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Z á p i s n i c a 

 

z 2.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 14. apríla 2016 o 8.30. hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 24 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní:  prednostka MsÚ, hlavný kontrolór mesta Čadca, vedúci oddelení 

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

riaditeľka viacúčelového zariadenia pre seniorov, zástupcovia médií,  občania mesta.  

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

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

 

 

 

Ing. Milan Gura    - primátor mesta Čadca 

Mgr. Miroslava Mináriková   - poslankyňa MZ 

Ing. Ľubomír Vojár, PhD.   - poslanec  MZ 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

Pavol Štrba     - poslanec MZ 

Mgr. Jaroslav Klus    - poslanec MZ 

Ing. Rudolf Cyprich    - poslanec MZ 

Mgr. Marcel Šulo    - poslanec MZ 

PaaedDr. Jaroslav Velička   - zástupca primátora mesta Čadca 

Ing. Jozef Pohančeník   - poslanec MZ 

JUDr. Jozef Pajer    - poslanec MZ 

JUDr. Peter Strapáč, PhD.    - poslanec MZ 

Ing. Ján Drobil    - poslanec MZ 

Ing. Emília Ďuranová    - oddelenie dopravy, ÚP, SP, výstavby, rozvoja  

  mesta a služieb MsÚ Čadca 
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  P r o g r a m : 

 

1/  Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

     voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa  

     zápisnice 

 

2/ Informatívna správa o stave bytového domu č. 1917 na Moyzesovej ulici v Čadci 

 

3/ Inventarizácia majetku mesta Čadca v správe príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca 

    k 31. 12. 2015 

 

4/ Inventarizácia majetku mesta Čadca v správe príspevkovej organizácie Mestský podnik     

    služieb Čadca k 31. 12. 2015 

 

5/ Inventarizácia majetku mesta Čadca v správe príspevkovej organizácie Kultúrne  

    a informačné centrum mesta Čadca k 31. 12. 2015 

 

6/  Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta v správe  

    príspevkovej organizácie Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca 

  

7/ Inventarizácia majetku mesta v správe rozpočtových organizácií k 31. 12. 2015       

 

8/ Inventarizácia majetku mesta v správe rozpočtovej organizácie viacúčelové zariadenie pre  

    seniorov k 31. 12. 2015 

 

9/ Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými  

    stavebnými odpadmi na území mesta Čadca 

 

10/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na riadiaci orgán pre Operačný  

      program Kvalita životného prostredia s názvom Kompostáreň Čadca 

 

11/ Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Čadca Michalovi Zaleskemu, prezidentovi  

      mesta Toruň 

 

12/ Správa o výsledkoch kontroly 

 

13/ Stanovenie platu primátora mesta Čadca 

 

14/ Valorizácia platu hlavného kontrolóra mesta Čadca 

 

15/ Parkovacie miesta v meste Čadca /doplnený program rokovania/ 

 

16/ Inventarizácia majetku mesta Čadca k 31. 12. 2015 

 

17/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

 

18/ Rôzne 

 

19/ Záver 
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R o k o v a n i e 

 

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Ing. Milan Gura, 

primátor mesta Čadca. 

Konštatoval, že  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, takže MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 Na zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých poslancov MZ Čadca, prizvaných 

a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol Vladimíra Malíka a Mariána Kubalu, poslancov 

MZ Čadca. 

Vedením zápisnice poveril Danielu Grochalovú, pracovníčku MsÚ Čadca.         
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K bodu 1) 

Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa 

zápisnice 

  

Overovatelia: Vladimír Malík 

       Marián Kubala 

 

Návrhová komisia: Ing. Ján Drobil 

  Mária Badurová 

 

    Pracovné predsedníctvo:     Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca 

   Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca 

   PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora mesta Čadca 

   Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca 

       Ing. Ján Drobil, poslanec MZ 

   Mária Badurová, poslankyňa MZ  

  

 Mgr. Miroslava Mináriková, poslankyňa MZ, žiadala do programu rokovania zaradiť 

bod „Parkovacie miesta v meste Čadca“. Doplnenie programu žiadala na základe požiadavky 

obyvateľov mesta, ktorí žiadajú vytvorenie nielen platených parkovacích miest, ale aj 

neplatených. /Hlasovanie: Za: 20, Proti: 0, Zdržal sa: 2/.  

Do programu rokovania zaradený ako bod č. 15. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, z dôvodu dočasnej neprítomnosti 

predkladateľa presunul bod č. 3 pozvánky ako bod č. 16. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

19/2016 

 

 

K bodu 2) 

Informatívna správa o stave bytového domu č. 1917 na Moyzesovej ulici v Čadci 

 

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

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poznamenal, že riaditeľ Dombytu ho 

dlhodobo upozorňuje na vážnosť situácie v tomto bytovom dome, a preto sa správa predložila, 

aby aj poslanci boli informovaní. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

20/2016 

 

 

K bodu 3) 

Inventarizácia majetku mesta Čadca v správe príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca 

k 31. 12. 2015 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

21/2016 
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K bodu 4) 

Inventarizácia majetku mesta Čadca v správe príspevkovej organizácie Mestský podnik 

služieb Čadca k 31. 12. 2015 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

22/2016 

 

 

K bodu 5) 

Inventarizácia majetku mesta Čadca v správe príspevkovej organizácie Kultúrne 

a informačné centrum mesta Čadca k 31. 12. 2015 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

23/2016 

 

 

K bodu 6) 

Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta v správe 

príspevkovej organizácie Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

24/2016 

 

 

K bodu 7) 

Inventarizácia majetku mesta Čadca v správe rozpočtových organizácií k 31. 12. 2015 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

25/2016 

 

 

K bodu 8) 

Inventarizácia majetku mesta Čadca v správe rozpočtovej organizácie viacúčelové 

zariadenie pre seniorov k 31. 12. 2015 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

26/2016 
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K bodu 9) 

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Čadca 

 

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

 V diskusii Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poslanec MZ, žiadal zverejniť, že zberný dvor je 

otvorený, akú má prevádzkovú dobu a čo všetko tam môžu občania dať. Túto informáciu pre 

občanov nikde nenašiel. 

 Ing. Emília Ďuranová, vedúca oddelenia MsÚ, poznamenala, že zberný dvor nemusel 

mať povolenie. Od 1. 7. 2016, podľa nového zákona, musí mať stavebné povolenie, súhlas na 

prevádzkovanie a prevádzkový poriadok. Ľudia sú o existencii zberného dvora informovaní, je 

to zverejnené na stránke mesta, zamestnanci odpovedajú na otázky občanov. Okrem iného 

musí mať zberný dvor aj posudok na vplyv na životné prostredie. Toto aj vďaka Ing. Vojárovi 

bolo vykonané v roku 2011, takže oproti iným obciam je Čadca vpredu. Odpad sa berie aj 

mimo harmonogramu, lebo ľudia odpad hádžu pred bránu zberného dvora. Od 1. 7. 2016 

bude zberný dvor pre občanov viac spropagovaný. 

 Vladimír Malík, poslanec MZ, poznamenal, že na informovanosť obyvateľov 

o zbernom dvore treba využiť facebook mesta. 

 Pavol Štrba, poslanec MZ, sa dotazoval, či podnikateľské subjekty dostanú zberné 

nádoby na separovanie zadarmo alebo budú za ne platiť. 

 Ing. Emília Ďuranová, vedúca oddelenia MsÚ, poznamenala, že podľa zákona obec 

zodpovedá iba za komunálny odpad, ktorý vyprodukujú zamestnanci. Iné už nie je komunálny 

odpad. Títo podľa starého zákona sú rozdelení na baličov, distribútorov /dovážajú výrobky  zo 

zahraničia/ a právnické osoby, ktoré produkujú iný ako komunálny odpad. Títo musia mať 

zvlášť zmluvu so zvozcom na odvoz iného ako komunálneho odpadu. Toto isté sa týka ja 

triedeného zberu. Mesto môže odvážať iba vytriedený odpad z komunálneho odpadu. Tí, ktorí 

boli baliči alebo distribútori obalov alebo neobalov, mali sa v termíne do 30. 1. zaregistrovať 

na ministerstve životného prostredia. Mali uzatvoriť zmluvu s organizáciou zodpovednosti 

výrobcov na tieto vyhradené prúdy. Väčšie firmy väčšinou zaregistrované už boli, ale mali sa 

zaregistrovať všetky menšie, dotýka sa to každej právnickej osoby, týka sa to aj mestského 

úradu. 

 Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, poznamenal, že záhradkári Bukov II  poctivo triedia 

komunálny odpad, a teda či aj oni si majú zabezpečiť jeho odvoz. 

Ing. Emília Ďuranová, vedúca oddelenia MsÚ, poznamenala, že pokiaľ majú IČO, tak 

áno.  

 Ing. Rudolf  Cyprich, poslanec MZ, citoval v § 3 ods. 4:“Ak zberná nádoba nebude 

v deň vývozu podľa harmonogramu pripravená na odvoz, vývoz bude zrealizovaný až 

v nasledujúcom vývoznom intervale“. Ide mu o to, že ak v deň vývozu nádoba odvezená 

nebude, ako sa občan dozvie, kedy mu bude nádoba vyvezená. Na odbernom  mieste nemôže 

tá nádoba stáť do nekonečna. Malo by tam byť uvedené, že odvoz sa uskutoční 

v nasledujúcom náhradnom termíne. Čo sa týka ceny za zbernú nádobu na zmesový 

komunálny odpad, zákon hovorí, že cenu za nádobu na zmesový komunálny odpad znáša 

pôvodca odpadu. Ale je tam dodatok, že obec si stanoví výšku nákladov na túto nádobu, o čom 

sa vo VZN nedočítal. Ďalej poznamenal, že v § 3, ods. 11 VZN sa hovorí, ako sa postupuje 

v prípade poškodenia nádoby podnikateľa a právnickej osoby. Ako sa bude postupovať 

v prípade, že bude poškodená nádoba občana? Keď sa nádoba poškodí zvozcom, chýba 

zmienka o zodpovednosti. 

 Ing. Emília Ďuranová, vedúca oddelenia MsÚ, poznamenala, že keď sa stane, že sa 

v dôsledku poruchy auta neodvezie komunálny odpad, vždy sa určí náhradný termín a odpad 

sa odvezie. Je vypracovaný harmonogram zvozu komunálneho odpadu, je to zverejnené 
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v novinách, ne internete a stále je nespokojnosť. Pracovníci mestského podniku služieb majú 

v aute zošit, ak nádobu na odpad poškodia, zapíšu to do tohto zošita a nádoba sa vymení 

Čo sa týka výšky poplatku za nádobu na rok 2016, je to 0 €. V ďalšom roku sa bude prijímať 

nové VZN. 

 Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, poznamenal, že mu poškodili nádobu a v zošite 

zapísaná nebola. 

 Ing. Emília Ďuranová, vedúca oddelenia MsÚ, poznamenala, že nádoba nebola 

poškodená zvozcom komunálneho odpadu, ale v dôsledku jej životnosti. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

27/2016 

 

 

K bodu 10) 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na riadiaci orgán pre Operačný  

program Kvalita životného prostredia s názvom Kompostáreň Čadca 

 

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

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, sa dotazoval, aká je celková alokovaná suma na túto 

kapitolu a akým spôsobom sa dá odhadnúť šanca mesta, že získa takýto projekt. Za 

posledných 6 rokov sa nám nepodarilo na takýto projekt získať finančné prostriedky. 

 RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., poznamenal, že životné prostredie vyhlásilo na tento 

odpad tri výzvy – 10, 11 a 12. Na nás sa vzťahuje výzva 11. To znamená, že celková suma je 

vo výške 150 mil. EUR, na náš projekt pripadá 50 mil. EUR v rámci Slovenska. Čo sa týka 

úspešnosti, ak pôjdeme do prvej výzvy, šanca je veľmi vysoká. 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, poznamenal, že v súčasnosti máme kompostáreň, 

ktorá umožňuje uskladniť 100 t odpadu. Bude navýšenie alebo je to dostatočná kapacita? 

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., poznamenal, že kapacita kompostárne sa môže navýšiť 

až na 150 t. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, požiadal o úpravu a osvojenie návrhu – 

celkové výdavky projektu budú maximálne do výšky 850 000,00 EUR a výška 

spolufinancovania mesta Čadca bude maximálne do výšky 50 000,00 EUR. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

28/2016 

 

 

K bodu 11) 

Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Čadca prezidentovi mesta Toruň Michalovi 

Zaleskemu pri príležitosti 20. výročia partnerstva a vzájomnej spolupráce medzi mestami 

Čadca a Toruň  

 

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

 PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora mesta, požiadal o podporu tohto 

návrhu. Prezident mesta Toruň vždy podporoval naše družobné vzťahy a ocenenie si zaslúži. 

Bude pre nás cťou mu toto ocenenie udeliť. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

29/2016 
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K bodu 12) 

Správa o výsledkoch kontroly 

 

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

 Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, poznamenal, že Decore boli poskytnuté finančné 

prostriedky vo výške 122 000,00 EUR a už je tu údaj iba 63 200,00 EUR. V správe je veta, že 

„uvedené tvrdenie hlavný kontrolór považuje za zavádzajúce“. V čom zavádzal hlavného 

kontrolóra? Požiadal iba o hĺbkové preverenie uvedenej sumy. Bolo povedané, že do Decory 

išla dotácia a teda žiadal preveriť, koľko finančných prostriedkov do Decory išlo. 

 Ing. Ján Klučka, hlavný kontrolór mesta Čadca, poznamenal, že do spoločnosti 

Decora nešla zo strany mesta dotácia. Toto potvrdili aj pani Macurová, ktorá je poverená 

vedením ekonomického oddelenia MsÚ a tiež likvidátor a konateľ spoločnosti Decora. Do 

uvedenej spoločnosti išli priame platby na základe faktúr a tie sa vystavovali na základe 

objednávok. Od roku 2011 do roku 2014 bolo Decore uhradených 63 200,00 EUR. Finančné 

prostriedky pre uvedenú spoločnosť mesto v rozpočte malo. Informácia o dotácii pre Decoru 

vo výške 122 000,00 EUR nevychádzala z jeho správy, ale toto povedal pán poslanec Drobil, 

ktorý po informácii, že to boli priame platby, to zobral späť.  

 JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, sa dotazoval, že na základe čoho platilo mesto 

faktúry za Decoru.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta, poznamenal, že do budúcnosti sa budú úlohy presne 

konkretizovať, aby sa vyhlo takýmto problémom a „chytaniu sa za slovíčka“. 

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, poznamenal, že faktúry a objednávky sú zverejnené 

na internete, internet je prístupný každému. Medzi mestom a spoločnosťou Decora išlo 

o štandardný obchodný vzťah. Zástupcovia mesta sa vždy zúčastňovali valných zhromaždení. 

Každá finančná hotovosť pre Decoru bola podpísaná viacerými pracovníkmi úradu. Finančné 

prostriedky, ktoré neboli objednané, do Decory nešli. Podrobnejšie informácie je možné 

získať od zástupcov mesta ako regulérnych spoločníkov obchodnej spoločnosti. 

 Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, poznamenal, že faktúry na internete sú len od 

určitého obdobia. Pán Šulo bol konateľom Decory, keby bol prístupnejší, mohol sa k tomu 

vyjadriť a podať vysvetlenie, ide o nemalé finančné prostriedky. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

30/2016 

 

 

K bodu 13) 

Stanovenie platu primátora mesta Čadca 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

31/2016 

 

 

K bodu 14) 

Valorizácia platu hlavného kontrolóra mesta Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 14 zápisnice. 
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Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

32/2016 

 

 

K bodu 15) 

Parkovacie miesta v meste Čadca 

 

 JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, poznamenal, že problém parkovacích miest 

je nosnou témou, s ktorou sa mesto trápi dlhé roky a nie je to jednoduché vyriešiť. Je 

potrebná širšia diskusia najskôr v komisii a potom aj formou dopytu na odborníkov, napr. na 

výskumný ústav dopravy a pod., akým spôsobom je možné statickú dopravu v meste riešiť. Je 

názoru podnietiť hlbšiu diskusiu aj na dopad na rozpočet mesta, keďže parkovné je príjmom 

mesta. Nové parkovacie miesta hlavne na Kyčerke a Žarci je potrebné budovať, ale nerobiť 

unáhlené rozhodnutia. 

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, poznamenal, že ak ide o nové parkovacie miesta, 

podporí jej návrh. Nebude to mať veľký finančný dopad na rozpočet, lebo existujúcich 

parkovacích miest sa to týkať nebude. Koncepcia je žiaduca, aby občania vedeli, kde sa budú 

nové parkovacie miesta vytvárať, že nebudú spoplatnené a budú im slúžiť. 

 Mgr. Miroslava Mináriková, poslankyňa MZ, poznamenala, že ide o nové parkovacie 

miesta a ide jej hlavne o Hurbanovu ulicu. Keď sa tam spustí predaj parkovacích miest, bolo 

povedané, že aj z Kyčerky si tam obyvatelia môžu kúpiť parkovacie miesto. Na Hurbanovej 

ulici je 40 majiteľov áut, kde majú parkovať. 

 Vladimír Malík, poslanec MZ, podporil návrh, aby sa o počte parkovacích miest 

rozhodovalo v MZ a rozhodne sa aj o počte nespoplatnených miest. 

 Ing. Milan Gura, primátor mesta, poznamenal, že je potrebná koncepcia či kúpaliska 

alebo parkoviska v lokalitách, ktoré sú zaťažené dopravou. Je prijaté VZN, kde je stanovená 

výška poplatku za parkovacie miesto. Predložený návrh nič nevyrieši, mesto má záujem 

vytvárať nové parkovacie miesta. Predložený návrh je záujmom jednej ulice, nebol nikde 

prerokovaný. Mesto musí riešiť Kyčerku aj Žarec. Lokality sú vytypované. Pripravuje sa 

služba občanom, že parkovacie miesta označí mesto a takýmto presným značením sa získajú 

ďalšie parkovacie miesta. 

 Mgr. Miroslava Mináriková, poslankyňa MZ, poznamenala, že vychádza z požiadaviek 

obyvateľov Hurbanovej ulice. Môže si na nej kúpiť parkovacie miesto aj obyvateľ sídliska 

 Kyčerka. Jedno parkovacie miesto bude mať na Hurbanovej ulici, nespoplatnené, a druhé 

bude mať na Kyčerke, za ktoré platí. Kde potom majú parkovať obyvatelia Hurbanovej ulice? 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

33/2016 

 

 

 

K bodu 16) 

Inventarizácia majetku mesta Čadca k 31. 12. 2015 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

34/2016 
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K bodu 17) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

 

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

 

            Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

35, 36/2016 

 

 

K bodu 18) 

Rôzne 

 Vladimír Malík, poslanec MZ, poukázal na dezolátny stav ihriska pri Základnej škole 

Jána Amosa Komenského. Tiež poznamenal, že každý rok hovorí o čistení komunikácií po 

zimnom posype, treba začať sídliskom Kyčerka, odstrániť posyp čo najskôr. Deti z Kyčerky 

chodia do základných škôl na Komenského a na Rázusovej ulici, toto zle vplýva aj na alergie 

detí. Požiadal tých zamestnancov, ktorí organizujú kultúrne akcie, aby informovali aj komisiu 

cestovného ruchu, kde je predsedom. Vedeli by sa do týchto akcií dôstojne zapojiť. 

 Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, tlmočil požiadavku obyvateľov Bukova ohľadom 

dokončenia cesty. Je tam urobenej cca 150 m komunikácie, ale ďalej nepokračuje. V prípade 

potreby sa tam nedostane ani vozidlo prvej pomoci. Pri zmene rozpočtu treba rátať 

s navýšením prostriedkov na túto cestu. Ďalej poznamenal, že čo sa týka verejného osvetlenia, 

od Billy smerom po ulici Janka Kráľa chýbajú minimálne dve svetlá. Obyvatelia bloku 3 na 

Žarci, ak idú večer vyniesť odpad, musia ísť po strmých schodoch, ktoré nie sú osvetlené. 

 Mgr. Miroslava Mináriková, poslankyňa MZ, tiež poukázala na to, že na Hurbanovej 

ulici už 6 týždňov nesvieti verejné osvetlenie. Požiadala Ing. Petra Lariša, riaditeľa MPS 

Čadca, o rekonštrukciu detského ihriska na Hurbanovej ulici. 

 Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, žiadal vyvolať jednanie aj za účasti poslancov ohľadom 

objektu bývalej MŠ na Hurbanovej ulici. Objekt je v dezolátnom stave, treba vyzvať vlastníka, 

aby si s budovou urobil poriadok. 

 Ing. Milan Gura, primátor mesta, poznamenal, že objekt bývalej MŠ má troch 

vlastníkov, ktorí nie sú vysporiadaní. Nie je s kým jednať. 

 

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 Čadca              primátor mesta Čadca   

             

 

 

 

Vladimír Malík     Marián Kubala 

I. overovateľ                II. overovateľ 

 

         

 

Zapísala: Daniela Grochalová 


