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Z á p i s n i c a 

 

z 4.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 24. mája 2012 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 24 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: prednostka MsÚ, asistent prednostky MsÚ, hlavný kontrolór 

Mesta Čadca, vedúci oddelení MsÚ Čadca, náčelník MP 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 

Ing. František Prívara   - zástupca primátora MsÚ Čadca 

Pavol Štrba     - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

František Kučák    - poslanec MZ 

JUDr. Jozef Pajer    - poslanec MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

Oľga Kostková    -poslankyňa MZ 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Kanaba    - poslanec MZ 

Mgr. Ing. Jozef Vraţel   - poslanec MZ 

JUDr. Ján Macura    - poslanec MZ 

Mgr. Eduard Gábriš    - poslanec MZ 

Ing. Vladimír Hruška    - poslanec MZ 

MUDr. Ján Koţák    - poslanec MZ 

Ing. František Ščury    - vedúci oddelenia dopravy, ÚP, stavebného  

   poriadku, výstavby, rozvoja mesta a sluţieb 

  MsÚ Čadca 

Ing. Boţena Cvečková   - vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti,  

                                                                         zdravia, bývania a podnikateľskej činnosti MsÚ 

                                                                         Čadca. 

JUDr. Zuzana Cenigová   - vedúca oddelenia právneho MsÚ Čadca 

mjr. Mgr. František Linet   - náčelník MsP 

Občan mesta     - p. Bujnovská 
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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/  Spoluúčasť mesta Čadca na projekte Digitalizácie kina vo výške 99210,- eur 

     Kultúrne a informačné centrum mesta 

3/  Informatívna správa o vykonanej I. zmene rozpočtu Mesta Čadca 

4/  Vyhodnotenie zimnej údrţby 2011/2012        

5/  Upozornenie Okresného prokurátora v Čadci a zrušenie uznesenia MZ Čadca 

     č. 114/2011 zo dňa 23.06. 2011 a č. 115/2011  zo dňa 23.06.2011 

6/  Zmena prílohy č. 1 pre rok 2012 k VZN Mesta Čadca č. 104/2009 o určení výšky 

     dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka škôl a školských zariadení na území mesta       

7/  Cenník sluţieb Krytej plavárne v Čadci   

8/  Informatívna správa o stave nájomných bytov na území mesta Čadca       

9/  Informatívna správa o činnosti oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravia, bývania  

      a podnikateľskej činnosti Mesta Čadca 

10/ VZN Mesta Čadca o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia za  

        opatrovateľskú sluţbu 

11/ Zásady odmeňovania poslancov MZ  Mesta Čadca 

12/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011         

13/ Správa o plnení uznesení MZ za II. polrok 2011 

14/ Kontrola vybavovania sťaţnosti a petícii za obdobie roka 2011 

15/ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 

16/ Úprava a doplnenie uznesenia MZ Čadca č. 4/2010 vo veci „Modernizácia,  

       rekonštrukcia a údrţba verejného osvetlenia v meste Čadca“      

17/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

18/ Rôzne 

19/ Záver 
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R o k o v a n i e 

 

4. 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 24 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: Ing. Petra Laša a PaedDr. Máriu 

Blendovskú, 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:  Ing. Peter Laš 

                    PaedDr. Mária Blendovská 

 

 Návrhová komisia: Ing. Milan Liščák 

                 Mgr. Viera Strýčková 

 

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 prdnostky MsÚ Čadca 

                                                 Ing. Milan Liščák, poslanec MZ 

                Oľga Kostková, poslankyňa MZ 

 

 Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, predloţil návrh na vypustenie bodu z programu 

č. 5 -  Upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry v Čadci a zrušenie uznesení MZ Čadca  

č. 114/2011 zo dňa 23.06. 2011 a č. 115/2011  zo dňa 23.06.2011, na  ktorý úzko  nadväzuje 

aj časť bodu č. 17. Uviedol, ţe štandardným postupom pri odpredaji pozemkov alebo určitej  

ţiadosti občana je predloţiť všetky potrebné náleţitosti.  Poznamenal, ţe v danom bode bol 

predloţený materiál,  kde sa JUDr. Cenigová vyjadrovala v celku obšírne. Dotazoval sa, 

prečo súčasťou materiálu nie  je upozornenie prokurátora.  Poslanci nevedia k čomu sa majú 

vyjadrovať.  Pokiaľ nebude daný materiál predloţený pred MZ, navrhol daný bod vypustiť 

/poslancami MZ neschválené/.   

 JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, navrhol doplniť program o bod, kedy rozdeľovali 

dotácie v rámci  kultúry pre  farnosti. Dodal, ţe určitým nedopatrením zabudli na p. farára 

v nemocnici.  Uviedol, ţe p. farár ho prosil, či by ho nemohli určitou čiastkou podporiť. 

Navrhol poskytnúť farárovi 1 000 eur.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, upozornil, ţe všetky ţiadosti vybavili. Pokiaľ 

nie je ţiadosť, dané veci nevedia riešiť. Podporili farnosti, ako je farnosť Kyčerka, pod ktorú 

p. farár spadá.  
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JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, navrhol farnosti Kyčerka navýšiť dotáciu o 1 000 

eur, ktorá bude pouţitá pre p. farára.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, odporúčal, aby to riešili pri úprave rozpočtu 

na júnovom MZ, s čím sa JUDr. Pajer stotoţnil a svoj návrh stiahol. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

44/2012 

 

 

K bodu 2)  

Spoluúčasť mesta Čadca na projekte Digitalizácie kina vo výške 99210,- eur  Kultúrne 

a informačné centrum mesta 

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

 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, sa  poďakoval  riaditeľke KIC za uvedenú aktivitu 

a za to, ţe grand bol pridelený. Poţiadal poslancov, aby danú vec podporili.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, sa poďakoval riaditeľke a jej kolegyniam, za 

prácu na danom projekte.  Uviedol, ţe  v našom regióne bude Čadca jediné mesto, ktoré bude 

mať po digitalizácii funkčné kino.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

45/2012 

 

 

K bodu 3 ) 

Informatívna správa o vykonanej I. zmene rozpočtu Mesta Čadca 

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

 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ,  opätovne pripomenul, aby sa materiály 

posielali mailovou formou.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

46/2012 

 

 

K bodu 4) 

Vyhodnotenie zimnej údrţby 2011/2012      

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

 

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, ţe nie všetko je tak, ako je v správe uvedené. 

Uviedol, ţe MPS na prvé mrazy zareagoval neskoro. Sneh z chodníkov neodhrnuli, prišli silné 

mrazy a potom tam sneh zostal po celé zimné obdobie. Uviedol, ţe do konca zimy boli 

chodníky neupravené.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe spravia všetko preto, aby sa to uţ 

nestalo. Poznamenal, ţe počas snehovej kalamity vyviezli cca 1000-1200 tatier snehu. 

Náklady snehovej kalamity boli  schválené OÚ a následne dané na pripomienkové konanie  

úradu vlády SR na preplatenie zimnej údrţby.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

47/2012 
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K bodu 5) 

Upozornenie  prokurátora Okresnej  prokurátúry v Čadci a zrušenie uznesenia MZ Čadca  

č. 114/2011 zo dňa 23.06. 2011 a č. 115/2011  zo dňa 23.06.2011 

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

 

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe v materiáli je uvedené, ţe uznesenie 

neprešlo, pretoţe za návrh uznesenia hlasovalo 14 poslancov. Dotazoval sa, koho  

zodpovednosťou je, či uznesenie prešlo, koľko je na to potrebných hlasov a kto si to mal 

všimnúť.  

JUDr. Zuzana Cenigová, vedúca oddelenia, uviedla, ţe sa jedná o nesprávnu otázku 

na nesprávnu osobu.  

František Kučák, poslanec MZ, sa informoval,  prečo musí hlasovať o zrušení 

uznesenia, ktoré podľa jeho názoru nie je uznesením. Chcel by sa v upozornení prokurátora 

dočítať, či on daný proces odporúča urobiť. Ešte raz sa dotazoval, koho je zodpovednosť to, 

ţe sa z toho stalo uznesenie.  

JUDr. Zuzana Cenigová, vedúca oddelenia, uviedla, ţe  hlasovanie by mala  sledovať 

návrhová komisia.  

Poznamenala, ţe problém daného uznesenia spočíva v tom, ţe  podľa zákona o obecnom 

zriadení je uznesenie platné, pretoţe bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov a následne bolo v rámci lehoty zo zákona podpísané primátorom. Problém spočíva 

v tom, ţe prevod majetku, ktorý bol predmetom daného uznesenia, nebol odsúhlasený 

potrebnou väčšinou poslancov, tak ako  to je v zmysle zákona o majetku obci.   

František Kučák, poslanec MZ, poznamenal, ţe v uznesení malo byť upozornenie, ţe je 

potrebná 2/3 väčšina poslancov.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe to je vecou všetkých poslancov 

a rovnako aj primátora mesta, a preto uţ pred kaţdým predajom a kúpou upozorňujú 

poslancov, akou väčšinou a  akou  menšinou sa má hlasovať. V tom čase na to neupozornil, za 

čo sa ospravedlnil. 

Vladimír Malík, poslanec, uviedol, ţe mu vadí, ţe on ako poslanec  nemá k dispozícii 

správu o  upozornení prokurátora.  Poznamenal, ţe na kaţdom MZ sa volí pracovné 

predsedníctvo, kde je primátor, jeho zástupcovia, návrhová komisia, nech si títo ľudia plnia 

svoju povinnosť.  

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ,  upozornil na jedno slovo, poznamenal, ţe je 

uvedené upozornenie prokurátora OP. Dotazoval sa, kde dané upozornenie je. Bolo by 

spravodlivé, aby dané upozornenie poslanci videli.  Informoval sa, prečo ho poslanci nemajú.  

Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, poukázal na svojho predrečníka.  Uviedol, ţe ak 

tu nie je protest prokurátora, tak uznesenie nie je uznesením, ktoré nebolo prijaté.  Ideme 

rušiť niečo, čo nie je. Moţno by zmenil názor, ale potreboval by k tomu protest prokurátora.  

Poznamenal, ţe nie je jednoduché rokovať o niečom, čo  poslanci nemajú na stole. Uviedol, ţe 

si protest obstarajú, pretoţe  majú nárok ho mať.   

JUDr. Zuzana Cenigová, vedúca oddelenia, čo sa týka samotných upozornení 

prokurátora uviedla, ţe ju mrzí, ţe poslancom neboli doručené.  Následne dodala, ţe 

predloţený materiál opisuje všetko to, čo je v upozornení prokurátora s výnimkou citácií zo 

zákona. Uviedla, ţe v minulosti sa podobné postupy neuplatňovali.    

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, súhlasil s JUDr. Cenigovou a  uviedol, ţe 

v minulom období  prišlo mnoho  upozornení od prokurátora a nikdy ich poslanci nedostali. 

Poznamenal, ţe dané dokumenty môţu prefotiť a poslancom dať. 

 Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe sa opätovne dostávajú k tomu, čo 

spomínal na predošlých MZ.  Poznamenal, ţe nemá problém ohľadom p. Pytliaka, ale teraz  
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za to hlasovať nebude, pretoţe je o tom presvedčený, a tým zároveň  poukázal  aj na daný 

bod.  

JUDr. Zuzana Cenigová, vedúca oddelenia, uviedla, ţe  materiály na rokovanie MZ  

boli poslancom zasielané uţ minulý týţdeň. V prípade námietok alebo ak chceli poslanci dané 

dokumenty vidieť, tak ju  mohli  na  MsÚ navštíviť. Poznamenala, ţe nie  je problém 

kedykoľvek  dané materiály predloţiť.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

48/2012 

 

 

K bodu 6) 

Zmena prílohy č. 1 pre rok 2012 k VZN Mesta Čadca č. 104/2009 o určení výšky 

 dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka škôl a školských zariadení na území mesta     
   

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

49/2012 

 

 

K bodu 7) 

Cenník sluţieb Krytej plavárne v Čadci   

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

 

Vladimír Malík, poslanec MZ, predloţil pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý by sa 

týkal  uznesenia bodu B/ ............. bezplatný vstup občanom mesta Čadca do 15 rokov počas 

mesiacov júl, august 2012 /poslancami MZ schválené/. 

Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, podporil návrh predrečníka. Poukázal na 

nezamestnanosť, ktorá bola  pred štyrmi rokmi v meste Čadca   cca 6 % a dnes je 13 %.  Je 

veľmi dobré, ak pomôţeme slabým a viacdetným rodinám. Podporil daný návrh.  

Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ, uviedol, ţe daným cenníkom vychádzajú v ústrety 

ZŠ, ktoré sú v pôsobnosti Mesta Čadca. Cena sa zniţuje preto, lebo deti  chodia na plaváreň 

v rámci školského vyučovania a ak to nie je platené z fondu  ZRPŠ  alebo iných fondov, tak si 

vstupné musia  zaplatiť  sami.   

Čo sa týka návrhu poslanca Malíka, uviedol, ţe s tým problém nemá a rovnako súhlasil aj s  

Mgr. Ing.  Vraţelom.  Poznamenal, ţe poslanec Malík má s tým  osobnú skúsenosť. Uviedol, 

ţe pred dvoma rokmi,  keď  bol predsedom predstavenstva, tak bol cez letné prázdniny  pre 

občanov Čadce vstup úplne zadarmo. Na  vstupnom tak bol  rozdiel príjmov medzi rokom 

2010 a 2011  cca   8 000 eur, a preto bola spoločnosť za rok  2010  vo veľkom hospodárskom 

mínuse. Uviedol, ţe ak máme vyjsť v ústrety a dať deťom do 15 rokov vstup zdarma cez letné 

prázdniny, tak  súhlasí, ale je potrebné si uvedomiť, ţe to je obchodná spoločnosť, ktorej to 

spôsobí v  záverečných číslach problém.  Ak máme daný návrh podporiť, tak navýšme dotáciu, 

čo nám VZN a rozpočtové pravidlá umoţňujú, aby sme mohli daný sklz  vykryť.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe  odzneli váţne slová z hľadiska 

prehlbujúcej sa ekonomickej situácie, otázky školy, ktoré sú ,,brutálne znásilňované“ 

z hľadiska financií a taktieţ poukázal na deti, ktorých rodičia sú nezamestnaní.  

Nesúhlasí s tým, aby  ZZO hájilo, čo je s plavárňou.  Plaváreň je dotovaná. Je otázka Mesta, 

či bude plaváreň dotovať alebo nie.  Je za to,  ţe ak sa jedná o povinné vyučovanie, aby to 

nebolo 0, 40 centov, ale aby   deti z mesta   mali  vstup zadarmo. Malo by to byť posolstvo 

daného MZ.  Navrhol, aby sa 0,40 centov vypustilo a  aby školy v meste  za ţiakov neplatili 
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nič.  Je to však právny problém, a tak  nevie posúdiť,  či si to môţeme dovoliť vo vzťahu, aby 

neboli diskriminované školy mimo nášho mesta.    

Vladimír Malík, poslanec MZ,  uviedol,  ţe školy na dané kurzy majú peniaze 

vyčlenené.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe mnoho rokov mali školy vyššie 

vstupné. Snaţili sa vstupné zníţiť tak, aby to bolo efektívne. Predloţený návrh je dobrý. 

Odporúčal podporiť návrh poslanca Malíka s tým, aby sa   špecifikovalo - občanom mesta. Je 

toho názoru, aby sa návrh  40 centov ponechal.  

 V závere Ing. Glasnák, poslanec MZ, svoj návrh stiahol. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

50/2012 

 

 

K bodu 8)       

Informatívna správa o stave nájomných bytov na území mesta Čadca       

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

51/2012 

 

 

K bodu 9)       

Informatívna správa o činnosti oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravia, bývania    

a podnikateľskej činnosti Mesta Čadca  
 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

52/2012 

 

 

K bodu 10)       

VZN Mesta Čadca o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia za  

 opatrovateľskú sluţbu 

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

 

Vladimír Malík, poslanec MZ,  nakoľko sa aj premiér súčasnej vlády vyjadril, ţe daný 

zákon sa bude upravovať, tak sa informoval,  či je VZN potrebné v danom čase meniť.  

Ing. Boţena Cvečková, vedúca oddelenia, uviedla, ţe  od 01. 07. 2012 majú povinnosť 

mať VZN.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe si váţi prácu Ing. Cvečkovej a jej 

celého tímu. Poukázal na iné mestá, ktoré neponúkajú ani základné veci, ktoré  ponúka Mesto 

Čadca.   Poznamenal, ţe zvýšili opatrovateľské sluţby  na 80 centov, ale v médiách uviedli, ţe   

danú sluţbu zvýšili o  100 %, čo však nie je pravdou.     Poznamenal, ţe iné mestá majú 1- 2 

eurá.  Uviedol, ţe na základe danej VZN, kedy zákon prikazoval enormne zvýšiť 

opatrovateľskú sluţbu, tak  na poţiadanie vedenia mesta a dotazovania ministerstva našli 

“kľučku“ ako danú cenu zachovať.  V závere sa ešte raz poďakoval Ing. Cvečkovej a celému 

tímu, ktorí sa danej problematike venovali.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ,  poukázal, ţe občana daná sluţba vyjde 6,12 eur 

na deň. Na 20 dní daná sluţba vyjde pre občana  cca 122 eur.   
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Ing. Boţena Cvečková, vedúca oddelenia, uviedla, ţe chcú zachovať 80 centov.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

53/2012 

 

 

K bodu 11) 

Zásady odmeňovania poslancov MZ  Mesta Čadca 

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

 

Vladimír Malík, poslanec MZ, čo sa týka odmeňovania poslancov, zástupcov 

a všetkých spomínaných zloţiek uviedol, ţe súčasný stav je postačujúci.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe on je z daného materiálu rozladený.  

Keď sa schvaľoval rozpočet, tak prehlásil, ţe bol v tom, ţe  poslanci dostanú súbor opatrení 

a nie škrtov. Ohľadne daní uviedol, ţe sa občania na to sťaţujú. Jeho prianím bolo, aby sa 

daný materiál stiahol. Nie je to dobré riešenie.   

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe plat poslanca vychádza na cca 112 eur 

v čistom. Ak poslanec chce vykonávať svoju činnosť zodpovedne, napísať určitý článok, tak to 

zvýšenie pre poslancov je minimálne. Uviedol, ţe zvýšenie platu zástupcom je o niečom inom.  

Je za to, ţe poslancovi prináleţí určitá odmena a kto ju nepotrebuje, môţe sa jej vzdať.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe uvedený návrh nepodporí.  

Poznamenal, ţe pokiaľ je plat primátora v súčasnej dobe cca 2 900 eur, tak odmena 

zástupcov primátora, ktorá  je cca 1 450 eur, po zvýšení  na 85 %  bude 2 456 eur, čo 

predstavuje  24 tis. eur náklady ročne.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe zástupcovia pracujú na 

polovičný pracovný úväzok. Nemajú uvedený plat.  Uviedol, ţe sa jedná o návrh poslancov.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

54/2012 

 

 

K bodu 12) 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011         

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

55/2012 

 

 

K bodu 13) 

Správa o plnení uznesení MZ za II. polrok 2011 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

56/2012 
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K bodu 14) 

Kontrola vybavovania sťaţností a petícií za obdobie roka 2011 

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

 

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, ţe sám bol iniciátorom petície za výstavbu 

letného kúpaliska. Poznamenal, ţe zákon o petíciách ukladá adresátovi odpovedať na petíciu 

do 30 dní.  Adresátom petície, ktorú on podával bol primátor a poslanci MZ. Na jeho petíciu 

mu však odpovedal kontrolór, ktorý nebol adresátom.   Na  jeho sťaţnosť adresovanú 

primátorovi, ţe mu neodpovedal primátor a poslanci mu odpovedal opätovne kontrolór.  

Poukázal na to, ţe len ,,ignorant“ môţe  napísať, ţe petícia za výstavbu letného kúpaliska je 

neopodstatnená aj napriek tomu, ţe ju podpísalo 1 500 ľudí a keď  bola prepracovaná 

technológia vody, ktorá je uţ dimenzovaná pre výstavbu letného kúpaliska.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe bude vypracovaný jednotný 

systém spracovania petícií.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

57/2012 

 

 

K bodu 15) 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

58/2012 

 

 

K bodu 16) 

Úprava a doplnenie uznesenia MZ Čadca č. 4/2010 vo veci „Modernizácia,  

rekonštrukcia a údrţba verejného osvetlenia v meste Čadca“      

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

59/2012 

 

 

K bodu 17) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

 

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

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností:  EDO TRADE, spol. s.r.o., Čadca, Slovanská cesta 

203 

Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, uviedol, ţe daným prípadom je Čadca 

traumatizovaná rok, a ak sa dané uznesenie prijme, tak bude opäť rok.  Uviedol, ţe v uznesení 

sa navrhuje rozdiel cien vo výške 25 695, ktorý  bude uhradený nasledovne -  z ceny 25 695 

budú odpočítané  pohľadávky mesta voči  uvedenej obchodnej spoločnosti, daň 

z nehnuteľností raz a daň z nehnuteľností druhýkrát, rok 2012 a  polovica roku 2011.  Je  to  

uvedené v Zásadách o hospodárení v § 20 a pod...   Uviedol, ţe je  daňový poriadok č.  

563/2009 Z. z. - § 87 ods. 7 - kde na obec nebolo prenesené, aby mohla započítavať daňové 
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nedoplatky  V § 87 -  započítanie daňového nedoplatku, ods. 7 ustanovenia daného  § od 1 aţ 

6 sa nevzťahujú na správcu dane. Nemá nič proti meritu, ale ak dané uznesenie bude prijaté, 

tak bude ,, opätovný cirkus“.  Daňové pohľadávky nie je moţné nijakým spôsobom v obci 

započítať. Bolo potrebné napísať, ţe to musí zaplatiť.  Keďţe to ide osobitným zreteľom, 

nemôţeme to urobiť teraz, pretoţe osobitný zreteľ mal  byť 15 dní vyvesený.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe on ako poslanec hlasovať nebude, 

pretoţe mu chýbajú právne podklady na to,  aby hlasoval v súlade so zákonom.  Nemá nič 

proti odpredaju alebo merite veci, ale musí to byť právne podloţené.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca,  súhlasil s Mgr. Ing. Vraţelom, uznesenie, 

merito veci  je v poriadku, ale je potrebné, aby nemohli  nezapočítať daň z nehnuteľností. Je 

na poslancoch, aby si osvojili návrh -  v podmienkach bude  rozdiel ceny 25 695 eur  

zaplatený  na účet mesta.  Uviedol ţe to bolo 15 dní vyvesené.  

Mgr. Ing. Jozef Vraţel,  poslanec MZ, poznamenal,  ţe on si nie je istý, ţe to tak môţe 

byť. Nič nebráni tomu, aby sa materiál opäť prerokoval na MZ, pretoţe on dá podnet. Sú to 

zmätočné uznesenia. Vie, ţe to nikto zámerne neurobil, ale nič nebráni, aby sa to prerokovalo 

na nasledujúcom MZ.   

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, z dôvodu, ţe Mgr. Ing. Vraţel by dal podnet, 

stiahol daný bod z rokovania MZ.  

 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Štefan Hlušek a Oľga Hlušková, Raková, U Gala 

328 

Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, ţe on by dané pozemky nepredával. Nakoľko 

nevieme, čo chce v danej budove uskutočniť, mohli  sme  ţiadateľa zaviazať a dať mu to do 

dlhodobého prenájmu. Nebude hlasovať za daný odpredaj.   

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Verona Jurgová, Čadca, Horná 1864  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, z dôvodu súdnej ţaloby, ďalšieho jednania 

s dotknutými stranami a vyrovnania dlhotrvajúceho sporu materiál z rokovania stiahol.  

 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Ing. Iveta Pohančeníková, Raková 1383  

Mgr. Ing. Jozef Vraţel,  poslanec MZ, poukázal na dva nesúlady. Dotazoval sa, či spis 

okrem ţiadosti obsahuje ešte niečo.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe obsahuje ţiadosť Ivety 

Pohančeníkovej.  

Mgr. Ing. Jozef Vraţel,  poslanec MZ, poznamenal, ţe v ţiadosti je uvedené, ţe 

ţiadateľka ţiada o odpredaj pozemku  parcely vo výmere atď...Ďalej uviedol, ţe v uznesení  je 

bod C/  Schvaľuje    -do výlučného vlastníctva nadobúdateľa. Ak v spise  nie je notárska 

zápisnica, ktorá hovorí o moţnosti získať nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva alebo úmrtný 

list prípadne iný doklad, nie je moţné nadobudnúť a rozhodovať o danom  do výlučného 

vlastníctva. Uviedol, ţe rád za to zahlasuje, len nevie, či to tak je, či je ţiadateľka slobodná 

alebo nie.   Navrhol vypustiť slovíčko  výlučného.   

JUDr. Zuzana Cenigová, vedúca oddelenia, uviedla, ţe nevie, či ţiadateľka je alebo 

nie je vydatá. Nemá informácie o ţiadateľke, a preto sa nemôţe vyjadriť, či môţe kupovať do 

výlučného vlastníctva alebo do bezpodielového  spoluvlastníctva, pokiaľ má manţela.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, sa informoval, či v ţiadosti je uvedené do 

výlučného vlastníctva.  

 Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe ţiadosť neobsahuje konkrétnu 

formuláciu, ţe ţiadateľka pozemok chce do výlučného vlastníctva, chce len do vlastníctva. 
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Pozemok chce na výstavbu rodinného domu, čo nemôţeme schváliť. Musíme trvať na tom, čo 

je v ÚPM,  podmienkou je, ţe  v danej časti musí byť postavená polyfunkčná budova.  

Po spoločnej diskusii sa poslanci zhodli, ţe slovo do ,,výlučného,, vlastníctva bude 

z uznesenia vypustené.  

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností:  SSE-Distribúcia, a.s., Ţilina, Pri Rajčianke 2927/8 

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, pochválil daný materiál, pretoţe  čo sa týka energie, 

 ele. prúdu a napätia,  je stav  na Horelici silne poddimenzovaný. Je to  potrebné podporiť.  

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Podmienky obchodnej verejnej súťaţe č. 4/2012 

(garáţe Kyčerka – pod kostolom)  

Vladimír Malík, poslanec MZ,  uviedol, ţe sa pýtal občanov z bloku 9 na Kyčerke 

a rovnako aj ľudí z rodinných domov, ktorí sú oproti a oni tvrdili, ţe sa ich nikto nepýtal, či 

chcú mať oproti svojim vchodom garáţe. Ľudia neboli vôbec oslovení. Občania  boli z toho 

zhrození, nakoľko zámer mesta bol úplne iný.   Uviedol, ţe pod kostolom malo byť určité 

záchytné parkovisko, oddychová zóna a lavičky.  Ľudia o garáţach vôbec nevedia.  Ohľadne 

ďalšieho zámeru, ktorý súvisí s budovaním garáţí nad kostolom uviedol, ţe akonáhle s tým 

niekto príde, tak bude ďalšia petícia, kde bude určite podpísaná celá Kýčerka.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe dajú občanom  na diskusiu 

pozemok nad kostolom a aţ potom to bude dané na diskusiu do poslaneckého zboru. 

Nespravia takú chybu, ţe tam dajú niečo, čo občania nebudú chcieť. Ohľadne ,,škarpy“, ktorá 

tam uţ je niekoľko rokov, uviedol, ţe tam uţ bol trikrát. Poukázal na to, ţe obyvateľom, ktorí 

tam bývajú, by sa vytvorili nové parkovacie miesta. Poznamenal, teraz  tam je smetisko. 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ,  uviedol, ţe tam vychádza 40 garáţí, dal na 

zváţenie  vybudovať radšej 80 parkovacích miest.   

 

Mestské  zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

60 -72 /2012 

 

 

 

K bodu 18) 

Rôzne 

 

Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, ţe mu telefonovali rozhorčení občania ohľadne 

daní. Uviedli, ţe boli oklamaní. Z avizovaných 5 eur na dom je oveľa viac.  Občania sa cítia 

oklamaní a rovnako oklamaný sa cíti aj on.  

Poukázal na to, ţe na malý dom so záhradkou, akých je na Kysuciach pribliţne 90%,  sa 

zvýšila daň zo 17,90 eur  na 32 eur, čo predstavuje rozdiel 14 eur.  Uviedol, ţe na budúci rok 

bude iniciovať zníţenie dani na  dom na avizovaných 5 eur, čo je prijateľné.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ,  reagoval na poslanca Štrbu a uviedol, ţe on 

kartu z hlasovacieho zariadenia  pri hlasovaní o daniach nevytiahol.  

Vladimír Malík, poslanec MZ, rovnako poukázal na vytiahnuté karty počas hlasovania 

o daniach.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe obyvatelia ”ďakujú“ poslancom MZ 

za navýšenie daní. Ďalej prečítal sprievodný list k  petícii od Ing. Jozefa  Makuku, zástupcu 

OD č. 2455, Ul. J. Kollára 2455, Čadca – Odovzdávame Vám petíciu s podpismi proti návrhu 

územného plánu zmeny a doplnku ÚPM mesta Čadca v lokalite IBV, kde sa navrhuje 

odlesnenie 5,7 ha lesnej pôdy /Lesopark) pre výstavbu 30 rodinných domov. Lesopark slúţil 

a slúţi ako oddychová zóna pre obyvateľov priľahlej časti mesta Čadca. Dole podpísaní  
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občania poţadujú zachovať Lesopark Lány v doterajšom stave.  Poznamenal, ţe petícia bola 

odovzdaná na Mesto.  Uviedol, ţe sa uţ na  MZ riešila daná problematika, kde vystúpil aj on. 

Občania sa uţ v tom čase doţadovali informácií, čo je na tom pravdy, ţe daný les bude 

vyrúbaný a ţe sa tam bude stavať. V tom čase väčšina poslancov tvrdila, ţe to nedopustia.  

Zaviazali primátora, ţe akonáhle budú o danom probléme prebiehať akékoľvek rokovania, 

budú o tom poslanci bezodkladne informovaní. Uviedol, ţe 19.04.2012 začali prvé rokovania 

a poslanci o ničom nevedia a rovnako to nie je predloţené ani na rokovaní dnešného  MZ. 

Poţiadal o vysvetlenie v akom stave je konanie. 

Ing. Mila Gura, primátor Mesta Čadca,  ohľadne Lesoparku uviedol, ţe poslanci budú 

mať moţnosť ohľadne danej záleţitosti hlasovať. On si stojí za svojím slovom, je zbytočné 

o tom hovoriť, skutky rozhodujú. Poslanci budú mať moţnosť o tom hlasovať, čím rozhodnú, 

či chcú  zmeniť ÚPM alebo nie.  Uviedol, ţe on tieţ nevedel, ţe niekto zo štátnych lesov predá 

niekomu Lesopark. Ako môţu poslanci a primátor  zabezpečiť, aby sa v lese nehospodárilo, 

aby nebol lesohospodársky výrub.  Môţu to zabezpečiť jedine  pri hlasovaní o zmene ÚPM.  

Uviedol, ţe on rovnako dostal petíciu. Petičiarov pozval na jednanie, ale neprišiel ani jeden. 

Oficiálne ich pozýva pozvánkou a budú to riešiť ako akýkoľvek  podnet.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, opätovne poukázal na rokovania, ktoré boli   

19.04.2012.  

Ing. Mila Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe na Meste neboli ţiadne 

rokovania. 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol,  ţe zmena a doplnok č. 3 je zmena, 

ktorá rieši 18 lokalít, 18 zmien a doplnkov existujúceho ÚPM. Následne vymenoval veci, ktoré 

sú tam zahrnuté.  Aby nerobili kaţdú  zmenu a doplnok separátne, nakoľko  ide o zloţitý, 

nákladný a dlhotrvajúci  proces, tak  zhruba 1,5 roka sumarizovali ţiadosti a danú zmenu 

budú robiť naraz. Budú sa ju snaţiť vykonať na náklady  tých, ktorí zmenu vyţadujú, pretoţe 

neobdrţali dotáciu, o ktorú poţiadali.  V zmysle stavebného zákona, ktorý presne ukladá 

procesný postup ako sa zmena a doplnok robí, tieto ţiadosti zaradili do návrhov zmien 

a doplnkov, ktorý sa zverejnil. Ohľadne prerokovania ţiadostí  uviedol, ţe do včera plynula 

30 dňová lehota. V priebehu danej  lehoty boli  zákonné prerokovania aj s dotknutými 

orgánmi, ktorých bolo 43. Prerokovanie prebehlo pribliţne pred dvoma týţdňami, kedy 

v doobedňajších  hodinách  bolo rokovanie s dotknutými orgánmi a poobede  o 17.00 hod. 

urobili rokovanie s občanmi a s občianskymi iniciatívami. Osobne na dopravnej komisii 

poţiadal, aby sa poslanci a členovia komisie v prípade záujmu zúčastnili daného 

prerokovania. Uviedol, ţe aj petíciu  budú brať ako pripomienku, ktorú zapracujú do procesu. 

Výsledkom prerokovania pripomienok bude vypracovanie alebo skorigovanie toho, čo návrh 

obsahuje a v čistopise  sa to predloţí po obdrţaní stanovísk krajského a pozemkového úradu, 

obvodného lesného úradu, krajského úradu ochrany prírody a krajského stavebného úradu, 

ktorý im na základe § 22 stavebného zákona overí, či všetko urobili tak ako mali a odporučí 

MZ, či máme návrh alebo čistopis schváliť alebo nie. Poţiadal poslancov, ţe ak majú 

akékoľvek pochybnosti, aby sa vyjadrili ešte v rámci návrhu, pretoţe akýkoľvek nesúhlas len  

jednej z lokalít zablokuje schválenie celého znenia doplnku.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca,  uviedol, ţe kaţdá pripomienka je 

zapracovaná a rovnako ako povedal aj Ing. Ščury, aj  petícia je braná ako pripomienka. 

Uviedol, ţe ak v Lesoparku nastane výrub, tak ani poslanci a ani primátor tomu nezabránia. 

Poznamenal, ţe spravia všetko preto, aby podrţali občanov, ktorí o to majú záujem. 

Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, navrhol, aby odbor výstavby pripravil zámer, 

ktorý sa týka konkrétne zmien, a to poslanci prijmú uznesením, ktoré pustia ďalej, aby sa 

mohlo obstarávať. To čo poslanci uznesením neprijmú sa obstarávať nebude. Nemusia sa tak 

vynaloţiť ďalšie prostriedky a nemusia nikomu zablokovať nič.  Poznamenal, ţe aj v minulosti 

sa  pred zahájením zmien ÚPM   prijalo uznesenie a na konci sa prijalo konečné uznesenie.  
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Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca,  poţiadal poslancov, aby dávali pozor a aby 

neurobili také  chyby v zmene ÚPM, ţe predáme Matičné námestie a v strede  pred KD bude 

stáť 10 alebo 7 poschodová budova. Tieţ poukázal na ďalší supermarket, ktorý by mal byť 

vedľa hotela Lipa. Poznamenal, ţe je zvedavý, ako sa vysporiadajú s ÚPM  pred Matičným 

námestím, pretoţe ľudia sa nemajú kde zhromaţďovať. Uviedol, ţe on má úplne inú predstavu 

ÚP aj  o Matičnom námestí, tak aby bol na prospech obyvateľom  mesta a na prospech KD, 

ktorý si momentálne  excelentne plní všetky podmienky, na ktorý bol ustanovený, a to aj 

s takou dotáciou akú má.   

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ,  sa  vrátil  k bodu, ktorému sa venovali uţ na 

predchádzajúcom MZ - odchyt túlavých psov, ktoré v zmysle zákona č. 39 z roku 2007 v znení 

neskorších predpisov  § 20 ods. 8, 9 zabezpečujú  obce, ktoré sú povinné zabezpečiť odchyt 

túlavých zvierat na území obce. Tieţ spomenul ods.  9 – odchyt túlavých zvierat a ich 

umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môţu vykonávať iba odborne spôsobilé 

osoby.  

Poukázal na tlač č. 42 Kysucké noviny rok 2011 – problematický tuláci-  starostov nový zákon 

nepotešil. Následne prečítal článok, kde sa okrem iného uvádza, ţe odchyt túlavých zvierat 

zabezpečuje Mesto. Uviedol, ţe daný článok  napísal mjr. Mgr.   Linet, náčelník MsP.  

Poznamenal, ţe pre dvoma mesiacmi riešili problém, ţe mesto si dané povinnosti neplnilo. 

Uviedol, ţe to  čo primátor sľúbil, tak aj dodrţal.  Sú zabezpečené  tri miesta, ktoré  sú 

v objekte MPS. Poznamenal, ţe dňa 21.5.2012 ho večer o pol desiatej informovali, ţe 

u Špindli leţí zranené zviera – pes, ktorý pohrýzol občana. Uviedol, ţe má spísané úradné 

záznamy policajtov stálej sluţby operačného strediska v Ţiline, o tom, ţe tam boli vyslaní 

pracovníci MSP ešte dňa 19. 05. 2012 / sobota/, ktorí odmietli s daným psom niečo robiť a 

dňa 21.05.2012 podľa záznamov  hliadok a stálych sluţieb operačného strediska odmietli na 

miesto prísť aj napriek tomu, ţe mesto má odchytnú stanicu. Poznamenal, ţe pracovníci ŠP 

získali kontakt na pani z Korne,  a následne prišiel pán  Prč, ktorý psa uspal a odviezol. 

Uviedol, ţe bol upozornený okresným riaditeľom na to, aby daný problém riešil uţ nie formou 

diskusie, ale aj písomne. Dotazoval sa, kto je zodpovedný za daný stav. Uviedol, ţe mal prísť 

pokyn vedeniu MsP  a  príslušní vedúci zmien a pracovníci mali byť upozornení, ţe si  majú  

dané povinnosti v zmysle zákona plniť.  Ešte raz sa dotazoval, kto je za daný stav zodpovedný.    

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe splnil to čo sľúbil.  Náčelník MSP 

je informovaný a sú urobené tri koterce.  Poznamenal, ţe Mgr. Kaličák je šéfom poriadkovej 

polície, kde šéf a jeho zloţky sa rovnako nemôţu spoliehať na MsP, ktorá robí tieţ poriadky 

za štát a  za štátnu políciu. Uviedol, ţe bol v jednom prípade svedkom, keď štátna polícia 

odmietla pomôcť MsP, pretoţe majú len jednu hliadku na celý okres. Uviedol, ţe od 01. 06. 

2012 má MsP  dve hliadky na celý deň.      

Poukázal na bývalú hovorkyňu p. Kajankovú. Uviedol, ţe  sa celý čas  usmieva.  Je to 

výsmech nie jemu, ale všetkým kolegom na MZ. Poţiadal ju, aby sa správala dôstojne, 

neusmievala sa, nevysmievala, nerobila poznámky. Neuráţa jeho, ale samu seba.  

Uviedol, ţe otázka túlavých psov je váţny problém. Na jeho pokyn urobil MPS  tri koterce a 

taktieţ jednali s pani z Korne, ktorá mu predloţila návrh zmluvy. Poznamenal, ţe na 

nasledujúcom MZ chce predloţiť zmluvu ako túlavých psov nie umiestniť, ale aby z našich 

kotercov išli do útulku.  

mjr. Mgr. František Linet, náčelník MsP, uviedol, ţe to čo povedal, Mgr. Kaličák je 

síce  pravda, len  zabudol opomenúť, ţe v § 6   sa píše, ţe daný odchyt  môţe vykonávať len 

spôsobilá osoba.  Uviedol, ţe  nie sú vybavení na odchyt zvieraťa -  technickými 

prostriedkami,  ochrannými  pracovnými pomôckami pre príslušníka,  nemajú vozidlo  vhodné 

na transpot odchyteného zvieraťa.   Poznamenal, ţe prvé korky sa spravili.  Poukázal na to,  

ţe  tri koterce sú naplnené v priebehu jedného dňa, a tak  nastáva ďalší problém. Upozornil, 
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ţe akákoľvek  iná manipulácia s odchyteným zvieraťom  hraničí s trestnoprávnou 

zodpovednosťou.   

Mgr. Rastislav Kaličák,  poslanec MZ,  uviedol, ţe najhorší problém je zasiahnuť 

v tom danom čase. Poznamenal, ţe pokiaľ budú nejaké jednania a budú cítiť určitú potrebu, 

aby ho prizvali. Uviedol, ţe on daný problém chce riešiť, aby sa nestalo nejaké nešťastie.   

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ,  poznamenal, ţe tu je  spor medzi  MsP a policajným 

zborom, ktorý to chce dať všetko na MsP. Navrhol, aby mesto urobilo právnu analýzu. Myslel 

si, ţe daný problém je  jednoduchší, môţe ho však prirovnať k problému ohľadne záchytiek.  

Je  smutný, ţe zákonodarstvo je prísne a pre mestá a obce tvrdé a niekedy aţ nevykonateľné.  

Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ, uviedol, ţe pred mesiacom na predošlom MZ 

poţiadal mesto a príslušné oddelenie, aby začali riešiť nedokončené pietne miesto na 

Horelici. Následne sa poďakoval za to, ţe určité kroky boli vykonané, ale dúfa, ţe 

v najbliţších dňoch bude   dané pietne miesto dokončené. Je potrebné vyjsť v ústrety 

občanom. Ďalej apeloval na MPS, ktorý má v rozpočte poloţku na cestu v mestskej časti 

Horelica u Bargary, ktorá je uţ občanom sľubovaná mnoho rokov. Je vďačný, ţe to je 

v rozpočte zahrnuté. Poţiadal, aby  bola daná cesta čo najskôr zrealizovaná. Zároveň 

uviedol, ţe pred rokom v novinách  vyšiel článok, kde  bol primátor napadnutý, ţe má draho 

platených poslancov. Poznamenal, ţe jeden člen komisie, ktorý je v komisii pre prevenciu 

protispoločenskej činnosti sa informoval  na danú komisiu. Poslanec Gábriš uviedol, ţe si 

myslí, ţe daná komisia ešte za rok a pol nezasadala.  

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, uviedol, ţe zdieľa podobný problém  na Horelici 

ako poslanec Mgr.  Gábriš. Ľudia sú na komunikácie citliví. Uviedol, ţe dostal list  od 

občanov v časti u Beleša. Ohľadne protispoločenskej komisie uviedol, ţe daná komisia 

zasadala, mali pripravenú ďalšiu víziu komisie o príprave moţnej VZN  o záverečných 

hodinách v reštauračných zariadeniach v určitých lokalitách.  Sú určite dôkazy o tom, ţe 

komisia zasadala.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe by bolo vhodné, aby daná 

komisia zasadala v pravidelných intervaloch. Vyzval predsedov, členov komisií, aby sa 

zúčastňovali na komisiách.  

Ing. Vladimír Hruška, poslanec MZ, informoval o stave v priemyselnom parku. 

Uviedol,  ţe v danej lokalite je zamestnaných rádovo 500 občanov, je tam stredná škola, 

vysoká škola, sú tam firmy rôzneho charakteru. Uviedol, ţe do daného areálu prichádza 

v nedefinovateľnej dobe na prístupovú cestu jedná ţivá bytosť, ktorá prichádza na aute, 

v ktorom má naloţené rôzne inštrumenty,  ktoré následne poroznáša po ceste.  Daná osoba 

podľa neurčitých pravidiel niektorých ľudí púšťa a niektorých zase nie. Sú tam rôzne krízové 

situácie, kedy dochádza k potýčkam. Daná osoba zle informuje občanov, ktorí tam  

prichádzajú do rôznych areálov. V tejto veci sa urobilo veľa dobrého, ale nič sa nedotiahlo do 

konca. Poţiadal vedenie mesta, či by sa daným problémom nemohli zaoberať znova, poţiadať 

p. Kondeka a všetkých zainteresovaných, aby pomohli vyriešiť daný problém.  

MUDr. Jozef Kanaba, poslanec, uviedol, ţe na MR navrhoval označenie retardérov. 

Poďakoval sa  MsP, oddeleniu dopravy a  riaditeľovi MPS, ţe  dané veci boli vykonané. 

Zároveň poţiadal, aby sa po určitom čase, kedy bude označenie amortizované dané označenie 

retardérov obnovilo. Uviedol, ţe by sa malo uvaţovať o elektronickej forme doručovania 

materiálov na MR a MZ. Distribúcia by bola promptnejšia, jednoduchšia a lacnejšia.  

Ing. František Prívara, zástupca primátora, ohľadne elektronizácie materiálov 

uviedol, ţe sa o tom diskutuje, boli vykonané analýzy, koľko je spotreby papiera, tonera... 

Problém je v tom, ţe nie kaţdý je v rovnakej pozícii. Je potrebné to zjednotiť z hľadiska toho, 

ţe niekto má  prístup na internet, niekto nie a rovnako to je aj s počítačom.  
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František Kučák, poslanec MZ, ohľadne výkopov na sídlisku a  po meste uviedol, ţe je 

potrebné, aby sa následne dali do poriadku. Apeloval na to, aby boli  poverení ľudia, ktorí 

dohliadnu na to, aby boli výkopy dané do pôvodného stavu.   

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, súhlasil s poslancom Kučákom. Je potrebné 

dohliadnuť na to, aby sa výkopy dali do pôvodného stavu.  Poţiadal všetkých poslancov,  aby  

v  prípade zistenia daného problému informovali Ing. Ščuryho  alebo Ing. Gonščáka.  

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ,  ohľadne výkopov spomenula Mierovú ul.  

a uviedla,  ţe sa  včera informovala u Ing. Ščuryho, ktorý jej povedal, ţe to uţ je v jednaní.    

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ,   v súvislosti s rozkopávkami uviedol, ţe sa jedná 

o váţny problém. Poukázal na iné mestá, ktoré riešia neupravené rozkopávky pokutami.  

Cestu je potrebné nielen zasypať, ale  aj  zaasfaltovať. Poukázal na  Telecom, ktorý je na 

sídlisku  Ţarec, kde sa stala prozaická vec. Uviedol, ţe nie je mestská televízia, ktorá by mala 

robiť osvetu, pretoţe, ak by mnoho občanov na sídlisku vedelo, ţe sa termín posunul  z 10.03. 

na  30.06. 2012, tak ľudia, by to vedeli. Teraz tam je burina, kamene a nikto nič nevie.  Mesto 

musí ľudí upozorňovať a dať aj pokutu.   

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe sa  nestalo, aby niekomu 

odpustil pokutu, čo môţe potvrdiť aj Ing. Ščury.   

Oľga Kostková, poslankyňa MZ,   sa vrátila k otázke dani.  Uviedla, ţe nemá internet, 

ale dozvedela sa, ţe  jej fotka aj s poslancom Štrbom  je na internete v súvislosti so zvýšením 

daní. Poţiadala ľudí, ktorí to zverejňujú, aby ešte uverejnili, ţe vďaka  nej boli dodrţané  ZŤP 

zľavy, zľavy pre darcov krvi,   zľavy pre občanov nad 65 rokov.  Mnohé mestá a obce zľavy 

vôbec nepouţívajú.  Do budúceho roka určite navrhne zľavy aţ do výšky 50 % a postará sa, 

aby ostali. Poďakovala sa Ing. Larišovi za úpravu stromov na Hurbanovej ulici. 

Poznamenala, ţe k  daným úpravám by malo dochádzať častejšie, pretoţe stromy sú 

prerastené. Ďalej sa poďakovala za koše na detských ihriskách na Hurbanovej ul.. Zároveň 

poţiadala, aby dané koše boli pravidelne vysypavané. Uviedla, ţe sú umiestnené zelené  

kontajnery na zber skla, zároveň však upozornila,  ţe sa do nich nedajú vloţiť veľké  3-5 l 

fľaše.  Poukázala na to, ţe na sídlisku je mnoho  psov. Odporúčala, aby  kaţdý   občan 

v paneláku  súhlasil so  psom vo vchode.  

Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, aby daná osoba doplnila na internet, koľko brala 

osoba ţenského rodu  peňazí od mesta.  

MUDr. Ján Koţák, poslanec MZ, uviedol, ţe občania z Hornej ul. ţiadajú  osadenie 

retardérov. Nakoľko tam je veľmi úzka komunikácia, tak poţiadal príslušníkov MsP, aby sa 

v danej lokalite zastavili častejšie a poţiadali alebo prípadne nariadili občanom rodinných 

domov,  aby mohli mať auto vo dvore a  neparkovali na okraji cesty. V závere sa poďakoval 

riaditeľovi MPS  za odstránenie náletových drevín na Hornej ul..  

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ,  uviedla, ţe nakoľko sa blíţi leto, tak sa na ňu 

obrátili občania z hornej Kyčerky ohľadom večierok.  Sú večierky, kde sa mladí ľudia stretnú 

a pijú alkoholické nápoje, rušia nočný kľud atď.  Poţiadala, aby sa  v daných lokalitách 

zvýšili hliadky. Ďalej uviedla, ţe ľudia majú záujem o veľké koncerty. Doposiaľ ich však 

v našom meste nemohli robiť, pretoţe nemali k dispozícii ţiadnu športovú halu, ktorá by 

z hľadiska bezpečnosti  vyhovovala daným zámerom. Poznamenala, ţe tento týţdeň sa 

uskutočnil pekný  koncert  veľkého speváka v športovej hale Pratex. Tým sa poďakovala 

vedeniu mesta a všetkým poslancom, ţe daná športová hala prešla do majetku mesta. Ďalej sa 

informovala ohľadne kontajnerov na staré oblečenie a hračky. Uviedla, ţe daný kontajner 

videla v Krásne nad Kysucou.    

Ing. Boţena Cvečková, vedúca oddelenia,  ohľadne kontajnerov uviedla, ţe 

momentálne sú v jednaní s určitým podnikateľom.   
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Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ, zúčastneným médiám pripomenul, ţe 22.05.2012  

sa v Čadci uskutočnil koncert Richarda Mullera. Všetkým, ktorí sa o to pričinili sa poďakoval. 

Uviedol, ţe sa jednalo o vynikajúce podujatie, ktoré tu nebolo 20 rokov.  

p. Bujnovská, občan mesta, sa  prihovorila za dôchodcov Čadce.  Uviedla, ţe sú 

generácia, ktorá sa hlási k   vybudovaniu pre niektorých ,,socialistického majetku“ na čo uţ 

ţiaľ len boli hrdí.  Poukázala na predaj škôlok, zbúranie AVC, čo pociťujú ako neúctu k ich 

vykonanej práci.  Taktieţ poukázala na vybudovanie DK, škôlky, štadiónu, ktorý je uţ len 

torzón pre atletiku, ale hlavne, ţe je plocha  pre futbal.  Poznamenala, či by nebolo na 

zváţenie, aby mestský park pri Palárikovom dome nemohol byť  vybudovaný v akcii Z, čím by 

ušetrili peniaze  do pokladne mesta namiesto zvyšovania daní občanom. Poznamenala, ţe 

dôveru občanov by získali ak by poslanecké odmeny občas venovali aj  budovaniu parku. 

Namiesto toho si však poslanci navýšujú odmeny, ktoré nie sú nízke a pre občanov 

nepochopiteľné. Poukázala na dôchodky, ktoré sú do 200 aţ  300 eur a poslanci napriek tomu 

zvýšia dane. Aká je potom úcta k občanovi, keď ešte siahnu pri daniach  na úľavu ZŤP zo 60 

na 30 %   a chcú zvyšovať opatrovateľské, čo ešte nikto za šesť rokov neurobil.  Uviedla, ţe 

peniaze sa rozhadzujú rôznym firmám. Poznamenala, ţe polrok skoro prešiel a sľúbené 

peniaze pre spevácku skupinu z rozpočtu ešte nedostali.  Peniaze si museli poţičať, aby mohli 

dôstojne vystúpiť na prehliadke súborov. Dotazovala sa, dokedy budú čakať na 500 eur.  

Poukázala na to, ako ţijú dôchodcovia v Kysuckom Novom Meste. V závere sa poďakovala 

tým poslancom, ktorí nehlasovali za zvýšenie daní. Aspoň niektorí majú záujem občanom  

pomôcť. Uviedla, ţe o nich vie a  tí, ktorí hlasovali ZA, išli do politiky za účelom obohatenia 

sa na úkor chudoby.  V závere poznamenala, ţe poznatky z   prístupu hlasovania jednotlivých 

poslancov sú veľmi smutné.  

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, ţe  on svoju odmenu, tak ako sa zaviazal  

v čase keď kandidoval do  MZ, odovzdáva v prospech svojho volebného obvodu a plus dáva 

ešte vlastné peniaze. Myslí si, ţe iní poslanci, ktorí tu sedia, tak radi odovzdajú peniaze 

v prospech občanov.  

Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, ţe  on do politiky nešiel so zámerom, aby sa 

obohatil. Poznamenal, ţe je z prímestskej časti a jeho cieľom bolo, aby daným ľudom 

pomohol skvalitniť ţivot a myslí si, ţe sa mu to aj podarilo, pretoţe je poslancom uţ tretie 

volebné obdobie.  Uviedol, ţe nevie odkiaľ má p. Bujnovská  informácie, ţe nikto na nič nedal. 

Zároveň dodal, ţe on osobne tieţ prispel a verí, ţe aj ostatní poslanci. Je potrebné zváţiť 

slová, pretoţe prinajmenšom sa jedná o uráţku.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, sa dotazoval p. Bujnovskej, či má pocit, ţe 

on ako osoba sa im dostatočne nevenuje.  Uviedol ţe sa navštevujú kaţdý mesiac.  Dotazoval 

sa, či má povedať, prečo sú zvýšené dane.  Poukázal na predraţené tendre, ktoré vznikli  za 

bývalého vedenia. Mesto je v krízovej situácii. Z 20 % zadlţenia ho bývalé vedenie  dosiahlo 

na 58 %. Poďakoval sa všetkým tým, ktorí zaplatia dane, pretoţe  sa 15 rokov  sľubovala 

telocvičňa na ZŠ- Komenského  a on ju dostaval v tichosti za päť mesiacov. Poznamenal, ţe 

tam išli ich dane a dane podnikateľov. Dotazoval sa, či je zmysel budovať ZÚŠ, kde sa dávajú 

mil. Sk, keď pribliţne 100 m je  škola s prázdnym pavilónom. Bolo zmyslom takto rozhadzovať 

peniaze. Bolo zmyslom dať peniaze na výstavbu bytov, keď nedostali štátnu dotáciu a teraz 

museli doplatiť 650 tis. eur.  Poukázal na graf zadĺţenia uverejnený v ECHU a uviedol, ţe 

tam mali byť uvedené aj mená. Dotazoval sa, či vedia, kto vlastní firmu Zefra. Uviedol, ţe 

Mgr. Ing. Vraţel je po voľbách 100 % vlastník  firmy Zefra, ktorá robila len pre MPS, kde je 

vytiahnutých  cca 7 mil. Sk za veci, o ktorých nevie,  či sa robili alebo nie.    Poukázal na DK, 

kde museli urobiť strechu, pretoţe tam tieklo.  Uviedol, ţe tam chodia kaţdý týţdeň umelci 

z Bratislavi. Poukázal na zatečenú stenu, na ktorú vysúťaţili 45 tis. eur.  

Uviedol, ţe šetria kaţdý cent. Poznamenal, ţe tendre sú o polovicu lacnejšie.  
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Uviedol, ţe na základe podnetu p. Hulitu prišla kontrola z ministerstva vnútra na zimnú 

údrţbu. Informoval, ţe zákon porušený nebol. 

Poznamenal, ţe na meste riešia krízovú situáciu, odkiaľ vziať peniaze na svietenie, na smetí 

a ako dostavať veci, ktoré tu boli predraţené. Poukázal na telocvičňu, ktorá mala stať 24 mil. 

Sk, ale vyšla na 15, 5  mil. Sk.  Ďalej uviedol, ţe sa plánujú  pustiť do výstavby atletickej 

dráhy.  Uviedol, ţe zajtra sa pôjde otvárať Šeríkov okruh. Spomenul cintoríny, s ktorými sú 

veľké problémy a ktoré budú musieť riešiť.  

Poznamenal, ţe dotáciu, ktorú dôchodci  nedostali, dostanú okamţite príkazom.  Uviedol, ţe 

im poskytol kanceláriu na MsÚ, majú k nemu otvorené dvere kaţdý deň.  

Poukázal na plat terajšieho primátora a predošlého primátora, rovnako na  plat súčasnej 

hovorkyne a predošlej hovorkyne, aby občania vedeli porovnať, ţe šetrí kaţdé euro.  Uviedol, 

ţe Palárikove námestie by uţ bolo dávno predané, keby nebolo jeho.  Poznamenal ţe za 1 m 

ponúkali 7-8 tis Sk.  

Ohľadne dôchodcov uviedol, ţe urobí všetko preto, aby spoločnú komunikáciu ešte zlepšili. 

Ospravedlnil sa za  zvýšené dane. Uviedol, ţe uvedené dane  išli na telocvičňu na ZŠ – 

Komenského, na multifunkčné ihrisko na Milošovej, ţe pôjdu  na Palárikove námestie, atď... 

Poukázal na úvery, ktorými je mesto zaúverované  do roku 2030. Dotazoval sa, či poslanci 

vedia, ţe je zmluvná pokuta a ak nájdu výhodnejšiu banku, ktorá  poskytne lepšie úroky, tak 

musia zaplatiť  220 tis. eur.   

Uviedol, ţe na MsÚ bola kontrola z hygieny.  Poukázal na spoločnú úradovňu a uviedol, ţe 

ľudia, ktorí tam pracujú,  sú  nespokojní.   Poukázal na  zle urobený  plafón v DK.  

V závere uviedol, ţe keď  on ako poslanec  aj s Ing. Glasnákom ţiadali záznam,  tak im to 

nebolo umoţnené.  On to umoţní a samozrejme vyhradí miesto  aj  pre média. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

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 

asistent prednostky MsÚ        primátor Mesta Čadca   

             

 

 

 

Ing. Peter Laš           PaedDr. Mária Blendovská 

I. overovateľ           II. overovateľ    

 

   

 

Zapísala: Mgr. Jana Serafínová 
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