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Z á p i s n i c a 
 

z 9.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 19. decembra 2013 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 24 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: asistent prednostky MsÚ, hlavný kontrolór mesta Čadca, vedúci 

oddelení MsÚ Čadca, zástupca náčelníka MsP, 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. Milan Gura - primátor mesta Čadca 

František Kučák - poslanec MZ 

Mgr. Erika Davidíková - vedúca oddelenia ekonomického a správy majetku  

Mgr. Anna Straková - riaditeľka príspevkovej organizácie mesta Čadca –KIC  

Ing. Peter Lariš - riaditeľ príspevkovej organizácie mesta Čadca - MPS  

Ján Kantorík  - riaditeľ príspevkovej organizácie mesta Čadca - Dombyt 

Mgr. Marián Fúrik - vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ 

Čadca                 

RNDr. Miloslav Šulgan - vedúci oddelenia regionálneho rozvoja a cestovného 

ruchu                                                  

JUDr. Ján Klučka - hlavný kontrolór Mesta Čadca 

Ing. František Šury - vedúci oddelenia ÚP a IČ MsÚ Čadca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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/   III. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2013  

3/   Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2013 

4/   Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2014-2016  

5/    Návrh rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na roky 2014-2016 

6/   Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca do správy školy v zriaďovateľskej  

       pôsobnosti Mesta Čadca od 1.1.2014 

7/  Zmena prílohy č. 1 pre rok 2014 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 

8/    Koncepcia rozvoja informačného systému Mesta Čadca 

9/    Plán kontrolnej činnosti na I. polrok  2014 

10/  Správa o výsledkoch kontroly  

11/  Spoločný obecný úrad – predĺženie pôsobnosti 

12/  Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností        

13/  Rôzne 

14/  Záver 
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R o k o v a n i e 

 

9. 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 prítomných poslancov MZ Čadca, 

prizvaných a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol: Ing. Františka Prívaru, PaedDr. Máriu 

Blendovskú, poslancov MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Ing. Petru Ďuranovú, pracovníčku MsÚ Čadca.         

 

 

K bodu 1) 

 Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa 

zápisnice 

  

Overovatelia:     Ing. František Príva  

                           PaedDr. Mária BLENDOVSKÁ                  

 Návrhová komisia:     Ing. Rudolf Cyprich 

       Ing. Ján Drobil                    

 

Pracovné predsedníctvo:     Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca 

      Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca 

      Ing. Rudolf Cyprich, zástupca primátora Mesta Čadca 

      Ing. Jaroslav Hacek , asistent prednostku MsÚ Čadca 

         Ing. Ján Drobil, poslanec MZ 

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

105/2013 

 

 

 

 

 

K bodu 2) 

 III. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2013 
 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

106/2013 

 

 



 

 

 K bodu 3)  

 Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na rok 2013. 
 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

107/2013 

 

 

K bodu 4 ) 

 Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2014 – 2016 

 

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

 

František Kučák, poslanec mestského zastupiteľstva, uviedol, že je názoru, aby do budúcna, 

pokiaľ majú poslanci rozhodovať o rozpočte a majú v ňom zahrnuté prijatie úveru ako je v 

tomto prípade prijatie úveru vo výške 600 tisíc Eur, pripraviť návrh uznesenia na prijatie 

úveru samostatne, a až potom po jeho odsúhlasení tieto úverové peniaze zahrnúť v rozpočte. 

Takýmto krokom by sa vyhlo prípadnému rozporu poslancov, ktorí za úverové peniaze 

chcú/nechcú hlasovať. Myslí si, že by to malo byť preto rozdelené a nie súčasťou balíka, ako 

to je teraz.  

 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že predložený návrh rozpočtu je 

najdôležitejším bodom rokovania mestského zastupiteľstva. Ide o zákon mesta Čadca, ktorým 

sa budeme riadiť na rok 2014. Poďakoval poslancom, ktorí sa zaujímali o rozpočet, navštívili 

úrad a diskutovali k jednotlivým položkám a zaujímali sa o svoje volebné obvody, a o to aby 

rozpočet zahrnul požiadavky, ktoré naplnia túžby a sny občanov. V závere vyzval prítomných 

poslancov o podporu predloženého návrhu uznesenia. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

108/2013 

 

 

K bodu 5) 

 Návrh  rozpočtu  príspevkových organizácií mesta Čadca na roky 2014 -2016 
 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

109/2013 

 

K bodu 6) 

 Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca do správy školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Čadca od 1. 1. 2014 
 

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

            

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

110/2013 



5 

 

K bodu 7) 

 Zmena prílohy č. 1 pre rok 2014  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. 7 zápisnice. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

111/2013 

K bodu 8)       

 Koncepcia rozvoja informačného systému Mesta Čadca ( KRIS Mesta Čadca )  

  

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

112/2013 

 

 

K bodu 9)       

 Plán kontrolnej činnosti na I. polroku 2014  
 

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

 

         Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

113/2013 

 

 

K bodu 10)  

 Správa o výsledkoch kontroly 
 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

114/2013 

 

 

 K bodu 11)    

 Spoločný obecný úrad – predĺženie pôsobnosti 
 

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

 

          Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

115/2013 

 

K bodu 12)    

 Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností  
 

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

         Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

116/2013 



 

 

K bodu 13) 

 Rôzne 

 

 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, v závere mestského zastupiteľstva poďakoval 

poslancom, riaditeľom príspevkových organizácií a zamestnancom mesta za prácu v tomto 

roku a za schválenie rozpočtu – zákona mesta, ktorým sa budeme riadiť v roku 2014. 

Poprial prítomným aj ich rodinám, veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania, aby si aj 

oddýchli v tomto vianočnom období, aby načerpali sily a nastávajúci Nový rok zvládli tak ako 

si to predstavujú, a tak ako to potrebujú občania nášho mesta.  

Poďakoval poslancom za prácu mesta a rýchle mestské zastupiteľstvo, ktoré je výsledkom 

diskusií, a ktoré prebehlo bez zbytočných prejavov a tým si zachovalo štábnu kultúru.  

 

 

 

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

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

 

 

 

Ing. Jaroslav Hacek                                 Ing. Milan   G u r a 
asistent prednostku MsÚ Čadca        primátor mesta Čadca 

  

             

 

 

 

Ing. František Prívara                 PaedDr. Mária Blendovská 
I. overovateľ                                       II. overovateľ 

 

         

 

   

 

Zapísala: Ing. Petra Ďuranová 

 

 

 


