
Z á p i s n i c a

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 23. apríla 2018 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca

Z celkového  počtu  25  poslancov  sa  zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  Čadca
zúčastnilo 23 poslancov.

Ďalej  boli  prítomní:  prednosta  MsÚ Čadca,  hlavný  kontrolór  mesta  Čadca,  vedúci
oddelení MsÚ Čadca, zástupca MsP Čadca,  riaditelia riadených príspevkových organizácií
mesta Čadca, zástupcovia médií, kronikárka 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. Marcel Šulo - poslanec MZ

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc. - vedúci oddelenia, regionálneho rozvoja a cestovného 

ruchu 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)    Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu
         INTERREG  V-A Slovenská republika – Česká republika na realizáciu projektu
         s názvom:   Společně po naučných stezkách Valašska a Kysuc
(3)    Predloženie žiadosti o nenávratný  finančný príspevok na SO pre  Integrovaný 
         regionálny operačný program s názvom Cyklistická komunikácia v meste Čadca –
         1. etapa
(4)    Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov
         v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby
         novej telocvične na rok 2018 /doplnený bod/
(5)    Záver
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R o k o v a n i e

3.  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 23 poslancov, takže MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať.
Privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, prizvaných a ostatných prítomných.

Za  overovateľov  zápisnice  navrhol:  MUDr.  Annu  Korduliakovú  a  PaedDr.  Danku
Jašurkovú, poslancov MZ Čadca.

Do návrhovej komisie navrhol:  Ing. Františka Prívaru  a  PaedDr. Jaroslava Veličku,
poslancov MZ Čadca. 

Vedením zápisnice poveril p. PhDr. Janu Serafínovú, pracovníčku MsÚ Čadca.        

K bodu 1)
Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, 
návrhovej  komisie,  overovateľov,  pracovného  predsedníctva  a     určenie  zapisovateľa
zápisnice

Overovatelia: MUDr. Anna Korduliaková
PaedDr. Danka Jašurková

Návrhová komisia:  Ing. František Prívara
PaedDr. Jaroslav Velička

Pracovné predsedníctvo: Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca
Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca
PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora mesta Čadca
Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, že budú rokovať podľa nového
zákona, ktorý platí od 1.4.2018. Pre dnešný deň to platí len pre schválenie programu, ktorý sa
bude  schvaľovať ináč. Najskôr musia odsúhlasiť program, ktorý bol vyvesený, kde rozhodne
väčšina,  a pokiaľ  budeme chcieť  doplniť ďalší  program, čo sa udeje aj  dnes,  tak už  bude
musieť  byť  väčšina  zo  všetkých  poslancov,  nielen  prítomných.  Následne  dal  hlasovať  o
programe, ktorý bol zverejnený /Hlasovanie: Za: 19, Proti: 0, Zdržal sa: 0/. 

Uviedol,  že  majú  možnosť  získať  peniaze  z  ministerstva  školstva,  čo  vyrokovali  vo
štvrtok podvečer aj spolu s RNDr. Miloslavom  Šulganom, CSc., a práve preto požiadal, aby
doplnili   do programu ako bod č.  4 -  Predloženie žiadosti  o poskytnutie  dotácie na rozvoj
výchovy  a vzdelávania  žiakov   v oblasti  telesnej  a športovej  výchovy  formou  dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.  Dodal,  že materiály  pripravili
veľmi promptne a rýchlo. Rozhodli sa, pre zrekonštruovanie telocvične s novým podkladom,
ktorý je odpružený. Jedná sa o ZŠ M. R. Štefánika.  /Hlasovanie: Za: 21, Proti: 0, Zdržal sa: 0/.

Z rokovania MZ ospravedlnil JUDr. Petra Strapáča, PhD. a Ing. Jána Drobila. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
28/2018
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K bodu 2)
Predloženie žiadosti o     nenávratný finančný príspevok v     rámci programu
INTERREG      V-A Slovenská republika – Česká republika na realizáciu projektu s     názvom:         
Společně po naučných stezkách Valašska a Kysúc

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
29/2018

K bodu 3)
Predloženie žiadosti o     nenávratný      finančný príspevok na SO pre      Integrovaný  regionálny 
operačný program s     názvom   Cyklistická komunikácia v meste Čadca –  1. etapa

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

Mgr. Marcel  Šulo,  poslanec MZ, uviedol,  že v dôvodovej správe je uvedené ...-   do
uzatvorenia tohto hodnotiaceho kola Mesto Čadca dňa 21.03.2018 predložilo žiadosť.... Dnes
je 23.4.2018, tzn.  mesiac  po tom. Dotazoval sa,  či  teda v rámci  projektu nebude vadiť,  že
spolufinancovanie, ktoré predpokladá,  mali schvaľovať trochu skôr,  schvaľujú   o  mesiac
neskôr.
Ďalej požiadal  RNDr. Miloslava  Šulgana, CSc., keby materiály boli predkladané buď  v e-
mailovej podobe a farebne, pretože  z toho nie je možné  usúdiť, čo bola prvá etapa a kadiaľ
bude viesť. Uviedol, že tam nie je žiaden popis a  ani  vysvetlivky. Aby to  bolo zrejmé,  ak nie v
tlačenej podobe,  určite by stačilo, aby materiál prišiel v e- mailovej podobe.   
V závere uviedol, že cyklistická komunikácia  pôjde okolo nemocnice. Dotazoval sa, kde  bude
prechádzať na druhú stranu. 

RNDr.  Miloslav  Šulgan,  CSc,  vedúci  oddelenia  regionálneho  rozvoja  a  cestovného
ruchu MsÚ Čadca, uviedol, že vysvetlivky sú v materiáli, avšak keď sa  kopíroval, tak sa tam
nezmestili. Nie je problém materiál poslať e-mailom farebne. 
Uviedol,  že  prvá etapa pôjde od autobusovej  otočne u Siheľníka,  kde je kúsok asfaltového
chodníka, ktorý predchádza v panelový chodník. Dodal, že  celý úsek sa vymení a rozšíri na
šírku 2,5 m. Popred nemocnicu, ako je lipa, je asfaltový poter, ktorý sa skvalitní a následne pri
Bielom dome sa bude v križovatke  oproti   Makovskej zastávke prechádzať na druhu stranu.
Potom pôjde ponad Gabrišov potok a poza garáže sa pôjde na nábrežie.
Ohľadne dátumu uviedol, že využili to, že tieto výzvy sa do určitej miery modifikujú, tzn., že u
niektorých  operačných  programov,  konkrétne  sa  to  týka  aj  predloženého  operačného
programu,  je systém  taký, že  mestu stačí podať len žiadosť, a následne nás po mesiaci výzvu
na  doplnenie žiadosti. Vzhľadom na to, že sme  ešte projekty nemali a boli technické problémy
s ich  dokončením, my sme žiadosť podali s tým, že do utorka musíme doložiť uznesenie. Táto
výzva to umožňuje. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil, že tento program bol zahltený rôznymi
projektami,  ktoré presahovali  alokovanú sumu, ale keďže dostali takúto ponuku a  niekoho
vyradili, máme veľkú šancu, aby sme zaplnili  túto ,,dieru,, na základe prvej etapy, a potom sa
nám ľahšie podarí pokračovať v druhej a tretej etape. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
30/2018
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K bodu 4
Predloženie žiadosti o     poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a     vzdelávania žiakov  v     oblasti
telesnej a     športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby   novej telocvične
na rok 2018

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
31/2018

K bodu 5
Záver

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  H a c e k         Ing. Milan   G u r a
                prednosta MsÚ Čadca                   primátor mesta Čadca

          MUDr. Anna  K o r d u l i a k o v á                   PaedDr. Danka J a š u r k o v á 
               I. overovateľ                           II. overovateľ

Zapísala: PhDr. Jana Serafínová
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