
 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

 

z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 24. novembra 2022  o 9.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci 

 

 

 

 Na zasadnutí MZ Čadca bolo prítomných 25 poslancov, takže MZ Čadca bolo schopné 

právoplatne sa uznášať. 

 

 Ďalej boli prítomní: predseda miestnej volebnej komisie Mgr. Miloš Paholek, 

zástupcovia médií, verejnosť, hlavný kontrolór mesta,  vedúci oddelení MsÚ Čadca, náčelník 

MP Čadca, riaditelia príspevkových a rozpočtových  organizácií mesta Čadca, kronikár 

mesta. 

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

  

   

 

P r o g r a m  MZ 24.11.2022 o 9.00 hod.: 

 

( 1)  Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

        Predkladá: Ing. Milan GURA 

( 2)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

        Predkladá:  Ing. Milan GURA 

( 3)  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Čadca, odovzdanie 

        osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného  

        zastupiteľstva      

        Predkladá: Mgr. Miloš PAHOLEK  

( 4)  Zloženie sľubu novozvoleného primátora, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia  

        ustanovujúceho mestského zastupiteľstva 

( 5)  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva  

        Predkladá: JUDr. PhDr. Matej ŠIMÁŠEK, PhD.  
( 6)  Vystúpenie novozvoleného primátora mesta Čadca 

        Predkladá: JUDr. PhDr. Matej ŠIMÁŠEK, PhD.  
( 7)  Záver         

 

 

 

 

 

 



 

R o k o v a n i e 

 

ustanovujúce zasadanie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol, Ing. Milan 

Gura,  primátor mesta Čadca. 

 

Konštatoval, že  zasadanie MZ Čadca bolo zvolané na základe § 12, ods. 1 tretia veta   

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.   Na zasadnutí 

MZ Čadca bolo prítomných 25 poslancov, takže MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa 

uznášať. 

 

 Na  zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých prítomných poslancov ustanovujúceho MZ 

Čadca, prizvaných a ostatných prítomných. 

 

 Za overovateľov zápisnice určil Mariána Kubalu a Ing. Petra Lariša.             

 

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

 

 Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta, konaných dňa 29. 10. 2022 prečítal 

Mgr. Miloš PHOLEK, predseda miestnej volebnej komisie. 

 

  JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD. prečítal slávnostný sľub primátora mesta Čadca. 

Po zložení sľubu a prevzatí insígnií ďalej viedol ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo Čadca  

JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD., novozvolený primátor mesta Čadca. Mgr. Miloš Paholek, 

predseda miestnej volebnej komisie  predstavil poslancov MZ mesta Čadca. Poslancom MZ 

mesta Čadca bol zvolený aj JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD., ktorý sa vzdal poslaneckého 

mandátu v súlade s právnymi predpismi, keďže sa stal primátorom mesta Čadca.  

  

Na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Čadci  vo volebnom  

obvode č. 4 Mgr. Michal Duraj zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského   

zastupiteľstva.  

            

Novozvolený primátor JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD. privítal na ustanovujúcom 

zasadaní MZ novozvolených poslancov, pozvaných hostí a predniesol príhovor, v ktorom 

vyzval všetkých ku vzájomnej spolupráci v prospech mesta a občanov Čadce. Taktiež 

poďakoval a poprial všetkým veľa zdravia, šťastia, síl, osobných a pracovných úspechov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

Nakoľko bol program rokovania (ustanovujúceho) Mestského zastupiteľstva Čadca  

vyčerpaný, JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD., novozvolený primátor mesta Čadca, 

poďakoval prítomným za účasť a pozval všetkých na slávnostnú recepciu do DK. 

 

   

 

Ing. Jaroslav Hacek                JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD. 

prednosta MsÚ Čadca             primátor mesta Čadca 

 

 

 

 Marián Kubala                           Ing. Peter Lariš 

 I. overovateľ                           II. overovateľ 

 

 

Zapísala: PhDr. Jana Serafínová              

 

   

 


