJER

5.

Ing. Milan LIŠČÁK
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. novembra 2012 číslo 101/2012
K bodu: Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou MŠ-Milošová
a sadzba nájomného za prenájom MI.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou MŠ-Milošová
a sadzbu nájomného za prenájom MI.
B/ S c h v a ľ u j e
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska s umelou trávou MŠ-Milošová
a sadzbu nájomného za prenájom MI s účinnosťou od 15.11.2012.
Hlasovanie: ZA
: 21
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 1

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO
IHRISKA S UMELOU TRÁVOU MŠ – MILOŠOVÁ
A VÝŠKA NÁJOMNÉHO ZA PRENÁJOM MI
Čl. 1

Úvodné ustanovenia
1. Multifunkčné ihrisko ( ďalej len „ MI“ ) sa nachádza v tesnej blízkosti areálu
Materskej školy v Milošovej na pozemku parc..č. KN 8562/1- zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2 860 m2 v k.ú. Čadca. Ide o ihrisko s umelou trávou,
oplotením, mantinelmi, osvetlením a ostatným vybavením pre viaceré loptové hry
rozmerov 18x36m a slúţi na športovanie a pohybové aktivity záujemcom o jeho
vyuţitie. Zároveň slúţi na vyučovanie telesnej výchovy, prevádzkovanie aktivít
obyvateľov a mládeţe mesta Čadca.
2. Vlastníkom MI je Mesto Čadca, IČO: 00 313 971, so sídlom Mestský úrad,
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca.
3. Prevádzkovateľom a správcom MI je Mesto Čadca ( ďalej len
„ prevádzkovateľ“ ).
4. Prevádzkovateľ poverí správcovstvom (ďalej len „ zodpovedné osoby“), ktoré budú
zabezpečovať prevádzku MI.
5. Priestorom MI sa rozumie oplotený a uzamknutý areál MI spolu s hracou plochou
vybavenou umelou trávou, športovými a pomocnými zariadeniami (mantinely,
bránky, stoţiare, osvetlenie, oplotenie), spevnené, trávnaté, komunikačné
a obsluţné plochy .
6. Uţívateľom sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI za účelom
vykonávania športových aktivít ( ďalej len „ uţívateľ“) so súhlasom prevádzkovateľa
MI.

Čl. 2

Všeobecné ustanovenia
1. Kaţdý uţívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto Prevádzkovým poriadkom (ďalej
len“ prevádzkový poriadok“) a dodrţiavať ho.
2. MI poskytuje široké moţnosti pre rôzne športové aktivity (letné a zimné), a to
najmä: malý futbal, volejbal, basketbal, hádzanú, nohejbal, tenis, hokej.
3. Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov
loptových hier, vykonávanie viacerých druhov športu zaloţených na princípe
súťaţivosti (súťaţné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov a zamestnancov v
rámci športových dní, branno-športových aktivít, prípadne individuálne športové
aktivity jednotlivcov, kolektívov a pod. ).
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Čl. 3

Organizačné ustanovenia
1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môţe na MI vykonávať
kaţdý uţívateľ výhradne na vlastné riziko. Týmto ustanovením sa neobmedzuje
povinnosť dodrţiavať platný prevádzkový poriadok.
2. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko určené podľa
čl. 2, bod 2 a 3 a čl.3 ods. 1 tohto prevádzkového poriadku.
3. Deti do 15 rokov sa môţu v priestore MI pohybovať len v sprievode a pod
dohľadom dospelej osoby.

4. Užívateľ je povinný:
- dodrţiavať prevádzkový poriadok ,
- oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom ešte pred vstupom do
priestoru MI,
- riadiť sa pokynmi správcu, po neuposlúchnutí jeho pokynov môţe byť
uţívateľ z priestoru MI vykázaný. Meno správcu je uvedené
na vstupnej tabuli MI, na ktorej je zároveň vyvesený aj prevádzkový
poriadok,
- správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme
na zdraví, alebo poškodeniu majetku mesta Čadca. Uţívateľ je plne
zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením, za maloletú osobu
zodpovedá jej zákonný zástupca,
- bezodkladne nahlásiť správcovi prípadné škody na zariadení v celom priestore MI a jeho areálu,
- vstupovať (vystupovať) na plochu ( z plochy) MI výhradne cez koridory na to
určené, vstupné brány, nachádzajúce sa na severovýchodnej strane hracej
plochy ihriska,
- pri vstupe na plochu MI pouţívať vhodnú športovú obuv. Odporúčaná je obuv
označená: „SPORTING SHOES FOR ARTIFICIAL PITCH“,
- v priestore MI a v jeho okolí udrţiavať čistotu a poriadok,
- bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru a plochy MI,
- dodrţiavať zásady slušného správania a zamedziť vzniku neprimeranému hluku.

5. Je prísne zakázané:
- vodiť psov a iné zvieratá do priestoru MI,
- pohybovať sa, jazdiť na bicykloch a kolieskových korčuliach v celom
priestore MI,
- v celom priestore MI fajčiť a poţívať alkoholické nápoje vrátane toxických,
omamných a psychotropných látok,
- vstupovať na plochu MI so zmrzlinou, nápojmi či potravinami,
- pouţívať sklenené fľaše a nádoby v priestore MI,
- prinášať do priestoru MI zábavnú pyrotechniku, zbrane, strelivo, horľavé
látky a chemikálie,
- pouţívať kopačky a inú obuv so štupľami, topánky s podpätkom,
- preliezať a preskakovať mantinely MI.
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Čl. 4

Prevádzkové ustanovenia
1. Prevádzkové hodiny vyuţívania MI pre jednotlivé kategórie sú obsahom prílohy č.1
tohto prevádzkového poriadku.
2. Prednostné uţívanie – poradie pri tvorbe harmonogramu vyuţitia MI :
- MI je prednostne k dispozícii pre aktivity Mesta Čadca, jeho príspevkových
organizácií, Mestskej polície Čadca, škôl v pôsobnosti Mesta Čadca a ich
zariadení,
- dlhodobé prenájmy (spravidla na obdobie školského roka alebo kalendárneho
roka),
- záujemcovia bez rezervácie – deti a mládeţ do 18 rokov.
3. Počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja je ihrisko k dispozícii na základe
priebeţných poţiadaviek uţívateľov. Tieto poţiadavky sa uplatňujú objednávkou u
prevádzkovateľa - povereného správcu ihriska.
4. Prevádzkovateľ má vyhradené právo operatívne upraviť prevádzkové hodiny podľa
záujmu uţívateľov.
5. V prípade nevyuţitia MI uţívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým
poriadkom môţu so súhlasom správcu MI vyuţívať aj záujemcovia z inej
kategórie.
6. Rezerváciu MI je potrebné dohodnúť vopred s prevádzkovateľom / správcom MI.
7. Nájomné za uţívanie MI sa bude platiť v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy podľa
podmienok dohodnutých v tejto zmluve, a to v hotovosti do pokladne
nachádzajúcej sa na MsÚ, Námestie Slobody 30, Čadca v úradných hodinách:
Pondelok
8:00 – 15:30 hod.
Utorok
8:00 – 15:30 hod.
Streda
8:00 – 16:30 hod.
Piatok
8:00 – 14:30 hod.,
resp. bezhotovostným prevodom na účet prevádzkovateľa vedeného vo VÚB,
a.s., č. účtu 7224-322/0200.
Správca MI vedie evidenciu o pouţívaní MI a o nájomnom .

Čl. 5

Tiesňové volania
Telefónne linky pre záchranné sluţby:






112 tiesňové volanie
150 hasičská a záchranná sluţba
155 záchranná zdravotnícka sluţba
158 polícia
4332133,159 mestská polícia
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Čl. 6

Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Nájomné inkasované do dňa účinnosti prevádzkového poriadku sa povaţuje za
nájomné podľa tohto predpisu.
2. Kontrolu nad dodrţiavaním ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva:
a) prevádzkovateľ MI alebo ním poverený zamestnanec a správca,
b) príslušníci Mestskej polície Čadca.

V Čadci, 18. 10. 2012

Ing. Milan G U R A
primátor mesta
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PREVÁDZKOVÉ HODINY MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA S UMELOU TRÁVOU
A VÝŠKA NÁJOMNÉHO ZA PRENÁJOM MI MŠ - MILOŠOVÁ
PRÍLOHA č. 1
Prevádzkové hodiny MI:
Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov).
08:00 hod. – 12:00 hod. školy , školské zariadenia
14:00 hod. – 16:00 hod. deti a mládeţ do 18 rokov
16:00 hod. – 21:00 hod. mládeţ od 15 rokov, dospelí, rezervácie
Pondelok – Piatok (počas prázdnin a sviatkov).
09:00 hod. – 16:00 hod. deti a mládeţ do 18 rokov
16:00 hod. – 21:00 hod. rezervácie ( uţívatelia nad 18 rokov )
Sobota-Nedeľa
09:00 hod. – 12:00 hod.. rezervácie (uţívatelia nad 18 rokov)
13:00 hod. – 16:00 hod. deti a mládeţ do 18 rokov
16:00 hod. – 21.00 hod. rezervácie (uţívatelia nad 18 rokov)
Deti a mládeţ do 18 rokov v čase pre nich vyhradenom, ţiaci ZŠ a školských zariadení
v čase vyučovania sú oprávnení uţívať MI bezodplatne.
Výška nájomného za prenájom MI:
5 ,- EUR/1hod. počet hráčov 6 a menej
 uţívateľ nad 18 rokov s trvalým pobytom v meste Čadca,
 člen spoločenskej, záujmovej, športovej organizácie so sídlom v meste Čadca.
8,- EUR /1 hod. počet hráčov 7 a viac
 uţívateľ nad 18 rokov s trvalým pobytom v meste Čadca,
 člen spoločenskej, záujmovej, športovej organizácie so sídlom v meste Čadca.
10,- EUR /1 hod.
 uţívateľ s trvalým pobytom mimo mesta Čadca.
25,-EUR/1 deň
 uţívateľ v prípade celodennej objednávky s trvalým pobytom v meste Čadca,
s trvalým pobytom mimo mesta Čadca.
V prípade pouţitia osvetlenia na MI bude v nájomnej zmluve dojednaný poplatok za
odber elektrickej energie 1,- EURO/1 hod.
V Čadci, 18.10. 2012
......................................................
Ing. Milan G U R A
primátor mesta
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. novembra 2012 číslo 102/2012
K bodu: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školského zariadenia za školský rok 2011/2012.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školského zariadenia za školský rok 2011/2012.
B/ B e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
školského zariadenia za školský rok 2011/2012.
Hlasovanie: ZA
: 19
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 2

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. novembra 2012 číslo 103/2012
K bodu: Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č.76/2008 o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Centra voľného
času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č.76/2008 o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Centra voľného času
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca.
B/ S c h v a ľ u j e
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č.76/2008 o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Centra voľného času v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca s účinnosťou od 01.01.2013.
Hlasovanie: ZA
: 19
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 2

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. novembra 2012 číslo 104/2012
K bodu: VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia za opatrovateľskú
sluţbu.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia za opatrovateľskú
sluţbu.
B/ S c h v a ľ u j e
VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia za opatrovateľskú
sluţbu s účinnosťou od 01.12.2012.
Hlasovanie: ZA
: 22
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. novembra 2012 číslo 105/2012
K bodu: Mestský operačný plán zimnej údrţby pre zimné obdobie 2012/2013.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
Mestský operačný plán zimnej údrţby pre zimné obdobie 2012/2013.
B/ S c h v a ľ u j e
vykonávanie zimnej údrţby podľa Mestského operačného plánu zimnej údrţby pre zimné
obdobie 2012/2013.
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 15. novembra 2012 číslo 106/2012
K bodu: Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovým a rozpočtovým organizáciám
Mesta Čadca.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
správu o zverení majetku Mesta Čadca príspevkovým a rozpočtovým organizáciám Mesta
Čadca.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
ide o nehnuteľný majetok, ktorý bude spravovať príslušná príspevková resp. rozpočtová
organizácia Mesta Čadca zriadená na plnenie úloh Mesta Čadca.
C/ S c h v a ľ u j e
zverenie majetku Mesta Čadca do správy nasledovným
organizáciám Mesta Čadca:

rozpočtovým a príspevkovým

a) Základnej umeleckej škole Jozefa Potočára Čadca, so sídlom, Čadca, Školská č. 945,
IČO: 37 812 459, dňom 01. 12. 2012, a to:
 Prestavba, prístavba a nadstavba ZUŠ
obst. cena 359 644,87 €
v k. ú. Čadca v celkovej obstarávacej cene 359 644,87 €, z dôvodu zabezpečenia jej uţívania
a prevádzkovania.
b) Základnej škole J. A. Komenského Čadca, so sídlom, Čadca, Komenského č. 752,
IČO: 37 812 513, dňom 01. 12. 2012, a to:
 32-triedna ZŠ Kýčerka – Čadca - pavilón telocvičňa
obst. cena 1 103 702,73 €
v k. ú. Čadca v celkovej obstarávacej cene 1 103 702,73 €, z dôvodu zabezpečenia jej
uţívania a prevádzkovania.
c) Mestskému podniku sluţieb Čadca, so sídlom Čadca, Podzávoz č. 284, IČO: 00 183 326,
dňom 01. 12. 2012, a to:
 HBV Čadca-Kýčerka, II. etapa - Technická vybavenosť
obst. cena 683 326,68 €
 2 detské ihriská na ul. SNP a v Martinkovom Potoku
obst. cena
24 915,81 €
v k. ú. Čadca v celkovej obstarávacej cene 708 242,49 €, z dôvodu zabezpečenia ich
uţívania a prevádzkovania.
d) Mestskému podniku sluţieb Čadca, so sídlom Čadca, Podzávoz
udelenia súhlasu Ministerstva ŢP SR, a to:
 Vaňový kontajner kovový SM 10 m3 modrý (5 ks)
 Vaňový kontajner kovový SM 10 m3 zelený (5 ks)
 Veľkoobjemový kontajner kovový ABR 30 m3 (6 ks)
 Kontajner plastový MGB 1100 l modrý (150 ks)
 Kontajner plastový MGB 1100 l ţltý (150 ks)

č. 284, IČO: 183326, dňom
obst. cena
obst. cena
obst. cena
obst. cena
obst. cena

8 449,00 €
6 307,00 €
24 990,00 €
28 381,50 €
25 794,00 €
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Kontajner plastový bio MGB 1100 l hnedý (150 ks)
obst. cena
27 757,50 €
Kontajner plastový bio CLD 240 l hnedý (1 000 ks)
obst. cena
30 350,00 €
Kontajner sklolaminátový GFB 1500 l zelený (350 ks)
obst. cena 132 447,00 €
Biokompostér plastový Thermoking 900 l (1 000 ks)
obst. cena
63 070,00 €
Počítač stolový, LCD monitor s príslušenstvom
obst. cena
1 580,00 €
Software – odvoz odpadu
obst. cena
21 676,80 €
Vozidlo Iveco Daily s plošinou PM OIL Steel Snace 2010
Compakt (CA764BY)
obst. cena 104 556,00 €
 Vozidlo Iveco Daily s lisovacou nadstavbou LN BIO 6000
ROS ROCS typ Cross 7(CA769BY)
obst. cena 104 359,20 €
 Vozidlo Iveco Trakker jednoramenným naťah. kontajnerov
s hydraulickou rukou LIV (CA760BY)
obst. cena 146 811,60 €
 Vozidlo Iveco Trakker s lineárnym presom ROS ROCA
typ Cross 18 s hydraulickou rukou PM 9,5 P(CA767BY)
obst. cena 214.233,20 €
 Mobilný čeľusťový drvič ROCKSTER R800
obst. cena 304 800,00 €
 Drvič drevenej hmoty (štiepkovač)
obst. cena
59 880,00 €
Kolesový traktor Zetor Forterra (CA770YD)
obst. cena
64 293,60 €
 Vlečka TN-09 na zber trávy
obst. cena
9 655,20 €
 Multifunkčný podvozok Reforn MULTI T9 s výbavou –
čelná kosa, čelný mulčovač, trojstranný sklápač, samostatný
zberací voz na zber trávy (CA805YD)
obst. cena 217 359,60 €
v celkovej obstarávacej cene 1 596 751,20 €, z dôvodu zabezpečenia ich uţívania a
prevádzkovania.
Podmienka zverenia správy:
a) K zvereniu majetku do správy Mestského podniku sluţieb Čadca uvedeného pod bodom
d) tohto uznesenia dôjde aţ po udelení súhlasu Ministerstva ţivotného prostredia SR.
D/ U k l a d á
1. Oddeleniu ekonomickému a správy majetku Mestského úradu Čadca pripraviť všetky podklady
pre spracovanie návrhu dodatku k zmluve o zverení majetku do správy.
2. Právnemu oddeleniu Mestského úradu Čadca spracovať návrh dodatku k zmluve o zverení
majetku do správy.
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 15. novembra 2012 číslo 107/2012
K bodu: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
dôvodovú správu a plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013.
B/ S ch v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013.
C/ P o v e r u j e
hlavného kontrolóra JUDr. Jána Klučku, vykonaním kontrolných akcií podľa plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok 2013.
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 15. novembra 2012 číslo 108/2012
K bodu: Správa o výsledkoch kontroly.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
správu o výsledkoch kontroly.
B/ B e r i e n a v e d o m i e
správu o výsledkoch kontroly.
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 15. novembra 2012 číslo 109/2012
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 odpredaji nehnuteľného majetku.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
 ide o nehnuteľný majetok, ktorý je pre Mesto Čadca prebytočný.
 Mestská rada Mesta Čadca na svojom zasadnutí dňa 11. 6. 2010 určila za spôsob prevodu –
prevod nehnuteľnosti podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu,
ţe prostredníctvom obchodných verejných súťaţí, ani priamym predajom sa predmetný
pozemok nepodarilo odpredať. Odpredaj pozemku na základe obchodnej verejnej súťaţe
a priamym predajom je časovo aj finančne náročný a ich opakovanie sa javí nehospodárne.
 Cena pozemku je stanovená znaleckým posudkom.
C/ R u š í
v plnom rozsahu uznesenie Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 67/2012 zo dňa
24. 5. 2012 z dôvodu nesúhlasu Ing. Ivety Pohančeníkovej s uzatvorením kúpnej zmluvy.
D/ S c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku:
 parc. č. KN-C 2908/31 – trvalé trávne porasty o výmere 768 m2,
zapísaného na LV č. 3053, vedenom Katastrálnym úradom v Ţiline, Správou katastra
Čadca, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,
do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Františka Krála, bytom Čadca, A. Bernoláka
2614/11,
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe prostredníctvom
obchodných verejných súťaţí, ani priamym predajom sa predmetný pozemok nepodarilo
odpredať a opakovaný odpredaj pozemku na základe obchodnej verejnej súťaţe a priamym
predajom je časovo aj finančne náročný a ich opakovanie sa javí nehospodárne, za kúpnu cenu
celkom 41 049,60 €.
Cena pozemku je stanovená znaleckým posudkom č. 71/2009 zo dňa 15. 10. 2009, ktorý
vypracoval znalec Ing. Jozef Kubanka, Čadca, Hurbanova 208:
768 m2 x 53,45 €/m2 = 41 049,60 €
Podmienky odpredaja:
1. Pozemok bude zastavaný v súlade s Územným plánom mesta Čadca.
2. Nadobúdateľ ako kupujúci si potrebné inţinierske siete a prístupové komunikácie vybuduje
na vlastné náklady.
3. Nadobúdateľ ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy uhradí časť nákladov spojených
s vypracovaním znaleckého posudku č. 71/2009 vo výške 15,36 €, ako aj časť nákladov
spojených s vypracovaním geometrického plánu č. 37209035-5/2009 vo výške 131,33 €.
4. Nadobúdateľ ako kupujúci uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva
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do katastra nehnuteľností.
5. Nadobúdateľ ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy zaplatí Mestu Čadca ako
predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve.
E/ U k l a d á
1. Oddeleniu ekonomickému a správy majetku Mestského úradu Čadca pripraviť všetky podklady
pre spracovanie návrhu kúpnej zmluvy.
2. Právnemu oddeleniu Mestského úradu Čadca spracovať návrh kúpnej zmluvy a prerokovať ho
s nadobúdateľom.
Hlasovanie: ZA
: 20
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. novembra 2012 číslo 110/2012
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 odpredaji nehnuteľného majetku.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
 ide o nehnuteľný majetok, ktorý je pre Mesto Čadca prebytočný.
 ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, ktoré sú súčasťou stavby „D3 Čadca –
obchvat preloţka cesty I/11“ – verejný záujem.
C/ R u š í
v plnom rozsahu uznesenie Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 27/2007 zo dňa
09. 02. 2007 a uznesenie Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 47/2007 zo dňa 30. 03. 2007
z dôvodu ich nesúladu s aktuálnym právnym stavom.
D/ S c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľností - pozemkov:
 parc. č. KN-C 107/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 121 m² v podiele 3/8,
zapísaného na LV č. 12908, vedenom Katastrálnym úradom v Ţiline, Správou katastra
Čadca, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,
 parc. č. KN-C 1754/61 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m²,
 parc. č. KN-C 1754/65 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 712 m²,
 parc. č. KN-C 1763/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m²,
 parc. č. KN-C 2504/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m²,
 parc. č. KN-C 2522/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m²,
zapísaných na LV č. 3053, vedenom Katastrálnym úradom v Ţiline, Správou katastra Čadca,
pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,
 parc. č. KN-C 1752/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 263 m², vytvorený
na základe geometrického plánu č. 106/2006-3 vyhotoveného dňa 30. 08. 2006 Geodéziou
Ţilina, a.s., prevádzka Čadca, autorizačne overeného Ing. Janou Fuljerovou dňa
11. 09. 2006 a úradne overeného Ing. Ladislavom Lorkom za Správu katastra Čadca
pod č. 923/06 zo dňa 29. 09. 2006, a to z časti pozemku parc. č. KN-E 12973/1 – orná pôda
o výmere 3580 m², zapísaného na LV č. 7026, vedenom Katastrálnym úradom v Ţiline,
Správou katastra Čadca, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,
 parc. č. KN-C 1764/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 405 m², vytvorený
na základe geometrického plánu č. 33/2012 vyhotoveného dňa 17. 10. 2012 Geodéziou
Čadca s.r.o., autorizačne overeného Ing. Janou Fuljerovou dňa 17. 10. 2012 a úradne
overeného Ing. Teréziou Targošovou za Správu katastra Čadca pod č. 959/2012 zo dňa
28. 10. 2012, a to z časti pozemku parc. č. KN-E 40208 – orná pôda o výmere 4593 m²,
zapísaného na LV č. 7026, vedenom Katastrálnym úradom v Ţiline, Správou katastra
Čadca, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,
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do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Slovenská republika - Slovenská správa ciest,
IČO: 003328, so sídlom Bratislava, Miletičova 19, v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, ktoré sú súčasťou stavby
„D3 Čadca – obchvat preloţka cesty I/11“ – verejný záujem, za cenu:
parc. č. KN-C 107/12 –
121 m2 x 45,57 €/m2 (podiel 3/8)
= 2 067,74 €
2
2
parc. č. KN-C 1754/61 –
55 m x 33,77 €/m (podiel 1/1)
= 1 857,35 €
parc. č. KN-C 1754/65 –
712 m2 x 33,77 €/m2 (podiel 1/1)
= 24 044,24 €
2
2
parc. č. KN-C 1763/5 –
36 m x 45,57 €/m (podiel 1/1)
= 1 640,52 €
2
2
parc. č. KN-C 2504/2 –
6 m x 33,77 €/m (podiel 1/1)
= 202,62 €
parc. č. KN-C 2522/2 –
12 m2 x 33,77 €/m2 (podiel 1/1)
= 405,24 €
2
2
parc. č. KN-C 1752/7 –
263 m x 33,77 €/m (podiel 1/1)
= 8 881,51 €
2
2
parc. č. KN-C 1764/5 –
405 m x 33,77 €/m (podiel 1/1)
= 13 676,85 €
Cena celkom:
= 52 776,07 €
Všeobecná hodnota pozemkov je stanovená v zmysle znaleckého posudku č. 39/2011
vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Smatanom, Hliny 1313/136, Povaţská Bystrica.
Podmienky odpredaja:
1. pred uzavretím kúpnej zmluvy uzavrieť dohodu o zrušení zmluvy č. 139/2007 – BZ o budúcej
kúpnej zmluve uzavretej dňa 24. 04. 2007 medzi Mestom Čadca ako budúcim predávajúcim
a Slovenskou republikou – Slovenskou správou ciest ako budúcim kupujúcim,
2. nadobúdateľ ako kupujúci zaplatí Mestu Čadca ako predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom
dohodnutým v kúpnej zmluve,
3. správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradí
kupujúci.
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E/ U k l a d á
1. Oddeleniu ekonomickému a správy majetku Mestského úradu Čadca pripraviť všetky podklady
pre spracovanie návrhu kúpnej zmluvy.
2. Právnemu oddeleniu Mestského úradu Čadca spracovať návrh kúpnej zmluvy a prerokovať ho
s kupujúcim.
F/ Ž i a d a
primátora mesta Čadca Ing. Milana Guru, uzavrieť dohodu o zrušení zmluvy č. 139/2007 –
BZ o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 24.04.2007.
Hlasovanie: ZA
: 18
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 1

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. novembra 2012 číslo 111/2012
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 zámene nehnuteľného majetku.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
ide o nehnuteľný majetok, ktorý je pre Mesto Čadca prebytočný.
C/ S c h v a ľ u j e
zámenu:
pozemkov v podielovom spoluvlastníctve JUDr. Ing. Pavla Malíka a JUDr. Evy Malíkovej,
bytom Čierne 1084, v podiele ½, a JUDr. Miroslava Stopku, bytom Čadca, Sládkovičova 1997,
v podiele ½,
 parc. č. KN-C 703/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2,
 parc. č. KN-C 703/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2,
vytvorených na základe geometrického plánu č. 91/2012 vyhotoveného dňa 24.10.2012 Jánom
Markuliakom – Geodet, Raková 1138, autorizačne overeného Ing. Janou Fuljerovou dňa
25.10.2012 a úradne overeného Ing. Teréziou Targošovou za Správu katastra Čadca pod č.
998/2012 zo dňa 12.11.2012, a to z časti pozemku parc. č. KN-C 703 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 112 m², zapísaného na LV č. 5608, vedenom Katastrálnym úradom v Ţiline,
Správou katastra Čadca, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,
za pozemky vo výlučnom vlastníctve Mesta Čadca, IČO: 00 313 971, so sídlom Čadca,
Námestie slobody 30, a to:
 parc. č. KN-C 701/21 – ostatné plochy o výmere 83 m²,
vytvorený na základe geometrického plánu č. 91/2012 vyhotoveného dňa 24.10.2012 Jánom
Markuliakom – Geodet, Raková 1138, autorizačne overeného Ing. Janou Fuljerovou dňa
25.10.2012 a úradne overeného Ing. Teréziou Targošovou za Správu katastra Čadca pod č.
998/2012 zo dňa 12.11.2012, a to z časti pozemku parc. č. KN-C 701/21 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 125 m², zapísaného na LV č. 3053, vedenom Katastrálnym úradom
v Ţiline, Správou katastra Čadca, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,
 parc. č. KN-C 1772/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2,
vytvorený na základe geometrického plánu č. 91/2012 vyhotoveného dňa 24.10.2012 Jánom
Markuliakom – Geodet, Raková 1138, autorizačne overeného Ing. Janou Fuljerovou dňa
25.10.2012 a úradne overeného Ing. Teréziou Targošovou za Správu katastra Čadca pod č.
998/2012 zo dňa 12.11.2012, a to z časti pozemku parc. č. KN-C 1772/8 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 10 m², zapísaného na LV č. 3053, vedenom Katastrálnym úradom
v Ţiline, Správou katastra Čadca, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,
 parc. č. KN-C 1772/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2,
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vytvorený na základe geometrického plánu č. 91/2012 vyhotoveného dňa 24.10.2012 Jánom
Markuliakom – Geodet, Raková 1138, autorizačne overeného Ing. Janou Fuljerovou dňa
25.10.2012 a úradne overeného Ing. Teréziou Targošovou za Správu katastra Čadca pod č.
998/2012 zo dňa 12.11.2012, a to z časti pozemku parc. č. KN-C 1772/7 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 126 m², zapísaného na LV č. 3053, vedenom Katastrálnym úradom
v Ţiline, Správou katastra Čadca, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe ide o usporiadanie majetkových
vzťahov k pozemkom pod miestnou komunikáciou a parkoviskom nachádzajúcimi sa na ulici
Slovenských dobrovoľníkov v Čadci, s finančným vyrovnaním.
Cena pozemkov je stanovená nasledovne:
1. cena pozemkov vo vlastníctve JUDr. Ing. Pavla Malíka, JUDr. Evy Malíkovej a
JUDr. Miroslava Stopku je 85,65 €/m2 v zmysle odborného posudku č. 05/2009
vyhotoveného znalcom Ing. Ladislavom Šimčiskom, Staškov 785, t. j. celková výmera
pozemkov je 66 m2 x 85,65 €/m2 = 5 652,90 €.
2. cena pozemkov vo vlastníctve Mesta Čadca je 85,65 €/m2 v zmysle odborného posudku
č. 05/2009 vyhotoveného znalcom Ing. Ladislavom Šimčiskom, Staškov 785, t. j. celková
výmera pozemkov je 117 m2 x 85,65 €/m2 = 10.021,05 €.
Rozdiel cien vo výške 4.368,15 € uhradia JUDr. Ing. Pavol Malík, JUDr. Eva Malíková
a JUDr. Miroslav Stopka na účet Mesta Čadca.
Podmienky zámeny:
 JUDr. Ing. Pavol Malík, JUDr. Eva Malíková a JUDr. Miroslav Stopka pri podpise
zámennej zmluvy uhradia Mestu Čadca rozdiel cien spôsobom dohodnutým v zámennej
zmluve,
 náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu uhradia zmluvné strany kaţdá v jednej
polovici,
 správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradia
zmluvné strany kaţdá v jednej polovici.
D/ U k l a d á
1. Oddeleniu ekonomickému a správy majetku Mestského úradu Čadca pripraviť všetky
podklady pre spracovanie návrhu zámennej zmluvy.
2. Právnemu oddeleniu Mestského úradu Čadca spracovať návrh zámennej zmluvy a prerokovať
ho s nadobúdateľmi.
Hlasovanie: ZA
: 11
PROTI
: 2
ZDRŢAL SA: 4
Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca

Poznámka: neschválené 3/5 väčšinou poslancov
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. novembra 2012 číslo 112/2012
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 odpredaji nehnuteľného majetku.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
 ide o nehnuteľný majetok, ktorý je pre Mesto Čadca prebytočný.
C/ S c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 5250 vedenom Katastrálnym úradom v Ţiline,
Správou katastra Čadca, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca, a to :
 nebytového priestoru č. 12-9 nachádzajúceho sa vo vchode A na prízemí obytného domu
súp. č. 1506 postaveného na pozemku parc. č. KN-C 528/1 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1020 m²,
 spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 6390/153943 priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu,
 spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 6390/153943 k pozemku parc. č. KN-C 528/1
do podielového spoluvlastníctva nadobúdateľov – vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 1506
na ulici Gočárovej v Čadci nasledovne:
1. Martina Čarnecká, bytom Čadca, Gočárova 1506 – v podiele 1/39 (byt č. 1)
2. Renáta Richterová, bytom Čadca, Gočárova 1506 – v podiele 1/39 (byt č. 3)
3. Marcel Homola a Jana Homolová, bytom Čadca, Gočárova 1506 – do bezpodielového
spoluvlastníctva manţelov – v podiele 1/39 (byt č. 4)
4. Adriána Boďová, bytom Čadca, Gočárova 1506 – v podiele 1/39 (byt č. 7)
5. Emília Kormancová, bytom Čadca, Gočárova 1506 – v podiele 1/39 (byt č. 8)
6. Marta Šotkovská, bytom Čadca, Gočárova 1506 – v podiele 1/39 (byt č. 9)
7. Ján Škorvánek, bytom Čadca, SNP 130 – v podiele 1/39 (byt č. 10)
8. Anna Trnková, bytom Čadca, Gočárova 1506 – v podiele 1/39 (byt č. 11)
9. Mesto Čadca, IČO: 00 313 971, so sídlom Čadca, Námestie slobody 30 – v podiele 1/39 (byt
č. 12)
10. Martin Jantoš, bytom Zborov nad Bystricou 561 – v podiele 1/39 (byt č. 13)
11. Eva Janíková, bytom Podvysoká 355, a Katarína Kubanková, bytom Čadca, Hurbanova
208/64 do podielového spoluvlastníctva, kaţdej v podiele 1/2 – v podiele 1/39 (byt č. 14)
12. Ondrej Pinčík a Anna Pinčíková, bytom Čadca, Gočárova 1506 do bezpodielového
spoluvlastníctva manţelov – v podiele 1/39 (byt č. 15)
13. Mgr. Gabriela Gärtnerová, bytom Čadca, Okruţná 100/13 – v podiele 1/39 (byt č. 16)
14. Janka Pavelková, bytom Čadca, Gočárova 1506 – v podiele 1/39 (byt č. 17)
15. Ľubica Stopková, bytom Čadca, Gočárova 1506 – v podiele 1/39 (byt č. 18)
16. Zita Sloviaková, bytom Čadca, Gočárova 1506 – v podiele 1/39 (byt č. 19)
17. Mária Králiková, bytom Čadca, Gočárova 1506 – v podiele 1/39 (byt č. 20)
18. Pavol Fonš, bytom Čierne 730 – v podiele 1/39 (byt č. 21)
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19. Terézia Kurková, bytom Čadca, Gočárova 1506 – v podiele 1/39 (byt č. 22)
20. Agnesa Kvašňovská, bytom Čadca, Gočárova 1506 – v podiele 1/39 (byt č. 23)
21. Emília Kowolowská, bytom Čadca, SNP 738 – v podiele 1/39 (byt č. 24)
22. Jozef Ramšík a Terézia Ramšíková, bytom Čadca, Gočárova 1506 – v podiele 1/39 (byt
č. 25)
23. Mária Čičková, bytom Čadca, Gočárova 1506 – v podiele 1/39 (byt č. 26)
24. Anton Škereň a Zdenka Škereňová, bytom Čadca, Gočárova 1506 – v podiele 1/39 (byt
č. 27)
25. Ľubomír Roman, bytom Čadca, Gočárova 1506 – v podiele 1/39 (byt č. 28)
26. Stanislav Kubinec, bytom Čadca, Gočárova 1506 – v podiele 1/39 (byt č. 29)
27. Štefan Tomek, bytom Čadca, Gočárova 1506 – v podiele 1/39 (byt č. 30)
28. Mgr. Daniela Cisáriková, bytom Čadca, Ul. 17. novembra 2700/16 – v podiele 1/39 (byt
č. 31)
29. Terézia Plačková, bytom Čadca, M. R. Štefánika 2556/32 – v podiele 1/39 (byt č. 32)
30. René Gamrot, bytom Čadca, Rázusova 2068/52, a Daniel Gamrot, bytom Čadca, Školská
2304/21do podielového spoluvlastníctva, kaţdému v 1/2 – v podiele 1/39 (byt č. 33)
31. Mgr. Mária Bzdilíková, bytom Raková 789 – v podiele 1/39 (byt č. 34)
32. Jozef Hruška, bytom Čadca, Horelica 467 – v podiele 1/39 (byt č. 35)
33. MUDr. Ľubomír Ţifčák, bytom Čadca, Gočárova 1506 – v podiele 1/39 (byt č. 36)
34. Ľuboslava Matejíková, bytom Čadca, Mierová 2163/4 – v podiele 1/39 (byt č. 37)
35. Angela Kotvasová, bytom Čadca, Gočárova 1506 – v podiele 1/39 (byt č. 38)
36. Ľubomír Roman, bytom Čadca, SNP 738/22 – v podiele 1/39 (byt č. 39)
37. Radoslav Surovka, bytom Čadca, Okruţná 106/61 – v podiele 1/39 (byt č. 40)
38. Ondrej Súčik a Anna Súčiková, bytom Čadca, Gočárova 1506 – v podiele 1/39 (byt č. 41)
39. Helena Jurgová, bytom Čadca, Gočárova 1506 – v podiele 1/39 (byt č. 42)
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, ţe v bytovom dome sa nenachádza
väčší priestor pre uskladnenie bicyklov, kočíkov a pod., za kúpnu cenu celkom 17.906,85 €.
Cena pozemku je stanovená znaleckým posudkom č. 85/2012 zo dňa 08. 10. 2012, ktorý
vypracoval znalec Ing. Vladimír Kubinec, Makov 65:
 nebytový priestor č. 12-9
16 084,77 €
 pomerná časť prislúchajúca k nebyt. priestoru – p. č. 528/1 (42,34 m2)
1 821,89 €
Cena celkom:
17 906,66 €
Cena na 1 byt: 13 650 : 39 =
350 €
Podmienky odpredaja:
1. Nadobúdateľ ako kupujúci uhradí časť nákladov spojených so spracovaním znaleckého
posudku, t. j. 2,56 €.
2. Nadobúdateľ ako kupujúci uhradí správny poplatok, resp. jeho časť za návrh na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
3. Nadobúdateľ ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy zaplatí Mestu Čadca ako
predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve.

D/ U k l a d á
1. Oddeleniu ekonomickému a správy majetku Mestského úradu Čadca pripraviť všetky podklady
pre spracovanie návrhu kúpnej zmluvy.
2. Právnemu oddeleniu Mestského úradu Čadca spracovať návrh kúpnej zmluvy a prerokovať ho
s nadobúdateľmi.
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Hlasovanie: ZA
: 16
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 4

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. novembra 2012 číslo 113/2012
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 odpredaji nehnuteľného majetku.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
ide o nehnuteľný majetok, ktorý je pre Mesto Čadca prebytočný.
C/ S c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku:
 parc. č. KN-C 2855/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2,
zapísaného na LV č. 3053, vedenom Katastrálnym úradom v Ţiline, Správou katastra
Čadca, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,
do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Miroslava Kubicu, bytom Čadca, Rieka č. 2645,
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, nakoľko sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctva
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a vyuţitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou, za kúpnu cenu celkom 435,00 €.
Kúpna cena pozemku je stanovená znaleckým posudkom č. 3/2010, ktorý vypracoval znalec
Ing. Jozef Kubanka, Čadca, Hurbanova 208:
20 m2 x 21,75 €/m2 = 435,00 €
Podmienky odpredaja:
1. Nadobúdateľ ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy uhradí časť nákladov spojených
s vypracovaním znaleckého posudku č. 3/2010 vo výške 2,66 €.
2. Nadobúdateľ ako kupujúci uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností.
3. Nadobúdateľ ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy zaplatí Mestu Čadca ako
predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve.
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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 kúpnej zmluvy.
2. Právnemu oddeleniu Mestského úradu Čadca spracovať návrh kúpnej zmluvy a prerokovať ho
s nadobúdateľom.
Hlasovanie: ZA
: 20
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. novembra 2012 číslo 114/2012
K bodu: Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
A/ P r e r o k o v a l o
podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 6/2012 na odpredaj nehnuteľného majetku.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
 ide o nehnuteľný majetok, ktorý je pre Mesto Čadca prebytočný,
 podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 6/2012 na odpredaj nehnuteľného majetku sú
spracované v súlade s platnou legislatívou.
C/ S c h v a ľ u j e
a) prebytočnosť majetku Mesta Čadca v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom
Mesta Čadca a zámer prevodu majetku na základe obchodnej verejnej súťaţe v zmysle
§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
za účelom odpredaja nasledovného majetku zapísaného na LV č. 11847 vedenom
Katastrálnym úradom v Ţiline, Správou katastra Čadca, pre okres Čadca, obec Čadca,
katastrálne územie Čadca:
 jednoizbového bytu č. 4 s výmerou podlahovej plochy 40,02 m2, nachádzajúceho sa
vo vchode č. 754, na 1. poschodí bytového domu súp. č. 754 postaveného na pozemku
parc. č. KN-C 528/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 303 m²,
 spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 6210/167520 priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu,
 spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 6210/167520 k pozemku parc. č. KN-C 528/5,
b) podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 6/2012 v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na predaj nehnuteľností
uvedených v bode C/ 1. tohto uznesenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
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D/ U k l a d á
1. Oddeleniu ekonomickému a správy majetku Mestského úradu Čadca pripraviť podklady
a vykonať úkony spojené s obchodnou verejnou súťaţou.
Hlasovanie: ZA
: 20
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 0

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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Osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 6/2012
v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisoví
Všeobecné informácie
1. Obchodná verejná súťaţ (ďalej len „súťaţ“) sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia súťaţe
Mestom Čadca (ďalej len „vyhlasovateľ“) na úradnej tabuli Mesta Čadca, zverejnením
v regionálnej tlači a na internetovej stránke Mesta Čadca.
2. Fyzická, ako aj právnická osoba (ďalej len „navrhovateľ“) môţe do tejto súťaţe predloţiť
najviac jeden súťaţný návrh. V prípade, ak navrhovateľ podá viac ako jeden súťaţný návrh,
do súťaţe bude zahrnutý len ten súťaţný návrh, v ktorom navrhovateľ uviedol najvyššiu výšku
kúpnej ceny, ostatné súťaţné návrhy do súťaţe zahrnuté nebudú.
3. Poţadovaná minimálna výška kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku
č. 86/2012 vypracovaného znalcom Ing. Vladimírom Kubincom, Makov č. 65, vo výške
32.008,20 EUR.
4. Forma podávania súťaţných návrhov je písomná. Súťaţné návrhy musia byť vyhotovené
v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú priloţené k súťaţnému návrhu v inom ako
v slovenskom jazyku, musia byť úradne preloţené do slovenského jazyka.
5. Navrhovateľ môţe svoj súťaţný návrh meniť, dopĺňať alebo odvolať len počas lehoty stanovenej
na predkladanie súťaţných návrhov.
6. Predloţený súťaţný návrh je moţné meniť a dopĺňať po uplynutí lehoty stanovenej
na predkladanie súťaţných návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej
lehote. Kaţdá zmena alebo doplnenie súťaţného návrhu počas lehoty stanovenej
na predkladanie súťaţných návrhov musí byť vyhlasovateľovi doručená písomne spôsobom
určeným na predkladanie súťaţných návrhov.
7. Do súťaţe nemoţno zahrnúť súťaţný návrh, ktorý nebude v súlade s podmienkami tejto súťaţe
alebo bol predloţený po uplynutí lehoty stanovenej na predkladanie súťaţných návrhov
a nepredchádzala mu výzva vyhlasovateľa. Do súťaţe sa taktieţ nezahrnú súťaţné návrhy
navrhovateľov, na majetok ktorých bolo vyhlásené exekučné konanie, konkurz, alebo počas
súťaţe bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, bol
proti navrhovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, ako ani
súťaţné návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek podlţnosti voči vyhlasovateľovi.
8. Navrhovateľ má moţnosť nahliadnuť do znaleckého posudku týkajúceho sa predmetu súťaţe,
ktorý sa nachádza na Mestskom úrade Čadca.
9. Na poţiadanie navrhovateľa bude vykonaná obhliadka predmetu súťaţe v termíne dohodnutom
s vyhlasovateľom.
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predloţené súťaţné návrhy, súťaţ
kedykoľvek počas jej priebehu zrušiť alebo ju ukončiť ako neúspešnú. Vyhlasovateľ si taktieţ
vyhradzuje právo meniť podmienky súťaţe, predĺţiť lehotu na predkladanie ponúk alebo
predĺţiť lehotu na upovedomenie navrhovateľov o úspechu, či neúspechu v súťaţi.
11. Zmenu podmienok súťaţe vykoná vyhlasovateľ rovnakým spôsobom a prostriedkami ako súťaţ
vyhlásil. Za účelom výberu súťaţného návrhu podľa stanovených podmienok tejto súťaţe zriadi
vyhlasovateľ 5-člennú výberovú komisiu. Z vymenovaných členov komisie budú dvaja členovia
z radov poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca.
12. Vyhlasovateľ po skončení súťaţe bez zbytočného odkladu písomne upovedomí účastníka súťaţe
– navrhovateľa, ktorého návrh bol vybratý o tom, ţe jeho návrh prijíma.
13. Vyhlasovateľ po skončení súťaţe bez zbytočného odkladu písomne upovedomí účastníkov súťaţe
– navrhovateľov, ktorí v súťaţi neuspeli, ţe ich návrhy sa odmietli.
14. Tieto osobitné podmienky obchodnej verejnej súťaţe platia maximálne 6 mesiacov od ich
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schválenia Mestským zastupiteľstvom Mesta Čadca.
15. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaţi.
16. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaţi nevzniká ani navrhovateľovi, ktorý
v súťaţi uspel.
II.
Podmienky predaja
1. Kúpna cena za predmet súťaţe bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy.
2. Návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu súťaţe do katastra nehnuteľností podá Mesto
Čadca bezodkladne po podpise kúpnej zmluvy.
III.
Kritériá hodnotenia súťažných návrhov
1. Kritériami na hodnotenie predloţených súťaţných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena
za predmet súťaţe uvedená v návrhu predloţenom navrhovateľom v súlade s podmienkami tejto
súťaţe.
2. Predseda výberovej komisie, ktorá zasadne za účelom vyhodnotenia úspechu, či neúspechu
navrhovateľov najneskôr do 3 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie súťaţných
návrhov, pred pristúpením k vyhodnocovaniu úspechu, či neúspechu navrhovateľov v súťaţi,
skontroluje neporušenosť obálok, v ktorých boli súťaţné návrhy doručené vyhlasovateľovi.
Následne do súťaţe zahrnie len tie súťaţné návrhy, ktoré sú v súlade s týmito podmienkami
súťaţe. Súťaţné návrhy, ktoré v súlade s týmito podmienkami súťaţe nebudú zahrnuté do súťaţe,
nebudú výberovou komisiou vyhodnocované. O vyhodnocovaní úspechu, či neúspechu
navrhovateľov spíše výberová komisia protokol, v ktorom uvedie:
 mená a priezviská, adresy navrhovateľov – fyzických osôb a obchodné mená a sídla
navrhovateľov – právnických osôb,
 ktoré súťaţné návrhy boli zahrnuté do súťaţe,
 ktoré súťaţné návrhy do súťaţe zahrnuté neboli a z akých dôvodov,
 navrhovanú výšku kúpnej ceny,
 poradie úspešnosti navrhovateľov.
Po vyhodnotení predseda výberovej komisie vyhlási poradie úspešnosti navrhovateľov a spolu
s ostatnými členmi výberovej komisie podpíše protokol.
3. Navrhovateľ má právo zúčastniť sa zasadnutia výberovej komisie, ako aj osobne skontrolovať
neporušiteľnosť obálok, v ktorých boli súťaţné návrhy doručené vyhlasovateľovi.
4. Navrhovateľom, ktorý v súťaţi uspel, bude ten navrhovateľ, ktorý vyhlasovateľovi doručil
najvhodnejší súťaţný návrh. Bude mu priradené č. 1. V poradí druhému najvhodnejšiemu
návrhu sa priradí č. 2. Takto bude postupované aj pri ďalších súťaţných návrhoch, ktorým bude
priradené číslo podľa poradia vhodnosti predloţeného návrhu.
5. V prípade, ţe navrhovatelia vo svojich návrhoch uviedli rovnakú výšku kúpnej ceny, výberová
komisia vyberie ako najvhodnejší návrh ten, ktorý bol vyhlasovateľovi doručený skôr.
IV.
Podanie súťažného návrhu
1. Navrhovateľ je povinný doručiť kaţdý súťaţný návrh v písomnej podobe spolu s dokladmi, ktoré
budú súčasťou súťaţného návrhu, osobne alebo prostredníctvom pošty alebo iným spôsobom,
a to v zalepenej obálke, na ktorej uvedie:
 adresu vyhlasovateľa: Mesto Čadca, Mestský úrad Čadca, Námestie slobody č. 30,
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022 01 Čadca,
 text: „NEOTVÁRAŤ“,
 heslo: „Obchodná verejná súťaţ č. 6/2012“,
 svoju úplnú adresu.
2. Poverený zamestnanec Mesta Čadca označí doručené obálky so súťaţnými návrhmi podacím
číslom, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali uzavreté a neporušené
do zasadnutia výberovej komisie. O doručení súťaţného návrhu vydá navrhovateľovi
potvrdenie s uvedením presného dátumu a času jeho doručenia.
3. Povinné náleţitosti súťaţného návrhu:
 presné označenie navrhovateľa
 fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresu trvalého pobytu, tel. č., e-mailovú adresu,
 právnická osoba uvedie: obchodné meno, IČO, sídlo, štatutárny orgán, údaje o zápise
v obchodnom, resp. v inom registri, tel. č., e-mailovú adresu,
 právnická osoba doloţí originál, prípadne overenú fotokópiu aktuálneho výpisu
z obchodného registra, resp. z iného registra, nie starší ako 3 mesiace,
 čestné vyhlásenie navrhovateľa, ţe nebolo na jeho majetok vyhlásené exekučné konanie,
konkurz, nebolo proti nemu začaté konkurzné konanie alebo konanie o reštrukturalizácii,
nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
 vyhlásenie navrhovateľa – fyzickej osoby o súhlase so spracovaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 špecifikácia predmetu súťaţe – nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom kúpnej zmluvy
(jej identifikácia),
 číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej výšky kúpnej ceny, ktorá nesmie byť niţšia ako
vyhlásená minimálna výška kúpnej ceny,
 záväzok navrhovateľa, ţe kúpna cena bude uhradená pri podpise kúpnej zmluvy,
 záväzok navrhovateľa uhradiť vyhlasovateľovi ako predávajúcemu časť nákladov spojených
s vyhotovením znaleckého posudku,
 záväzok navrhovateľa uhradiť vyhlasovateľovi ako predávajúcemu správny poplatok
za návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu súťaţe do katastra nehnuteľností..
4. Súťaţný návrh, ktorý nebude obsahovať vyššie uvedené náleţitosti, nebude do súťaţe zahrnutý.
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UZNESENIE
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zo dňa 15. novembra 2012 číslo 115/2012
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 odkúpení nehnuteľného majetku.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
ide o nehnuteľný majetok, ktorý je potrebné odkúpiť z dôvodu usporiadania majetkovoprávneho
vzťahu k areálu športovej haly Pratex.
C/ S c h v a ľ u j e
odkúpenie nehnuteľnosti - pozemku do výlučného vlastníctva Mesta Čadca, IČO: 00 313 971,
so sídlom Čadca, Námestie slobody 30:
 parc. č. KN-C 1757/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 236 m²,
zapísaného na LV č. 3321, vedenom Katastrálnym úradom v Ţiline, Správou katastra
Čadca, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,
od výlučného vlastníka – Ţilinský samosprávny kraj, IČO: 37 808 427, so sídlom Ţilina, Ulica
Komenského 48, za cenu 7.240,48 €.
Kúpna cena je určená znaleckým posudkom č. 32/2009 vyhotoveným znalkyňou Ing. Máriou
Skalkovou, Okruţná 780, Čadca.
Podmienky kúpy:
1. kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu v lehote do 10 dní od podpisu kúpnej zmluvy,
2. správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradí
kupujúci.
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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 kúpnej zmluvy.
2. Právnemu oddeleniu Mestského úradu Čadca spracovať návrh kúpnej zmluvy a prerokovať ho
s predávajúcim.
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 15. novembra 2012 číslo 116/2012
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 schválení dohody o zrušení kúpnej zmluvy.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
ide o zrušenie kúpnej zmluvy uzavretej v Čadci dňa 14. 09. 2009 medzi Mestom Čadca ako
predávajúcim a Aurelom Miklášom a manţ. Štefániou, bytom Čadca, Májová č. 1582/22, ako
kupujúcimi v 1. rade a Bohumilom Kobolkom a manţ. Bc. Miroslavou, bytom Čadca, Májová
č. 1583/20, ako kupujúcimi v 2. rade, z dôvodu nesplnenia podmienok schválených uznesením
Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 46/2009 zo dňa 27. 02. 2009, zakotvených v čl. III.
bod 3 citovanej zmluvy.
C/ S c h v a ľ u j e
dohodu o zrušení kúpnej zmluvy uzavretej v Čadci dňa 14. 09. 2009 medzi Mestom Čadca ako
predávajúcim a Aurelom Miklášom a manţ. Štefániou, bytom Čadca, Májová č. 1582/22, ako
kupujúcimi v 1. rade a Bohumilom Kobolkom a manţ. Bc. Miroslavou, bytom Čadca, Májová
č. 1583/20, ako kupujúcimi v 2. rade, uzavretú dňa 31. 08. 2012 v zmysle čl. III. bodu 5
citovanej zmluvy, a to z dôvodu nesplnenia podmienok schválených uznesením Mestského
zastupiteľstva Mesta Čadca č. 46/2009 zo dňa 27. 02. 2009, zakotvených v čl. III. bod 3.
citovanej zmluvy.
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 15. novembra 2012 číslo 117/2012
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 zámene nehnuteľného majetku.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
ide o nehnuteľný majetok, ktorý nie je pre Mesto Čadca prebytočný.
C/ N e s c h v a ľ u j e
zámenu:
a) pozemku vo výlučnom vlastníctve Mgr. Marty Janíkovej, bytom Čadca, Podzávoz U Huľany 533,
 parc. č. KN-C 8070 – trvalé trávne porasty o výmere 1500 m2,
zapísaného na LV č. 6640, vedenom Katastrálnym úradom v Ţiline, Správou katastra
Čadca, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,
b) za pozemok vo výlučnom vlastníctve Mesta Čadca, IČO: 00 313 971, so sídlom Čadca,
Námestie slobody 30
 parc. č. KN-C 240/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 243 m2,
zapísaný na LV č. 3053, vedenom Katastrálnym úradom v Ţiline, Správou katastra Čadca,
pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie Čadca,
z dôvodu, ţe nehnuteľnosť parc. č. KN-C 8070 je pre Mesto Čadca v celosti nevyuţiteľná.
Hlasovanie: ZA
: 17
PROTI
: 0
ZDRŢAL SA: 1

Ing. Milan G u r a
primátor Mesta Čadca
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