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Z á p i s n i c a 

 

z 1.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 12. februára o 10.00 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 24 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 mesta. 

 

 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. Ján Kľučka    - poslanec MZ 

Ing. Peter Krkoška    - poslanec MZ 

Ing. Štefan Holeščák    - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Marec    - poslanec MZ 

PhDr. Pavol Holeštiak PhD.   - poslanec MZ 

Ing. František Prívara   - poslanec MZ 

Pavol Štrba                                                    - poslanec MZ 

Jozef Beleš      - poslanec MZ 

Oľga Kostková    - poslankyňa MZ 

RNDr.  Anna Belousovová   - poslankyňa MZ 

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/ Informatívna správa o činnosti MsHZ Čadca za rok 2009.   

3/ Informatívna správa o vykonanej X. zmene rozpočtu Mesta Čadca k 28.12.2009. 

4/Modernizácia, rekonštrukcia a údrţba verejného osvetlenia v meste Čadca. /doplnený bod/ 

5/ I. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2010. 

6/ I. zmena rozpočtu MPS Čadca na rok 2010. 

7/ Informatívny prehľad o stave ţiadostí Mesta Čadca o poskytnutie finančných prostriedkov 

     z rôznych zdrojov  - stav k 31.12.2009. 

8/ C´est la vie ...! alebo Ako to vlastne bolo? – predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný 

    príspevok. 

9/ Návrh doplnku č. 1Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Čadca o nakladaní  

    s komunálnymi odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území mesta  

    Čadca. 

10/ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2009.  

11/ Správa o výsledkoch kontroly za mesiac január 2010. 

12/ Návrh na odňatie majetku mesta Kultúrnemu a informačnému centru mesta Čadca a jeho  

      zverenie do nájmu ZZO Čadca, a.s. 

13/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. 

14/ Rôzne.       

15/ Záver.  

 

 

 

R o k o v a n i e 

 

1. 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 24 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  MUDr. Jána Koţáka a Mgr. Martina 

Klimeka, poslancov MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Bc. Janu Serafínovú, pracovníčku MsÚ Čadca.           
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K bodu 1) 

Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva       

 a overovateľov zápisnice 

Overovatelia:  MUDr. Ján Koţák 

          Mgr. Martin Klimek 

 

       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 

  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, poţiadal zaradiť  ako bod č. 4 - 

Modernizácia, rekonštrukcia a údrţba verejného osvetlenia v meste Čadca.  

 Ing. František Prívara, poslanec MZ, navrhol vypustiť bod č. 10 – Správa o kontrolnej 

činnosti za rok 2009. Vzhľadom na závaţnosť údajov, ktoré boli  v správe uvedené  

 prerokovať ho na nasledujúcom MZ  s tým, aby sa poslanci dozvedeli aj reakciu  z  druhej 

strany, nakoľko sa o údajoch, ktoré sú uvedené v správe dozvedeli aţ po roku. Uvedený návrh 

nebol poslancami MZ schválený. 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa vzhľadom na závaţnosť problému dotazoval, 

prečo nebola  pozvaná bývala hl. kontrolórka, aby sa mohla k danej veci vyjadriť. Uviedol, ţe  

hl. kontrolór prekročil určitú mieru objektivity.  

 PhDr. Pavol Holeštiak PhD., poslanec MZ, poznamenal, aby sa overovatelia zápisnice 

prideľovali podľa abecedného zoznamu poslancov. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

1/2010 

 

 

K bodu 2) 

Informatívna správa o činnosti MsHZ Čadca za rok 2009.   

  

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

2/2010 

 

 

K bodu 3) 

Informatívna správa o vykonanej X. zmene rozpočtu Mesta Čadca k 28.12.2009. 

 

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

 

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ,  poukázal na zbytočnosť komentovania   poloţiek, ktoré 

sú do výšky 800 EUR a následne odporúčal, aby sa pozornosť venovala skôr vyšším poloţkám 

a ich podrobnejšiemu rozpisu.  
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Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

3/2010 

 

 

K bodu 4) 

Modernizácia, rekonštrukcia a údržba verejného osvetlenia v meste Čadca.  

 

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

 

Jozef Beleš poslanec MZ, vyslovil svoju spokojnosť ohľadne rekonštrukcie verejného 

osvetlenia, keďţe mesto aj prímestské časti sú v zlom stave.  Informoval, ţe  sa 2 mesiace 

nesvietilo na Horelici na úseku 600 m. Taktieţ uviedol, ţe nadjazd smerom na Horelicu nie je 

osvetlený uţ 5 rokov.   

MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, sa informoval ohľadne rozšírenia sieti hlavne vo 

vzdialenejších osadách. 

Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, uviedol, ţe nie je problém v rozšírení svetla  

v okrajových častiach, pretoţe sú tam verejné osvetlenia na stĺpoch. Problém však nastáva v 

prípade,  ţe sa s prácami pôjde do zeme. Dodal, ţe podmienkou súťaţe bude aj  realizačný 

projekt, kde je predpoklad, ţe tam bude navrhnuté iné usporiadanie nových  stĺpov.     

MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, sa informoval, či  sa v uvedenom projekte vyuţije  

audit, ktorý realizovala VŠ dopravná. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe audit  je v projekte zahrnutý. 

Informoval, ţe sa tam dali všetky svietiace body s tým, ţe určite nebude potrebné meniť ul. 

Palárikovu, čo predstavuje rezervu, ktorá sa môţe rozdeliť tam, kde to bude potrebné. Je 

zachytených pribliţne 40-50 svetelných bodov, ktoré by bolo potrebné ešte zrealizovať. Vyzval 

poslancov, aby do určitého termínu počas rekonštrukcie informovali vedúceho oddelenia 

dopravy so svojimi poznatkami, z dôvodu doplnenia projektu počas jeho realizácie. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe sú miesta, ktoré je potrebné zrealizovať 

ako napr. Drahošanka, Bukov, atď... Poznamenal, ţe vzhľadom na závaţnosť projektu mali 

byť v dôvodovej správe uvedené výpočty a kalkulácie z dôvodu dôveryhodnosti.  Taktieţ sa 

informoval, aké sú nároky na rozpočet a v súvislosti s tým uviedol, ţe sa mu to zdá plytké, 

nakoľko materiály dostali tesne pred rokovaním MZ. Uviedol,  ţe  Mesto malo podať výzvu 

prípadne tlačivo a spísať konkrétne poţiadavky, kde je potrebné zrealizovať osvetlenie. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe sa uvedená záleţitosť 

ohľadne rozširovania osvetlenia realizovala.  

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ, poznamenal, ţe dôvodom predloţenia materiálov 

tesne pred rokovaním MZ bola skutočnosť, ţe sa ešte deň pred MZ rokovalo ohľadne uvedenej 

záleţitosti. Uviedol, ţe dopad na rozpočet v tomto roku nebude ţiadny a v budúcich rokoch  sa 

očakáva pribliţne 100 aţ 140 tis. EUR ročne, podľa výsledku súťaţe a rozsahu rekonštrukcie.    

Pavol Štrba, poslanec MZ, v súvislosti s vyjadrením Ing. Glasnáka, uviedol, ţe kaţdý 

poslanec by mal vo svojom volebnom okrsku vedieť,  kde je potrebné zrealizovať osvetlenie.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

4/2010 
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K bodu 5) 

I. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2010. 

 

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

 

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, navrhol zmenu rozpočtu: zvýšenie výdavkov v rozpočte 

– Rekreácia, kultúra a náboţenstvo, funk. klasifikácia: 642 001 - Transfery občianskym 

zdruţeniam a nadáciám – futbal o 12 708 EUR. Dôvodom je skutočnosť, ţe uvedená čiastka 

bola schválená v mesiaci december MZ pre rok 2009. Z dôvodu odstúpenia štatutárneho 

orgánu futbalového klubu, nemohla byť do konca roka 2009 vyčerpaná. Z toho dôvodu je 

predloţený návrh na toto vyrovnanie v roku 2010. Poslancami MZ schválené. 

Poznamenal, ţe futbal má v Čadci 89-ročnú tradíciu. Keďţe mesto je hlavným garantom 

futbalu,  poţiadal poslancov o podporu návrhu. 

            Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, ţe návrh podporí, ale futbalisti si musia uvedomiť, 

ţe mesto nemôţe sanovať výpadok sponzorov. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe v kapitole 04 - ekonomická oblasť sa 

vyčleňuje 50 tis. EUR na nákup techniky pre zvoz odpadu, čo nespochybňuje, avšak myslí si, 

ţe postup mal byť iný. Dôvodom je skutočnosť, ţe nie kaţdý poslanec si prečítal komunike 

z rokovania MR, kde sa o uvedenej veci píše. Preto si myslí, ţe by to mal  byť samostatný bod.  

Uviedol, ţe podľa neho nebolo splnené uznesenie z jari z roku 2008, kde na návrh poslankyne  

RNDr. Belousovovej bolo uvedené, aby sa prehodnotila cena, ktorá je, prípadne, aby sa 

dohodol ďalší postup. Uviedol, ţe nevidel ako  dopadla analýza. Domnieva sa, ţe je 

nekorektné, aby sa iba vsunulo 50 tis. EUR.  Mal to byť samostatný bod a z toho mal byť 

výstup. Je presvedčený, ţe mnoho poslancov netuší, čo sa deje. 

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, informoval, ţe od 1. 7. 2010 sa bude  zber 

tuhého komunálneho odpadu vykonávať vlastnými kapacitami. Spoločnosť JOKO v decembri 

2009 doručila na MsÚ Čadca výpoveď zmluvy o vývoze a uskladnení  tuhého  komunálneho 

odpadu, čomu  predchádzali rokovania so spoločnosťou JOKO v tom zmysle, ţe firma 

navrhovala zvýšiť skladočné o 40 %. Nesúhlasili sme s takým nárastom ceny, pretoţe nie je 

adekvátna tomu, čo sme platili doposiaľ. Uviedol, ţe sa na uvedených cenách nedohodli. 

Podpísaním dodatku by sme porušili podmienky verejného obstarávania. Nová verejná súťaţ 

sa vypíše na skladočné a v nevyhnutnom rozsahu sa  dokúpia zvozové kapacity pre MPS. 

Uviedol, ţe zverejnením uvedenej  informácie nás spol. JOKO  nepustila na smetisko našimi 

kapacitami, ktoré zváţa MPS. V zmluve je uvedené, ţe z čistenia mesta máme právo odpad 

odváţať na skládku. Informoval, ţe  záujemcov na odvoz smetí bude viacero a  konkurencia je 

silná. Ak sa p. Kondek do súťaţe neprihlási,  je aj taká moţnosť, ţe sa bude odpad vyváţať 

napr. do Ţiliny. Ďalej uviedol, ţe posledným  dôvodom bol finančný  dôvod. Vytvára sa 

účelovo finančná rezerva na budúcu likvidáciu skládky.  Tým, ţe budeme  zváţať odpad 

vlastnými kapacitami, predpokladáme, ţe ušetríme zisk, ktorý mala spol. JOKO. Tento dopad 

sa  nepremietne na obyvateľa a zvýšenie skladočného čiastočne vykompenzujeme vlastným 

zvozom.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

5/2010 
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K bodu 6) 

I. zmena rozpočtu MPS Čadca na rok 2010. 

 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

6/2010 

K bodu 7) 

Informatívny prehľad o stave žiadostí Mesta Čadca o poskytnutie finančných prostriedkov 

z rôznych zdrojov  - stav k 31.12.2009. 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

7/2010 

 

 

K bodu 8) 

C´est la vie ...! alebo Ako to vlastne bolo? – predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

 príspevok. 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

8/2010 

 

 

K  bodu 9) 

Návrh doplnku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Čadca o nakladaní  

 s komunálnymi odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území mesta  

Čadca. 

 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

9/2010 

 

 

K bodu 10) 

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2009.  

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

10/2010 

 

 

K bodu 11) 

Správa o výsledkoch kontroly za mesiac január 2010. 

  

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

11/2010 
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K bodu 12) 

Návrh na odňatie majetku mesta Kultúrnemu a informačnému centru mesta Čadca a jeho 

zverenie do nájmu ZZO Čadca, a.s. 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

12/2010 

 

 

K bodu 13) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. 

 

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

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Ján Leto, Čadca, Školská 2305/25 

PhDr. Pavol Holeštiak PhD., poslanec MZ, uviedol, ţe na internetovom portáli 

Katastrálneho úradu sú uvedení iní vlastníci, pretoţe v materiáli  je uvedený Ján Leto. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe sa spomínaná záleţitosť 

preverí.  

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Hung Cau Xuan, Oščadnica 349 

PhDr. Pavol Holeštiak PhD., poslanec MZ, uviedol, ţe v návrhu na uznesenie je bod  

B a bod C v rozpore.  

 

Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, poţiadal doplniť v  rámci toho bodu ešte jednu 

kúpu, predaj a nájom nehnuteľností a to v v súvislosti s predajom  pozemkov v priemyselnom 

parku, kde by sa stanovila cena 22 EUR/m
2
. Poslancom ozrejmil skutočnosť ohľadne 

navrátenia pozemkov a uviedol, ţe mesto Čadca ich uţ má na liste vlastníctva. Vzhľadom na 

skutočnosť, ţe je potrebné vytvoriť nové  pracovné miesta, poznamenal, ţe je nevyhnutné čo 

najskôr stanoviť cenu pozemkov a ponúknuť ich na odpredaj. Následne prečítal návrh na 

uznesenie.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe MR sa zaoberala mnohými 

pripomienkami rôznych cenových výšok. Je to otázka ponuky a dopytu. Mesto Čadca zaplatilo 

za uvedený pozemok necelých 10 EUR/m
2
. Uviedol, ţe sú nejaké ţiadosti, ktoré budú 

postúpené do MZ, avšak je potrebné začať rokovať s určitou cenou.  Ak ju investori  nebudú 

akceptovať, bude to poslancom predloţene do MZ inak. Uviedol, ţe sa jedná  o stanovenie 

cien a nie o predaj. 

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, uviedol, ţe je potrebné uvedený návrh  podporiť.  

Pokiaľ by to situácia dovolila, odporúčal  ponúknuť ešte niţšiu cenu.  Nakoľko je záujem, aby 

sa vytvorili nové pracovné miesta, je potrebné do budúcnosti  myslieť aj na to, ţe z hľadiska 

daní z nehnuteľnosti by sme vedeli podnikateľským subjektom niečo dať, odpustiť alebo zníţiť. 

Kaţdé pracovné miesto, ktoré sa vytvorí je v prospech nielen občanov, ale aj v prospech 

mesta.  

PhDr. Pavol Holeštiak PhD., poslanec MZ, sa ohľadne pracovných miest  priklonil 

k názoru Ing. Klučku. Prekáţa mu však skutočnosť, či sa neporušuje rokovací poriadok, keďţe  

nemá ţiadne materiály v písomnej forme. Vzhľadom k tomu, ţe nevie o aké pozemky sa jedná 

nevie o čom má hlasovať.  
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Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe ide len o stanovenie 

východzej  ceny na rokovanie s investormi. Poslanci musia dostať kaţdú jednu ţiadosť 

investora.  

Ing. František Prívara, poslanec MZ, uviedol, ţe by sa poslanci mali prikloniť 

k filozofií, ktorú spomínal Ing. Klučka. Je potrebné, aby sa vytvorili nové pracovné miesta 

a následne bude daňový systém prínosom pre mesto aj pre občanov. Zdôraznil nevyhnutnosť 

zrealizovania uvedenej záleţitosti čo najrýchlejšie.  

Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca, uviedol, ţe v záujme mesta je 

vytvoriť nové pracovné príleţitosti. Poznamenal, ţe vzhľadom na situáciu v predošlom období 

mesto muselo na to finančné reagovať tak, ţe pozemky sa odkúpili naspäť. Je presvedčený, ţe 

návrh 22 EUR je rozumný. Všetko však bude záleţať od ponuky a dopytu.  

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ,  podporila iniciatívu mesta, ktoré začalo 

rokovať s investormi. Uviedla, ţe ak sa nám podarí zrealizovať predaj pozemkov 

v priemyselnom parku s tým, ţe ľudia, ktorí pozemky kúpia naozaj vybudujú pracovné 

príleţitosti, v tom prípade bude toto obdobie jedno z najúspešnejších v histórií Čadce. 

Z mimorozpočtových prostriedkov sa stavajú byty, rekonštruujú základne, stredné školy, ide  

sa do projektu  verejného osvetlenia a ak by sa nám popri tomto podarilo nastalo vytvoriť 

pracovné miesta, občania by to určite vysoko ohodnotili. V období ekonomickej krízy je 

dôleţité,  aby mesto reagovalo rýchlo.  Podporila návrh, ktorý dal Ing. Klučka, na základe 

návrhu Ing. Krkošku, o tom, aby sa začalo rokovať s ponukovou cenou 20 EUR.  Uviedla, ţe  

ak mesto vloţilo do kúpy pozemkov necelých 10 EUR a teraz by sa predali za 20 EUR,  tak  

zarobené peniaze by sa opäť vloţili do rozvojových projektov mesta. Čím rýchlejšie budú 

pozemky predané, tým rýchlejšie budú mať občania pracovné príleţitosti.  

Pavol Štrba, poslanec MZ,  súhlasil s názorom RNDr. Belousovovej. Ďalej uviedol, ţe  

nemôţeme ponúknuť príliš nízku cenu, nakoľko sa s peniazmi počíta do rozpočtu a môţe 

vzniknúť deficit, v súvislosti s tým poznamenal, ţe  22 EUR je primeraná cena.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, súhlasil so všetkým pozitívnym, čo bolo v diskusii 

spomínane a nadviazal na PHDr. Holeštiaka PhD. s tým, ţe kaţdá zmena, ktorá príde do MZ 

musí byť odobrená. Uviedol, ţe mu ohľadne celej skutočnosti chýbajú materiály. Malo sa 

formálne hlasovať, či sa to zaradí do rokovania MZ. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  kaţdý poslanec  má právo 

navrhnúť v tomto bode kúpu, predaj a nájom nehnuteľností. Bol to poslanecký návrh.  

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, ţe ona vie o čom bude hlasovať, 

pretoţe kaţdému je známe, kde sa  priemyselný park nachádza.  Schvaľujeme len to, ţe 

primátor začne rokovania o predaji  pozemkov v priemyselnom parku s ponukovou cenou.  

Navrhla ponukovú cenu 20 EUR.  

MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, uviedol, ţe kaţdý poslanec má právo podať 

pozmeňujúce  a doplňujúce návrhy. 

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ, uviedol, ţe schválený  rozpočet  je nastavený na 

pribliţne 22 EUR.  Je  výhodnejšie, keď schválime vyššiu cenu. Pozemky boli zhodnotené o 

1 500 000 EUR.  Uviedol, ţe mesto nemá v úmysle zarábať na pozemkoch v priemyselnom 

parku.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe on odporúča 20 EUR. Dal 

hlasovať o uznesení kompletne, za cenu 22 EUR, čo nebolo poslancami schválené. Následne 

dal hlasovať o tom istom uznesení, ale za cenu 20 EUR, čo bolo poslancami schválené. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

13 – 26/2010 
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K bodu 14) 

Rôzne.     

 

Ing. František Prívara, poslanec MZ, poţiadal  primátora, aby dal slovo bývalej 

hlavnej kontrolórke s tým, aby ozrejmila celú vec, ohľadne bodu - Správa o kontrolnej 

činnosti za rok 2009. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  v rámci uvedeného  bodu  

bola  moţnosť sa prihlásiť do diskusie.  

MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, poţiadal RNDr. Belousovovu a primátora, aby sa 

nejakým spôsobom začala riešiť doprava medzi Ţilinou a Česko - Poľskými hranicami, 

nakoľko  situácia na ceste I/11, čo sa týka hustoty prepravy a bezpečnosti dopravy je 

neúnosná. Od roku 2004 sa v uvedenej veci nekonalo vôbec nič.  

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe uvedený bod bol prerokovaný 

na Zdruţení miest a obcí aj za prítomnosti podpredsedníčky NR, RNDr. Belousovovej. 

Dohodli sme sa, ţe zrealizujeme kontrolný deň v Čadci a pozveme ministra s tým, ţe chceme 

v rámci miest a obcí v tomto smere pokračovať.   

Oľga Kostková, poslankyňa MZ, predniesla ţiadosť občanov z  ulice Malej, ktorí sa 

sťaţujú na  veľký neporiadok. Občania a ani technika, ktorá zváţa odpad sa nemôţu dostať ku 

kontajnerom, pretoţe tam parkujú autá. 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, nasledne vyzval náčelníka MsP, mjr. 

Mgr.  Lineta,  aby zabezpečil dodrţiavanie dopravných predpisov a Ing. Vojára, aby vykonali 

okamţitú nápravu ohľadne odvozu smetí.  

Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, poţiadal, aby sa vrátilo k pôvodnému označeniu 

osád v časti Podzávoz-Milošova. Ďalej poţiadal o rozšírenie signálu VAŠA TV aj 

v prímestskej časti Milošová, nakoľko ešte nie je dostatočne pokrytá signálom.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe sa bude pokračovať 

s rozšírením signálu aj v tomto roku. V nasledujúcom MZ sa na to vyčlenia  fin. prostriedky 

s tým, ţe sa pripravuje projekt ďalšieho rozšírenia aj v prímestských častiach. V krátkom čase 

sa pristúpi k rozšíreniu signálu aj v Milošovej, v Čadečke a na Horelici.    

Jozef Beleš, poslanec MZ, v súvislosti s týmto informoval, ţe niţný koniec na Horelici   

signál nemá  a  podľa vyjadrenia zamestnancov VAŠA TV, je k zachyteniu signálu potrebné  

namontovať zrkadlo. Vyjadril nutnosť informovať občanov prostredníctvom týţdenníka Kysúc, 

ţe k chyteniu signálu je ešte potrebné dokúpiť nadstavce na satelity. Ďalej sa dotazoval 

ohľadne začatia prác malého obchvatu. V závere poďakoval, ţe sa opäť po dvoch mesiacoch 

na Horelici  svieti.  

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe v mestských novinách 

Čadčan sa uverejní  celý harmonogram aj s mapou pokrytia. V súvislosti s obchvatom 

poznamenal, ţe na jeseň sa vykonávali vrty aj prieskumy, ktoré boli v zime pozastavené.    

 Pavol Štrba, poslanec MZ, v súvislosti so zimnou údrţbou vyslovil pochvalu Ing. 

Vojárovi. Ohľadne vysielania poslancov v televízii navrhol, aby sa ich poradie losovalo.  

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, v súvislosti so zimnou údrţbou 

poznamenal, ţe práce nerobí firma JOKO, ale vykonávame ich sami. Vzhľadom  k tomu  je 

MPS vybavený novými mechanizmami. Z pohľadu zvozu odpadu je od občanov mnoţstvo 

podnetov, ţe sa MPS zlepšuje  po všetkých linkách.  

V súvislosti s televíziou vyzval poslancov, aby išli s ňou do svojich obvodov. Poďakoval p. 

Stolárikovi, Mgr. Pánisovi a tieţ jeho kolegom  za dobré vykonanú prácu. Uviedol, ţe bude 

potrebné nejakým spôsobom odmeniť týchto ľudí a podotkol, ţe televízia je vynikajúci nastroj 

na informovanie občanov.  

 Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, uviedol, ţe bol vyzvaný občanmi, aby vyslovil 

poďakovanie primátorovi a MPS v súvislosti so zimnou údrţbou. Ohľadne priemyselného 
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parku uviedol, ţe  je potrebné bojovať o kaţdé jedno pracovné miesto. V závere pripomenul 

všetkým zúčastneným, ţe je potrebné  do  31.3.2010 podať majetkové priznanie.  

 

 

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   

             

 

MUDr. Ján Kožák                           Mgr. Martin Klimek 

I. overovateľ           II. overovateľ   

   

 

 

Zapísala: Bc. Jana Serafínová 

 

 

 


