
Z á p i s n i c a

z 1. zasadnutia Komisie cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov,
konaného dňa 17. februára 2011 o 13.00 hod. v budove MsÚ Čadca

Z celkového počtu 12 poslancov sa zasadnutia Komisie cestovného ruchu 
a medzinárodných vzťahov zúčastnilo 9 poslancov.

Ďalej boli prítomní: člen sekretariátu komisie.

Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

V diskusii a interpelácii vystúpili títo poslanci, poslankyne :

MUDr. Anna KORDULIAKOVÁ - predseda KCRaMV

PaedDr. Mária BLENDOVSKÁ - člen komisie
Mgr. Vladimír KRÁĽ - člen komisie
Mgr. Peter BERNÁT - člen komisie
Jozef  LIKAVČAN - člen komisie
Ing. Igor HUSÁK - člen komisie
Mgr. Silvia CISÁRIKOVÁ - člen komisie
Mgr. Marián KRÁĽ - člen komisie
Mgr. Miriam BZDILÍKOVÁ - člen komisie

Program :

1. Otvorenie
2. Program činnosti komisie na rok 2011
3. Prerokovanie rozpočtu Mesta Čadca na rok 2011
4. Rôzne
5. Záver

R o k o v a n i e

1. zasadnutie Komisie cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov otvorila a viedla MUDr. Anna 
Korduliaková, predseda komisie.



Konštatovala, že zasadnutie Komisie cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov bolo schopné 
právoplatne sa uznášať, nakoľko z celkového počtu 12 poslancov Komisie cestovného ruchu 
a medzinárodných bolo prítomných 9 poslancov.

Na zasadnutí Komisie cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov privítala všetkých prítomných 
poslancov komisie, prizvaných a ostatných prítomných.

Funkcio sekretariáta poverila RNDr. Miloslava Šulgana CSc., pracovníka MsÚ Čadca.

K bodu 1)

Otvorenie zasadnutie Komisie cestovného ruchu a medzinárodných vzťahov

MUDr. Anna Korduliaková, predseda komisie uvítanie  a vyzvanie na predloženie plánu činnosti  
v oblasti cestovného ruchu pre rok 2011.

K bodu 2)
Program činnosti komisie na rok 2011
V diskusii Mgr. Vladimír Kráľ ,člen komisie navrhol v oblasti zahraničných vzťahov, v období 
marec : spoluprácu s mestom Torúň ;
v období jún : sviatok mesta Torúň – sviatok sv. Jána, prezentovanie tradícii mesta Čadca ;
v období júl až október : Dni mesta Čadca v Torúni a dni mesta Torúň v Čadci ;
v období júl : Súťaž partnerských miest prostredníctvom škôl ako pobytový tábor.
Spolupráca s mestom Žywiec  a obnoviť spoluprácu s mestom Valašské Medziřičí a Klatovany, 
ponúka sa možnosť spolupráce s Talianskom.

MUDr. Anna Korduliaková, predseda komisie informovala o pozvánke- možnosti zájazdu do 
mesta Žywiec, ako výsledok prezentácie mesta konanej dňa 27.01.2011.

K bodu 3)
Prerokovanie rozpočtu Mesta Čadca na rok 2011
Rozpočet Mesta Čadca na rok 2011 nebol k dispozícii

K bodu 4)
Rôzne
Mgr. Vladimír KRÁĽ , člen komisie poznamenal zlepšenie stavu Informačného centra mesta 
Čadca.
Ing. Igor HUSÁK, člen komisie poukázal na dôležitosť spolupráce mesta v oblasti 
medzinárodných vzťahov. Nabádal k zameraniu sa dôvod návštevy  turistov mesta Čadca, čerpať 
z oblasti cestovného ruchu, viac informovať prostredníctvom internetu aby sa vyťažilo maximum 



informácii pre zatraktívnenie mesta Čadca.
Mgr. Vladimír KRÁĽ, člen komisie  poznamenal zlý stav plavárne, klziska a športovísk.
Mgr. Miriam BZDILÍKOVÁ, člen komisie navrhovala riešiť sochu Jána Palárika.
Ing. Igor HUSÁK, člen komisie poznamenal, že je potrebné aby mesto hľadalo rezervy.

Mgr. Peter BERNÁT, člen komisie namietal na spoluprácu s mestom Klatovy, sú ďaleko 
a navrhoval sústrediť sa na spoluprácu s Moravskou oblasťou.
Mgr. Peter BERNÁT, člen komisie poznamenal , že mesto by malo organizovať aktivity pre 
Čadčanov, napr.: turistický chodník.
K bodu 5)
Záver
Komisia odsúhlasila spoluprácu mesta Torúň a Žywiec.
MUDr. Anna Korduliaková, predseda komisie stanovila termín zasadnutí komisie na prvé štvrtky 
v mesiaci.

MUDr. Anna Korduliaková RNDr. Miloslava Šulgana CSc
predseda komisie sekretariát


