
Z Á P I S N I C A 

zo  zasadnutia  Komisie  finančnej pri MZ  v Čadci   dňa 17.10.2017  

Prítomní:    podľa  prezenčnej  listiny 

Program: 
1. Otvorenie  
2. Návrh VZN mesta Čadca č. 2/2017 
3. Rôzne    
4. Záver 

 
Predseda komisie  Ing. Ján  Drobil privítal  prítomných  a otvoril zasadnutie komisie.  
Oboznámil prítomných členov s programom zasadnutia.  

V bode  2) bol predložený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Čadca č. 2/2017, 
kde boli členovia Komisie finančnej oboznámení so všetkými navrhovanými zmenami. Pán 
Ing. Drobil konštatoval, na základe prieskumu, že mesto Čadca má jednu z najvyšších sadzieb 
dane za psa v rámci Slovenska v Bratislave 42,00 eur. Navrhol znížiť sadzbu dane na jedného 
psa v bytových domoch z navrhovaných 60,- € na 50,- € . Je veľký rozdiel medzi sadzbou  pre 
rodinné domy  5,00 eur a bytovými domami 60,00. Nemôžme trestať občanov za to, že 
nemajú financie na kúpu rodinného domu a chcú mať psa , aby deti získali  vzťah k živým 
tvorom. Od dane za psa oslobodiť občana, ktorý k 1.januáru 2017 príslušného zdaňovacieho 
obdobia dosiahol vek 65 rokov a viac /na základe písomnej žiadosti daňovníka/. Všetci 
prítomní členovia komisie odporúčajú vytvoriť v meste Čadca vyhradené miesta pre venčenie 
psov, umiestniť vrecká na exkrementy, zvýšiť aktivitu členov Mestskej polície pri odhaľovaní 
občanov, ktorí vlastnia neprihlásených psov a neplatia za ne daň. Pán Ing. Cyprich navrhol 
zvolať jednanie s riaditeľom NsP Čadca /vzhľadom k tomu, že nemocnici mesto dáva zľavu 
na dani z nehnuteľností vo výške 90%/, aby nemocnica vybudovala bránku na vchod do 
areálu nemocnice zo zadnej strany areálu v plote pre peších občanov, ktorí už aj v súčasnej 
dobe preliezajú v tejto časti plot a dochádza k riziku vzniku úrazu občanov. Tiež navrhoval 
sprístupniť v areáli nemocnice bezplatné parkovanie pre pacientov. Pán Ing. Malouš navrhol 
zvýšiť daň za ubytovanie z 0,40 na 1,00 €. 
 
Komisia    odsúhlasila   nasledovné  uznesenie : 
Komisia   finančná    pri  Mestskom    zastupiteľstve  Mesta  Čadca   
1.odporúča  
a, Schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Čadca č. 2/2017 s nasledovnými 
zmenami: 
 
§20, a) Od dane za psa je oslobodený občan, ktorý k 1. januáru príslušného zdaňovacieho 
obdobia dosiahol vek 65 rokov a viac /na základe písomnej žiadosti daňovníka/. 
 
§19 bod 2. V bytových domoch (panelák, bytovka) na území celého mesta Čadca 50,00  
  
§25 Sadzba dane za ubytovanie 1.00 € 
Predseda  komisie skonštatoval, že  boli    prerokované  všetky  body    programu,  a preto 
prítomným  poďakoval  za  účasť  a rokovanie   ukončil. 
Zapísal: Mgr.  Zuzana  Macurová, sekretár komisie 


