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Z á p i s n i c a 

 

z 2.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 25. apríla 2008 o 10.00 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 22 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ, zástupkyňa prednostu MsÚ, hlavná kontrolórka 

mesta,  vedúci oddelení MsÚ Čadca, náčelník MP Čadca, riaditelia riadených príspevkových 

organizácií mesta Čadca, kronikárka mesta, zástupcovia médií a občania mesta. 

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

 V diskusii a interpelácii vystúpili títo poslanci, poslankyne a ostatní prítomní: 

 

 

 

 

Oľga Kostková    - poslankyňa MZ 

Ing. Milan Gura    - poslanec MZ 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

Jozef Beleš     - poslanec MZ 

Ing. Jozef Pohančeník   - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Kanaba    - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Marec    - poslanec MZ 

Ing. Ján Klučka    - poslanec MZ 

Mgr. Marián Fúrik    - poslanec MZ 

Mgr. Tomáš Urbaník    - poslanec MZ 

Ing. Štefan Holeščák    - poslanec MZ 

Ing. Peter Krkoška    - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

PaedDr. Jaroslav Velička   - poslanec MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

Pavol Štrba     - poslanec MZ 

Ing. Jozef Vraţel    - primátor mesta Čadca 

Ing. Ján Husár    - prednosta MsÚ Čadca 

Mgr. Dagmar Labáková   - riaditeľka MsKS Čadca 
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       P r o g r a m : 

 

1) Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva 

a overovateľov zápisnice. 

( 2) Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Čadca za rok 2007. 

( 3) Výsledky hospodárenia rozpočtových organizácií Mesta Čadca za rok 2007. 

( 4) Rozsah oprávnení na vykonávanie zmien rozpočtu Mesta Čadca v pôsobnosti primátora. 

( 5) Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu Mesta Čadca od 1. 1. – 31. 3. 2008. 

( 6) Návrh personálnych zmien v orgánoch Mestskej teplárenskej spoločnosti, a. s., Čadca. 

( 7) Správa NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami  

      a nakladania s majetkom v okresnom meste Čadca. 

( 8) Návrh na zlúčenie Mestského kultúrneho strediska a Informačného centra Mesta Čadca. 

(8a) Návrh na menovanie riaditeľky MsKS v Čadci – rozčlenený bod č. 8. 

( 9) Návrh na zverenie majetku zo zrušenej ZŠ na Ul. A. Hlinku do správy školám a školským 

       zariadeniam. 

(10) Návrh na darovanie majetku mesta zo zrušenej ZŠ na Ul. A. Hlinku Územnému spolku     

        Slovenského červeného kríţa v Čadci. 

(11) Návrh zmeny sídla Centra voľného času v Čadci. 

(12) Návrh na udelenie Čestného občianstva Mesta Čadca akademikovi Emilovi Špaldoňovi. 

(13) Doplnenie - delegovanie zástupcov obce do rád škôl a školských zariadení. 

        Doplnok – Prejednanie opakovaného podnetu Mgr. Dariny Haluškovej.  
(14) Odpredaj bytov v bytových domoch č. 208 a č. 754 – stiahnuté z programu rokovania. 

(15) VZN Mesta Čadca o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – stiahnuté z programu  

        rokovania. 

(16) VZN Mesta Čadca o zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta 

        - stiahnuté z programu rokovania. 

(17) Informatívna správa o stave verejného poriadku v meste za rok 2007. 

(18) Informatívna správa o stave prípravy stavby „Dopravné prepojenie Ul. 17. novembra 

        a Ul. Ľ. Podjavorinskej. 

(19) Správa o plnení uznesení za II. polrok 2007. 

(20) Kúpa a predaj pozemkov. 

(21) Rôzne. 

(22) Záver. 

 

 

 
 

R o k o v a n i e 

 

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Ing. Jozef Vraţel, 

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 22 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. Jána Klučku  a Mgr. Mariána Fúrika, 

poslancov MZ Čadca. 

 

 Vedením zápisnice poveril Danielu Grochalovú, pracovníčku MsÚ Čadca.           
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1) Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva       

      a overovateľov zápisnice 

Overovatelia: Ing. Ján Klučka 

        Mgr. Marián Fúrik 

 

       Návrhová komisia: MUDr. Jozef Marec  

      Mgr. Viera Strýčková 

 

Pracovné predsedníctvo: Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca 

     Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca 

 MUDr. Jozef Marec 

     Mgr. Viera Strýčková 

  

 V diskusii Oľga Kostková, poslankyňa MZ, ako predsedníčka komisie sociálnej,  

       zdravotnej a bytovej ţiadala stiahnuť z programu rokovania body č. 14, 15 a 16, čo bolo      

       poslancami aj schválené. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, ţiadal v rámci bodu č. 13 zaradiť podnet Mgr.  

      Haluškovej na porušenie zákonnosti vo veci delegovania poslanca MZ Ing. Štefana  

      Holeščáka za člena školy, v ktorej súčasne vykonáva aj funkciu zástupcu riaditeľa 

      /schválené/. Ďalej poznamenal, ţe mu v materiáloch chýba rokovací poriadok, hoci p.  

      primátor sľúbil, ţe ho poslanci dostanú. 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, ţiadal vzhľadom na rozsiahlosť bodu č. 8 rozčleniť 

      ho a menovanie riaditeľky MsKS prerokovať pod bodom 8a/ /schválené/. 

 Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, poznamenala, ţe rokovací poriadok MZ 

     je v materiáloch, ktoré obdrţali na rokovanie MZ. 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

28/2008 

  

2) Vyhodnotenie hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Čadca za rok 2007    

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

29/2008 

 

3) Výsledok hospodárenia rozpočtových organizácií na úseku školstva za rok 2007 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

30/2008 

 

4) Rozsah oprávnení na vykonávanie zmien rozpočtu Mesta Čadca v pôsobnosti primátora 

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

 V diskusii Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, poznamenal, ţe si osvojil návrh uznesenia 

     v bode b/ - vykonávanie zmien rozpočtu finančných prostriedkov beţných výdavkov 

     a kapitálových príjmov a výdavkov do výšky 5 % rozpočtu, schváleného MZ. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe to, čo chcú urobiť, nemá logiku, veď  

     koľko je 5 % a akú sumu to predstavuje. Keď sa okliešťovali právomoci primátora, vţdy  

     bolo určené do koľko, nech poslanci rozhodujú o príjmoch a výdavkoch ako celku. 5 % je  

     veľmi veľa. Nech poslanci zváţia, či budú rozhodovať o celkovom rozpočte mesta a nech 

     nepodporia tento návrh. 
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 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe poslanec má málo moţností  

     ovplyvňovať niečo, ale rozpočet je významný. Ak je okamţitý problém, ktorý sa má riešiť, 

     nech je zvolané mimoriadne MZ. 

 Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ, poznamenal, ţe je v úrade uţ 10 rokov a doteraz sa za  

     kaţdého primátora dala v decembri plná kompetencia na úpravu rozpočtu vţdy v súlade so  

     zákonom a ţiaden primátor toto nezneuţil. Vyše 60 % zdrojov je účelových a 40 % zdrojov  

     je neúčelových  a primátor môţe rozhodnúť len o týchto 40 % , do účelových nikto nesmie  

     zasiahnuť. Kompetencia je daná zo zákona a reaguje sa na poznatky NKÚ v kontrolnej  

     činnosti, ţe medzi zastupiteľstvami došlo k mimoriadnym výdavkom, ktoré neboli upravené 

     v rozpočte. Poslanci majú moţnosť rozpočet znovu upraviť, vidieť ho, ako ho primátor  

     upravil a vyjadriť sa k tomu. 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

31/2008 

 

5) Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu Mesta Čadca za obdobie 

     od 1. 1. 2008 – 31. 3. 2008 

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

V diskusii Jozef Beleš, poslanec MZ, sa dotazoval, koľko finančných prostriedkov sa  

     dalo na športový areál Horelica. 

 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, odpovedal, ţe 360 000,– Sk. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, ţiadal od Ing. Kučeríkovej vysvetlenie, prečo na  

     poloţke HBV Čadca – Kyčerka byty na projektovú dokumentáciu je navýšenie o 4 mil. Sk. 

     Dôvodová správa je slabá a malá. Uţ sa zaplatilo a schválilo 1 500 tis. Sk na projektovú 

     dokumentáciu, za tri obyčajné paneláky – zrkadlové obrazy zaplatíme 6 500 tis. Sk za  

     projekty. Je to absurdné, ideme rozpočet navýšiť o 4 mil. Sk a 1 500 tis. Sk sa uţ zaplatilo. 

     Pohybuje sa v tejto brandţi a je hlúposť, aby sa platili takéto drahé projekty. Architekt 

     takýto projekt vypracuje za 3 týţdne. 

 Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ, poznamenal, ţe poslanci schválili výstavbu bytov,  

     prvá úprava bola pri výstavbe jedného bytového objektu a príslušnej technickej  

     vybavenosti a toto je na zvyšné dva paneláky. Z toho bol zaplatený  len jeden bytový blok.  

     4 mil. Sk nie  je vyčerpaných, je to úprava rozpočtu na projektovú dokumentáciu. Ďalej 

     poznamenal, ţe na zvyšok bude rovnako vyhlásené výberové konanie v zmysle zákona o 

     verejnom obstarávaní a z toho vzíde aj cena. Či vyjdú 2 mil. Sk, 1 500 tis. alebo 3 mil. Sk,  

     ukáţe súťaţ. Keďţe z prvej súťaţe vyšli na jeden obytný blok 2 mil. Sk, je logické, ţe 

     naplánované zdroje sú vo výške 2 mil. Sk tak, ako dopadol prvý tender. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe mesto vyhlásilo súťaţ na projektovú 

     dokumentáciu na všetky tri paneláky, prečo p. prednosta nepovie, aké boli sumy, ţe tam 

     išli skoro do 7 mil. Sk, niekto prihlásil za všetky 3 paneláky 2 – 3 mul. Sk. Tvrdí jedno, ţe 

     táto projektová dokumentácia za 1 500 tis. bola podľa neho priamym zadaním a idete  

     ţiadať na zrkadlové projekty 4 mil. Sk. Takáto čiastka je neobvyklá, maximálne by navýšil 

     rozpočet na tieto dva domy o 2 mil. Sk, o čom ţiadal hlasovať /neschválené/. 

 Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ, poznamenal, ţe bol vyhlásený tender na jeden obytný 

     blok a príslušnú dokumentáciu. Tender bol na cca 2 mil. Sk, to je uzavreté, projektová 

     dokumentácia bola dodaná, teraz bude vyhlásený tender na zvyšné dva obytné bloky na 

     projektovú dokumentáciu a príslušnú technickú vybavenosť. Tam bude vygenerovaná cena. 

     Ak bude vyššia, bude vyššia, ak bude niţšia, bude niţšia. 

 Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, poznamenal, ţe prebehol tender od územného 

     po stavebné povolenie. Boli dve firmy, jedna dala ponuku 1 500 tis. Sk, druhá 7 600 –  

     7 800 tis. Sk. Prvá firma kvôli iným okolnostiam vyhrať nemohla. Tender sa urobil na 
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     jednu bytovku od územného po stavebné povolenie a cena je 1 900 tis. Sk. Primátor to  

     môţe v rámci právomoci upraviť. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

       32/2008 

 

6) Návrh na personálne zmeny v orgánoch Mestskej teplárenskej spoločnosti, a. s., Čadca 

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

 MUDr. Jozef Kanaba, poslanec MZ, informoval prítomných  o tom, ţ sa vzdal členstva 

     v orgánoch MTS a za nových členov Predstavenstva MTS navrhol Mgr. Tomáša Urbaníka          

     a Ing. Petra Krkošku, poslancov MZ.  

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe bude rád, keď sa kompletne budú  

     riešiť personálie MTS. Vyjadril sklamanie nad tým, ţe ani v minulom roku, ani v tomto  

     roku nebola poslancom predloţená správa v hrubých číslach o hospodárení MTS. Je to  

     naša spoločnosť, s našou účasťou, mesto tam má svojich zástupcov a preto ţiada predloţiť 

     správu o činnosti a hospodárení NTS za rok 2007. My tu len nominujeme ľudí, ale od MTS 

     nemáme spätnú väzbu. 

 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, sa dotazoval Ing. Guru, komu to chce uloţiť,  

     nakoľko mesto Čadca nemá v MTS zástupcov, mesto Čadca je vynulované v orgánoch  

     MTS. Poslanci musia byť schválení Valným zhromaţdením MTS a akceptovaní  

     majoritnými spoločníkmi. Taký je skutkový stav veci. Treba konkrétne povedať, komu 

     sa táto úloha uloţí. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe prednosta MsÚ Ing. Husár je v  

     Dozornej rade MTS, bol tam aj poslanec MUDr. Marec, oni predsa musia vedieť, ako 

     hospodári MTS. Nech mu teda poradia, na koho sa má obrátiť so ţiadosťou o správu. 

 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, poznamenal, ţe mesto Čadca nemá zastúpenie      

     v Predstavenstve MTS, nakoľko majoritný spoločník MTS neakceptoval návrh MZ, 

     nezvolil zástupcu z mesta. Jediný, ktorý tam bol, sa vzdal. 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe MUDr. Kanaba bol akceptovaný 

     v Predstavenstve MTS a zo zákona je činný v štruktúrach tejto spoločnosti aţ do Valného 

     zhromaţdenia. Je na ňom zodpovednosť informovať poslancov. Poslanec MUDr. Marec je  

     mimo hry.  

 MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, poznamenal, ţe rok nie je v MTS, nech jeho meno 

     nie je spájané s MTS. Valné zhromaţdenie sa nekonalo minimálne pol roka predtým, neţ 

     ho p. Poláček vyhodil z MTS. Pýtal sa Ing. Guru, prečo túto správu o činnosti MTS doteraz  

     nepýtal, prečo ju pýta práve teraz a práve dnes. 

 MUDr. Jozef Kanaba, poslanec MZ, poznamenal, ţe situácia v MTS je úbohá,  

     zástupcovia MTS posielali pracovníčku za ním iba kvôli podpisu. Pokiaľ v tejto spoločnosti 

     nebude mať mesto majoritu, je to bez komentára. 

 Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, poznamenal, ţe výsledok nebude alikvotný námahe, 

     tieţ navrhol cestou prednostu v Dozornej rade MTS, cestou mesta vyţiadať túto správu. 

     Je to náš majetok, ale nasilu sa to nedá. 

      Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, poznamenal, ţe v rôznom má pripravený výstup, 

     ako mal aj na MR a oboznámi so stavom podania vášho uznesenia na generálnu  

     prokuratúru. Navrhol prítomným, ţe on listom poţiada vedenie MTS o predloţenie  

     záverečnej správy činnosti a hospodárenia MTS. Nebude sa dáva o tom hlasovať. 

 Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ, poznamenal, ţe stále ide o súkromnú spoločnosť a 

     pokiaľ ide o obsadzovanie orgánov, pokiaľ nedá súhlas orgán na to, aby bola správa 

     o hospodárení MTS predloţená do MZ, tak to nie je moţné. Za Dozornú radu MTS môţe 

     povedať, ţe nie sú kompletní. Ak to orgány spoločnosti odsúhlasia, nie je problém. 
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 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe nejde o nič osobné, správu pýtali vţdy, 

     návrh p. primátora ho potešil, sťahuje svoj návrh, tým to uzatvára. 

 Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, poznamenal, ţe správa tu vţdy na polroku je,  

     neverí, ţe by MTS nedala túto správu overenú auditom. Tieţ dával písomne, ţe nie je  

     v Predstavenstve MTS. Ţiadal pozrieť Stanovy, myslí si, ţe mesto dáva jedného člena do  

     Predstavenstva MTS a dvoch do Dozornej rady MTS a SOTE dvoch do Predstavenstva  

     MTS a jedného do Dozornej rady MTS. 

 MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, vyzval všetkých poslancov, ţe rokovací poriadok 

     hovorí o tom, ţe téma rokovania MZ má korešpondovať s predloţenou správou a témou 

     bol návrh personálnych zmien v orgánoch MTS. 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

33/2008 

 

7) Správa NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami 

a nakladania s majetkom v okresnom meste Čadca______________________ 

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

 V diskusii sa Mgr. Marián Fúrik, poslanec MZ, dotazoval, akým spôsobom sa plnia 

     opatrenia, niektorým uţ prešiel termín, niektorým nie. 

 JUDr. Vlasta Lehutová, zástupkyňa prednostu, poznamenala, ţe do 31. 3. 2008 bolo 

     mesto povinné poslať správu o prijatých opatreniach. Opatrenia, ktoré sa dali splniť 

     v termíne, sa splnili a ostatné opatrenia, ktoré je potrebné priebeţne dodrţiavať, sú  

     v plnení. Muselo sa napísať, ţe sú v plnení a budú splnené a bude sa kontrolovať, či 

     to zamestnanci dodrţiavajú. 

 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, poznamenal, ţe všetko to, čo bolo uloţené 

     pre MZ, sme mali, všetko bolo odhlasované, splnené, treba zvýšiť kontrolnú činnosť v  

     meste z hľadiska útvaru hlavného kontrolóra a vykonávať kontroly priebeţne. 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

34/2008 

 

8) Návrh na zlúčenie príspevkových organizácií Mesta Čadca 

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

 V diskusii sa Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, dotazoval, či v rámci organizačnej 

     štruktúry MsKS dôjde k zvýšeniu personálneho obsadenia. 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe zlúčenie nie je najlepšie riešenie,  

     ľudia kritizujú IC, ţe sa nič nerobí, Ak si pozrieme materiály za rok 2007, k činnosti IC 

     nebola v diskusii ţiadna pripomienka, potom je chyba v tom, ţe sa nevedelo propagačne 

     predať to, čo sa urobilo. Dom kultúry robí dobre, robí miestnu kultúru, osvetu, je to gro, 

     Francúzi a iné národy robia na miestnej úrovni a osvete. Dom kultúry nech je taký, aký je, 

     bez pripomienok, propagácia mesta je veľmi potrebná, ale je nedostatočná, nikdy sa na 

     ňu nedalo toľko finančných prostriedkov, koľko by si ţiadala. Treba sa pozrieť, ako to robí  

     napr. Toruň či Valašské Meziříčí. Celá propagácia Slovenska je na Ministerstve  

     hospodárstva SR. Ak by bol prechod IC na regionálny rozvoj, podporil by to, malo by to 

     logiku, smerovanie. Na úkor kvality domu kultúry, ktorý má svoje špecifické úlohy, miešajú 

     sa tu hrušky s jablkami. Rozdeľujem osvetu a miestnu kultúru na jednu zloţku a druhou  

     zloţkou je tu kultúra, ktorá má kompetencie zo zákona, ktoré má aj robiť. Ak aj  

     spolupracujú, mali by byť osobitne. Ak príde po voľbách človek, znalý v kultúre, urobí  

     v tom zásah, je to nebezpečný precedens na potlačenie istých pocitových prvkov, ktoré 

     vykazuje čadčianska kultúra, ktorá je ťahúňom kysuckej kultúry. 
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 MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, poznamenal, ţe tento krok – transformácia je  

     jedným z najdôleţitejších opatrení v kultúre za toto naše funkčné obdobie. Všetci tí, ktorí 

     tento materiál pripravovali, či uţ kultúrna komisia alebo Mestská rada a ktorí ho  

     pripomienkovali pristupovali k tomu odborne a povaţuje ich za erudovaných odborníkov. 

     Nikto nemá záujem na tom, aby sa kvalita osvety IC a informácií o meste zhoršila. Určite 

     si to nemyslí ani p. Glasnák, ţe je v tom nejaký zámer. Je to krok do neznáma, ale urobiť 

     to treba, nikto s takýmto niečím nemá skúsenosti. Všetky ďalšie pripomienky, včítane  

     mojich, by mali špekulatívny charakter, veci môţu vyjsť alebo nemusia a my sme tu na to, 

     aby sme sa nimi priebeţne zaoberali. Vyzval poslancov, aby materiál schválili tak, ako je 

     predloţený. Rozprával sa s poverenou riaditeľkou IC, mala určité názory, ale do 31. 12. 

     2008 je dosť času na to, aby sa pripravila vnútorná anatómia IC, aby pracovali 

     v štruktúrach, v ktorých sú. Nemyslí si, ţe kultúra v Čadci je zlá, ale nemyslí si, ţe by bola 

     ťahúňom kysuckej kultúry. Propagácia mesta bola slabá aj vďaka poslancom, ktorí nemali 

     záujem schváliť viac finančných prostriedkov na propagáciu a ak aj nejaký propagačný 

     materiál bol, hneď sa minul. Treba rozviazať ruky riaditeľke, aby sa aj ona vyjadrila po 

     určitom čase, aby sme my po čase toto zobrali na vedomie, prípadne zmenili. 

 Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, podporil návrh MUDR. Marca, aby sa predloţená 

     správa schválila a ţiadal doplniť do uznesenia a uloţiť riaditeľke MsKS, aby do 31. 12.  

     2008 predloţila návrh racionalizačných opatrení v Dome kultúry v Čadci /poslancami 

     schválené/. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe delimitujeme v zriaďovacej listine 

     na MsKS niektoré právomoci, či neporušíme zákon o obecnom zriadení, je to 

     spolupráca mesta s partnerskými mestami. 

 Jozef Beleš, poslanec MZ, poznamenal na pripomienku MUDr. Marca, ţe poslanci 

     schválili málo finančných prostriedkov na propagáciu, ţe koľko finančných prostriedkov 

     navrhla MR, toľko sa pre IC v MZ schválilo. 

      

   Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

35/2008 

 

9) Návrh na menovanie riaditeľky Mestského kultúrneho strediska v Čadci  

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

V diskusii Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, ţiadal Mgr. Labákovú, aby povedala  

     svoju predstavu práce a čo sa týka činnosti DK za rok 2007, nech p. riaditeľka povie, aké 

     sú rozdiely, čo je dobré, čo chce zlepšiť. 

 Mgr. Dagmar Labáková, informovala prítomných o tom, ţe je víziou ako riaditeľky 

     kultúrneho strediska je kultúra pre všetkých, od malých detičiek po dospelých, aj  

     dôchodcov. Chce naštartovať také programy, ktoré by zaujali všetky vekové kategórie, aby 

     sa ľudia do MsKS naučili chodiť ako do centra kultúry. Pracovala v ZUŠ a mali trochu 

     problém uplatniť sa v DK, neboli aţ tak atraktívnym programom a preto si vybudovali  

     svoju vlastnú koncertnú sálu. Chce, aby v MsKS pracovali ZUŠ, budú sa tam so svojím 

     kvalitným programom častejšie stretávať. Nech je dom kultúry strediskom kultúry v Čadci. 

 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, zablahoţelal Mgr. Labákovej vo funkcii riaditeľky 

     MsKS a poznamenal, ţe sa teší na spoluprácu. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

       36/2008 

 

10) Návrh na zverenie majetku mesta zo zrušenej ZŠ, Ul. A. Hlinku 1157 do správy 

      školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 1. 5. 2008     



 8 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

37/2008 

 

11) Návrh na darovanie majetku mesta zo zrušenej ZŠ, UL. A. Hlinku 1157 Územnému spolku 

      Slovenského červeného kríţa v Čadci__________________________________________ 

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

 V diskusii Ing. Milan Gura, poslanec MZ, upozornil poslancov na § 7 a § 4 zákona č.  

     138/1991 Zb. o majetku obcí – nie je prípustné, aby sme majetok darovali, ale môţeme ho 

     predať za 1,– Sk. 

 Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ, odpovedal, ţe hnuteľný majetok mesto môţe darovať. 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

38/2008 

 

12) Návrh na zmenu sídla Centra voľného času v Čadci 

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

 V diskusii sa Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, dotazoval, ţe kde pôjde CVČ, keď 

     sa v bývalej ZŠ začne robiť projektová príprava na byty a čo bude s bytovkou. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, sa dotazoval, ţe keď presťahujeme CVČ zo súčasných 

     priestorov, čo tam bude. Na MR mu bolo povedané, ţe tam budú byty a či je to tak. 

 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, poznamenal, ţe je to tak, ale nie je to projektovo  

     pripravené, keď to bude, pôjde to do MZ. CVČ ide do školiaceho pavilónu do 

     vedľajšej budovy a tá sa na bytovku prerábať nebude.  

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

39/2008 

 

13) Návrh na udelenie Čestného občianstva Mesta Čadca 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

40/2008 

 

14) Návrh na doplnenie delegovania zástupcov obce do rád škôl a školských zariadení 

      na území mesta Čadca________________________________________________ 

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

 V diskusii Jozef Beleš, poslanec MZ, poznamenal, ţe poslanci sa prihlásili do  

     základných  a ostatných škôl, tak nech sa prihlásia aj do MŠ. Poslanci hovoria, ţe nech sa  

     ide do obvodu, on vo svojom obvode je, zo školy ho vyhodili. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, podporil poslanca Beleša, poslanci sa nasáčkovali do 

     iných obvodov, neţ v ktorých boli zvolení. Nenúťte nás, aby sme veľkomoţne išli na jedno 

     miesto, kam nikto z vás ísť nechce. 

 Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, sa dotazoval poslanca Ing. Guru, za ktorý obvod je 

     zvolený a v ktorej škole je v rade školy. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, reagoval na poslanca Ing. Krkošku, ţe keby si prečítal 

     Rokovací poriadok, s faktickou poznámkou naňho reagovať nemôţe. Poslanci prišli  

     s celým zoznamom a nahádzali ich do škôl, o ktorých ani nevedeli. Vie, v ktorej škole 

     pracuje a ozaj tam pracuje. Nedali ho na Ţarec, ani na gymnázium, ale je tam za VÚC. 

     V ich obvode nie je. Ďalej poznamenal, ţe Ing. Krkoška nemôţe slobodne hlasovať 

     aj vzhľadom na to, ţe jeho manţelka pracuje na MsÚ. 
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 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, poznamenal, aby si neplietli rokovací poriadok  

     VÚC a mesta. Kaţdý poslanec má právo na faktickú poznámku po udelení slova  

     predsedajúcim. Faktická poznámka nesmie presiahnuť dve minúty, ich počet nie je 

     obmedzený, ale musí korešpondovať s témou diskusného príspevku. Ak nekorešponduje, 

     predsedajúci musí odobrať slovo. 

  

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

41/2008 

 

15) Podnet Mgr. Dariny Haluškovej na porušenie zákonnosti vo veci delegovania poslanca 

      Ing. Štefana Holeščáka za člena Rady školy ZSŠHSO v Čadci_____________________ 

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

 V diskusii MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, poznamenal, ţe tieţ je v tej rade školy 

     a koľko jalových hodín prediskutovali a presedeli nad týmto problémom. Súčasný stav  

     legislatívy je dosť komplikovaný, bolo škodou písať na ministerstvo školstva, s vykladačmi 

     zákonov má negatívne skúsenosti. V čase, keď chýbal primátor, poţiadali tieţ o výklad 

     ministerstvo vnútra a skončili u prokurátorky. Slovenská legislatíva je taká, ţe sa bijú 2 – 3 

     zákony. Podľa zákona dikcia je jasná, je tu zákon o obecnom zriadení, Ing. Holeščák bol 

    riadne zvolený a na základe mandátu má právo byť volený do ktorejkoľvek organizácie. 

     Ak ho stiahneme zo školy, obmedzíme jeho ústavné právo. Ak to poslanci schvália, nech 

     sa Ing. Holeščák obráti na Ústavný súd. 

 Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, poznamenal, ţe k právu poslanca  taká proti-  

     otázka na zamyslenie,  ţe keď bude kandidovať riaditeľ školy na poslanca a bude zvolený, 

     musí sa vzdať buď funkcie riaditeľa alebo mandátu. Je obmedzené jeho právo? 

 MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, poznamenal, ţe na tejto škole pracuje, nemá nič 

     spoločné s tým, ţe je tam delegovaný za mesto, povolanie s tým nemá nič spoločné, on 

     tam bol zvolený ako poslanec. 

 Pavol Štrba, poslanec MZ, poznamenal, ţe on by sa obrátil na Ústavný súd a to sa  

     bude potom akceptovať. 

 PaedDr. Jaroslav Velička, poslanec MZ, poznamenal, ţe môţe realizovať mandát 

     poslanca, ale odporuje si to poslaniu v rade školy. Môţe potom nastať druhý prípad, ţe 

     príde návrh riaditeľovi od zriaďovateľa, aby vymenil zástupcu riaditeľa školy. Výklad 

     zákona je jednoznačný, má s tým svoj skúsenosti. 

 Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, poznamenal, ţe MZ neurobilo chybu tým, ţe ho 

     delegovalo do školy, kde je aj zástupcom. MZ nemá právo skúmať, kde poslanec pracuje 

     a akú funkciu zastáva. Keď bol do ich Rady školy delegovaný tretí pedagogický pracovník, 

     hoci zákon hovoril, ţe tam môţu pracovať len dvaja pedagogickí pracovníci a nesmie tam  

     pracovať riaditeľ a zástupca riaditeľa školy, dali dotaz na ministerstvo školstva. Jeho 

     odpoveď bola jasná – delegovali ju tam rodičia a preto so svojím argumentom  

     nepochodili. Táto situácia je rovnaká ako uňho. Tu musí rozhodnúť prokurátor alebo 

     Ústavný súd. Jemu dal zriaďovateľ – VÚC písomný súhlas, aby v škole, kde je aj  

     zástupcom, vykonával člena rady školy. Nikdy nerozhodol v neprospech školy. 

 Mgr. Marián Fúrik, poslanec MZ, poznamenal, ţe zákon jasne hovorí, ţe členom rady 

     školy nemôţe byť riaditeľ alebo jeho zástupca. Pána Holeščáka sme zvolili protizákonne. 

     Nepochopí názor jedného úradníka, ktorý napíše, ţe podľa môjho názoru je to tak,  

     odpoveď mala byť taká, ţe tak to hovorí zákon. 

 MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, sa dotazoval, ţe ktorý zákon je nadriadený zákonu  

     o obecnom zriadení. Poslanec má mandát v rade školy pracovať od poslancov a dali mu  

     ho voliči. 
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 Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, dal návrh na ukončenie diskusie, hlasovaním  

     schválené. 

   

 Mestské zastupiteľstvo neprijalo k tomuto bodu programu  uznesenie. 

 

16) Informatívna správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2007 

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

 V diskusii Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, poznamenal, ţe  sa mu správa ohľadom  

     preventívnych opatrení páčila, sú tu uvedené štatistické čísla, nie kaţdému je jasné, čo 

     za sebou skrýva určitý paragraf, aj keď sa to dá v zákone pozrieť. Navrhol dať materiál 

     do inej polohy a konkrétne napísať, koľko bolo prípadov, keď bol mladistvým podaný  

     alkohol, ... 

 Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, sa dotazoval, či sa plánuje s personálnym  

     obsadením MP, ako sú riešené výjazdy do okrajových častí mesta, mestská polícia tam  

     chýba. 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe správa mohla byť zrozumiteľnejšia, 

     mala by mať aj nejaké výstupy. Poukázal na bezohľadnosť vodičov na sídlisku Ţarec  

     hlavne vo či mamičkám s kočíkmi, z jednej strany vstupu na Ţarec je rýchlosť 40 km/hod., 

     ale z dvoch strán táto rýchlosť nie je, uţ aj v tomto je nejednotnosť. Iné mestá majú  

     retardéry, prečo by ich nemohla mať aj Čadca. Ţiadal dať stĺpiky na pešiu zónu,  

     premávajú sa po nej autá. Oslovil Mgr. Kaličáka, poslanca MZ, spomínal všeobecne 

     záväzné nariadenie v súvislosti s poţívaním alkoholu, nech toto VZN sa spracuje  

     a predloţí. Ţiadal skvalitniť ţivot občanov na sídliskách. 

 Mgr. Viera Srýčková, poslankyňa MZ, taktieţ ţiadala hlavne pred ZŠ a MŠ dať  

     spomaľovače, nech sa to rieši aj prostredníctvom komisie dopravy. Na MR bol výstup, 

     ţe na konci roka pôjdu poslanci spoločne s MP do ulíc, či sa to uskutoční, prihlásila sa. 

 Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, poznamenal, ţe je za to, aby p. Cvečková  

     pripravila do budúcej MR materiál - VZN o usmerňovaní obchodnej činnosti. Uţ raz v MR  

     bol, je za to, aby sa vypracoval, predloţil do MR a následne do MZ. Taktieţ poznamenal, 

     ţe v minulosti bola polícia prizývaná na MZ napr. k dopravnej situácii mesta Čadca alebo 

     k správe o činnosti MP, osobne sa zúčastnil aj on. Za uplynulých 5 rokov ich nikto 

     nepozval. 

 Mgr. František Linet, náčelník MP, odpovedal, ţe bude k MP prijatých 5 členov  

     a budú 2 hliadky, rozpis obchôdzky bude predloţený. 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

 

42/2008 

 

17) Dopravné prepojenie ulíc 17. Novembra a Ľ. Podjavorinskej 

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

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe otázkou prepojenia sa zaoberali uţ  

     viackrát, stotoţňuje sa s tým, čo sa týka 15 hrobových miest – je to tak hlboký, humánny  

     zásah do 15 rodín, ţe mu nedá byť ľahostajným. Keď sa jednalo o Ţidovskom cintoríne,  

     keď tam malo byť niečo iné, vţdy boli poslanci veľmi korektní a rešpektovali humánny  

     aspekt. Je to na širšiu debatu, je to ľudský problém, treba zváţiť, akým spôsobom by ľudia  

     museli odísť – ide o 15 hrobov. V tomto prípade treba byť ľuďmi, ne poslancami, politikmi, 

     pol. zdruţeniami. 

 Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, súhlasil s Ing. Glasnákom, treba k tomu pristupovať  

     veľmi citlivo, Čadca potrebuje obchvat, koľko hrozí potenciálneho úmrtia, ďalších hrobov,  
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     ak sa táto situácia nebude riešiť. Väčšina Čadčanov má záujem, aby to bolo spojazdnené. 

     Treba stanoviť konkrétne termíny, dokedy sa to urobí. 

 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, poznamenal, ţe sa uskutočnilo veľa jednaní s  

     vlastníkmi pozemkov a firmami, ktoré tam sídlia. Chcú to urobiť čo najrýchlejšie. Čo sa  

     týka hrobov, citlivo sa jedná s kaţdým, koho sa to týka. 

 Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, poznamenal, ţe ak má poslanec vo svojom  

     volebnom obvode problém, ktorý môţe polícia riešiť, nadiktoval aj svoju e-mailovú adresu, 

     doteraz neobdrţal ţiadnu poţiadavku, nič. 

 Ing. František Ščury, poslanec MZ, poznamenal, ţe k veci sa pristupuje s veľkým  

     rešpektom, s kaţdým vlastníkom hrobu bolo jednanie, aţ na jednu výnimku. Čo sa týka  

     detských hrobov, je vidieť, ţe roky sa o ne nikto nestaral, aj napriek tomu zloţito lustrovali 

     vlastníka a jednajú s ním. Hrobové miesta sa prakticky len posunú, nie je to aţ taký  

     problém, ako sa na prvý pohľad zdá. 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

43/2008 

 

18) Správa o plnení uznesení MZ Čadca za II. polrok 2007 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

44/2008 

 

19) Kúpa a predaj pozemkov  

 Materiály k tomuto bodu programu tvorí prílohy č. 19 – 32 zápisnice. 

 V diskusii k ţiadosti Petra Rajteka – ELVOD Oščadnica Jozef Beleš, poslanec MZ, 

     sa dotazoval, prečo sa mu predáva pozemok pod garáţ za 500,– Sk/m
2
, keď ostatným 

     sa predávalo za 300,– Sk/m
2
. Dal návrh na 300,– Sk/m

2
. Ohľadom tohto materiálu uţ  

     jednali, nech sa to predá za túto sumu predá aj občanom. 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe diskusia k tomuto uţ bola, bolo 

     dohodnuté, nech p. Rajtek stavia, nech predá relatívne za sumu, ktorá si myslí, ţe uţ tu je, 

     aby nevznikol problém, ţe my mu to dáme za lacný peniaz a on bude predávať asi za veľkú 

     cenu. Dáme mu súhlas, aby postavil, potom bude zoznam ľudí, ktorí chcú kúpiť garáţ a my 

     to potom predáme konkrétnym vlastníkom. Navrhol materiál stiahnuť z programu  

     rokovania /poslancami schválené/, zosúladiť s predchádzajúcim materiálom, nie je to 

     hodnoverný materiál k tým, ktorí budú kupovať. 

 Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, poznamenal, ţe sa zvolil takýto postup, aby mesto 

     nemuselo vytvárať 23 kúpnopredajných zmlúv na garáţe, odpredá sa to p. Rajtekovi. 

     Treba zaviazať p. Rajteka, aby im to predal za 300,– Sk/m
2
. 

 Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ, poznamenal, ţe p. Rajtek je vlastníkom stavby, mesto 

     je vlastníkom pozemku, my si zjednodušíme proces. Pán Rajtek predá za cenu, kde bude 

     zohľadnený aj pozemok. Občan musí mať dve kúpnopredajné zmluvy – jednu s p. Rajtekom 

     a druhú s mestom. 

 Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, poznamenal, ţe kaţdému sa dáva za 300,– Sk/m
2
, 

     prečo sa p. Rajtekovi predáva za 500,– Sk. Ak nie je dohodnuté niečo iné, treba aj jemu  

     predať za 300,– Sk/m
2
. 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe vtedy bolo povedané to, čo povedal, 

     teraz je tu situácia, ţe pozemok máme predať p. Rajtekovi. Bolo dohodnutí, ţe pozemky 

     bude predávať mesto. 

 Jozef Beleš, poslanec MZ, poznamenal k ţiadateľom z Ul. Dukelských hrdinov, ţe 

     pozemky sa im predávať nebudú a teraz je tu niečo iné. 
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 Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, poznamenal, ţe komisia výstavby bola na tvare 

     miesta,  viesť tade inţinierske siete je bezpredmetné, všetky tam uţ sú. Mesto tam nič robiť 

     nebude. 

 Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, poznamenal, ţe uvedený pozemok sa nechával 

     na vybudovanie inţinierskych sietí pre IBV, ktorá mala v kopčeku byť, kanalizácia tam  

     kapacitne nestačí, preto sa to tam nepredávalo. 

 Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, poznamenal, ţe ak by kanalizácia nevyhovovala, 

     mohla by ísť iným smerom, nie do cesty, veď by sa podkopala. 

 Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, k ţiadosti OSBD sa dotazoval, či je tam aj moţnosť  

     parkovania. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe cena pre OSBD je neprimerane  

     vysoká, veď spravujú byty aj našich občanov, navrhol 500,– Sk/m
2
 /poslancami  

     neschválené/. 

 MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, navrhol pre Slovenský zväz ochrancov prírody 

     cenu 50,– Sk/m
2
, pôjde aj o verejný prospech. 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenia č. 

45/2008 – 57/2008 

 

20) Rôzne – záver. 

 MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, navrhol vrátiť sa k rokovaciemu poriadku, v tejto  

     podobe je zbytočný. 

 Pavol Štrba, poslanc MZ, poznamenal, ţe uţ je po zime, v Čadečke napadlo 25 cm  

     snehu a jej obyvatelia sa nemohli dostať k svojím domom. 

 Mgr. Tomáš Urbaník, poslane MZ, ţiadal znásobiť počet MZ, je veľa bodov, nech je 

     MZ raz alebo dvakrát za mesiac. Poznamenal, ţe obyvatelia Čadečky a Podzávozu si  

     sťaţujú na neporiadok, keď sa odváţajú kontajnery, nezakryjú sa a potom je neporiadok 

     po celom okolí. Ďalej poukázal na problém oplotenia pri ţelezničnej trati na Podzávoze,  

     ako je nadchod pre chodcov, chodia tam hlavne deti do školy a chodia cez trať. 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe rokovací poriadok v tejto podobe  

     nemá zmysel, nech ho koaliční poslanci navrhnú, nech sa zmení v prospech kvality  

     rokovania MZ. 

 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, poznamenal, ţe zmeny do rokovacieho poriadku  

     môţu navrhnúť a schváliť iba poslanci. 

 Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, s dotazoval na štúdiu v oblasti parkovania, situácia 

     hlavne na sídliskách je katastrofálna, ţiadal nepredávať plochy, ktoré môţu tomuto účelu 

     slúţiť. Čo sa týka separovaného zberu, 90 % ľudí nevie, čo do kontajnera sypať, treba  

     urobiť lepšiu osvetu. Poukázal na veľký neporiadok okolo rieky Kysuca, treba to vyčistiť, 

     Kysuca si to zaslúţi. 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, dotazoval sa, kedy môţe poslanec publikovať svoj 

     názor v Čadčane, ktorý je v norme. Kto môţe rozhodnúť, či je článok dobrý, slušný.  

     Napísal článok, v ktorom mal iný názor ako pán primátor, zaniesol ho p. Ujházimu. Keď  

     sa bol opýtať, kedy bude zverejnený, p. Ujházi povedal, ţe bude zasadať Redakčná rada  

     a po šiestich týţdňoch dostal odpoveď, ţe Redakčná rada nezasadala. Dotazoval sa, či má 

     Redakčná rada právo hodnotiť jeho slová, myšlienky, RR nemá svoj jazdný poriadok, má  

     predstavu, ako má Čadčan vyzerať, ale nemá právo zasahovať do toho, či povie niečo  

     dobre alebo menej dobre. Ak je p. primátor rázny, p. Ujházi konal  nekompetentne,  

     rozhodol o niečom, o čom nemá právo rozhodovať. Dotazoval sa, ako budú poslanci  

     postupovať, keď budú chcieť zverejniť svoj článok a nebude zverejnený. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, nadviazal na Ing. Glasnáka, v Kysuciach vyšiel s ním 
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     po minulom MZ rozhovor aj s odpoveďami a fotografiou. Tento rozhovor s nikým nerobil,  

     nikto sa ho na nič nepýtal. Keď sa pýtal p. Ujháziho, povedal, ţe má povolenie z KTV. Keď  

     sa opýtal v  KTV, o ničom nevedeli. Ak by to bolo o tom, čo povedal na MZ, je to  

     v poriadku, novinári si urobili svoju robotu. Neverí, ţe to p. Ujházi urobil svojvoľne. 

     Nepraje si, aby mu vkladali do úst, čo nepovedal, je to poniţujúce a primitívne. 

 Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, poznamenal, ţe by chcel riešiť katastrofálny stav 

     miestnych komunikácií smerom z Čadce do Milošovej a taktieţ do Čadečky po kanalizácii. 

     Na jeho intervenciu u dodávateľa stavby včera zalátali kaţdú druhú jamu, za čo ďakuje 

     a ţiada o zalátanie aj ostatných. Ďalej ţiadal informáciu ohľadom späťvrátenia pozemkov 

     pri priemyselnom parku mestu. Čo sa týka článkov do novín,  nepraje si, aby za ním prišiel 

     akýkoľvek novinár, nepovie nič, ich články sú vytrhnuté z kontextu. 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa dotazoval, či bolo firme Nefretiti vyplatených 

     15 mil. Sk. 

 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, poznamenal, ţe áno, ako poslanci rozhodli. 

 Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, ţiadal urobiť zoznam internetizácie mesta, ľudia  

     hlavne v okrajových častiach mesta to ţiadajú, sú nespokojní. 

 Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, ţiadal informovať, MR prerokovala poţiadavku  

     p. Majchraka vysporiadania sa s dlţobou údajne 30 mil. Sk, aké mal p. Majchrák  

     poţiadavky. 

 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, poznamenal, ţe dlţoba nie je údajná, ale je  

     právoplatná rozsudkom. MR sa tým zaoberala, sú dve poţiadavky, VÚC premietol územný  

     plán, ktorý zasahuje do jeho poţiadaviek, preto sa to tu dnes neocitlo. Taktieţ SAD  

     zasiahol do svojich poţiadaviek. Keď bude jasná dohoda, pôjde to do MZ a následne dôjde  

     k môjmu podpisu. 

 Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, sa dotazoval, či mesto nemôţe dať podnet na 

     Generálnu prokuratúru na zrušenie rozhodnutia rozsudku Krajského súdu. 

 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, poznamenal, ţe ak Ing. Pohančeník pozná dôvody,  

     na základe ktorých sa to dá urobiť, nech ich písomne doručí, rokujeme, ak sa to udeje, je  

     moţné, ţe padne exekúcia na mesto. 

 Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, poznamenal, ţe videl analýzu, ktorú urobili  

     fundovaní právnici, ktorí sami hovoria, ţe mesto nemôţe o tieto finančné prostriedky prísť.  

     Ak bude súhlasiť s poslaním týchto námietok, či sa k tomu ako mesto pripojí. 

 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, poznamenal, ţe toto musí padnúť na MZ, uznesenie 

     MZ je povinný rešpektovať a aj ho bude rešpektovať. Ak existujú dôvody a ak poviete, ţe 

     ideme cestou, ţe mu vyplatíme 30 mil. Sk, ale môţeme ísť aj druhou cestou, ţe budeme  

     napádať toto rozhodnutie môţeme ísť aj touto cestou. Ak analýza existuje, nech ju doručí, 

     predloţí sa na MZ. 

 Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, poznamenal, ţe mesto si nemôţe nechať len tak 

     prísť o 30 mil. Sk a autobusové nástupište. 

 Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Ing. Jozef Vraţel, primátor 

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

 

 

Ing. Ján   H u s á r          Ing. Jozef   V r a ţ e l 

 prednosta MsÚ         primátor mesta Čadca  
             

Ing. Ján Klučka                Mgr. Marián Fúrik 

I. overovateľ           II. overovateľ   
   

Zapísala: Daniela Grochalová 
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