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Z á p i s n i c a 

 

z ustanovujúceho I. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 11. decembra 2014 o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci 

 

 

 

 Na zasadnutí ustanovujúceho I. zasadnutia MZ Čadca bolo prítomných 24 poslancov, 

takže Mestské zastupiteľstvo Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: prednostka MsÚ, asistent prednostky MsÚ, hlavný kontrolór 

Mesta Čadca, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

P r o g r a m : 

 

(1)  Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva Čadca  

       Predkladá: Ing. Milan GURA 

(2)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

       Predkladá: Ing. Milan GURA 

(3)  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Čadca,  

       odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi 

       a poslancom novozvoleného zastupiteľstva 

       Predkladá: Mgr. Silvia PETREKOVÁ 

(4)  Zloženie sľubu novozvoleného primátora, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

       ustanovujúceho I. mestského zastupiteľstva 

(5)  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 

       Predkladá:  Ing. Milan GURA 

(6)  Vystúpenie novozvoleného primátora mesta Čadca 

       Predkladá:  Ing. Milan GURA 

(7)  Záver 
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R o k o v a n i e 

 

Ustanovujúce I. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Ing. Milan 

Gura, primátor Mesta Čadca. 

 

Konštatoval, že  zasadnutie MZ Čadca bolo zvolané na základe § 12, ods. 1, zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  Na zasadnutí ustanovujúceho I. zasadnutia MZ 

Čadca bolo prítomných 24 poslancov, takže MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 

Na zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých prítomných poslancov ustanovujúceho I. MZ 

Čadca, prizvaných a ostatných prítomných. 

 

 Za overovateľov zápisnice určil MUDr. Annu Korduliakovú a Ing. Františka 

Prívaru, poslancov MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Danielu Grochalovú, pracovníčku MsÚ Čadca.  

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta, konaných dňa 15. 11. 2014, prečítala 

Mgr. Silvia Petreková, podpredsedníčka Mestskej volebnej komisie v Čadci. Taktiež 

prítomných oboznámila s písomným vzdaním sa mandátu poslanca MZ Čadca Ing. Milana 

Guru v zmysle zákona, nakoľko bol zvolený za primátora mesta Čadca.   

 

Ing. Ján Drobil prečítal slávnostný sľub primátora mesta Čadca. Po zložení sľubu 

a prevzatí insígnií ďalej viedol ustanovujúce I. Mestské zastupiteľstvo Čadca Ing. Milan 

Gura, novozvolený primátor mesta Čadca. Prečítal slávnostný sľub poslanca MZ a následne 

poslanci MZ zložili sľub podpisom pod text sľubu poslanca MZ. 

 

PaedDr. Danka Jašurková, novozvolená poslankyňa MZ, doručila písomné 

ospravedlnenie a sľub zloží na zasadnutí MZ Čadca..  

 

Novozvolený primátor Ing. Milan Gura privítal na ustanovujúcim I. zasadnutí MZ 

prítomných novozvolených poslancov, prizvaných hostí a ostatných prítomných. V príhovore 

sa vrátil k predvolebnej kampani a poznamenal, že sa mu nepáčilo, keď sa v nej útočilo aj na 

rodinných príslušníkov. Poukázal na to, že problémy bude riešiť v spolupráci s tými, ktorí o to 

budú stáť. Potrebná je aj kritika a ak je opodstatnená a vecná, posúva človeka ďalej. Všetkým 

do ďalšej práce poprial veľa zdravia a síl s tým, že spoločne mesto posunú o krok dopredu. 

Poďakoval vedúcim oddelení, riaditeľom organizácií, ktorí si zachovali profesionalitu 

a vyslovil želanie, aby si na svojich miestach profesionálnu prácu i naďalej vykonávali. Tiež 

poďakoval za prácu prednostke MsÚ, poďakoval svojej rodine. Čadci poprial veľa Božieho 

požehnania. Poznamenal, že dnešný deň je nielen slávnostný, ale aj pracovný, a tiež je to 

začiatok štvorročnej práce v prospech občanov mesta Čadca. V závere všetkým poprial veľa 

zdravia, pekné a požehnané sviatky. 

 

1)   Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

       Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Čadca, 

       odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom 

       novozvoleného zastupiteľstva 

       Zloženie sľubu novozvoleného primátora, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

       ustanovujúceho mestského zastupiteľstva 
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      Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 

      Vystúpenie novozvoleného primátora mesta Čadca 

      Záver 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

1/I./2014 

 

Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Ing. Milan Gura, primátor 

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

 

 

 

 

Ing. Anna   Z b o j a n o v á         Ing. Milan   G u r a 

prednostka MsÚ              primátor Mesta Čadca   

             

 

 

 

MUDr. Anna   K o r d u l i a k o v á      Ing. František   P r í v a r a 

I. overovateľ           II. overovateľ    

 

   

 

 

 

 

Zapísala: Daniela Grochalová 

 

 

 


