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Z á p i s n i c a 

 

z 4.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 1. októbra o 10.00 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 23 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ, zástupkyňa prednostu MsÚ, vedúci oddelení 

MsÚ Čadca, náčelník MP Čadca, riaditelia riadených príspevkových organizácií mesta 

Čadca, zástupcovia médií, kronikárka mesta, občania. 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

 V diskusii a interpelácii vystúpili títo poslanci, poslankyne a ostatní prítomní: 

 

 

 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

Ing. Milan Gura    - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

Ing. Ján Kľučka    - poslanec MZ 

Ing. Peter Krkoška    - poslanec MZ 

Ing. Štefan Holeščák    - poslanec MZ 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.   - poslanec MZ 

Ing. František Prívara   - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Kanaba    - poslanec MZ 

Pavol Štrba                                                    - poslanec MZ 

Jozef Beleš      - poslanec MZ 

Oľga Kostková    - poslankyňa MZ 

RNDr.  Anna Belousovová   - poslankyňa MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

Ing. Tatiana Krkošková   - vedúca oddelenia 

Mgr. Dagmar Labáková   - riaditeľka KIC Čadca 

JUDr. Ján Klučka    - hlavný kontrolór Mesta Čadca 

JUDr. Ján Macura    - zástupca primátora Mesta Čadca 

Mgr. Marián Fúrik    - zástupca primátora Mesta Čadca 

Bc. Ing. Jozef Vraţel    - primátor Mesta Čadca 

Ing. Ján Husár    - prednosta MsÚ Čadca 
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P r o g r a m : 

 

1/  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva  

     a overovateľov zápisnice. 

2/  Odpočet  úloh za štvorročné volebné obdobie v meste Čadca 

3/  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca o poplatkoch za znečisťovanie  

      ovzdušia prevádzkovateľmi malých  zdrojov znečistenia na území mesta Čadca 

4/  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca o podmienkach drţania psov na 

     území mesta Čadca 

5/  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca o podmienkach predaja výrobkov 

      a poskytovania sluţieb na trhových miestach v Meste Čadca 

6/  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový  

      poriadok pohrebiska – Cintorínsky poriadok v meste Čadca 

7/  Zverenie majetku mesta do správy DOMBYT-u Čadca, príspevkovej organizácie 

      bytový dom č. súp. 2981/4B na Okruţnej ul. v Čadci   

8/  Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 74/2008 o výške 

      mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu  

      výdavkov v materských  školách na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

      Čadca 

9/  Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  Mesta Čadca č. 77/2008 o výške 

     mesačného príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom  

     v základných umeleckých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca 

10/  Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 78/2008 o výške 

     mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov  

     detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca      

11/ Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 104/2009  

      o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka škôl a školských zariadení na  

      území mesta Čadca 

12/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca č. 107/2010 o dani z nehnuteľnosti 

13/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca č. 108/2010 o dani za psa 

14/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca č. 109/2010 o dani za ubytovanie 

15/ Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Čadca č. 110/2010 o dani za predajné  

       automaty 

16/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca č. 111/2010 o dani za nevýherné  

       hracie prístroje  

17/ Informatívna správa o vykonanej V. zmene rozpočtu Mesta Čadca 

18/ VI. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2010 

19/ Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2010      

20/ Informatívna správa o príprave volieb do orgánov samosprávy  obcí v roku  

      2010, konaných dňa 27.11.2010        

21/ Informatívny prehľad o stave ţiadostí Mesta Čadca o poskytnutie finančných  

        prostriedkov z rôznych zdrojov – stav k 30.06.2010 

22/ Projekt Digitalizácie kina 

23/ Mestský operačný plán zimnej údrţby pre zimné obdobie 2010/2011 

24/ Správa o evidencii, prešetrovaní a vybavovaní sťaţností, podnetov a petícií v zmysle 

      zákona č. 152/1998 Z.z. o sťaţnostiach a jeho novely a zákona č. 242/1998 Z.z.,  

      ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve za I. polrok 2010 

25/ Správa plnení uznesení Mestského zastupiteľstva za I. polrok 2010 

26/ Správa o výsledkoch kontroly za mesiac jún-september 2010 

27/ Zverenie majetku Mesta Čadca do správy DOMBYT-u Čadca        
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28/ Zverenie majetku Mesta Čadca do správy Mestského podniku sluţieb Čadca 

29/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

30/ Rôzne 

31/ Záver 
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R o k o v a n i e 

 

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Bc. Ing. Jozef Vraţel, 

primátor mesta Čadca. 

Konštatoval, ţe  zasadnutie MZ Čadca bolo zvolané na základe § 13, ods. 4, písm. a) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z celkového počtu 25 poslancov MZ Čadca 

bolo prítomných 23 poslancov, takţe MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 Na  zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, 

prizvaných a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol: Mgr. Rastislava Kaličáka a Ing. Štefana 

Holeščáka, poslancov MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Bc. Janu Serafínovú, pracovníčku MsÚ Čadca.         

 

K bodu 1) 

Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva       

 a overovateľov zápisnice 

Overovatelia:  Mgr. Rastislav Kaličák 

                     Ing. Štefan Holeščák 

 

       Návrhová komisia: Mgr. Viera Strýčková 

                 Oľga Kostková 

 

Pracovné predsedníctvo: RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, stála členka PP 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca 

     Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca 

JUDr. Ján Macura, zástupca primátora Mesta Čadca 

                                               Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca 

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

135/2010 

 

 

  Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, ohľadne kritiky, ktorá odznieva v súvislosti s tým, 

ţe sa v meste nič neurobilo a nezmenilo navrhol doplňujúci bod programu - zaviazať 

primátora mesta, aby predloţil odpočet  za 4 roky posledného volebného obdobia v písomnej 

forme /schválené/. 

Jozef Beleš,  poslanec MZ,  v súvislosti s voľbami, ktoré sa uskutočnia 27.11.2010 

navrhol uznesenie s tým,  aby všetci kandidáti na primátora mesta Čadca mohli vystúpiť 

v našej televízii /neschválené/.  

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, ţe niektorí kandidáti sú obľúbení 

v KTV, hlásia v televízii správy a vedú relácie, čo podľa jej názoru nie je spravodlivé. 

Uviedla, ţe aj ona chce mať v uvedenej televízii rovnaké moţnosti.  

   

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

135/2010 
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K bodu 2 ) 

 Odpočet úloh za štvorročné volebné obdobie v meste Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, v súvislosti so svojím návrhom prečítal článok, 

ktorý napísal Ing. Privára v Ozvene Čadca. Uviedol, ţe do určitej miery s článkom súhlasí, 

pretoţe, keď sa ho  občania opýtajú, čo vykonali poslanci za súčasné volebné obdobie, nevie 

rýchlo zareagovať, a preto ţiada, aby bol  predloţený odpočet.  

Ďalej reagoval na článok, v ktorom sa Ing. Guru pýtajú, čo  najviac chýba obyvateľom 

Čadce. Jeho odpoveďou bolo -  ľudský prístup zo strany vedenia mesta. Je hodne arogancie v  

prístupe k ľudom nielen zo strany volených, ale aj zo strany administratívy.   

Poslanec Ing.  Štefan Holeščák, uviedol, ţe volení sú aj poslanci a nevie, či je niekto 

arogantný voči občanom a ak áno je potrebné to rozobrať. Uviedol, ţe tak ako on, určite  

všetci sa  snaţia byť čestní, úprimní a statoční. Nie je pravda,  ţe všetci volení sú arogantní. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, reagovala na článok Ing. Prívaru 

a uviedla,  ţe jej to zaváňa duchom  socializmu, pretoţe je veľa rečí a nič konkrétne.  

Dotazovla sa u Ing. Prívari, čo z volebného programu zrealizoval a čo on ako poslanec 

konkrétne inicioval a presadzoval.  Uviedla, ţe nič. 

 V súvislosti s článkom, v ktorom sa okrem iného píše  aj to, ţe sme občanom  veľa dlţní  

uviedla, ţe vţdy budeme veľa dlţní, pretoţe vţdy sa dá zlepšovať ţivot človeka.  Nesúhlasí  

však s tým, keď sa hovorí,  ţe Čadca  v konfrontácii z inými mestami neobstojí.  Uviedla, ţe 

Čadca má v súčasnosti na účte 300 tis. EUR a má všetko uhradené.  Poznamenala, ţe 

v minulom období bol priemerne príjem do rozpočtu pribliţne 10 mil. EUR, čo sa nedá 

porovnať so súčasnosťou, kedy  príjem do rozpočtu  predstavuje pribliţne  20 mil. EUR. 

Uviedla, ţe sa získalo mnoho  mimorozpočtových  zdrojov, ktoré je  v meste  vidno.  

 Ohľadne parkovacích miest na sídliskách uviedla, ţe je nedostatok parkovacích miest, ale 

zároveň poznamenala, ţe by chcela  od Ing. Prívaru počuť konkrétny návrh, nakoľko  chýbajú  

na parkovacie plochy konkrétne miesta. 

V súvislosti s článkom ohľadne športovísk, uviedla, ţe  sú to výmysly. Poznamenala, ţe ona aj 

Ing. Gura boli na otvorení prvého športoviska v Čadečke, ktoré sa vybudovalo za súčasného 

primátora. Dotazovala sa, prečo sa nevybudovalo  za predchádzajúceho obdobia.  

V súvislosti so ZŠ uviedla, ţe sa zrekonštruovali školy v okrajových častiach, menili sa  okná, 

robili sa strechy,  dokončila sa najväčšia škola v meste. 

Ohľadne verejného osvetlenia poznamenala, ţe sa uvedená činnosť zrealizuje a verí tomu, ţe 

sa  ešte pred voľbami  začne s výmenou prvých svetiel.  

 V súvislosti s médiami sa dotazovala, prečo nepustia do plátku aj niekoho iného a prečo v 

článkoch klamú. Uviedla, ţe súčasné MZ a vedenie mesta sa má čím pochváliť a  prezentovať.  

Poznamenala, ţe aj ona  sa má čím prezentovať, pretoţe ako poslankyňa  nezabudla na Čadcu 

a Kysuce.  Dotazovala sa u Ing. Prívaru, čo on ako osoba vykonal pre mesto Čadca.  

Ing. František Prívara, poslanec MZ, uviedol, ţe nemá vyznám reagovať na RNDr. 

Belousovovú.  

  Oľga Kostková, poslankyňa MZ, sa vrátila k článku v novinách, ktorý prečítal Ing. 

Holeščák  a uviedla, ţe ju uráţa, keď sa píše, ţe sa nič neurobilo. Poukázala na skutočnosť, ţe 

sa vybudovali  parkoviská na Hurbanovej u., cesta U Buty, urobili sa ihriská atď...  

 Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, ţe od určitého času  

uvedenú tlač nečíta, pretoţe  je neustále  plná nenávisti k jednej osobe a je tam zapojené   aj 

vedenie mesta a  pracovníci MsÚ. Ohľadne spomínanej arogancie od úradníkov sa dotazoval, 

kedy mali občania lepšiu moţnosť kontaktu s administratívou úradu ako v súčasnosti, keď je 

spoločná úradovňa. Uviedol, ţe tak uráţajú všetkých slušných ľudí.  
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Jozef Beleš, poslanec MZ, ohľadne nevystupovania poslancov na MZ,  uviedol, ţe  on 

ako poslanec vystupuje a predkladá návrhy, a to či uţ v komisii alebo na MZ. Avšak konečný 

výsledok je taký, ţe neustále ţiada na Horelici vyčistiť  potok. Poznamenal, ţe sa tam bol  

pozrieť aj primátor.  Uviedol, ţe  to uţ nahlásil 3 krát a od jari  potok doposiaľ nie je 

vyčistený.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, poznamenal, ţe uvedený potok sa čistí  kaţdý rok.  

 Jozef Beleš, poslanec MZ, ďalej spomenul cestu do Mravca, ktorá je odsúhlasená 

a stále nie je urobená, a to aj napriek tomu, ţe tam je postihnutý vozičkár.  Dotazoval sa, 

prečo sa potom hovorí, ţe poslanci nedávajú návrhy, keď on  predloţil konkrétny návrh a ten 

sa  neurobil.  

Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, ţe on Ozvenu nedostáva do schránky. Vyslovil svoj 

súhlas s návrhom na odpočet. Uviedol, ţe je vo funkcii poslanca uţ dve volebné obdobia, a tak 

vie  porovnať. Je moţnosť si zahrať futbal, tenis atď,.  Poţiadal uverejniť odpočet v Ozvene 

a tieţ v nej vyčleniť jednu stranu, ktorá bola sľúbená  RNDr. Belousovovej.  

Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol,  ţe on ako člen vedenia 

mesta je na súčasne volebné obdobie hrdý a je hrdý aj na to, ţe bol členom súčasného vedenia 

mesta.  Uviedol, ţe sa veľa vybudovalo a občania to aj vidia.   

 Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ,  sa vrátil k Ozvene, kde sa píše ohľadne ceny 

predaja pozemkov  v roku 2007.  Uviedol, ţe sa nedajú porovnávať ceny z roku 2007 s rokom 

2010. Uviedol, ţe Ing. Franek bol  v stavebnej komisii. Je potrebné sa pozrieť, aké boli 

znalecké posudky a cenové predpisy.  Za pôsobenia primátora Ing. Pohančeníka, bola  

úradná cena  150 Sk/m
2
 a neskôr sa zmenila na 300 Sk/m

2
.  

Uviedol, ţe v súčasnosti je realizovaný odpredaj formou znaleckého posudku.  

 Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ,  v súvislosti s predloţením odpočtu  sa pripojil  

k návrhu Ing. Holeščáka. Uviedol, ţe ho mrzí, keď sa Ing. Prívara dal nahovoriť na uvedené 

veci. Poznamenal, ţe  sú zvolení poslanci za volebný obvod Milošová, Podzávoz a Čadečka a  

čo sa deje po sídliskách, nech si riešia  ich zástupcovia. Čo sa však týka ich volebného 

obvodu, uviedol, ţe nemôţeme povedať, ţe sa tam nič nevykonalo.  V súvislosti s tým, ţe  sme 

občanom niečo dlţní, uviedol, ţe sú limitovaní finančnými prostriedkami. Uviedol, ţe  financie 

za 4 roky prišli a zdvojnásobili sa. Zdôraznil, ţe prímestské časti sa konečne začínajú stávať  

súčasťou mesta, čo za 16 rokov pred tým nebolo. Po kanalizácii sa vybudovali nové cesty, 

urobili sa cesty aj tam,  kde neboli 30 rokov, je rozbehnutý projekt verejného osvetlenia. 

Vyslovil svoj nesúhlas s tým, ţe sa nič neurobilo. V otázke školstva, ohľadne zrušenia 

Hlinkovej školy,   uviedol, ţe všetky veci potvrdili, ţe to bolo správne rozhodnutie, pretoţe by 

tak zanikli  všetky malé školy.  Poznamenal, ţe rozvoj je vidieť aj v Milošovej, pribudlo tam 

veľa mladých rodín a z toho hľadiska je pravdepodobné, ţe sa bude musieť škola rozširovať. 

V závere poukázal na ihrisko v Milošovej, na ktorom sa stále pracuje.  

  MUDr.  Jozef Kanaba, poslanec MZ, navrhol ukončiť uvedenú diskusiu.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

136/2010 

 

 

K bodu 3) 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

prevádzkovateľmi malých  zdrojov znečistenia na území mesta Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

137/2010 
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K bodu 4) 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca o podmienkach držania psov na území mesta 

Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

138/2010 

 

 

K bodu 5) 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach v Meste Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 5zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

139/2010 

 

 

K bodu 6) 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový  

 poriadok pohrebiska – Cintorínsky poriadok v meste Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 6 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

140/2010 

 

 

K bodu 7) 

Zverenie majetku mesta do správy DOMBYT-u Čadca, príspevkovej organizácie 

bytový dom č. súp. 2981/4B na Okružnej ul. v Čadci   
 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 7 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

141/2010 

 

 

 

K bodu 8) 

Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 74/2008 o výške 

mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu  výdavkov 

v materských  školách na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

142/2010 
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K bodu 9) 

Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  Mesta Čadca č. 77/2008 o výške 

mesačného príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základných 

umeleckých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 9 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

143/2010 

 

 

K bodu 10) 

Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 78/2008 o výške 

 mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov  

 detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca      

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

144/2010 

 

 

K bodu 11) 

Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 104/2009   o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na  území mesta Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 11 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

145/2010 

 

 

K  bodu 12) 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca č. 107/2010 o dani z nehnuteľnosti 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.12 zápisnice. 

 

 Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, sa dotazoval, či sa neuvaţuje v ďalšom období urobiť 

zonácia z hľadiska  dane z nehnuteľnosti, tak ako to je urobené pri zonácii pre znečisťovanie 

ovzdušia. Myslí si, ţe podstatná časť finančných prostriedkov sa dáva skôr do  tých  častí, 

ktoré sú v  centre mesta  ako do ostatných. Nie je spravodlivé, aby  v rámci mesta platili  

všetci rovnako.   

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., uviedol, ţe pri  VZN nie je doloţená  dôvodová spáva 

a nie je vysporiadaná otázka  účinnosti predchádzajúcich VZN.   

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe sa nemohli zrušiť staré 

VZN z dôvodu vymáhania v ďalších rokoch.   

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

146/2010 
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K bodu 13) 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca č. 108/2010 o dani za psa 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 13 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

147/201 

 

K bodu 14) 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca č. 109/2010 o dani za ubytovanie 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 14 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

148/2010 

 

 

K bodu 15) 

Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Čadca č. 110/2010 o dani za predajné  automaty 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 15 zápisnice. 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

149/2010 

 

 

K bodu 16) 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca č. 111/2010 o dani za nevýherné   hracie 

prístroje  

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 16 zápisnice. 

 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta, Čadca, vyslovil svoju spokojnosť s tým, ţe VZN 

prechádzajú skoro jednomyseľne, čo je výsledok  kvalitnej práce mesta.  Poďakoval 

pracovníkom, ktorí aj  v minulosti pripravovali VZN. 

 Oľga Kostková, poslankyňa MZ, poţiadala vydavateľov novín, aby  uverejnili na prvú 

stranu článok, ţe všetci poslanci jednomyseľne prijali VZN-ky, kde nezvýšili dane.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

150/2010 

 

 

K bodu 17) 

Informatívna správa o vykonanej V. zmene rozpočtu Mesta Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 17 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

151/2010 
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K bodu 18) 

VI. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2010 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 18 zápisnice. 

 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ,  poukázala na tabuľku v návrhu uznesenia 

a  upozornila spisovateľov ďalších plátkov, ţe príjmy boli  spolu pribliţne  658 mil. Sk  

a výdavky budú 660 mil. Sk. Je to tretí rok, kedy je v rozpočte príjmová a výdavková časť viac 

ako 600 mil. Sk.  Uviedla, ţe  pred troma rokmi to  bolo 600 mil. Sk, potom 680 mil. Sk a teraz 

660 mil. SK.  V histórii Čadce, okrem súčasného volebného obdobia neboli takéto rozpočty, 

ale boli vţdy o polovicu niţšie. Uviedla, ţe uvedené čísla poukazujú na to,  ţe sa Mesto Čadca  

zmáha a za tieto 4 roky má najúspešnejšie obdobie. Ďalej poďakovala administratíve MsÚ, 

pretoţe sa ušetrilo 100 tis. EUR na výdavkoch verejnej správy, čo svedčí o dobrých 

organizačných schopnostiach vedenia mesta. Uviedla, ţe sú to úspory, ktoré sa pouţijú 

v prospech občanov mesta.  

Ing. František Prívara, poslanec MZ, upozornil na to,  ţe v plátku sa píše, ţe rozpočet 

je dvojnásobný ako bol po iné roky.   

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, sa dotazoval, čo sa dá očakávať z hľadiska predaja 

pozemkov a čí je predpoklad naplnenia rozpočtu. Ďalej sa dotazoval na zostatok finančných 

prostriedkov z predchádzajúcich rokoch.  

Ing. Tatiana Krkošková, vedúca oddelenia,  ohľadne zostatku finančných 

prostriedkoch, uviedla, ţe po poslednej VI. zemne rozpočtu zostal nulový.   

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, uviedol, ţe je ešte moţné  niektoré veci zmeniť, a preto 

je potrebné robiť ešte ďalšie opatrenia, pretoţe podľa jeho názoru výpadok z príjmu určite 

bude.  Upozornil na to, kde sa dá urobiť zníţenie nákladov. Uviedol, ţe mzdy v roku 2010 

oproti roku 2009 sú navýšené o 8% a tieţ sú navýšené odmeny, ktoré  v roku 2009 boli 2 mil. 

500 tis.  Sk a v roku 2010 sú 2 mil. 900 tis.  Sk.  Uviedol, ţe je moţné v danej oblasti ušetriť  

minimálne 50 tis. EUR.  Nesúhlasí s tým, aby sa siahalo niekomu na plat, ale je nespravodlivé 

a netaktické, keď sa nachádzame  v situácii, ktorá je v súčasnosti, aby boli mzdy vyššie ako 

v minulom roku.  

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca,  poznamenal, ţe poslanci a zástupcovia 

primátora  si zníţili odmeny o 50%,  zníţila sa pohyblivá  zloţka primátorovi a hlavnému 

kontrolórovi na nulu. Uviedol, ţe v rámci celého systému mesta nikomu nesiahol na plat 

z dôvodu, ţe títo ľudia spravujú o 100% vyšší rozpočet ako v minulosti a z toho dôvodu 

nesúhlasí so siahnutím na uvedenú poloţku. 

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, pokiaľ ide o výpadok príjmu z predaja 

pozemkov, uviedol, ţe sa bude čiastočne kompenzovať  dotáciami, z ktorých uţ je prvá várka  

schválená. Ďalej informoval, ţe ďalší výpadok z podielových daní nebude.  Poznamenal, ţe 

v prípade nepriaznivej situácie sa bude šetriť v ďalších oblastiach. Uviedol, ţe rozpočet  sa 

bude ďalej modifikovať v nadväznosti na výpadok najmä  kapitálových príjmov.  

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.,  sa dotazoval, odkiaľ sa vezmú finančné prostriedky na 

naplnenie kapitálových príjmov, čím poukázal na to,  aby mestu nehrozil  ďalší kontokorentný 

úver alebo jeho navýšenie.   

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe mesto má schválený 

kontokorentný úver vo výške 200 tis. EUR, na ktorý  nesiahlo.  Poznamenal, ţe  sa jedná 

o kritickú variantu.  K dnešnému dňu sú uhradené všetky záväzky mesta a na účte  je 9,5 mil. 

Sk  ako disponibilný zdroj financií pre mesto.   Uviedol, ţe mesto nezvyšovalo  cestovné,  dane  

ani ţiadne poplatky a taktieţ sa nenavýšili sociálne sluţby od klientov. V porovnaní 

s ostatnými inštitúciami, ktoré prezentujú súčasné zvyšovanie cien  vo všetkých oblastiach  je 

mesto  na tom  omnoho  lepšie.  
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Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, v súvislosti s odmenami a mzdami, poţiadal 

hovorkyňu mesta,  aby bolo v Čadčane  uverejnené, ţe poslanci a zástupcovia primátora si 

zníţili odmeny o 50%,  primátorovi a hlavnému kontrolórovi sa zníţila pohyblivá zloţka na 

nulu a ţe uvedený  návrh predloţil on.  Zároveň poţiadal Ing. Prívaru, aby to bolo tieţ 

uverejnené v Ozvene Čadca, pretoţe keď dal návrh na zvýšenie platu primátora, mnoho krát 

sa objavilo jeho  meno, ţe to navrhol on. Poznamenal, ţe sa za to nehanbí a vie to aj obhájiť 

a tieţ vie obhájiť aj svoj  návrh na zníţenie odmien.   

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, vyslovil svoju spokojnosť s tým, ţe sa zamestnancom 

nesiahlo  na platy na rozdiel od iných. Opakoval však znovu, ţe by nebolo taktické, keď sa 

nachádzame v situácii aká je, aby sa na druhej strane dávalo viac ako v minulosti.  Je za to, 

aby sa zachoval súčasný stav.  

 Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca,  v reakcii na Ing. Klučku ohľadne výpadku 

z kapitálových príjmov uviedol, ţe  určité riziko v priemyselnom parku je.  Informoval, ţe sú 

potencionálni investori, ale je otázkou, či sa stihnú podpísať zmluvy do konca roka.  Uviedol, 

ţe výpadok z príjmov sa bude čiastočne  kompenzovať z dotácií. Nebudeme zvyšovať rozpočet, 

ale budeme zniţovať kapitálové príjmy. Ďalším šetrením sa bude musieť reagovať na vývoj 

situácie. Uviedol, ţe bude ešte jedno MZ, kde sa  môţe vytvoriť ďalšia kompenzácia.    

 Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, uviedol, ţe pri príprave zmeny rozpočtu sa finančná 

komisia venovala dôkladne kaţdej poloţke.  Snaţili sa rozpočet drţať tak, aby nemali 

problémy tí, ktorí budú v nasledujúcom volebnom období. 

  Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe sa rokuje  o 

konkrétnych investoroch v priemyselnom parku, ktorí si však nechávajú určitý čas na 

rozmyslenie. Tak ako prešla prvá várka, pripravuje sa aj druhá várka rozhodnutí na 

umiestnenie firiem v priemyselnom parku. V súčasnosti beţí viacero konaní. Verí, ţe  sa do 

konca roka  podarí podpísať  zmluvu s väčším investorom.   

Ing. Tatiana Krkošková, vedúca oddelenia, uviedla, ţe kontokorentný  úver  sa bral za 

1,8% aj s marţou a zatiaľ sa nečerpal.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe v súčasnosti disponibilné 

zdroje mesta sú 9,5 mil. Sk plus 6 mil. Sk. Mesto má všetky faktúry uhradené a je v dobrej 

kondícii. Poukázal na okolité obce a mestá, ktoré dlţia 5-7 mil. Sk nezaplatených faktúr.  

Uviedol, ţe kto sa zúčastňoval finančnej komisie vie,  akým  spôsobom mesto hospodárilo 

a akým spôsobom   vychádza vo všetkých poloţkách. Poďakoval sa členom finančnej komisie 

za ich rozumné a racionálne návrhy na kompenzácie a zmeny. Taktieţ sa poďakoval 

pracujúcim poslancom a členom -  neposlancom, ktorý dokázali udrţať rozpočet počas skoro 

celých 4 rokoch.    

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

152/2010 

 

 

K bodu 19) 

Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2010      

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 19 zápisnice. 

 

Ing. Milan Gura dal procedurálny návrh – odhlasovať návrh rozpočtu jednotlivých 

organizácií an bloc, čo bolo poslancami schválené.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

153/2010 



 12 

K bodu 20) 

Informatívna správa o príprave volieb do orgánov samosprávy  obcí v roku 2010, konaných 

dňa 27.11.2010        

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 20 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

154/2010 

 

 

K bodu 21) 

Informatívny prehľad o stave žiadostí Mesta Čadca o poskytnutie finančných  

 prostriedkov z rôznych zdrojov – stav k 30.06.2010 

 

Materiál k tomuto bodu program prílohu č. 21 zápisnice. 

 

Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca, vyslovil poďakovanie Ing. 

Kučeríkovej a celému oddeleniu investičnej výstavby za dobré vykonanú prácu. Uviedol, ţe 

80% projektov bolo úspešných.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  mesto získalo 12 mil. EUR  z 

mimorozpočtových prostriedkov a  ostatné  ešte beţia  ďalej.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

155/2010 

 

 

K bodu 22) 

Projekt Digitalizácie kina 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 22 zápisnice. 

 

 PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., vyslovil svoju podporu s predloţeným návrhom, avšak 

nakoľko  termín podania bol do včerajšieho dňa a uznesenie bude  s dnešným dátumom, 

dotazoval sa, či nás nevylúčia z dôvodu nedodrţania termínu.  

Mgr. Dagmar Labáková, riaditeľka KIC Čadca, uviedla, ţe  celá záleţitosť  je 

odkonzultovaná s riaditeľom audiovizuálneho fondu.   

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe sú termíny na doplnenie 

údajov v súlade s výzvou.  Je to v lehote.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

156/2010 
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K bodu 23) 

Mestský operačný plán zimnej údržby pre zimné obdobie 2010/2011 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 23 zápisnice. 

 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, pochválil  prácu traktoristov, ktorá sa osvedčila  

v okrajových častiach.  Uviedol, ţe je to  potrebné vyuţívať i naďalej.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

157/2010 

 

 

K bodu 24) 

Správa o evidencii, prešetrovaní a vybavovaní sťažností, podnetov a petícií v zmysle zákona 

č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach a jeho novely a zákona č. 242/1998 Z.z.,  ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve za I. polrok 2010 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 24 zápisnice. 

 

Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ,  uviedol, ţe  13.7.2010 bola doručená  petícia 

ohľadné  multifunkčného ihriska v Milošovej, na ktorú 15.7. 2010 dostal odpoveď od 

hlavného kontrolóra s tým, ţe je neopodstatnená. Dotazoval sa na dôvod jej  

neopodstatnenosti.  

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór, uviedol, ţe petícia bola neopodstatnená z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov, čo aj napísal.  Uviedol, ţe aj p. Palárik písal petíciu 

proti ihrisku a rovnako mu napísali, ţe je jeho petícia  neopodstatnená a ţe mesto má záujem 

budovať multifunkčné ihrisko avšak nie sú finančné prostriedky.     

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

158/2010 

 

 

 

K bodu 25) 

Správa plnení uznesení Mestského zastupiteľstva za I. polrok 2010 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 25 zápisnice. 

 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, ohľadne kontroly v BYTY s.r.o.  uviedol, 

ţe nakoľko sa jedná o správu mestského majetku a veľmi vysokej hodnoty, bude k tomu nutné 

zaujať stanovisko.  Hlavný kontrolór by mal navrhnúť určité riešenie.    

Ohľadne  správy majetku a kontroly v BYTY s.r.o. je potrebné zaujať stanovisko, pretoţe by 

mohlo dôjsť k premlčaniu nárokov, ktoré tam mesto má.  Uviedol, ţe v danom  prípade 

riaditeľ bytového podniku DOMBYT a  uţ  ani kontrolór nemajú ţiadne právomoci. Dotazoval 

sa, či sa k danej situácii  nezvolá mimoriadne zastupiteľstvo alebo akým spôsobom sa to 

ošetrí.  Uviedol, ţe DOMBYT  odovzdal   do rozpočtu mesta pribliţne  8 mil. Sk  a BYTY s.r.o. 

neodovzdali nič.  

 JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór, uviedol, ţe doposiaľ návrh nezvaţoval, chcel 

informovať  o danej situácii a ţe kontrola prevedená  nebola.  
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Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe hlavný kontrolór musí 

navrhnúť riešenie  mestskému zastupiteľstvu, čo  je  aj v jeho kompetencii.   

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ,  uviedla, ţe na viacerých MR a na MZ sa 

konštatuje, ţe sa kontrola nedá vykonať, a tak od hlavného kontrolóra očakáva,  čo navrhuje 

urobiť a aký bude ďalší postup. 

Uviedla, ţe na MR sa opakovane spomína, ţe DOMBYT  prináša mestu 8 mil. Sk, za ktoré 

môţe mesto pre obyvateľov niečo zrealizovať. BYTY s.r.o. neodovzdali nič a neumoţňujú 

vykonať kontrolu.  Uviedla, ţe sa blíţi koniec roka a s tým aj vyúčtovanie, čím poukázala, ţe  

obyvatelia bytov v správe  BYTY s.r.o. majú veľké nedoplatky. Poznamenala, ţe na sídlisku 

III. boli nedoplatky pribliţne 7 tis. Sk, a tak je to kaţdý rok.  

Odporučila kvôli riešeniu uvedenej problematiky zvolať mimoriadne MZ, pretoţe sa jedná o 

problém, ktorý sa týka nadpolovičnej väčšiny obyvateľov Čadce. Mal by odznieť určitý návrh 

alebo úloha pre hlavného kontrolóra tak, aby navrhol riešenie a zvolať mimoriadne MZ. 

 Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, uviedol, ţe hlavný kontrolór nie je otázka exekutívy, 

ale otázka kontrolnej činnosti, t. z., ţe musí mať doklady. Vyslovil svoj súhlas s tým, aby sa 

zvolalo mimoriadne zastupiteľstvo.  

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe nakoľko zmluva bola 

schválená MZ, návrh na riešenie musí predloţiť hlavný kontrolór.  

 Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, uviedla, ţe  podporuje uvedené názory a 

súhlasí, aby bolo zvolané mimoriadne MZ, pretoţe  na MZ sa schválila zmluva. Poznamenala, 

ţe sa blíţi zimné obdobie a obyvatelia budú musieť opäť siahnuť do vrecka.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe sa zo strany niektorých  

vonkajších účastníkov ukazuje, ţe mesto je  za niečo zodpovedné. Uviedol, ţe v uvedenom 

prípade spoločnosť nespolupracuje, ale v prípade krajnej situácie môţe MZ celú záleţitosť 

posunúť na kompetentné orgány.  

 JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór Mesta Čadca, uviedol,  ţe Ing. Cvečková 

a vedúci oddelenia sa môţu taktieţ k danej veci vyjadriť, pretoţe on mal vykonať kontrolu na 

základe toho, ţe mu to bolo uloţené MZ. Na základe toho, ţe doklady sa na meste 

nenachádzajú, nemohol vykonať kontrolu. Ohľadne stanoviska uviedol, ţe je potrebné 

stanoviť potrebné kroky.  

 RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, ţe  hlavný kontrolór nemôţe 

prenášať svoju povinnosť na MZ. Kontrolór má dať konkrétny návrh riešenia, nakoľko to je 

jeho povinnosťou. Poznamenala, ţe na MR sa počúvalo, ţe nemôţe urobiť kontrolu a neustále 

sa hovorilo o tom, aký bude ďalší návrh riešenia.  Uviedla, ţe vţdy dával návrh hlavný 

kontrolór. Navrhla, aby MZ uloţilo povinnosť hlavnému kontrolórovi pripraviť návrh riešenia 

ohľadne situácie BYTY s.r.o.  a zvolať k tomu mimoriadne MZ.  

Ing.  Ján Klučka, poslanec MZ, uviedol, ţe  je to  otázka právnych vzťahov, pretoţe 

niekto zmluvu uzatváral a schvaľoval.   Myslí si, ţe by sa mala doplniť uvedená úloha o 

postup právneho oddelenia  a hlavného kontrolóra. 

Oľga Kostková, poslankyňa MZ, uviedla, ţe aj  občania sa na ňu obracajú so 

ţiadosťou, aby sa zvolalo mimoriadne  zastupiteľstvo. 

 JUDr. Ján Macura, zástupca primátora Mesta Čadca, uviedol, ţe ho prekvapuje daný 

stav, ktorý je veľmi váţny. Nie je umoţnené, aby mohol  hlavný kontrolór vykonávať svoju 

činnosť.    Súhlasí, aby sa zvolalo mimoriadne zastupiteľstvo, ale zároveň zvaţuje aj to, aby 

bola činnosť aj na  strane druhej. Je potrebné zvaţovať súčasne  kroky na podnet orgánom 

činným v trestnom konaní.   

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe je potrebné sa zamyslieť, aby 

sme nedostali do problémov kontrolóra a ani ostatných, pretoţe zákon o kontrole ukladá, ţe v 

prípade, ak je podozrenie zo spáchania z niektorých činov - komunikovať  s orgánmi 
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napriamo.  V závere dal hlasovať o návrhu predkladateľa, a to vypracovanie postupu pri 

riešení situácie a zvolanie mimoriadneho MZ do 15.11.2010 /schválené/. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

159/2010 

 

 

K bodu 26) 

Správa o výsledkoch kontroly za mesiac jún-september 2010 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 26 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

160/201 

 

 

K bodu 27) 

Zverenie majetku Mesta Čadca do správy DOMBYT-u Čadca        

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 27 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

161/2010 

 

 

K bodu 28) 

Zverenie majetku Mesta Čadca do správy Mestského podniku služieb Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 28 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

162/2010 

 

 

K bodu 29)  

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 29 zápisnice. 

 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, sa informoval, či bude zhoda 

o hlasovaní an bloc pri jednotlivých bodoch, s čím poslanci MZ súhlasili.  

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: MJG spol. s.r.o., Raková 1115 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa dotazoval, či nebude obmedzené právo ľudí, ţe 

musia ísť cez cudzí  pozemok.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  to je v ochrannom pásme.   

 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: JAMA-GASTRO, spol. s.r.o., Čadca, Hotel Husárik 

2259 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe uvedený problém je zloţitý. 

Poznamenal, ţe prišli dve ţiadosti, z ktorých jednou sa zaoberalo a druhou nie. Ak hovoríme 

o transparentnosti, malo byť povedané, ţe prišla aj druhá ţiadosť.   Uviedol, ţe  mesto svojou 
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nečinnosťou  moţno spôsobuje stav, ktorý  tam je, a to i napriek tomu, ţe je komplikovaný 

a zloţitý. Uviedol, ţe  ROEP zlyhal a urobil chybu.  

Na základe toho  vlastník, ktorý chce kúpiť uvedený pozemok, robí všetky protizákonné kroky. 

Je tam nezákonná dopravná značka.  Kto tam ide nevie, či je značka  zákonná alebo 

nezákonná. Uviedol, ţe značka tam je nezákonná.  Ďalej uviedol, ţe na súkromných 

pozemkoch sú dve závory, ktorými majiteľ obmedzuje ľudí bývajúcich ďalej. Garáţ, ktorá tam 

je, je protizákonná a nie je zosúladená so stavebným zákonom, rovnako i terasa a tenisové 

kurty. Navrhol primátorovi,  aby bol uvedený materiál stiahnutý. Pokiaľ si nevyriešia všetky 

nezákonné veci, ktoré spomínal,  my nepredáme problémovému človeku, ktorý robí 

protizákonné veci a obmedzuje  právo vyuţívať vlastníctvo, ktoré ľudia majú.  Je za to, aby sa 

to predalo, ale aţ potom, čo sa vyriešia všetky spory. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, sa dotazoval, či je  iná ţiadosť na 

uvedený pozemok. 

Pán B. Súrovka, občan mesta, uviedol, ţe má ţiadosť. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe bola druhá ţiadosť, ktorá nebola vzatá 

do úvahy a nebola spomenutá. Uviedol, ţe sa tieţ jedná o širšie súvislosti, a to, ţe ţiadateľ 

koná veci, ktoré sú protizákonné.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, materiál stiahol a zároveň poţiadal 

všetkých, ktorí vedia o akomkoľvek vzťahu k uvedenému pozemku alebo iných právnych 

skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť predaj, aby v čo najkratšom termíne predloţili 

ţiadosť s tým, ţe  bude predloţená na najbliţšie rokovanie  MZ. 

 

 

 Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Zuzana Dejová – DEJ-KUP, so sídlom Čadca, 

Horelica 302 

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, dal na zváţenie, či by nebolo vhodné pri dlhodobejších  

nájmoch  stanoviť obdobie nájmu na 5 rokov. 

  Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol,  ţe zmluva bola predtým 

podpísaná.  

 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: EDO TRADE spol. s.r.o., Slovanská cesta 203 

Ing. Peter Glasnák poslanec MZ, uviedol, ţe zrejme došlo k pochybeniu. Informoval 

sa, kde sa stala chyba, nakoľko sa jedná o obmedzovanie práva.   

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe sa stala chyba, ktorá sa 

napravuje.  

 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: RONEX Trade, s.r.o., Čadca, Pribinova 2894, Ing. 

Rudolf Marec, PhD., Čadca, Rázusova 1645, R.P.O., s.r.o., Čadca, Slovanská cesta 203, 

Pavol Bukovan, Čadca, Okružná 110/81, doc. Ing. Peter Ivánek, PhD., KNM, 9. mája 

1185/29 

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, sa dotazoval, či nebude uvedený pozemok   chybať 

mestu z hľadiska kapacít parkovania.  

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ, uviedol, ţe uvedený materiál bol uţ dva krát v MR. 

Poznamenal, ţe medzi účastníkmi došlo k dohode.  Uviedol,  ţe je potrebné  do parkoviska  

investovať a i napriek tomu všetci vyuţívajú plochu  ako firemné parkovisko. Dal na zváţenie 

predať pozemok pôvodným vlastníkom.   
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Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

163 -203/2010 

 

 

 

Rôzne 

 

 MUDr. Jozef Kanaba, poslanec MZ, poďakoval poslancom a poslankyňam za  

konštruktívne a pragmatické jednanie. Poznamenal, ţe sa blíţi volebné obdobie a občania si 

nezaslúţia počúvať hašterenie poslancov. Ľudia poslancov volili,  aby mali pokoj, aby mali 

dobré cesty, osvetlenie, aby bola bezpečnosť atď.  Poţiadal poslancov o ich korektné 

a seriózne správanie sa.  

 Ing. Ján Klučka, poslanec MZ,  v súvislosti s vyspravovaním chodníkov a ciest na 

Ţarci, upozornil na nepriaznivú situáciu, ktorá je hlavne pred Korunou a zároveň poţiadal 

primátora, aby sa tam išiel pozrieť.  Ďalej sa dotazoval, v akom štádiu je riešenie  otázky 

ohľadne dostupnosti signálu VAŠA TV na Ţarci. V závere poukázal na schválené uznesenie 

ohľadne Kukučínovej ul. a tej súvislosti sa informoval, v ktorom období sa bude realizovať.  

 Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, ohľadne televízie uviedol, ţe sa rokuje 

s OSBD. Riaditeľ OSBD prisľúbil, ţe sa  nastavia  rovnaké podmienky pre KTV a VAŠA TV. 

Uviedol, ţe by sa  mala  daná záleţitosť  v dohľadnej dobe doriešiť.  

Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, poznamenal, ţe pri predaji pozemku pre Lidl sme  

kupujúceho zaviazali, ţe musí vybudovať prístupovú komunikáciu, tri pruhy, oporné múry, 

chodníky a parkovisko.  Tým odpovedal p.  Belešovi  ohľadne kúpy  pozemku za 800 Sk 

a zároveň ešte raz  zdôraznil, ţe kupujúci dostal od mesta a poslancov  podmienky, čo musí 

vybudovať v prípade  kúpy pozemku.  Poznamenal, ţe  mesto kúpilo pozemky za 2 000 Sk, ale 

nedostalo ţiadne podmienky k pozemku, čo je dôvod, ţe cena nemôţe byť rovnaká.   

V závere poďakoval poslancom a poslankyňam  za korektnosť a zároveň ich vyzval, 

aby  ani v predvolebnom období  nezabúdali na čestnosť a statočnosť.  

Jozef Beleš, poslanec MZ, uviedol, ţe on nerozprával o pozemku pre Lidl,  ale 

o pozemku pred Lipou, kde sa najskôr jeden pozemok predal a druhý kúpil. Uviedol, ţe v tom 

čase povedal, aby sa najskôr pozemok kúpil a potom druhý predal, pretoţe pozemky sú vedľa 

seba. My sme však pozemok nekúpili, ale sme najskôr predali za 800 Sk. Z vedenia mesta bolo 

povedané, ţe pozemok, ktorý sa ide kúpiť sa kúpi max. za 700 Sk. Vtedy tvrdil, ţe bude dobre, 

ak sa pozemok kúpi za 2000 Sk, avšak  výsledok  bol taký,  ţe sa pozemok kúpil za 2 500 Sk.  

V súvislosti s prímestskou časťou Horelica uviedol, ţe to čo bolo v rozpočte 

schválené nie je urobené.  Nakoľko sa zo strany  mesta  hovorí, ţe sú peniaze, tak sa pýta 

rovnako ako na kaţdom MZ,  prečo nie je do dnešného dňa urobená  cesta U Mravca, keď 

všetci dobre vedia, ţe tam je vozíčkar. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe ak to je v rozpočte zahrnuté, 

musí to byť urobené. 

Jozef Beleš, poslanec MZ, poznamenal, ţe primátor v novinách napísal, ţe  cesta  sa 

len sa vyspraví. Upozornil, ţe po ceste prejde pár krát auto a diery budú opäť.  Tieţ poukázal 

na cestu U Berčáka, kde bolo občanom od mesta povedané, aby išli za poslancom a on im to 

vybaví.  Uviedol, ţe potom bolo povedané, keď sa urobí vodovod, urobí sa aj cesta.  

Poznamenal, ţe  minulý týţdeň bager cestu upravil, avšak akonáhle zapršalo je v rovnakom 

stave ako predtým.  Tieţ upozornil na cestu U Hanuščáka, kde sa dá prejsť s problémami 

v čiţmách.  V závere poznamenal, ţe od jari pýta jedno svetlo U Beleša. Poukázal, ţe je tam 

ústav pre postihnuté deti a chodia tadiaľ ľudia večer do roboty. Uviedol, ţe to bolo sľúbené, 

ale doposiaľ svetlo nie je namontované. Poţiadal, aby sa aspoň  to  jedno svetlo do konca 

roka namontovalo. 
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 Spomenul aj rekonštrukciu  celého verejného osvetlenia, ohľadne ktorej  bolo 

povedané, ţe sa zrealizuje do konca roka. Uviedol, ţe sa určite rekonštrukcia do konca roka  

neurobí  na Horelici, pretoţe najskôr sa bude robiť v meste. Poukázal aj na skutočnosť, ţe na 

Horelici nie je  do dnešného dňa dokončený plyn a tak isto to bude aj so svetlami a 

s chodníkmi. Uviedol, ţe  mesto uţ  15 rokov buduje  chodník na Horelici. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe vyriešil veci  cez SEVAK 

Ţilina. Poznamenal, ţe čo je v rozpočte  zahrnuté sa robiť bude. Dotazoval sa u p.  Beleša, kto 

asfaltoval cesty okolo jeho domu.  Uviedol, ţe sú tam  asfalty ku garáţam a do dvorov, ktoré 

robil MPS.    

Jozef Beleš, poslanec MZ, uviedol, ţe mu asfalt do garáţe urobila  firma, ktorá  tam 

pracovala. Za to, ţe im stráţil finišer a valec, tak mu vyasfaltovali 15 m úsek  od bránky po 

garáţ a urobili mu to v čase,  keď sa budoval obchvat mesta a robili cestu  do Nemčáka. 

Zdôraznil, ţe  to mesto nerobilo.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol ţe sú to mestské cesty, z ktorých 

sa odbočuje do garáţí atď. Je tam nádherne vybudované okolie domu p. poslanca. 

Jozef Beleš, poslanec MZ, uviedol, ţe si to vybudoval v čase, keď ešte  poslancom 

nebol, aby ho neobviňovali, ţe ako poslanec niečo berie. Uviedol, ţe cestu museli 

vyasfaltovať, pretoţe sa  robila prístupová  cesta do Nemčáka, kde sa  chodí okolo jeho domu. 

Dotazoval sa primátora, či on nemá pri dome vyasfaltované.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe on si ku dome vyasfaltoval 

sám a na posledných MZ sa mu predal pozemok pod uvedeným asfaltom. Poznamenal, ţe  

asfalt si zaplatil sám so súhlasom mesta. Informoval, ţe on ma  prístupové cesty urobené 

zámkovými dlaţbami, ktoré si vybudoval sám a nie s asfaltovými povrchmi ako je to okolo  p. 

Beleša.    

Jozef Beleš, poslanec MZ, uviedol, ţe okolo jeho domu je prístupová cesta do 

Nemčáka, ktorú vybudovali, keď sa robil nový obchvat, ktorý nie je vybudovaný do dnešného 

dňa. Uviedol, ţe sa jedná o prístupovú cestu, ktorá je mestského úradu a nie jeho.   

Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca,  uviedol, ţe je potrebné si 

uvedomiť, ţe rozpočet  v porovnaní z predchádzajúcim volebným obdobím je pribliţne 

dvojnásobný. V súvislosti s poţiadavkami poslancov, poznamenal, ţe rozpočet má určité 

mantinely. K  predošlej diskusii uviedol, ţe je potrebné váţiť slova, pretoţe mu to pripomína 

kauzu ohľadne Palárikovho domu.  Poznamenal, ţe o dedičstve otcov hovoria ľudia, ktorí 

dedičstvo otcov sflundrovali tak, ţe  dedičstvo našich otcov priviedli na mizinu. Počet 

nezamestnaných stúpol na základe dedičstva otcov, ktoré mali oni spravovať.  

Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, súhlasil s p. Belešom ohľadne jeho poţiadaviek na 

Horelici, avšak zároveň uviedol, ţe rovnaké problémy s parkovaním, s komunikáciou, 

s chodníkmi atď. sú aj na Kyčerke. Uviedol, ţe nie je moţné zrealizovať všetko za 4 roky.  

Uviedol, ţe Horelica je jeho srdcová záleţitosť.  Informoval, ţe bol  podporiť p. Beleša aj     

v čase, keď chceli  zrušiť školu. Poznamenal, ţe ho bude podporovať, ale nedá sa zrealizovať 

všetko naraz.  

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., v zmysle §13 rokovacieho poriadku MZ v Čadci  

interpeloval a poţadoval od primátora odpoveď na otázku,  prečo na zasadnutie finančnej 

komisie MZ mesta Čadca nie sú pozývaní aj riadni členovia finančnej komisie – neposlanci 

a prečo nie sú zasielané pozvánky a materiály na rokovanie finančnej komisie MZ mesta 

Čadca pravidelne s dostatočným predstihom.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe to nie je  jeho kompetencia.  

Je potrebné sa opýtať predsedu finančnej komisie, podpredsedu finančnej komisie 

a tajomníka, ktorý zvoláva rokovanie finančnej komisie. Podľa rokovacieho poriadku 

poslaneckých klubov a odborných komisií, zvoláva rokovanie predseda komisie a nie primátor 

mesta.  
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 PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., uviedol, ţe ešte ani raz  on a ani  ţiaden z členov   

uvedenú pozvánku nedostal.   

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe tajomník  je podriadený 

predsedovi a podpredsedovi komisie. 

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ, uviedol, ţe všetky komisie sú komisie MZ a nie 

primátora.   

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe PhDr. Pavol Holeštiak, 

PhD.,  interpeluje primátora o niečom, čo nie je jeho kompetencia. Predseda komisie zvoláva 

rokovanie komisie a určuje program, prípadne podpredseda. Dotazoval sa p. Holeštiaka, či je 

podpredseda finančnej komisie a koľko krát sa zúčastnil na  rokovaní finančnej komisie.  

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., sa informoval,  ako môţe chodiť na komisiu, keď 

dostane pozvánku deň po  konaní alebo má  uţ dlhšie naplánovanú zahraničnú cestu. 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe to je  kompetencia predsedu 

alebo podpredsedu. Predseda finančnej  komisie zvoláva rokovanie komisie, ktorá  je zloţená 

na základe vášho návrhu.  Uviedol, ţe mestské zastupiteľstvo schválilo tajomníka komisie. Nie 

je to kompetencia primátora. Poţiadal, aby si naštudoval legislatívu, organizačné poriadky, 

 rokovacie poriadky a nepýtal sa primátora na to, čo nie je v jeho kompetencii.   

 Oľga Kostková, poslankyňa MZ, súhlasila s primátorom a uviedla, ţe predseda 

komisie je aj v iných  mestách veľmi dôleţitá osoba. Apelovala na poslancov, ktorí sa 

prihlásia do komisie, aby mali aspoň tú slušnosť, ţe sa v prípade svojej neprítomnosti  

ospravedlnia. Poţiadala ich, aby sa pravidelne zúčastňovali na komisiách.  

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe odborné komisie sú komisie 

mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje len predsedu, podpredsedu 

a členov, ale aj tajomníka, ktorý vykonáva administratívne práce. Mrzí ho, ţe niektoré komisie 

a ani ich predsedovia sa za ním nezastavili. Zároveň však povedal, ţe dopravná, finančná, 

bytová, stavebná, školská komisia s ním pravidelne rokujú. Predsedovia chodia a informujú  

ho o názoroch v komisiách. Sú však aj také komisie, ktoré ho za celé 4 roky nenavštívili.   

Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca, uviedol, ţe je členom finančnej 

komisie, ktorej sa aj pravidelne zúčastňuje a mrzelo by ho, ak by PhDr. Pavol Holeštiak, 

PhD., nedostaval pozvánky  včas. Uviedol, ţe on vţdy pozvánku dostane minimálne  týţdeň 

pred rokovaním.   

JUDr. Ján Macura, zástupca primátora Mesta Čadca, uviedol, ţe ak niekto hodnotí 

činnosť vedenia  mesta, prípadne úradu negatívne, nech začne od seba. Poďakoval sa za 

obdobie, ktoré tu doposiaľ pôsobil, za plodné obdobie, kde bola mimoriadna iniciatíva, a to 

nehľadiac na čas zo strany primátora,  vedúcich alebo pracovníkov. Uviedol, ţe si bude toto 

obdobie pamätať veľmi pozitívne.  

Ohľadne Horelice uviedol, ţe on vníma činnosť kladne, spomenul vybudovanie školy, 

športoviska  a tieţ  činnosť okolo  cintorína. Keďţe vie, ţe  sa kaţdoročne  robili rigoly k 

vodám, poţiadal riaditeľa MPS,  aby sa uvedená činnosť prostredníctvom pracovníkov VPP 

ukončila.  Uviedol, ţe U Mravca je v harmonograme táto činnosť naplánovaná.  

Mrzí ho, ţe sa zanedbalo obdobie, keď tu nebol  on, primátor a ani mnohí z poslancov  a teraz 

by sa malo všetko splniť.  Poďakoval sa za kritický úsek, kde sa vymenila voda a tieţ za to,  ţe 

sa na nedorobenom úseku cintorína pohlo. Uviedol, ţe tam chodí  viacero cyklistov a občanov  

a verí, ţe sa celá činnosť úspešne dokončí.  

 Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, ohľadne osady u Vojta uviedol, ţe  je informovaný 

od občanov o ich stretnutí  s primátorom  v súvislosti s ničením cesty zo strany štátnych lesov. 

Poznamenal, ţe sa tam nachádza  známy minerálny prameň, ktorý hľadá veľa ľudí. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe zvalili aj  šípky, ktoré tam 

boli usadené.  
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Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ,  v súvislosti s vybudovaním novej cesty smerom do  

Vojty, sa informoval,  či sa tam do budúcnosti neplánuje cyklochodník.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe uvedená časť mesta riadne 

oţila. Vloţilo sa tam z mesta  mnoho finančných prostriedkov.  Čo sa týka cesty, uviedol, ţe sa 

uţ  niekoľko krát rokovalo so štátnymi lesmi. Poznamenal, ţe je to v štádiu riešenia. 

Plánovala sa v danej lokalite vybudovať cesta, ale vzhľadom na informácie o tom, koľko sa  

ide vyťaţiť dreva cez cestu je pravdepodobné, ţe  asfalt by sa  zničil. Uviedol, ţe je rokovanie 

medzi štátnym lesom a mestom o tom, akým spôsobom sa bude  rekonštruovať a renovovať 

celá cesta. 

Poţiadal poslancov a poslankyne, aby boli tolerantní. Sú aj poslanci, ktorí chodili  celé 4 roky 

uprostred rokovania a pred polovicou odišli a všetko vedia, všetkému rozumejú, všetko vedia 

riadiť. Skúsme byť normálni ľudia. Môţeme bojovať, súťaţiť, povedať kto je lepší alebo horši, 

čo sme urobili alebo neurobili, ale nie je v Čadci iba zlo a nič. Je tu veľa urobeného o čom 

hovoria konkrétne kroky,  fakty a čísla.  

 

 

Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor 

Mesta Čadca, poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie MZ vyhlásil za ukončené.  

 

 

 

Ing. Ján   H u s á r          Bc. Ing. Jozef   V r a ž e l 

prednosta MsÚ         primátor Mesta Čadca   

             

 

Mgr. Rastislav Kaličák              Ing. Štefan Holeščák 

I. overovateľ          II. overovateľ   

   

 

 

Zapísala: Bc. Jana Serafínová 

 

 

 


