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Z á p i s n i c a 

 

zo 6.  mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 15. mája 2007 o 08.00 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadania Mestského zastupiteľstva Čadca zúčastnilo 

11 poslancov. 

 

 Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ, zástupkyňa prednostu MsÚ, hlavná kontrolórka mesta,  

vedúci oddelení MsÚ Čadca, zástupcovia médií a občania mesta. 

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

  

 

P r o g r a m 

 

 

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

a overovateľov zápisnice. 

 

2)   Zriadenie cirkevnej základnej školy v priestoroch zrušenej základnej školy na ul. A. Hlinku č. 

1157 v Čadci. 

 

3)   Záver. 

 
 

 

R o k o v a n i e 

 

 6. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Ing. Jozef 

Vraţel, primátor mesta Čadca. 

 

Na  zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, prizvaných 

a ostatných prítomných. 

 

Konštatoval, ţe  zasadanie MZ Čadca bolo zvolané na základe § 12, ods. 1 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe ţiadosti poslancov. 

Z celkového počtu 25 poslancov MZ Čadca bolo prítomných 10 poslancov. Keďže nie je prítomná 

nadpolovičná väčšina poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca, nie je schopné právoplatne sa 

uznášať. Zároveň navrhol vyuţiť časový priestor, kým sa nedostavia poslanci, na oboznámenie 

prítomných so stavom rokovania zastupiteľstva. Dňa 04. 05. 2007 dostal ţiadosť o zvolanie 

mimoriadnej schôdze mestského zastupiteľstva. V súlade s ustanoveniami § 12 zákona 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení bola zvolaná mimoriadna schôdza s bodom programu zriadenie cirkevnej 

základnej školy v priestoroch zrušenej základnej školy na ul. A. Hlinku č. 1157 v Čadci. S týmto 

programom vyhovel  navrhovateľom, ako aj s termínom rokovania. Preto poprosil poslancov, aby 

boli uţ vopred dohodnutí, ţe sa môţu zúčastniť v určitom dátume rokovania, pretoţe, keby nebol 

stanovený dátum, tak by sa hľadal taký čas, aby poslanci mohli vo väčšej miere prísť na rokovanie 

MZ. Rokovanie zastupiteľstva bolo zvolané v súlade so zákonom a v súlade s rokovacím poriadkom. 

Podľa § 6 rokovacieho poriadku na mimoriadnom rokovaní MZ sa prerokovávajú len tie body, 

ktoré boli uvedené v programe. Ţiadne iné body nemoţno prerokovávať, pokiaľ o to nebolo 
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poţiadané pri zvolaní MZ. Keďţe dnešný bod programu je zriadenie cirkevnej základnej školy, 

mesto nemôţe zriadiť cirkevnú školu, pretoţe zakladateľom cirkevnej školy môţe byť len cirkev, nie 

mesto. Bod, o ktorom sa malo rokovať je nezákonný. Ďalej bod znel, v priestoroch zrušenej ZŠ na 

ulici A. Hlinku.  Mestské zastupiteľstvo na ostatných rokovaniach schválilo uznesenie, ktorým 

navrhlo zrušiť túto školu. Rušenie školy nie je  právomocou mesta. Školu ruší minister školstva. Do 

dnešného dňa škola nebola zrušená. Teda ďalšia časť bodu programu by bola nezákonná. Aj keby 

na rokovaní bolo 25 poslancov, toto rokovanie MZ by bolo nezákonné. Ţiadatelia o mimoriadne 

rokovanie by mali dať taký program, ktorý je v súlade so zákonom. Nie je moţné rokovať o zriadení 

cirkevnej školy, pretoţe mesto nemá takú právomoc. Nie je moţné rokovať o priestoroch, v ktorých 

sa stále nachádza základná škola. Vyradenie škôl v súlade so zákonom, vyraďuje minister školstva 

a zároveň určuje termín ukončenia činnosti školy. Ani ten neexistuje. V súčasnosti sme v štádiu, 

kedy hlavný školský inšpektor ide vydať stanovisko. Ešte vôbec nie je isté, či škola bude zrušená 

a vyňatá. Ak sa akákoľvek škola zaraďuje do siete, predkladá zriaďovateľ ţiadosť ministerstvu do 

30. 06. kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť školské zariadenie zriadené. Ak 

sa do konca júna v tomto roku podá ţiadosť, môţe byť vytvorená škola od budúceho školského roka. 

Situácia je taká aká je. Mesto obdrţalo ţiadosť biskupského úradu o nájdenie priestorov na 

zriadenie cirkevnej školy. O týchto skutočnostiach sa rokovalo aj s otcom biskupom aj s pánom 

dekanom. Poznamenal, ţe prisľúbil pomoc pri zriadení cirkevnej školy, ako aj absolútnu podporu 

pri zriadení cirkevnej školy v meste Čadca a urobí všetko preto, aby cirkevná škola v meste bola. 

Takýto je záver, ale iba v súlade so zákonom a ţiadne iné kroky sa nemôţu očakávať Dodal, ţe je za 

zriadenie cirkevnej školy. Ďalej oboznámil prítomných s názorom poslaneckých klubov. Mrzí ho, ţe 

ho pozývajú na rokovanie poslanecké kluby iba dva. S oboma sa stretol a prerokovali túto záleţitosť 

a oba poslanecké kluby sú naklonené na riešenie tejto situácie a podporia zriadenie cirkevnej školy 

v meste Čadca. O tomto bude rokovať riadne MZ so zákonným programom. Dodal, ţe garantuje 

zaradenie bodu programu na riadne rokovanie MZ tak, aby MZ mohlo o tomto bode riadne 

rokovať. Ak by prišli všetky podklady do piatku, tak by sa zaradil riadny bod do MZ a to na deň 25. 

5. 2007 s bodom rokovania o moţnosti zriadenia cirkevnej školy v meste Čadca. Pozval všetkých 

prítomných na riadne rokovanie MZ. Poprosil, aby sa nezavádzali ľudia, keď sa dávajú podpisovať 

zmätočné návrhy na rokovanie MZ. Ďalej dodal, ţe na list z biskupského úradu odpovedal listom po 

konzultácii s farnosťou aj so zainteresovanými nasledovne, ţe aj napriek tomu ţe stav je taký aký 

bol vymenovaný, dal prísľub, ţe mesto Čadca vynaloţí maximálne úsilie pri získaní vhodných 

priestorov v meste Čadca, kde by mohla byť cirkevná základná škola zriadená a osobné rokovania 

k uvedenej problematike uvíta. Poznamenal, ţe takto bolo  odpovedané biskupskému úradu.  

 

 Primátor mesta, Ing. Jozef Vražel, opätovne po 30 minútach preveril počet poslancov 

zastupiteľstva a vzhľadom k tomu, že bolo prítomných iba 11 poslancov, vyhlásil zastupiteľstvo 

za neuznášaniaschopné.   

   

 Po tomto konštatovaní primátor mesta, Ing. Jozef Vraţel, otvoril diskusiu s občanmi.  
 

 

 

 

 

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

     prednosta MsÚ          primátor mesta Čadca 
              

 
 

Zapísala: Gabriela Podmanická               

 

   


