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Z á p i s n i c a 

 

z 3.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 24. marca 2011 o 10.00 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 25 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: asistent prednostky MsÚ, vedúci oddelení MsÚ Čadca, náčelník 

MP Čadca, riaditelia riadených príspevkových organizácií mesta Čadca, zástupcovia médií, 

kronikárka mesta, občania. 

 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 

Ing. František Prívara   - zástupca primátora Mesta Čadca 

JUDr. Ján Macura    - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Marec    - poslanec MZ 

František Kučák    - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

Pavol Štrba     -poslanec MZ 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

Ing. Peter Laš     - poslanec MZ 

Mgr. Eduard  Gábriš    - poslanec MZ 

Mgr. Jozef Pajer    - poslanec MZ 

Oľga Kostková    - poslankyňa MZ 

PaedDr. Mária Blendovská   - poslankyňa MZ 

Ing. Peter Lariš    - riaditeľ MPS Čadca 

Ján Kantorík     - riaditeľ DOMBYT-u Čadca 

Mjr. Mgr. František Linet   - riaditeľ MsP Čadca 

JUDr. Ján Klučka    -  hlavný kontrolór mesta Čadca 

Ing. Jaroslav Hacek    - asistent prednostky MsÚ Čadca 

Ing. Ján Husár    - zamestnanec MsÚ 

Mgr. Marián Fúrik    - vedúci oddelenia MsÚ Čadca 

Ing. Zuzana Plechová    - občan mesta  
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P r o g r a m : 

 

1/  Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

     overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice 

 2/  Uprázdnenie mandátu poslanca a nastúpenie náhradníka 

 3/  Informácia o zmene vlastníka parcely a lesného porastu v mestskej časti Čadca   

       Martinkov potok parc. č. 13463/7-10 

       Informácia o stave pokračujúcich prác – výrub stromov v lesnom poraste v Mestskej 

       časti Čadca Martinkov potok parc. č. 13463/7-1 /doplnený bod/ 

 4/  Inventarizácia majetku Mesta Čadca k 31.12.2010 

 5/  Inventarizácia majetku príspevkových organizácií Mesta Čadca k 31.12.2010 

 6/  Správa o výsledkoch  hospodárenia príspevkových organizácií  Mesta Čadca za rok 2010 

 7/  Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Mesta Čadca  

 8/  Rokovací poriadok Komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Čadci 

9/  Sekretár stálych komisií pri mestskom zastupiteľstve – menovitý zoznam  

       pracovníkov mesta 

10/ Petícia obyvateľov proti odpredaju pozemkov pod Palárikovým domom 

11/ Petícia občanov za zmenu územného plánu mesta 

12/ Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva za II. polrok 2010 

13/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie roka 2010 

14/ Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2010 

15/ Zmena Štatútu Mestskej polície Čadca  

16/ Zmena organizačnej smernice o prideľovaní výstrojných a výzbrojných súčastí 

17/ Informatívna správa o vykonanej IX. zmene rozpočtu Mesta Čadca 

18/ Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2010 

19/ Návrh rozpočtu  Mesta Čadca na roky 2011-2013 

20/ Personálne zmeny v obsadení orgánov spoločností s majetkovou účasťou  Mesta Čadca 

21/ Návrh  rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na roky 2011-2011 

22/ Zmena organizačnej štruktúry MPS Čadca s účinnosťou k 1.4.2011 

23/ Zmena organizačnej štruktúry KIC mesta Čadca s účinnosťou k 1.4.2011 

24/ VZN  o podmienkach umiestnenia, povoľovania a prevádzkovania sezónnych 

      vonkajších obsluţných zariadení na území mesta Čadca  

25/Zásady pre prideľovanie nájomných bytov spolufinancovaných z dotácie na  

      obstarávanie nájomných bytov  

26/ Zmena prílohy č. 1 pre rok 2011 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta     

      Čadca  č. 104/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka škôl a školských  

       zariadení na území mesta Čadca  

27/ Cenník sluţieb Krytej plavárne v Čadci /stiahnuté z rokovania/ 

28/ Správa o inventarizácii majetku a záväzkov škôl a školského zariadenia  

      v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca ku dňu 31.12.2010 

29/ Zásady odmeňovania poslancov MZ Mesta Čadca /doplnený bod/ 

30/ Valorizácia platu primátora Mesta Čadca 

31/ Valorizácia platu hlavného kontrolóra Mesta Čadca 

32/ Informatívna správa o príprave a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov   

       v roku 2011 

33/ VZN č. 117/2011 – Poţiarny poriadok Mesta Čadca 

34/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

35/ Rôzne 

36/ 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, ţe  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 25 poslancov, takţe 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: MUDr. Jozefa Kanabu  a Mgr. Jozefa 

Pajera, poslancov MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Mgr. 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. Jozef Kanaba   

                    Mgr. Jozef Pajer 

 

 Návrhová komisia: Ing. Milan Liščák 

                 Mgr. Martin Klimek 

 

Pracovné predsedníctvo:  Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca 

      Ing. Jaroslav Hacek, asistent prednostky MsÚ Čadca 

  Ing. František Prívara, zástupca primátora Mesta Čadca 

                                                 Ing. Rudolf Cyprich, zástupca primátora Mesta Čadca 

  Ing. Milan Liščák, poslanec MZ 

                Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ 

 

 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poţiadal, aby si všetci minutou ticha uctili  

úmrtie predošlého riaditeľa MPS  p. Páleníka.  

Ako bod č. 28 navrhol doplniť do programu Zásady odmeňovania poslancov a na ţiadosť 

Mgr. Kaličáka  doplnil do programu MZ ako bod č. 3  správu ohľadne lesoparku.  

MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, sa dotazoval ohľadne poţiadavky, ktorú predniesol 

na predošlom MZ, aby mu bolo vysvetlené, ako bolo naloţené s jeho sťaţnosťou, ktorú 

vzniesol počas volebného aktu. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol,  ţe v bode rôzne bude podané 

vysvetlenie. Nakoľko sa však MUDr. Marec ospravedlnil, ţe musí z rokovania MZ odísť skôr, 

vysvetlenie mu bude  predloţené písomne. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

18/2011 
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K bodu 2)  

Uprázdnenie mandátu poslanca a nastúpenie náhradníka 

 

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

 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, prečítal sľub poslanca MZ. 

 

Nakoľko dňom  31. 01. 2011   podľa  § 25 ods.  2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zanikol mandát poslanca Mgr. Mariána Fúrika, 

zvoleného  vo volebnom obvode č. 4.  v zmysle § 51 ods. 1 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách  do  

orgánov  samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nastupuje za poslanca MZ ako 

náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa 

uprázdnil mandát, ale nebol zvolený za poslanca.  Ako  prvá náhradníčka  vo volebnom 

odvode  č. 4,  na základe výsledkov  volieb  do orgánov samosprávy obce pre obdobie r. 2010-

2014 v zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obce podľa § 51 

citovaného zákona si neuplatnila poslanecký  mandát Mgr. Silvia Cisáriková,  z dôvodu  

nezlučiteľnosti  zamestnanca obce v zmysle § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení.        

 Na  uprázdnený  mandát  poslanca  mestského  zastupiteľstva v  zmysle  § 51 zákona  

 č. 346/1990 Zb. o voľbách do  orgánov  samosprávy  obcí v znení  neskorších zmien  

a doplnkov  nastupuje  ako  náhradník Ing. Vladimír Hruška,  ktorý  ako  ďalší  v  poradí  

získal  vo volebnom  obvode č. 4 najvyšší  počet   hlasov  a  zloţil  zákonom  predpísaný   sľub  

poslanca  mestského zastupiteľstva Čadca bez výhrad.      

 

 

K bodu 3) 

Informácia o zmene vlastníka parcely a lesného porastu v mestskej časti Čadca   

Martinkov potok parc. č. 13463/7-10 

 Informácia o stave pokračujúcich prác – výrub stromov v lesnom poraste v Mestskej časti 

Čadca Martinkov potok parc. č. 13463/7-1 

 

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

 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ,  k návrhu uznesenia poznamenal, aby sa v bode 

B / namiesto ukladá  napísalo ţiada.  

MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, uviedol, ţe pracoval na MsÚ v  čase,  keď obnovili 

myšlienku Lesoparku Lány. V tom čase rokovali s vedením štátnych lesov. Uvedený les bol 

lesom zvláštneho určenia, kde sa hospodári iným  reţimom ako v beţnom lese, pretoţe  štátne 

lesy ako majiteľ vôbec neodvádzali  daň z uvedeného lesa. Bol vyňatý z daňovej povinnosti. Je 

toho názoru, ţe sa bývalé vedenie štátnych lesov dopustilo trestného činu zneuţitia právomoci 

verejného činiteľa, pretoţe zamenilo les v zvláštnom reţime. Uviedol, ţe to nie je  beţný 

hospodársky les. Navrhol doplniť uznesenie -  aby vedenie mesta  preskúmalo moţnosť 

spätného dorubenia dane  z nehnuteľnosti, nakoľko sa jedná o les zvláštneho určenia.  

/schválené/.  Poznamenal, aby sa súkromníkovi, ktorý nadobudol časť lesa vyrúbila  daň. 

Podľa jeho názoru, štátne lesy nemali právo zámeny a navyše súkromník, ktorý získal časť 

lesa pravdepodobne z neho neodvádzal daň z nehnuteľnosti.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, súhlasil s doplnením návrhu MUDr. Marca.  

Uviedol,  ţe  v danej veci  prebieha policajné vyšetrovanie, ktorého výsledky ešte nie sú 

známe.  
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Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, súhlasil s názorom MUDr. Marca a  uviedol, 

ţe sa jedná o les osobitného určenia.  Bol nemilo prekvapený, ţe sa uvedené veci dejú. 

Uviedol, ţe od štátnych lesov majú stanovisko ţiadosti o prešetrenie podnetu obyvateľov 

mesta Čadca. Podporil predloţené uznesenie, pretoţe len poslanci môţu zmeniť územný plán. 

Zmena územného plánu je v rukách poslancov MZ, čo je  jasná zbraň proti veciam, ktoré by 

sa  mohli  urobiť.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

19/2011 

 

 

K bodu 4 ) 

Inventarizácia majetku Mesta Čadca k 31.12.2010 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

20/2011 

 

 

K bodu 5) 

Inventarizácia majetku príspevkových organizácií Mesta Čadca k 31.12.2010 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 5 zápisnice 

 

Inventarizácia majetku príspevkovej organizácie MPS Čadca k 31.12.2010 

 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, poďakoval Ing. Larišovi za pekný článok 

v novinách, kde písal o  predošlom MZ, ţe  s poslancom Kučákom poţiadali  o program, víziu 

nového riaditeľa MPS do budúcnosti.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

21/2011 

 

 

K bodu 6) 

Správa o výsledkoch  hospodárenia príspevkových organizácií  Mesta Čadca za rok 2010 

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

 

Správa o výsledkoch  hospodárenia príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca za rok 2010 

 

Vladimír Malík, poslanec MZ, poukázal, ţe v predloţenom materiály je uvedené, ţe 

úspornými opatreniami ušetrili  na šatniach junior   areálu A. Hlinku  16 319 EUR.  

Ján Kantorík, riaditeľ DOMBYT-u, uviedol, ţe  to nie je areál A. Hlinku. Čo sa týka 

športovej haly, uviedol, ţe sa dali úsporné opatrenia, regulovala sa elektrická energia atď...   

Vladimír Malík, poslanec MZ, dodal, ţe sa tieţ uvádza, ţe  od zriaďovateľa peniaze 

nebudú poţadovať. Dotazoval sa, či sa peniaze nedali vyuţiť na rekonštrukciu napr. juniorky, 

ktorá je v dezolátnom stave. 

Ján Kantorík, riaditeľ DOMBYT-u, uviedol, ţe na opravu sú finančné prostriedky  uţ 

vyčerpané.  Iné finančné prostriedky sa nedajú pouţiť, pretoţe je presne rozpočtované, koľko 
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finančných prostriedkov môţu vyuţiť na opravy. V tomto roku budú s mestom riešiť problém 

ohľadne základných oprav.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

22/2011 

 

 

K bodu 7) 

Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Mesta Čadca  

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

23/2011 

 

 

K bodu 8) 

Rokovací poriadok Komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Čadci 

 

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

 

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, uviedol, ţe v predloţenom materiály nenašiel 

odmeňovanie alebo plat pre členov komisie.  

Ing. Jaroslav Hacek, asistent prednostky, uviedol, ţe materiál nerieši odmeňovací 

poriadok poslancov.  

Poznamenal, ţe je prijaté uznesenie z roku 2007, kde sa hovorí, ţe  člen komisie ako občan 

Čadce a neposlanec má odmenu vo výške 300 Sk. Je to uznesenie, ktoré platí dodnes.  

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, uviedol, ţe oproti minulému obdobiu odborníkov  v 

komisiách pribudlo. Je zvláštne: 2 poslanci, 15 odborníkov. Poslanci si nemôţu uplatňovať 

svoj mandát, pri hlasovaní ho prehlasujú. Myslí si, či to nie je mrhanie financiami pre 

odborníkov, ktorých je v nepomere k poslancom.  

Ing. Jaroslav Hacek, asistent prednostky, uviedol, ţe to je systém, ktorý hovorí, ako sa 

má komisia riadiť pri svojej činnosti.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ,  sa dotazoval  na  Čl.  3 bod 2, kde sa hovorí, ţe 

členovia komisie musia podpísať atď... Uviedol, ţe komisia je tak váţny orgán, je viac ako 

MZ, kde v MZ poslanci nič nepodpisujú, ale  komisia musí niečo podpísať. Poţadoval 

vysvetlenie.  On hovorí, ţe nič nepodpíše, čo mu neukladá zákon a toto má menšiu právnu 

normu ako je zákon, ktorý určuje v zákone č. 369/1990  presne to,  čo musíme podpísať, ak 

hlasujeme o niečom čo je tajné,  utajené atď... 

Ing. Jaroslav Hacek, asistent prednostky, uviedol, ţe  pri svojej činnosti  ako takej, 

poslanec v komisii má veľa  údajov, ktoré sa dotýkajú  osobných údajov ţiadateľa, čo 

podlieha reţimu zákona o utajovaných informáciách. Poslanec si nemôţe dovoliť tieto 

informácie navonok zverejniť. Poslanec má materiály doma, v ktorých sa uvádzajú niektoré  

veci, ktoré podliehajú nejakému reţimu. Nehovoríme o tajných veciach.   

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe  MZ je viac ako komisia, ak sa to prijme 

on nič nepodpíše, pretoţe ak bude podpisovať ako poslanec  MZ tak áno, ale toto je  niţšia 

právna norma.  

Ďalšiu otázku smeroval na Čl. 4  bod 4, v ktorom sa uvádza - komisie MZ nie sú oprávnené 

realizovať úlohy, ktoré im nevymedzilo mestské zastupiteľstvo, poţiadal o vysvetlenie, pretoţe 

na komisiách môţu prísť originálne nové myšlienky, ktoré nemusia byť v súlade, resp. v inom 
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programovom vyhlásení, komisia môţe iniciovať skvelú myšlienku. Uviedol, ţe mu to nie je 

celkom jasné.  

Ing. Jaroslav Hacek, asistent prednostky,  poznamenal, ţe uvedený rokovací poriadok 

hovorí o niečom inom.  Obsah náplne komisie a jej činnosti je riešený v Štatúte Mesta Čadca, 

kde sa hovorí, čo je činnosťou stálej komisie pri MZ v Čadci.   

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe ak má mať záber zápisnice zmysel a je 

tam písané, kde  všetko ide, myslí si, ţe kaţdá zápisnica by mala byť doručená aj  príslušnému 

zástupcovi primátora, ktorý má v kompetencii daný odbor. Ak toto nebude, tak vedenie mesta 

bude odblokované od zápisnice, pretoţe ináč sa k tomu nedostane. Hovorí sa - spracuje sa, 

podpíše sa, uloţí sa na príslušné oddelenie.  Navrhol, aby zápisnica bola doručená 

príslušnému zástupcovi primátora, ktorý má v kompetencii daný odbor.    

Ďalej uviedol, ţe ak chceme a hovorilo sa, ţe dôjde k väčšej transparentnosti v informovaní, 

tak si myslí, ţe ak bude zápisnica do 2-5 dní spracovaná a bude daná zástupcovi primátora,  

mala by byť zverejnená  na webovej stránke aj spolu s tým ako sa hlasovalo.  Ak chceme 

transparentnosť a dostať medzi ľudí nejaké informácie, mali by sme urobiť uvedený krok 

a nechať na tých, ktorí chcú byť informovaní, aby  informovaní boli.  

František Kučák, poslanec MZ, poţiadal v Čl. 5 bod 3   v texte -  komisia je  zvolaná 

najneskôr 3 dní pred zasadnutím... napísať 5 dní.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, sa informoval u poslancov, či je všeobecná 

zhoda, aby sa uvedený návrh doplnil. K danému návrhu bola všeobecná zhoda poslancov. 

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, prečítal návrh Ing. Glasnáka, a to doplniť  v Čl. 5 

bod 10, aby zápisnica bola doručená príslušnému zástupcovi primátora, ktorý má 

v kompetencii daný odbor.   

 Zápisnica sa po doručení  zodpovednému pracovníkovi, ktorý zabezpečuje zverejňovanie 

textu do  troch pracovných dní po obdrţaní, zverejní na webovej stránke mesta. Zápisnicu 

doručí sekretár komisie. /schválené/. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

24/2011 

 

 

K bodu 9)       

Sekretár stálych komisií pri mestskom zastupiteľstve – menovitý zoznam  

pracovníkov mesta 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

25/2011 

 

 

K bodu 10)       

Petícia obyvateľov proti odpredaju pozemkov pod Palárikovým domom 

 

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

 

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe  je rád, keď vznikne na uvedenom 

priestranstve oddychová zóna, avšak  nevie o tom, ţe by bola zrušená v.o.s. V  prípade, ţe  

primátor alebo hlavný kontrolór dá slovo, ţe hlasovaním za uvedený bod neriskuje právne 

dôsledky pre mesto, tak daný bod podporí.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, sa dotazoval ohľadne začatia výstavby. 



 8 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe s výstavbou sa začne v tomto 

roku. V súvislosti  s dotazom poslanca Kučáka, uviedol, ţe  jeho otázka bude zodpovedaná 

v bode- kúpa, predaj a nájom nehnuteľností, kde  v.o.s. bude zrušená.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

26/2011 

 

 

K bodu 11)       

Petícia občanov za zmenu územného plánu mesta  

 

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

 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, objasnil situáciu o tom, ako sa  kauza vyvíjala od  

začiatku. Uviedol, ţe ak sa predávala budova, ktorá sa predala pribliţne za 5,7 mil. Sk, to 

bolo o ničom. Uţ vtedy primátor hovoril, ţe je  veľká šanca  vyriešiť ZUŠ, ktorá má stiesnené 

problémy na ZŠ - Ţarec.  ZUŠ- Ţarec by tak bola navţdy vyriešená.  Neprešlo to, bola  

predaná. Tí, ktorí to kupovali vedeli, ţe územný plán tam jasne zakazuje stavať byty.  Uviedol, 

ţe on na to upozorňoval.  Poznamenal, ţe prišli za ním občania, ktorí tam bývali, aby 

zrealizoval petíciu, lebo sa báli o zmenšenie medziblokového priestoru a  hluku. Informoval, 

ţe v  danom priestore malo byť pribliţne  47 parkovacích miest a pribliţne 32 bytov.  Bola to 

poctivá petícia, podpísalo ju pribliţne 200 občanov. Podpísali  ju ľudia, ktorých sa to týkalo.  

Uviedol, ţe potom bolo dlho ticho a odrazu pred voľbami, niekedy koncom augusta a 

začiatkom septembra bola zrealizovaná nová petícia. Mrzí ho, ţe tam bolo veľa podpisov od 

občanov z Kyčerky, ktorí nevedeli o čo sa jedná.  Petícia bola technicky dobré urobená a 

nebola lacná. Predošlý primátor musel vedieť o tom, ţe sa to bude robiť, lebo oni by 

neinvestovali tak veľa peňazí do tak bombastickej petície, ktorú riešime. Uviedol, ţe súčasťou 

bol aj bilbord, ktorý bol  proti nemu.  Nič proti tomu, poslanec asi musí zniesť viacej ako 

beţný občan, ale tým, ţe sa to dotklo aj jeho rodiny, ţe išli zámerne  proti tomu, aby poníţili 

jeho rodinu, ktorá s tým nemala nič spoločné, kde on nikdy nebol taký,  ktorí ho chceli 

prezentovať, tak mu vtedy napadlo, ţe keď v Taliansku zabijú mafiána, tak o  manţelku 

a rodinu sa postarajú.  Urazili jeho manţelku a deti a toto  všetkým tým, ktorí sa na tom 

podieľali vrátane exprimátora, ktorý o tom musel vedieť, nezabudne do konca ţivota. Uviedol, 

ţe bilbord nebol namierený proti Glasnákovi, ale bol namierený proti poslancovi. Zdôraznil 

poslancom, ţe  aj proti nim  môţu niekedy  ísť, je to veľmi nebezpečné. Mení sa kvalita vzťahu 

tých, ktorí za kaţdú cenu chcú niečo zmeniť a neštítia sa ničoho. Poţiadal, aby v záujme 

slušnosti zmietli uvedenú petíciu, aby si to poslanci premietli sami pre seba, ako môţu zajtra- 

pozajtra robiť na poslancov obrovský atak.  Ublíţili jeho rodine a deťom, čo nezabudne do 

konca ţivota.    

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe aj z dôvodu týchto vecí  sa 

vynaloţí určité úsilie, aby sa rokovalo s investorom, ktorý nehnuteľnosť kúpil.  Kaţdopádne 

on si súkromné vlastníctvo ctí.  Poznamenal, ţe sa uvidí ako prebehnú  rokovania a následne 

bude poslancov informovať.  Uviedol, ţe to je na poslancoch, na zmene územného plánu.   

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ,  uviedol, aby sa v uznesení  v bode C/  napísalo 

namiesto ukladá MZ ţiada. Ing. Glasnákovi poďakoval za pripomienku, a uviedol, ţe: áno 

pod petíciu sa podpísali občania z Kýčerky, ktorí  nemajú so Ţarcom  nič spoločné, a preto sa 

informoval,  prečo sú do školských rád na Kýčerke a Rázusovej  nominovaní  poslanci z iných 

mestských častí. Ďalej uviedol, ţe súhlasí s tým, ţe sa to dotklo Ing. Glasnáka, bolo moţno  

veľa nepravdy na bilobrodoch a ani jemu sa to nepáčilo,  ale  aj on bol pred voľbami opísaný.  

 



 9 

František Kučák, poslanec MZ, sa dotazoval na počty podpisov oboch petícií.  

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór mesta Čadca, uviedol, ţe  momentálne nemá 

počty hlasov pri sebe, ale materiál, ktorý je predloţený  neznamená, ţe je konečný, dá sa 

zmeniť. Čo sa týka slova ,,ukladá - ţiada“  poznamenal, ţe zámerne nechal slovo ukladá 

z dôvodu, aby bol primátor nútený vynaloţiť viac úsilia, aby bola petícia  čo najrýchlejšie 

vyriešená. Ako dôvod uviedol, ţe na petície sú zákonom stanovené lehoty.   

František Kučák, poslanec MZ, poznamenal, ţe podľa jeho informácií by malo byť 

niekoľkonásobne viac  podpisov na petícii, kde ľudia súhlasia so zmenou územného plánu.  

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór mesta Čadca, uviedol, ţe jedna petícia bola proti 

územnému plánu a druhá za zmenu územného plánu.  To je tá protichodnosť. Poznamenal, ţe 

počty podpisov môţe doloţiť. 

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe pri Palárikovom dome sme vedeli napísať 

počet občanov, ktorí sú podpísaní pod petíciu. Je toho názoru, ţe ak ide o protichodnosť 

dvoch petícií, je dôleţité,  či je protichodnosť 100 a 1000 občanov alebo 2 500 proti 2500.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, súhlasil s pripomienkou poslanca Kučáka a  

uviedol, ţe by bolo  vhodné predloţiť počty podpisov. Navrhol bod presunúť a predloţiť počty 

podpisov, aby sa poslanci vedeli správne rozhodnúť.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe prvú petíciu podpísalo 200 občanov,  

ktorí boli v blízkosti lokality, ktorej sa to týka. Čo sa týka druhej petície, poznamenal, ţe tá 

bola koncipovaná širšie. Uviedol, ţe má informácie, ako sa na Kýčerke zbierali podpisy, ţe 

občania ani o tom nevedeli. Mohlo tam byť 1 200 podpisov.  Je to niečo, s čím územný plán 

počíta.  Poznamenal, ţe komunisti, neboli ,,hlúpi“ keď robili územné plány z hľadiska plôch 

a verejných priestorov, ktoré tu boli. Je tam napísané, ţe byty tam byť nemôţu. Ak by tam boli 

iné verejné inštitúcie, tak na to  právo je, ale byty tam nemôţu byť, čo je meríto problému. 

PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ, uviedla, ţe je dojemné, ako sa  Mgr. 

Kaličák  zaujíma o stav petícií, je poľutovaniahodné, ţe sa o petície  nezaujímal, keď sa rušila 

Hlinkova  škola a bol medzi tými, ktorí  odignorovali jednu  petíciu so   6 400 a druhú so 

7 200 hlasmi. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

27/2011 

 

 

K bodu 12) 

Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva za II. polrok 2010 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

28/2011 

 

 

K bodu 13) 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie roka 2010 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

29/2011 
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K bodu 14) 

Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2010 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 14 zápisnice. 

 

 Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, sa dotazoval, či sa ciele MsP na rok 2011 budú 

dať naplniť pri zníţenom rozpočte do takej miery ako si to predstavujú.  

mjr. Mgr. František Linet, náčelník MsP, uviedol, ţe  na začiatku boli ciele stanovené 

niekde inde, čo sa týka personálneho obsadenia bude sa tomu venovať v ďalšom bode pri 

zmene organizačnej štruktúry. Jeho víziou je, aby bol na 1 000 obyvateľov jeden policajt.  

V súčasnej dobe má MsP 20 príslušníkov, ktorí spĺňajú odbornú spôsobilosť. Stav  

príslušníkov je poddimenzovaný. Uviedol, ţe MR sa tieţ zaoberala  uvedeným problémom 

s tým, ţe systematicky a postupnými krokmi sa predpokladá s navýšením príslušníkov. Kaţdý 

rok aspoň dvaja príslušníci. Poznamenal, ţe v minulom období pribrali päť príslušníkov, ale 

z toho štyria na vlastnú ţiadosť odišli.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

30/2011 

 

 

K bodu 15) 

Zmena Štatútu Mestskej polície Čadca  

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

31/2011 

 

 

K bodu 16) 

Zmena organizačnej smernice o prideľovaní výstrojných a výzbrojných súčastí 

 

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

 

František Kučák, poslanec MZ, sa dotazoval, či bola niekedy v sluţbe pouţitá strelná 

zbraň.  

mjr. Mgr. František Linet, náčelník MsP, uviedol, ţe strelná zbraň bola pouţitá, ale 

nie voči osobe.   

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe napr. v Poľsku beţne vidí  mestskú políciu, 

ktorá nie je vyzbrojená strelnými zbraňami, pouţívajú napr. elektrické paralyzéry,  čo je 

určité ušetrenie.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

32/2011 
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K bodu 17) 

Informatívna správa o vykonanej IX. zmene rozpočtu Mesta Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 17 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

33/2011 

 

 

K bodu 18) 

Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2010 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 18 zápisnice. 

 

Ing. Peter Laš, poslanec MZ, uviedol, ţe v lokálnych médiách prebehlo niekoľko 

protichodných správ a dohadov o tom, v akom finančnom stave sa nachádza mesto. Je rád, ţe 

má materiál, kde je čierno na bielom napísané  v akom to je stave.  Uviedol, ţe materiál je 

veľmi obsiahly a precízne spracovaný. Poukázal na skutočnosť, ţe výsledok hospodárenia za 

minulý rok predstavuje mínus 5 187 260 EUR, ďalšia skutočnosť, na ktorú poukázal je  

celková výška úverového zaťaţenia, ktorá v % vyjadrení vo vzťahu k rozpočtu predstavuje 

51,06 %.  Keďţe pracuje vo finančnej komisii, povaţoval za potrebné  poukázať na uvedené 

finančné ukazovatele, pretoţe  sú štartovacou čiarou  pre následné hospodárenie mesta. 

Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, ţe podľa toho čo počúval, záverečný účet je 

vyrovnaný, informoval sa, prečo potom médiami prebehla správa, ţe mesto za rok 2010 

hospodárilo so stratou 5 mil. EUR.  

Ing. Ján Husár, zamestnanec MsÚ, uviedol, ţe údaj nie je strata, je to výsledok 

hospodárenia. Započítavajú sa do toho všetky úvery aj ŠFRB, ktorý sa odpočítava 

z úverového zaťaţenia.  

Pavol Štrba, poslanec MZ, sa dotazoval, ako je mesto Čadca celoslovensky alebo 

oproti krajským mestám % zadlţené. 

Ing. Ján Husár, zamestnanec MsÚ, uviedol, ţe podľa údajov, ktoré má z pred 2-3 

rokoch, tak najviac zadlţené sú krajské mestá, tzn. Košice, kde výška dlhu presahuje  60 %, 

Ţilina, ktorá bola zadlţená pribliţne 100 %. V čase krízy predpokladá, ţe sa tieto mestá 

zadlţili  ešte viac. Uviedol, ţe okresné mestá nemá, pretoţe ich na internete nie je moţné 

nájsť.  

MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, uviedol, ţe ho mrzí, ţe sa výsledky hospodárenia 

pretraktovali v súkromných médiách ešte  skôr, ako ich mali poslanci k dispozícii  a navyše 

takým spôsobom, pretoţe finančná komisia má veľa odborníkov a títo odborníci by mali 

vedieť, ako sa štrukturuje záverečný účet, čo je hospodársky výsledok atď...  

František Kučák, poslanec MZ, ohľadne médií uviedol, ţe ho  zaujala   informácia po 

druhom MZ, kde si  poslanci odhlasovali zásady odmeňovania, v ktorých polovica nebola 

napísaná.  Je polemické, či máme alebo nemáme mať polovičné odmeny. Na stránke mesta sa 

k uvedenej veci  dozvedel vyjadrenie  o tom, ako sme ako poslanci dali jasný signál, názor  

k hroznému stavu pokladnice s tým, ţe sme si odsúhlasili to, čo sme si v skutočnosti ani 

neodsúhlasili, pretoţe išlo len o posun výplatného termínu. Akým právom ho niekto označil, ţe 

dal signál, ţe vie v akom stave je pokladnica, keď na MZ  o tom nepadlo ani slovo.  

Ing. Ján Husár, zamestnanec MsÚ, uviedol, ţe zadlţenosť sa zvýšila, sú obmedzené 

moţnosti v ďalších rokoch brať návratné zdroje financovania.  Poznamenal, ţe je tieţ 

potrebné povedať, prečo je zadlţenosť. Uviedol, ţe sa vzal  úver na kúpu  v priemyselnom 

parku, ktorý sa bral v minulosti, ale dnes z toho môţeme  profitovať na základe predaja 

pozemkov. Bol to vyvolaný úver, ktorý museli vziať, pretoţe sme vyhrali súdny spor s firmou 
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MAGMA COSMA. Uviedol, ţe dnes sú pozemky k dispozícií pre investorov. Ak by uvedený 

úver nebol, aj tak by bola úverová zaťaţenosť 40 %.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa dotazoval, prečo uvedený druh  hospodárenia 

nerobí vedúci finančného  oddelenia. Jemu to pripomína, ako niekto na prelome po 

komunálnych voľbách obhajuje to, čo bolo v roku 2010. Ďalej uviedol, ţe tí, ktorí s ním 

nebudú súhlasiť, tak budú hovoriť, ţe je audit, ktorý je výborný, ale audit je svojím spôsobom 

o ničom, nespochybňuje, ale on iba hovorí, či sa správne niečo započítalo, nehovorí, ţe sa zlé 

hospodárilo.  Keď to je dobre zaúčtované, tak audit je dobrý. Úverové zaťaţenie, ktoré bolo 

37% a teraz je 52% by zobral, ale keďţe budeme musieť zobrať úver na byty, hrozí úverové 

zaťaţenie pribliţne 57-58%, čo je len krok k nútenej správe. Nepraje si to. Je potrebné vedieť, 

ţe sú pohľadávky, ale sú aj záväzky, ktorých je ďaleko viacej.  Keď si to pozeral,  pri písaní  

článkov nevedel čo si má odpísať, pretože tam bol problém nad problémom, kauza nad 

kauzou.  Je zbytočné hovoriť  uţ iba o komunálnych voľbách, čo sa tu dialo, akým spôsobom 

sa robili zmluvy, ktoré sú nevypovedateľné a ktoré budú mať dopad na rozpočet.  Ak sme 

14.1.2011 chceli prijať úver s tým, ţe sme podmienili, v prípade, ţe by bolo potrebné, pretoţe 

sa posúval výplatný termín, tak sa hovorilo, ţe nie je peňazí. Tu sa ukázalo, ţe na konci roka 

bolo  131 tis. EUR.  Tam bol problém, ktorý tu bol, keď sa hovorilo, ţe sa hospodári a peniaze 

neboli. Mesto to muselo riešiť, úver bol podmienený. Keby to mal všetko urobiť, ukončil by to 

tým, čo padlo na finančnej komisii – vy ste to neriadili, vy ste to iba evidovali, také je 

hospodárenie roku 2010.   

Ing. Ján Husár, zamestnanec MsÚ, uviedol, ţe  pokiaľ ide o výšku záväzku, 400 tis. Sk 

záväzkov je spôsobené mimorozpočtovými zdrojmi, tzn., v tomto roku budú uhradené MF.  

Uviedol, ţe  jedna faktúra je za dodávky v rámci integrovaného nakladania s komunálnym 

odpadom a zvyšok je z beţného platobného styku. Pokiaľ ide o nútenú správu, uviedol, ţe 

nemá nič  pre  absolútne zadlţenie, nútená správa ukazuje druhý ukazovateľ a ten mestu 

nehrozí.  Uviedol, ţe pre nútenú správu musia byť splnené dve kritéria, a to – ak sa neuhradí 

niektorý uznaný záväzok do 60 dní a druhé kritérium - výška záväzkov  prekročí 15 %  

minuloročných príjmov.  

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

34/2011 

 

 

K bodu 19) 

Návrh rozpočtu  Mesta Čadca na roky 2011-2013 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 19 zápisnice. 

 

Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ, poďakoval sa MZ, ţe sa pred dvoma mesiacmi  

zriadila komisia športu.  Uviedol, ţe na uvedenej  komisii sú okrem členov  privolaní aj 

predstavitelia všetkých klubov, ktoré pôsobia na území mesta. Kvitujú zriadenie tejto komisie, 

pretoţe po dlhých rokoch vzniklo fórum  a platforma pre športové kluby, ktoré nemajú 

zastrešujúci orgán. Na posledných sedeniach ho zaviazali ako predsedu  komisie športu, aby 

predniesol návrh.  Tieţ pripomenul, čo je aj dôvod jeho návrhu,  ţe v komisii sa viedla 

diskusia, komisie trvali dlho  a riešili zastrešujúci orgán alebo organizáciu- mestský športový 

klub. Zástupcovia jednotlivých športových  klubov a rovnako aj  členovia kvitujú tú záleţitosť, 

ţe organizácia, ak vznikne v lete 2011 a  bude vôľa,  tak bude pracovať na základe jasných 

kritérií, na základe ktorých budú predkladať vedeniu alebo MZ návrh prerozdelenia dotácií. 

Tieto dotácie sa stali v predchádzajúcich rokoch predmetom vášnivého boja priam aţ 

politického. Ubezpečil, ţe väčšinový súhlas a vôľa zástupcov klubov aj členov komisie je bez 
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malých výnimiek takmer jednohlasne prijatý. Predloţil procedurálny návrh, kde ţiadal zvýšiť 

dotáciu, transfery občianskym zdruţeniam, tzn. športovým klubom o 10 tis. EUR podľa 

predloţenej prílohy. Následne poţiadal poslancov, aby si v rozpočtovom materiály otvorili 

prílohu č. 9, kde je aj návrh komisie a MR - príspevky športovým klubom v meste Čadca na 

rok 2011. Navrhol zvýšiť  dotáciu, transfery obč. zdruţeniam o 10 tis. EUR a prerozdeliť 

čiastku. Následne prečítal prerozdelenie. Uviedol, ţe súčasťou procedurálneho návrhu je 

tabuľka s prerozdelením čiastok a doplnením na dotáciu vo výške 65 tis. EUR.  Keďţe 

rozpočtové pravidlá prikazujú 10 tis. EUR doplniť, tak navrhol zníţiť  rozpočet, resp.  

príspevok, transfer právnickej osobe  ZZO Čadca, a.s. na poloţke 644001  v kapitole 8 o 10 

tis. EUR.  Zdôvodnil to tým, ţe ZZO a.s. bola v minulosti zriadená na podporu športových 

klubov, kde prerozdeľovala  pred 6, 5 a 4 rokmi dotáciu vo výške 500, 300 a 100 tis Sk. 

Posledné dva roky športové kluby nedostali podporu z uvedenej organizácie. MZ  resp. mesto 

túto dotáciu poskytuje na fungovanie  krytej plavárne, ale zároveň ZZO je zriadená na to, aby 

vytvárala zisk a podnikala. Má v správe parkovací systém. Je presvedčený, ţe v priebehu 9 

mesiacov po racionalizácii uvedenej spoločnosti  výpadok  10 tis. EUR ZZO a.s. bez 

problémov  nahradí. 

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, dal hlasovať o procedurálnom návrhu Mgr. 

Gábriša /schválené/.    

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ,  navrhol v   prílohe č. 9  zvýšiť na  FK  Čadca 

v sume 400 EUR. Zdôvodnil to tým, ţe v minulosti,  v roku 2009 poţičal na úkor svojej rodiny 

400 EUR. Snaţil sa, aby to bolo na zmluvu, ale peniaze ešte nedostal. Poţiadal o 400 EUR 

naspäť, aby mu to bolo dobrovoľne vrátené.   

Ing. Ján Husár, zamestnanec MsÚ, upozornil  poslancov, ktorí zvyšujú rozpočet, ţe sa 

o tom nedá hlasovať, pretoţe zvyšujú deficit.  

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, ţe bez rozpravy sa odsúhlasilo niečo, moţno 

keby si poslanci  vypočuli ešte druhú stranu – ZZO, bolo by to rozumnejšie. Moţno by 

pochopili, ţe to,  čo navrhol Mgr. Gábriš je člengiarstvo, bez výpočtu, bez prieskumu, bez 

zdôvodnenia a bez spýtania sa druhej strany. Mesto v tomto roku dáva 230 tis. EUR, čo je 

o 12 tis. EUR menej na rok ako v minulom roku. Informoval sa u Mgr. Gábriša, kde vzal 

prepočty energie. Uviedol, ţe nebudú schopní prevádzkovať plaváreň.  Dotazoval sa, či sa  

niekto zamyslel, ako rýchlo rastie cena tepla. Uviedol, ţe z dotácie nepokryjú to, čo majú  

uvedené v zmluve.   Je to diletantský návrh. Uviedol, ţe je sklamaný. Zavrieme plaváreň, ktorá 

je pre všetkých športovcov, poznamenal, ţe tam chodia školské kurzy  zo všetkých obcí, sú tam 

zamestnaní ľudia, ktorí z toho ţijú.  Poukázal,  ţe to, čo robí Mgr. Gábriš sú záujmové krúţky.  

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe v návrhu - príspevky  pre občianske 

zdruţenie, nadácie, neziskové organizácie je  9 tis. EUR, o ktoré nikto podľa tabuľky neţiadal.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca,  na reakciu poslanca Malíka uviedol, ţe 

nesúhlasí s tým, ţe sa bude plaváreň zatvárať a ani s návrhom. ZZO bola vytvorená ako 

organizácia, ktorá bude podporovať šport a ostatné aktivity. Poslancovi Malíkovi bolo 

sľúbené, ţe ZZO bude fungovať, bude mať z mesta zákazky a bude vytvárať zisk. Uviedol, ţe 

pri rokovaní p. Malík povedal, ţe boli zavadzaní. Poznamenal, ţe nedovolí, aby boli 

zavadzaní.  Do pol roka sa urobí poriadok so ZZO, pretoţe ak sa vyberie  1 800 tis. Sk 

z poplatkov za parkovné, ktoré sa neefektívne vyuţili, nie na rozvoj, ale  len na udrţanie 

nejakého chodu. Poznamenal, ţe má záujem, aby sa transformovali na takú spoločnosť, ktorá 

bude plniť základnú úlohu. Garantuje, ţe základnú úlohu ZZO plniť bude, bude prevádzkovať 

plaváreň a rozdeľovať peniaze pre šport.  Nedopustí také rozhadzovanie peňazí ako doposiaľ. 

Pavol Štrba, poslanec, súhlasil s poslancom Kučákom, keď povedal, ţe  v tabuľke- 

príspevky športovým klubom a občianskym zdruţeniam, kde niekde ţiadajú peniaze 

a nedostanú a niekde neţiadajú a peniaze dostanú.  Bolo potrebné dať príspevok  tým čo 
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ţiadali a  nemajú nič. Ďalej uviedol, ţe  v kolónke, kde sú určené peniaze na výspravky ciest   

nenašiel  príspevok na Podzávoz, upozornil, ţe u Juroši sú diery na cestách.  

Vladimír Malík, poslanec MZ, ohľadne návrhu Ing. Gábriša uviedol, ţe Ing. Gábriš 

bol včera za ním a povedal, ţe on to ľuďom na komisii  sľúbil.   Dotazoval sa, čí si dal vôbec 

námahu, aby si pozrel poplatky za  teplo atď...   Jeho osoba je prednejšia ako plaváreň. Ďalej 

uviedol, ţe sa dávajú peniaze farnostiam, ktoré o príspevok neţiadajú.  Oni o príspevok 

neţiadajú a my im ho dávame.  

Mgr. Jozef Pajer, poslanec MZ, podporil Mgr. Gábriša. V tomto prípade si myslí, ţe  

prostriedky v ZZO boli míňané bez cieľa.  Ak sa v ZZO urobí poriadok a všetko sa 

spriehľadni,  10 tis. EUR  za kalendárny rok 2011 bez problémov vyčleníme na chod plavárne 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe plaváreň je významný prvok cestovného 

ruchu, v Čadci nemáme nič iného len plaváreň. Keby sa plaváreň zatvorila, tak to je koniec. 

Dávame 7-8 mil. Sk  a predpokladá, ţe je to poloţka, ktorá vykrýva stratu, ktorú produkuje 

plaváreň v rámci toho, ţe prevádzkuje plaváreň. Ohľadne ZZO  uviedol, ţe by bol rád, keby 

sa doţil dňa, kedy povieme, ţe sa ide rušiť. Je to zbytočné, násilné,  rakovinotvorné na tele 

rozpočtu mesta. Poznamenal, ţe  poslanci dostali v rámci dokumentu  o rozpočte  uznesenie 

MZ č. 165/2008, nerozumie, prečo tam je. Buď sú  nejaké problémy alebo je zaplatená tá 

čiastka, ktorá mala byť zaplatená 30.6.2011 alebo sme vôbec nič nezaplatili. Dotazoval sa,  

prečo to tu je.  

Ing. Ján Husár, zamestnanec MsÚ, uviedol, ţe  unesenie je navrhnuté na zrušenie. Je 

to uznesenie, ktoré bolo v minulosti prijaté na kúpu SEVAKU prevádzkovej budovy u Kyzka. 

Uvedené uznesenie ideme rušiť, lebo MPS pôjde do Priemyselného parku.   

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe ak má byť vytvorená  dôvera komisii 

a jej členov, predsedovi a sekretárovi, tak  si myslí, ţe by sa nemalo do komisií zasahovať.  

Uviedol, ţe keď  prišli na rokovanie komisie, sekretárka povedala, ţe bol niekto z vedenia 

a povedal, ţe tam majú byť poriešené dve ţiadosti, ale ak niekto  ţiadosť nemá. Poznamenal,  

ţe ak VZN-ka  platí, tak ju dodrţujme, ak je VZN-ka zlá, tak ju zmeňme, pretoţe tam je 

uvedené, kto môţe podať ţiadosť, o čo môţe ţiadať a termín. Moţno sa niekto  krivo pozerá 

na p. Šulganovú, ţe to vôbec povedala, ale ak by to na komisii nepovedala, on by jej povedal, 

ţe krivo manipuluje so závermi komisie. Uviedol, ţe uţ komisie majú malé obmedzenie 

právomoci, neberme im aj toto, aby sme v podstate zlikvidovali komisie, pretoţe ešte poslanci 

to unesú, ale neunesú  to civilní pracovníci alebo  odborníci. Rešpektujme VZN-ky  a zákony 

mesta, keď platí dodrţujme.    

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe si váţi prácu v rôznych 

komisiách, rovnako  si váţi aj prácu komisie kultúry, a preto poţiadal, aby si Ing. Glasnák  

alebo iný poslanec osvojil návrh, aby to, čo rozdelili na doporučenie komisie kultúry platilo  

s tým, ţe rezervu na Rímskokatolícky farský úrad  Čadca mesto 4 500 EUR dali na polovicu, 

t.j. 2 250 a pre Rímskokatolícku  farnosť Kýčerka 2 250 EUR. Tak by ostal pôvodný návrh, 

ktorý navrhli ako komisia kultúry nezmenený. Uviedol, ţe ţiadosti sú.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe sa dohodli celé spektrum názorové, vyšli 

z toho a návrh bol. Vyšli  pribliţne na 13 tis. EUR a pribliţne 5 tis. EUR  nechali rezervu.  

Upozornil, ţe na začiatku roka  a počas roka vzniknú rôzne nečakané  udalosti z hľadiska 

kultúry, a preto nechali rezervu 5 tis. EUR.  Ale ak niekto nedá ţiadosť a zmanipuluje to,  to je 

podľa neho  silná káva.  

Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ, uviedol, ţe on by tieţ počas troch MZ  isté veci 

navrhoval a riešil inak, ale keď sa MZ  na niečom dohodne, tak to nie je vôľa jeho, ale je to 

vôľa poslancov, ktorí to schválili. On tieţ rešpektuje veci, ktoré sa  schválili alebo sa schvália. 

Nemyslí si, ţe je to jeho ješitnosť. Vytvorila sa pre športovcov platforma, navrhuje sa to a on 

je len zástupca športových klubov v pozícii  predsedu  komisie športu. Poţiadal, aby ho 

nespájali s futbalom, pretoţe nie je štatutárny zástupca a nie je ani vo výkonnej funkcii. 
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Nechce to a kluby to pochopili. Na margo JUDr. Macuru uviedol, ţe prešiel a zistil,  keď sa 

robila audítorská správa v jednom občianskom zdruţení, ţe tieţ sú tam objednávky  na 

dopravcu do Trebišova, do Košíc, ktoré  sú podpísané JUDr. Macurom a sú nevyplatené.  

Oľga Kostková, poslankyňa, uviedla, ţe sa zúčastnila  dvoch kultúrnych komisií, ktoré 

viedol Ing. Glansnák. Poukázala, ţe uvedené komisie boli vedené na  vysokej úrovni.  Súhlasí 

s tým, čo povedal Ing. Glasnák. Poznamenala, ţe má veľa kamarátov iných primátorov 

z iných miest a obcí, kde si váţia komisie a vysoko hodnotia účasť. Váţia si názory občanov, 

financujú tieto komisie a všetko z komisií ide do MR a MZ  

Ing. František Privára, zástupca primátora Mesta Čadca, si osvojil návrh Ing. Guru 

a uviedol, ţe na Rímskokatolícke farské úrady pôjde len rezerva, ktorá ostala a návrh 

z komisie kultúry ostane nedotknutý.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca,  prečítal  doporučenie kultúrnej komisie v  

prílohe č. 8 a následne dal hlasovať o návrhu, ktorý si osvojil Ing. Prívara s tým, ţe bude 

akceptované to, čo predloţila komisia kultúry/schválené/.  

Vladimír Malík, poslanec MZ,  na reakciu Mgr. Pajera, uviedol, ţe 230 tis. EUR  bol 

návrh na prvotnú činnosť na bazén, plaváreň.  Uviedol, ţe na plaváreň chodia  deti z celého 

okresu, zo všetkých dedín.   

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  bazén bude fungovať. Rozpočet 

je ţivý organizmus. Poznamenal, ţe peniaze, ktoré poslal na prevádzku bazéna  v januári aj 

vo februári, ţe to nebolo  celkom v poriadku, ale poslal ich, aby bazén fungoval. Garantuje, ţe 

plaváreň fungovať bude.  

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe prerozdelenie je nespravodlivé, pretoţe dva 

kluby dostali viac ako polovicu z toho čo ţiadajú a ostatné kluby sú na desatinkách. Je toho 

názoru, ţe napr.  hádzanársky klub nevyjde ani na dopravu na rok 2011. Navrhol  ešte 

porozmýšľať, či sa dá  niečo prerozdeliť  iným spôsobom.  

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, sa dotazoval u Kučáka, či je členom komisie 

športu. Predseda komisie športu predsa uviedol,  ţe sa dohodli. Nebudeme tu teraz rozoberať 

členstvo a počet ľudí v aktivitách.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe keď nastúpil na funkciu 

primátora, nebolo nič pripravené, aby rozpočet mohli urobiť. Poznamenal, ţe aj Ing. Husár 

povedal, ţe to bol jeho najťaţší rozpočet, ktorý pripravoval. Je rád, ţe rozpočet bol 

prezentovaný,  zachoval základné funkcie samosprávy a zabezpečí, aby sa financie 

nerozpadli. Poţiadal, aby poslanci uvedený rozpočet  prijali.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

35/2011 

 

 

 

K bodu 20) 

Personálne zmeny v obsadení orgánov spoločností s majetkovou účasťou  Mesta Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 20 zápisnice. 

 

Oľga Kostková, poslankyňa MZ, ohľadne volieb 2010 uviedla, ţe uţ 6 krát 

kandidovala do volieb, ale tak špinavú a hnusnú predvolebnú kampaň  v ţivote nezaţila.  

Ohľadne osočovania predchádzajúcich poslancov a konkrétne jej rodiny,  uviedla, ţe to ešte  

nezaţila za 20 rokov  ani raz. Uviedla, ţe chodili články s tým, ţe Kostková preberá odmeny 

v MZ 8 000 Sk mesačne a za účasť v mestskej firme 15 tis. Sk mesačne, zároveň dodala, ţe 

taký plat ani v práci nemá. Čiţe celkom  ročne  táto poslankyňa berie 276 tis. Sk.   
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Poznamenala, ţe uvedené články boli kaţdú hodinu  dávané do schránok domov a hlboko 

uráţali jej rodinu. Uviedla, ţe má  manţela známeho chirurga  a syna, ktorí tomu nemohli 

uveriť. Prehlásila, ţe za 20 rokov ako poslankyňa nie je majiteľka novín, ani KTV, aby 

povedala do televízie, ţe to nie je pravda. Mnohí ľudia tomu neuverili a dali jej pribliţne 500 

hlasov, aby ich znova zastupovala, čo si hlboko váţi. Avšak boli aj takí, ktorí uverili tejto 

hnusnej kampani.  Povedala, ţe  za 20 rokov tohto obdobia nezobrala jedinú korunu navyše 

okrem poslaneckého platu, ktorú majú všetci poslanci, nezorala jedinú korunu v ZZO, kde 

bola v dozornej rade a  nedostala ani permanentku. Keď išla  jej rodina plávať alebo cvičiť, 

tak si to zaplatili. Účasti v tejto  dozornej rade sa vzdala preto,  aby  nedošlo k tomu, ţe 

niekomu nevyhovuje v tejto funkcii a drzo ju odvolá, takţe dopredu sa danej práce vzdala.  

Uviedla, ţe nemá ani jeden pozemok pod dom, nič v tomto MZ nedostala zadarmo. Uţ mala 

dosť uráţok. Uviedla, ţe takú predvolebnú kampaň ešte nezaţila. V závere uviedla, ţe sa 

funkcie vzdala dobrovoľne.    

Vladimír Malík, poslanec MZ, potvrdil, ţe poslankyňa Kostková nič nedostala. 

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, poznamenal, ţe v tomto štádiu ZZO nemá 

opodstatnenie. Uviedol, ţe keď do ZZO nastupoval, dostal dôveru, Mesto Čadca bolo len do 

počtu, rozhodovali úplne iní akcionári a aţ vďaka bývalému vedeniu a niektorým poslancov  

sa kúpili také akcie, ţe sa mohlo mesto posunúť do inej pozície.  V závere poznamenal, ţe tam 

chodili zdarma, poprial svojmu nástupcovi, aby sa mu darilo.  

Oľga Kostková, poslankyňa MZ, tieţ popriala svojmu nástupcovi veľa šťastia. Moţno 

si aj pozrie, či budú nejaké odmeny.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

36/2011 

 

 

K bodu 21) 

Návrh  rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na roky 2011-2011 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 21 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

37/2011 

 

K bodu 22) 

Zmena organizačnej štruktúry MPS Čadca s účinnosťou k 1.4.2011 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 22 zápisnice. 

 

František Kučák, poslanec MZ, sa dotazoval, či zmena organizačnej štruktúry nie je 

v kompetencii riaditeľa MPS, je nutné ju odsúhlasovať MZ. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  uvedený bod musí schváliť MZ.  

Pavol Štrba, poslanec MZ, sa dotazoval, aké funkcie zastávali  ľudia, ktorí budú 

prepustení. 

Ing. Peter Lariš, riaditeľ MPS, uviedol, ţe sa jednalo o pracovníkov, ktorí mali 

dohodu na dobu určitú.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe by  bolo vhodné, aby poslanci vedeli 

aj počty pracovníkov v jednotlivých útvaroch. Ďalej sa dotazoval, kto je zástupca  riaditeľa.  

Ing. Peter Lariš, riaditeľ MPS, uviedol, ţe zástupcom  je Mgr. Šulo. Po dohode s Mgr. 

Kaličákom, Ing. Lariš  počty pracovníkov v jednotlivých útvaroch doloţí písomne.   
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Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

38/2011 

 

 

K bodu 23) 

Zmena organizačnej štruktúry KIC mesta Čadca s účinnosťou k 1.4.2011 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 23 zápisnice. 

 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe nedostal organizačnú štruktúru.  Keď sa 

zakladala mestská televízia, povedal, ţe by nemala byť v dome kultúry, avšak  ak tam je, tak 

by mala byť riadená buď zástupcom primátora alebo primátorom. Je to pre neho 

nepriechodné. Uviedol, ţe je ťaţko povedať, lebo  sú veľké reči o tom,  ţe dom kultúry 

zaznamenal za predchádzajúce obdobie prezamestnanosť, resp. nové miesta.  Bude to riešiť 

tak, ţe napíše osobný list ako poslanca, aby mu bolo odpovedané.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

39/2011 

 

 

K bodu 24) 

VZN  o podmienkach umiestnenia, povoľovania a prevádzkovania sezónnych  vonkajších 

obslužných zariadení na území mesta Čadca  

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 24 zápisnice. 

 

František Kučák, poslanec MZ,  sa dotazoval, či je nejaké vyznačenie, kde  záhradky 

môţu byť. Ak by nastala potreba niekoho, aby záhradka bola na inom mieste, či je to 

priechodné, keď to MZ odsúhlasí.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe regulatívy platia pri umiestňovaní, 

povoľovaní a prevádzkovaní  letných terás na  verejných priestranstvách mesta. Keby rozšírili 

VZN aj na iné pozemky vo vlastníctve iných subjektov, dostali by sa do rozporu s inými 

zákonmi, čo by vytvorilo pozíciu neplatnosti VZN, preto urobili VZN len na priestranstvách / 

chodníky, pešiu zónu/ vo vlastníctve mesta.  U iných plôch sa budú snaţiť aspoň analogicky 

postupovať a vytvárať jednotu v tejto polohe.  Budú musieť posudzovať  kaţdú ţiadosť a 

pokiaľ nebude v kolízii s nejakými vecami, ktoré by  narúšali integritu územia a základné 

funkcie, nebudú mať problém, aby uvedené sezónne zariadenie povolili.  

 Ing. Zuzana Plechová, občan mesta,  predniesla svoju námietku so schvaľovaním VZN 

z niekoľkých dôvodov. Čl. 1 VZN ods. 1, v ktorom sa uvádza ... rešpektuje  oprávnené  potreby 

a záujmy obyvateľov mesta Čadce,  návštevníkov a Mesta Čadca. Uvedené VZN opomína 

potreby podnikateľov a podnikateľských subjektov, nakoľko ich limituje. Predpokladá, ţe ani 

Mesto Čadca nebude zriaďovateľom  letnej terasy ani beţný obyvateľ a zrejme uţ nie ţiadny 

návštevník.  Oponovala Ing. Ščuremu, nakoľko 7.2. 2011  osobne doniesla ţiadosť na MsÚ, 

kde apelovala na pracovníkov jeho odboru, aby sa poradili s dotknutými podnikateľskými 

subjektmi pri tvorení VZN.  Uviedla, ţe teraz sa ide VZN schvaľovať a nikto ju  dodnes 

nekontaktoval,  je postavená pred hotovú vec a  musí sa brániť. Uviedla, ţe sa bráni  sama za 

seba. VZN je v priamom rozpore  s právnym štatútom nášho štátu, tzn. je tam selekcia. 

Upozornila na prílohu č. 2 a č. 3, kde je  umiestnenie priamych terás na ul. Palárikovej 

v centrálnej mestskej zóne. Tam je prvý problém, ţe sa  selektuje jadro centrálnej mestskej 

zóny a priamo sa umiestňujú terasy na Palárikovej ulici. Nemá s tým problém, keby si terasu 
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mohol umiestniť na poţiadavkách mesta kaţdý podnikateľský subjekt. Ona osobne je  v tomto 

momente limitovaná, tzn. ţiadosť, ktorú podala je  pasé.  S tým priamo súvisí problematika 

rozpočtu, je tu provizórium, peňazí je nedostatok. V tomto momente, ak sa schváli VZN, tak 

mesto dobrovoľne  prichádza mesačne  o 2 200 EUR, ktoré je ona ochotná  mestu platiť.  

Uviedla, ţe peniaze môţe  pouţiť Mgr. Gábriš na svoj šport, p. Malík na plaváreň. Je to na 

vás. Poznamenala, ţe  VZN si samo o sebe  odporuje. Hovorí sa, ţe nesmie byť dotknutý 

mobiliár mestského zariadenia, uviedla, ţe  ten je v momente, keď sa schváli VZN 

neprístupný, pretoţe ho budú blokovať terasy. K danému VZN chýbajú  stanoviská dotknutých 

orgánov, tzn. hasiči, poţiarnici, hygienici, sanitky, SEVAK. Uvedené potvrdenia na svoju 

terasu, ktorú  chce mať, priamo má a je ochotná ich teraz doloţiť. Uviedla, ţe VZN je  

priamou kópiou VZN mesta Ţiliny, s tým rozdielom, ţe v  ţilinskom VZN sa limituje 

Mariánske námestie, ktoré je pamiatkovou rezerváciou. V závere poznamenala, ţe  v Čadci 

nič také  nemáme, je tu len Tatra, ktorá je národná kultúrna pamiatka, kde ona vyjadrenie 

pamiatkového úradu môţe doloţiť.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

40/2011 

 

 

K bodu 25) 

Zásady pre prideľovanie nájomných bytov spolufinancovaných z dotácie na  obstarávanie 

nájomných bytov  

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 25 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

41/2011 

 

 

K bodu 26) 

Zmena prílohy č. 1 pre rok 2011 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. 26 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

42/2011 

 

 

K bodu 27) 

Cenník služieb Krytej plavárne v Čadci 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 27 zápisnice. 

  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe tento zásah postihne kondičných 

plavcov, pretoţe  jeden  kondičný plavec zapláva 250 m, druhý  750 m alebo 1 km, aj   s  

príchodom  7-10 min., odpláva a odíde.  Ak sa tu píše, ţe pomôţe  komfortným zákazníkom,  

áno, keď  donútime kondičného plavca, ktorých je nemálo, bude  si musieť zaplatiť na  2 

hodiny, potom to bude  pre neho  komfort, on to nevyuţije.  Preto ponechajme hodinu, lebo ak 

sa namieta, ţe sú problémy s vyberaním atď... ,tak cenník počíta  aj s tým, ţe ak niekto 

prekročí 15 minút platí 60 centov.  Poukázal  aj na ZŤP, ktorých  nezohľadňujeme. 

Poznamenal, ţe  na plaváreň chodia jeden alebo dvaja takýto občania, ktorí vôbec nie sú 
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zohľadnení. Uviedol, ţe by sme im mali dať obrazne  ešte príplatok za odvahu. Zaslúţia si 

našu úctu a tieţ  permanentku zdarma.  

Uviedol, ţe sa neriešia ani seniori nad 60, nad 70 rokov a ani drţitelia Jánskej plakety. Je 

toho názoru, ţe taktieţ deti do  5 alebo 6 rokov by nemali  platiť nič. Ak povedal argumenty, 

tak budú postihnutí kondiční plavci. Navrhol uvedený materiál stiahnuť a prehodnotiť ho v 

intenciách, ktoré naznačil. Malo by sa vyjadriť vedenie alebo predkladateľ a urobiť nový 

cenník. Uviedol, ţe ak poskytujeme dotáciu 7- 8 mil. Sk a ak by sme to prepočítali na jeden 

lístok, tak to bude stať 280 alebo 160 Sk, tzn., ţe to nikdy nemôţe byť ziskové.  V závere 

zopakoval, ţe plaváreň je významným prvkom cestovného ruchu.   

Vladimír Malík, poslanec MZ,  nakoľko je  ešte stále riaditeľ ZZO a predseda 

predstavenstva ZZO, vyslovil svoju nespokojnosť s tým,  ţe nebol k uvedenej problematike 

oslovený.  Poznamenal, ţe cenník nikdy nevidel.  Súhlasí s Ing. Glasnákom.  Uviedol, ţe 

cenník  konzultoval aj s p. Droščákom  aţ  keď mu materiály prišli ako poslancovi. Sú toho 

názoru, ţe to je nezmysel.  Ohľadne cenníka, ktorý vypracovali minulý rok, uviedol, ţe  je tam 

moţno ďalších  16 poloţiek, ktoré sa odvíjajú od ceny vstupného pre dospelého. Informoval 

sa, kto sa  dopracoval  k  20 tis. EUR,  ktoré sa zarobia tým,  ţe z 1,50 pôjdeme na 2 EUR. 

Uviedol, ţe ak by  to bola pravda, tak  by  ţiadna plaváreň na Slovensku nemala problém. 

Všetky  plavárne, ktoré patria mestám na Slovensku  sú dotované mestami.   Uviedol, ţe kto 

toto napísal, je meneţér roka.  Je toho názoru, aby sa materiál stiahol a urobila sa riadna 

štúdia. Dotklo sa ho, ţe sa jeho a ani p. Droščáka nikto nič nespýtal.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, materiál stiahol. K poznámke meneţéra roka 

uviedol, ţe meneţéri roka boli tí, ktorí dokázali prešustrovať 3 mil. Sk z rezervy ZZO, tí, ktorí 

nedokázali naplniť sľuby, ktoré ZZO malo spraviť.  A keď niekto preje 1 800 tis. Sk, nakoľko 

kedysi to všetko robil p. Droščák a stačilo to  a teraz to robí ansabel ľudí, tak tam sa strácajú 

peniaze. Uviedol, aby sa tu neoslovovali - meneţér roka. Poznamenal, ţe toto nebol 

meneţerský prístup, v minulom období určite nie.  Hľadajme peniaze tam kde sú 

a nestrácajme ich. Poznamenal, ţe mali  krátke obdobie na to, aby nachádzali peniaze, ale 

určite ich nájdu.  V závere uviedol, ţe aj z toho mála peňazí musia zabezpečiť čistotu mesta, 

fungovanie plavárne a aj fungovanie našich organizácií.    

Mgr. Marián Fúrik, vedúci oddelenia, uviedol, ţe cenník bol prerokovaný vo vedení 

mesta, vypracoval to pracovník ZZO Čadca.  

 

 

K bodu28) 

Správa o inventarizácii majetku a záväzkov škôl a školského zariadenia  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Čadca ku dňu 31.12.2010 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 28 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

43/2011 

 

 

K bodu 29) 

Zásady odmeňovania poslancov MZ Mesta Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 29 zápisnice. 

 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ,  sa dotazoval, aká bola filozofia, keď sa  zniţovali  

odmeny pre poslancov z 200 EUR na 160, pretoţe ak si zoberieme MR  tam je odmena 

zvýšená, 160 plus 60 je 220, myslí si, ţe  je to  nevyváţené.  
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Uviedol, ţe bola rozprava, ţe sa niečo nevyplácalo, riešime 160, 220, ale neriešime uznesenie 

z MZ č. 90/2010 z 2.7.2010, ktoré stále platí, tzn., ak schválime nové zásady, tak súbeţne 

s tým  beţí blokačne uznesenie MZ č. 90/2010 z 2. 7. 2010, tzn., ţe poslanci dostanú 80 EUR 

a za MR 110 EUR. 

 Ing. František Prívara, zástupca primátora Mesta Čadca, uviedol, ţe to je riešené 

v návrhu  uznesení v bode C/. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe nakoľko je ešte kríza, ľudia nás 

kritizujú, nesúhlasí, aby sa dalo zrušiť uznesenie MZ č. 90/2010 z 2. 7. 2010, ktoré by malo  

ešte  platiť.  Rozpočet je zlý, stále si budeme  navyšovať, zrušovať,  je proti tomu.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

44/2011 

 

 

K bodu 30) 

Valorizácia platu primátora Mesta Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 30 zápisnice. 

 

Ing. František Prívara, zástupca primátora Mesta Čadca, z dôvodu zrušenia uznesenia 

MZ č. 90/2010 zo dňa 2.7.2010 k 31.3.2011 navrhol, aby následne  nebola schválená  odmena  

pre primátora mesta k 1.4.201. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, dal hlasovať o uznesení spolu s dodatkom. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

45/2011 

 

 

 

K bodu 31) 

Valorizácia platu hlavného kontrolóra Mesta Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 31 zápisnice. 

 

Ing. Jaroslav Hacek, asistent prednostky, z dôvodu zrušenia uznesenia MZ č. 90/2010 

zo dňa 2.7.2010 k 31.3.2011 navrhol, aby následne nebola schválená  odmena hlavnému 

kontrolórovi k 1.4.2011. Uvedený návrh si osvojil Ing. Cyprich.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

46/2011 
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K bodu 32) 

Informatívna správa o príprave a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov   v roku 

2011 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 32 zápisnice. 

 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe nás čaká  náročná práca. 

Informoval o tom, ţe sú  v kaţdej obci  veľké problémy so softvérom. Je na nás kladená veľká 

námaha.  Poţiadal Ing. Gorekovú, aby to so svojimi pracovníkmi  zvládli a pristúpili k danej 

úlohe čo najlepšie. Uviedol, ţe na základe sčítania ľudu sa budú vypočítavať podielové dane.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

47/2011 

 

 

K bodu 33) 

VZN č. 117/2011 – Požiarny poriadok Mesta Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 33 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

48/2011 

 

 

K bodu 34) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 34 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

49-71/2011 

 

 

K bodu 35) 

Rôzne 

Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, ţe sa na neho  obrátili  občania od Juroši 

s poţiadavkou, aby sa zalátali diery na ceste a rovnako aj na moste cez Kysucu. Tieţ  tlmočil 

poţiadavku občanov z časti U Šimčiska ohľadne umiestnenia zvodidiel, nakoľko je v danej 

časti jeden nebezpečný úsek.  

František Kučák, poslanec MZ,  uviedol, ţe  bol pred časom so ţiadosťou u primátora, 

ohľadne určitých  veci, ktoré chcel zaradiť  do rozpočtu. Jednalo sa o parkoviská na Ľ. 

Podjavorinskej a o ihriská na Ţarci.  Poznamenal, ţe k tomu ţiadal nejaké písomné 

vyjadrenie. Uviedol, ţe v ţiadosti bolo uvedené, ţe ţiadal o písomné vyjadrenie, aby si to 

vedel prečítať skôr, ako bude rozpočet navrhnutý. Dotazoval sa, či sa uvaţovalo nad  

moţnosťami riešenia týchto dvoch  vecí.   

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca,  sa ospravedlnil a uviedol, ţe ich rozhovor 

povaţoval ako poslanec a vedenie mesta. Poznamenal, ţe sa tam bol pozrieť spolu  

s riaditeľom MPS aj s   Mgr. Klimekom. Uviedol, ţe sa to  bude  musieť riešiť, pretoţe  to nie 

je dokončené. Uviedol, ţe ak poslanec Kučák ţiada písomnú odpoveď, bude mu to  písomne  

predloţené. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe bude tlmočiť názory z kultúrnej komisie, 

kde v diskusii rezonovali dve otázky. Jednou je kronika, kde upozorňuje vedenie aj všetkých, 

ţe v súčasnom stave kronika nie je dostatočná, čím nespochybňuje p. Palkovičovú, ktorej je 
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potrebné poďakovať, ale nie je širší záber na to, aby kronika zachytávala celý náš verejný 

ţivot. Ďalej uviedol, ţe nakoľko mestská televízia nevysiela, prečo sa na ňu vynakladajú veľké 

finančné prostriedky a či vôbec bude  sprevádzkovaná. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe riešia aj našu televíziu, je to 

v procese na schválení  v Rade pre retransmisiu.  Poznamenal, ţe má záujem, aby televízia 

fungovala.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe od posledného MZ 14. januára prebehlo  

veľa veci. Bol ovplyvňovaný a na základe toho sa vzdáva Komisie kultúry, Komisie 

majetkových priznaní pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov, sobášiaceho aktu  

a MR. Poţiadal, aby to rešpektovali a jeho nástupcom poprial veľa zdaru.  

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, aby sa pracovníci MPS  pozreli na parkovisko 

na Chalupkovej ul. Nakoľko uţ nie je členom SNS, poţiadal, aby sa za jeho menom uvádzalo – 

nezávislý poslanec. 

Oľga Kostková, poslankyňa MZ, uviedla, ţe tesne po voľbách odovzdala list, ktorý jej 

prišiel mailom na MsÚ, či sa uvaţovalo o postavení rigolu na Kýčerke. Ďalej tlmočila 

poţiadavku občanov   bloku č. 12-13 na Kýčerke, ktorí poţadujú, aby sa odstránili  kovové 

tyče. Ţiadajú, aby sa tam postavilo parkovisko alebo z časti detské ihrisko.  Tieţ uviedla, ţe sa 

na ňu obrátili občania  s problémom, ktorým sú drogy.  Zdôraznila, aby sa príslušníci 

mestskej polície viacej zamerali na  garáţe, kde sa zdrţuje najviac ohrozených skupín. 

Nakoľko sa jedná o veľký problém, je potrebné sa nad tým zamyslieť.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe sa daným problémom budú 

zaoberať. Je to celospoločenský problém. V závere informoval, ţe podľa § 13 ods. 4 písmeno 

d zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, primátor vydáva organizačný poriadok MsÚ 

a informuje MZ o vydaní o zmenách organizačného poriadku MsÚ. Za uplynulé obdobie, od 

posledného  rokovania MZ, t.j. od 14.1.2011 do dnešného dňa vykonal tieto zmeny -  podpísal 

nový Pracovný poriadok zamestnancov MsÚ Čadca s účinnosťou k 1.3.2011. K termínu od 

1.2.2011 sú novovytvorené  oddelenia školstva, mládeţe a športu v zmysle organizačnej 

štruktúry. Organizačne sa rozdelilo na referát školstva a školský úrad a referát mládeţe 

a športu. K termínu 1.3.2011 sa rozhodnutím primátora zvýšil počet pracovníkov oddelenia 

školstva, mládeţe a športu  o jedného pracovníka, celkom na sedem. Výpoveď Mgr. Kučákovej 

sa stiahla. Celkový stav pracovníkov k 1.3.2011 sa zníţil na  počet 93. Všetky jeho 

rozhodnutia boli realizované v súlade po prerokovaní so slobodnou odborovou organizáciou  

mesta Čadce,  v súlade so zákonníkom práce, so zákonom o obecnom zriadení a zákonom 

o výkone práce vo verejnom záujme. Informoval, ţe chcú, aby bola podpísaná zmluva ohľadne 

Domu seniorov. Bolo dobré, ţe to bolo takto rozpracované.  Má informáciu, ţe minister to uţ 

má na podpis. Jeho prioritou je, aby obchvat či uţ dialničný alebo malý  išiel. Čakáme váţne 

rozhodnutia. Dúfa, ţe na nasledujúcim MZ uţ bude môcť povedať konkrétne veci.  

Poznamenal, ţe sa pomohlo  ţelezniciam, spoločne s jeho priateľmi pomohli Kysuciam ako 

regiónu, uviedol, ţe aj na tejto pôde sa uzatvorila dohoda o grafikone  a o nerušení ţelezníc. 

Aj toto je úloha poslanca.  
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Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Ing. Milan Gura, primátor 

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