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Z á p i s n i c a 

 

zo 4.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 26. marca  2015 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, hlavný kontrolór mesta Čadca, vedúci oddelení 

MsÚ Čadca, náčelník MsP,  riaditelia riadených príspevkových organizácií mesta Čadca, 

zástupcovia médií, kronikárka mesta, občania 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 

PaedDr. Jaroslav Velička   - zástupca primátora 

Mgr. Miroslava Mináriková   - poslankyňa MZ 

Mária Badurová    - poslankyňa MZ 

Ing. Ján Drobil     - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

Mgr. Jaroslav Klus    - poslanec MZ 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

Pavol Štrba     - poslanec MZ 

JUDr. Peter Strapáč, PhD.    - poslanec MZ 

Ing. Jozef Pohančeník   - poslanec MZ 

Ing. Emília Sloviaková   - výkonná riaditeľka OCR Kysuce 

Mgr. Marián Fúrik    - vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeţe  

                                                                       a športu MsÚ Čadca 

Ing. Mária Goreková    - vedúca oddelenia  

                                                                        organizačno - administratívneho MsÚ Čadca 

Ing. Peter Beňo    - občan mesta, kandidát na hlavného kontrolóra 

Ing. Darina Stasinková   - občan Oščadnice, kandidátka na hlavného 

                                                                         kontrolóra 

Ing. Alojz Kozoň    - občan mesta, kandidát na hlavného kontrolóra 

JUDr. Ján Klučka    - občan mesta, kandidát na hlavného kontrolóra 

Ing. Štefan Mudrík    - občan mesta, kandidát na hlavného kontrolóra 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

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/  Informatívna správa o činnosti Mestského hasičského zboru (MsHZ) mesta Čadca      za 

rok 2014 

 3/  Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2014  

 4/  Informatívna správa o činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu  

     Organizácia  cestovného ruchu Kysuce za rok 2014          

 5/  Návrh na odňatie majetku Mesta Čadca zo správy príspevkovej organizácie 

      a zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie    a rozpočtovej  

      organizácie Mesta Čadca 

 6/  Informatívna správa o vykonanej  I. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2015 

 7/  Inventarizácia majetku Mesta Čadca k 31.12.2014 

 8/  Inventarizácia majetku Mesta Čadca v správe príspevkových organizácií   k 31.12.2014        

 9/ Správa o inventarizácii majetku mesta v správe rozpočtových organizácií ku dňu  

      31.12.2014 

 10/ Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Čadca na rok 2015 športovým klubom,  

        nadáciám, zdruţeniam a neziskovým organizáciám  

11/ Návrh uzatvorenia zmluvy o výpoţičke /bezplatnom uţívaní/ majetku mesta 

       v správe príspevkovej organizácie Kultúrne a informačné centrum mesta  

       Čadca  

12/ Voľba hlavného kontrolóra Mesta Čadca 

       a/ schválenie zloţenia Volebnej komisie a zapisovateľa 

       b/ vystúpenie kandidátov 

       c/ tajné hlasovanie – voľba 

       d/ oznámenie výsledku hlasovania 

 13/ Určenie sobášnych dní, sobášnych hodín a obradnej miestnosti pri uzatvorení 

       manţelstva pred matričným úradom v meste Čadca         

 14/ Stanovenie platu primátora  Mesta Čadca       

15/ Valorizácia platu hlavného kontrolóra Mesta Čadca 

16/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

17/ Rôzne  

18/ 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 poslancov MZ Čadca, prizvaných 

a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol: Ing. Františka Prívaru a Mgr. Martina Klimeka, 

poslancov MZ Čadca. 

 

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

 

 

K bodu 1) 

Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa 

zápisnice 

  

Overovatelia: Ing. František Prívara 

      Mgr. Martin Klimek 

Návrhová komisia: Ing. Ján Drobil 

  Mgr. Marcel Šulo  

 

    Pracovné predsedníctvo:      Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca 

   Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca 

   PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora mesta Čadca 

   Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca 

       Ing. Ján Drobil, poslanec MZ 

       Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ 

     

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

27/2015 

 

 

 

K bodu 2) 

Informatívna správa o činnosti Mestského hasičského zboru (MsHZ) mesta Čadca  za rok 

2014 
 

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

Pavol Štrba, poslanec MZ, sa poďakoval kpt. Oravcovi za vykonanú prácu. Uviedol, 

ţe robil nielen  kontrolu po Čadečke, ale aj osvetu proti poţiarom. Občania to uvítali. Verí 

tomu, ţe za pomoci mesta sa im podarí zabezpečiť nové auto a motorovú pílu.    

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

28/2015 
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K bodu 3) 

Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2014  

  

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

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe MsP aj s náčelníkom MsP   si svoje 

povinnosti  plní zodpovedne, čo má overené aj od občanov. O danej skutočnosti svedčí aj to, 

ţe za rok 2014 zistili 1450 priestupkov a  počet zákrokov  bolo 729. Všetkým mestským 

policajtom  a tieţ  náčelníkovi MsP sa za to aj v mene občanov mesta  poďakoval.  

Ďalej uviedol, ţe správa je veľmi obsiahla. Odporúčal však  náčelníkovi MsP v tabuľkovej 

časti, kde sú výsledky za rok 2014,   uviesť porovnanie rokov,  napr. rok 2014 s rokom 2013, 

kde bude spomenuté, či sa zvyšuje trestná činnosť, či sa zvyšujú priestupky a pod. Navrhol pri 

príprave  správy za rok 2015 uviesť v tabuľke porovnanie za predchádzajúci rok.   V závere 

odporúčal správu prijať.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, dodal, ţe bude stretnutie so štátnou políciou na 

úrovni náčelníka MsP, kde predloţia sumarizujúcu správu za celú Čadcu. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

29/2015 

 

 

K bodu 4) 

Informatívna správa o činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu  

Organizácia  cestovného ruchu Kysuce za rok 2014          
 

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

 JUDr. Peter Strapáč, PhD., uviedol, ţe v materiáli je uvedená štatistika počtu 

ukazovateľov počtu návštevníkov a počtu  prenocovaní. Zaujímal sa však,  či OCR Kysuce  

uskutočňuje  nejaké aktivity, aby sme tu mali hostí nielen na jednu noc, ale dlhodobých 

návštevníkov, na  2-4 noci, pretoţe  to je určite zaujímavý príjem aj pre mesto z hľadiska  

dane za ubytovanie.    

 Ing. Emília Sloviaková,  výkonná riaditeľka OCR Kysuce uviedla, ţe organizácia je 

zameraná na marketing a propagáciu regiónu.  Snaţia sa podporovať aktivity a činnosti 

členov. Uviedla, ţe na rôznych veľtrhoch a výstavách sa snaţia upozorniť na zaujímavosti, 

ktoré tu sú. Daným spôsobom sa snaţia, aby sa občania dozvedeli viacej informácií o našom 

regióne,  aby mali aj moţnosti na trávenie voľného času.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta, doplnil, ţe daná organizácia, kde je predsedom, 

vznikla veľmi ťaţko  pred troma rokmi. Uviedol, ţe dôleţité je do organizácie vtiahnuť 

podnikateľov, ktorí podnikajú v cestovnom ruchu, a potom aj daný výsledok bude lepší. 

Poznamenal, ţe podľa štatistiky na celom Slovensku klesol počet návštevníkov. Určite sa to 

dotkne aj Kysúc, avšak aj prostredníctvom prezentačných akcií robia všetko preto, aby 

Kysuce spropagovali.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

30/2015 
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K bodu 5) 

Návrh na odňatie majetku Mesta Čadca zo správy príspevkovej organizácie  a zverenie 

majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie    a rozpočtovej  organizácie 

Mesta Čadca 

 

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

Vladimír Malík, poslanec MZ, poukázal na to, ţe kurty na Ţarci chátrali. Je dobre, ţe 

sa to dá do poriadku.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

31/2015 

 

 

 

K bodu 6) 

Informatívna správa o vykonanej  I. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2015 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

32/2015 

 

 

 

K bodu 7) 

Inventarizácia majetku Mesta Čadca k 31.12.2014 

 

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

 Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, poukázal na záväzky k 31.12. 2014, a to  záväzky 

voči zamestnancom a ostané záväzky voči zamestnancom.  

Ing. Mária Goreková, vedúca oddelenia, uviedla, ţe sa jedná o záväzky voči  

zamestnancom, ktoré prechádzajú za mesiac december do januára /mzdy a odvody/.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

33/2015 

 

 

 

K bodu 8) 

Inventarizácia majetku Mesta Čadca v správe príspevkových organizácií   k 31.12.2014        

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

34/2015 
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K bodu 9) 

Správa o inventarizácii majetku mesta v správe rozpočtových organizácií ku dňu  

31.12.2014 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

35/2015 

 

 

 

K bodu 10) 

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Čadca na rok 2015 športovým klubom,  nadáciám, 

združeniam a neziskovým organizáciám  

 

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

JUDr. Peter Strapáč, PhD., ako predseda športovej  komisie, ozrejmil situáciu na 

komisii. Uviedol, ţe na komisii okrem 11 členov, z ktorých boli okrem 1 alebo 2 všetci 

prítomní,  boli prizvaní aj všetci zástupcovia športových klubov a tieţ aj tí, ktorí v komisii 

nemajú zastúpenie. Hlasovali aj zástupcovia týchto športových klubov. Uviedol, ţe  všetci, 

okrem futbalového klubu Horelica, návrh na rozdelenie dotácií  podporili. Vyslovil 

spokojnosť s tým,  ţe MR vzala do úvahy prácu a podporu návrhu  komisie a  ţe zásadným 

spôsobom do návrhu komisie nezasahovala. Informoval, ţe návrh komisie sa stretol 

s podporou celého športového spektra, ktorý v Čadci je.  Poznamenal, ţe  bolo zastúpených 

90-95 % športov, teda  účasť bola veľmi vysoká. Bol by veľmi nerád, ak by sa do daného 

materiálu nejakým spôsobom zasahovalo.  Je to materiál, ktorý vyšiel zo športovej obce.  

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, vyslovil nespokojnosť s poslancom JUDr. 

Strapáčom, PhD., ktorý uviedol, ţe všetky športové kluby boli spokojné. Uviedol, ţe museli 

byť spokojné aj s tou ,,almuţnou“, ktorú dostali. Poukázal na tabuľku a uviedol, ţe primátor 

bol kedysi prezidentom futbalového klubu, vie ako mu futbalisti pomohli aj vo voľbách, a my 

teraz futbal  necháme  tak. Uviedol, ţe futbal bol na vysokej úrovni a  teraz  mu ideme dávať 

takú malú čiastku, pričom primátor vie, koľko peňazí tam je potrebných. Poznamenal, ţe vo 

futbale nie sú len dospelí, ale aj deti, dorastenci a pod. Uviedol, ţe v minulosti  bolo ZZO 

Čadca, a.s., ktoré  rozhodnutím MZ prešlo pod  MPS Čadca. Poukázal na parkovné, z ktorého 

sú peniaze. Uviedol, ţe kedysi bolo spomenuté, ţe tieto peniaze pôjdu do športu, avšak 

športovci  z toho nevidia ani euro. Systém, na  ktorý to bolo zaloţené /podpora športových 

činností/, padol. Uviedol, ţe je z toho sklamaný, aj keď nie je futbalista.  Poznamenal, ţe boli 

za ním niektorí predstavitelia  daných klubov, ktorí sa sťaţovali na nedostatok  peňazí.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, poznamenal, ţe je potrebné si uvedomiť, ţe  vţdy, 

keď kluby trénovali a športovali, tak  za halu platili. Nakoľko bol prezidentom dvoch 

športových klubov, tak sa v tom vyzná a môţe povedať, ţe vţdy platili cca 200 tis. Sk/1rok. 

Ako príklad uviedol  športovú halu PRATEX.  Keďţe všetky športové kluby uznesením MZ 

majú všetky športoviská a   haly zadarmo, pričom  réţia týchto hál je  v  50 tis. EUR, 

rozdávajú len to, čo majú. Uviedol, ţe jednať budú a budú hľadať aj moţnosti. Poukázal  na  

návrh športovej obce na mestský športový klub. Uviedol, ţe potom budú hľadať moţnosti,   

ako naplniť aj tieto zdroje. Informoval, ţe sa dohodli  so športovou obcou a aj s predsedom 

komisie športu, ţe do  konca roka  niečo také budú musieť zaloţiť a následne budú hľadať 

zdroje, ako vyfinancovať a uspokojiť kluby.  Nemôţu však vynakladať väčšie finančné 

prostriedky, pretoţe všetky športy, ktorých dotácie sú schválené MZ, majú všetky športoviská  

zadarmo. Čo sa týka futbalu, v tom sa takisto vyzná. Poukázal na problém len s A- muţstvom.  

Uviedol, ţe sme jediné mesto na Slovensku, ktoré má 11 mládeţníckych organizácií, ktoré 
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trénujú a o  ktoré je aj postarané. 11 mládeţníckych muţstiev je vyfinancovaných, majú 

kvalitných trénerov, kvalitné plochy, kvalitné turnaje a športoviská. Na druhej strane si musí 

aj futbalový klub prijať nejaké rozhodnutia, pretoţe keď trénuje 250 aţ 280 detí, tak nie všetci 

sú z Čadce. 70 %  detí je mimo mesta Čadce. Poukázal na skutočnosť, ţe niektorí rodičia 

vozia svoje  deti na hokej do Ţiliny, do Třinca, kde poplatok platia. Uviedol, ţe futbal, karate, 

plávanie, florball a pod. majú všetky haly zadarmo, čo je významný počin mesta.  

Pavol Štrba, poslanec MZ,  uviedol, ţe s Ing. Pohančeníkom vcelku  súhlasí, športovať 

je potrebné, ale kedysi na MZ  Ing. Holeščák povedal, ţe futbal je fenomén, s čím  však nie je 

stotoţnený. Fenomén pre futbal. Poukázal na cesty v Čadečke, v Milošovej, ktoré sú 

v katastrofálnom stave. V prvom rade je potrebné spraviť tieto veci a iné aktivity, ktoré sú 

potrebnejšie, a aţ potom stavať futbal ako fenomén. V minulosti futbalisti  dostali dostatok 

peňazí a  odmenou bolo prelepenie loga - Mesto Čadca. Je za to, aby sa športovalo, ale 

v prvom rade – fenomén je  občan.  

JUDr. Peter Strapáč, PhD., uviedol, ţe sa stotoţňuje so skutočnosťami, ktoré uviedol 

primátor, ţe  športoviská sú zadarmo. Je toho názoru, ţe to ocenia najmä stolní tenisti, 

karatisti a tieţ Ţabka, ktorá má  k dispozícii plaváreň. Pri futbale je to trošku 

komplikovanejšie, keďţe nevyuţíva haly. Súhlasí aj s poslancom Ing. Pohančeníkom, ţe kaţdý 

klub by chcel mať viacej peňazí.  On však hovoril o všeobecnej spokojnosti, ohľadom toho, čo 

mali k dispozícii v balíku. Ak by bolo 100 tis. EUR, tak peniaze by sa veľmi ľahko rozdelili  a  

aj práca komisie, by bola menej náročná.   

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, vyslovil svoj nesúhlas s tým, čo povedal 

primátor, pretoţe okrem športovej  haly PRATEX boli  športoviská  vţdy zadarmo. Uviedol, ţe 

primátor sa mu nevyjadril, či peniaze z parkového pôjdu do športu. V prvom rade je občan, 

pretoţe on potrebuje nielen robiť, ale sa aj zabaviť. Pamätá si, koľko občanov na futbal 

chodilo.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe s poslancom Ing. Pohančeníkom súhlasí, 

pretoţe  v tom čase bol prezidentom futbalového klubu. Nachádzal sponzorov, ktorí do futbalu 

dali peniaze. Privíta kaţdého poslanca, podnikateľa alebo sponzora, ktorý si vyberie  jeden 

šport,  bude ho  dotovať a mesto mu bude vychádzať v ústrety, aby to skvalitnili.  Jeho 

odpoveďou je, ţe rokujú so športovými klubmi, aby vytvorili mestský športový klub, a aby ho 

dokázali aj financovať.  

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, vysoko ocenil to,  čo povedal primátor. Pozná 

situáciu na Slovensku. Máloktoré mesto sa môţe pochváliť, ţe má športoviská zadarmo. Môţe 

spomenúť aj plaváreň, ktorej financovanie bolo pre mesto veľmi náročné. Teraz sa to zlepšilo 

a peniaze môţeme tak investovať do pomôcok a pod. Zároveň vyslovil  súhlas s Ing. 

Pohančeníkom, ktorý spomínal, ţe peňazí je nedostatok. Avšak pri rozpočte  mesta 15 mil. 

EUR je  30 tis. EUR pre šport skutočne málo, čiţe v tomto prípade sa nečuduje športovej 

komisii, ţe rozdeľovala financie tak, ako ich rozdelila.   

Na margo p. Štrbu, ktorý uviedol, ţe fenomén je občan a zároveň poukázal na zlé cesty, 

povedal, ţe pokiaľ sa nebudeme venovať mládeţi, tak budú sedieť  v krčmách a pod. Je toho 

názoru, ţe kaţdá investícia do športu alebo kultúry má vysoko pozitívny účel. Je za to, ţe ak  

uţ nie tento rok, ale pri nejakej zmene  rozpočtu aby sa urobilo určité navýšenie pre šport. 

K ZZO Čadca, a.s. uviedol, ţe bolo urobené ako mestský športový klub na pomoc športu.  

Poznamenal, ţe v tabuľke je uvedených viacero návrhov. Dotazoval sa, či platí návrh MR. 

Mgr. Marián Fúrik, vedúci oddelenia, uviedol, ţe platí návrh MR.  

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, uviedol, ţe si váţi podporu mesta, ale 30 tis. EUR 

pri 15 mil. EUR je málo.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, poznamenal, ţe investícia do kultúry a športu je 

prioritou. Uviedol, ţe je  vysoko cenené, nielen občanmi mesta Čadca,  Kysučanmi, ale aj na 

celom Slovensku to,  ako sa za  posledných 5 rokov  kultúra v Čadci  rozmohla. Poukázal na 
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to, ţe športová hala PRATEX a športová hala na štadióne  je takmer 24 hod. zaplnená 

a vyuţívaná. Uviedol, ţe taký záujem nečakali. Dodal, ţe sa rozvíjali športy, ktoré sú 

netradičné – florbal, hokejbal a pod. V  minulosti za vyuţívanie hál platili, teraz neplatia ani 

euro. Je toho názoru, cesta je dobrá, ale nehovorí, ţe by ju nemali zlepšovať. Poukázal na 

CVČ odkiaľ  idú desiatky tis. EUR do športu.  30 tis. EUR  je finančný bonus. Nepriamo alebo 

priamo  máme iné toky, ktoré financujú šport.   

Mgr. Mária Mináriková, poslankyňa MZ,  sa poďakovala  MR, ţe zvýšili príspevok 

a zároveň upozornila, ţe nie sú Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Čadci, 

ale Mestská organizácia Jednoty dôchodcov.   

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe tak, ako ţiadosť prijali, tak to 

zamestnanci prepísali.  

Mgr. Mária Mináriková, poslankyňa MZ, spresnila, ţe Okresná organizácia Jednoty 

dôchodcov prijíma peniaze, pretoţe oni účet  nemajú, čo je dôvodom, ţe je uvedené Okresná 

organizácia Jednoty dôchodcov.  Inač patria mestu, ale nie okresu.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe  sú si  toho vedomí. Peniaze pôjdu 

Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov.  

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, ohľadne kultúrnej komisie, ktorej je predsedom, 

povedal, ţe by moţno nemuseli riešiť toľko poţiadaviek a nemusel by byť taký pretlak, pretoţe 

pri rozdelení  3 500 EUR medzi 6 organizácií nebol problém. Napriek tomu je prekvapený, ţe 

JUDr. Strapáč, PhD. bol spokojný, ţe pri športovcoch sa zohľadnil návrh komisie. Vidí však, 

ţe pri kultúrnej komisii to bolo v MR dosť ,,prekopané“. Poukázal na poţiadavku 

záhradkárov z Bukova o 200 EUR na nákup rezistentných drevín.  Dotazoval sa, prečo na 

kultúrnej komisii majú riešiť poţiadavky  záhradkárov v tomto zmysle. Uviedol, ţe   kedysi to 

bola  oprava ciest. Informoval sa, prečo sa to nemôţe riešiť cez ŢP alebo teoreticky, by to 

mohlo byť aj v športovej komisii. Uviedol, ţe sa  ešte pred komisiou rozprával s Mgr. 

Šulganovou, a preto  to nebolo ani v návrhu oddelenia. Uvítal by, ak by  taká poţiadavka uţ 

do  komisie nešla.  

Ďalej uviedol, ţe v kultúrnej komisii pracujú len dvaja poslanci. Vyzval poslancov,  či sa do 

budúcna niekto z nich nechce zapojiť do danej komisie, pretoţe v niektorých komisiách 

pracujú aj 5-6 poslanci.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe naše spolky, organizácie a kluby sú 

financované aj inými formami. Kaţdé oddelenie má ešte svoj rozpočet, ktorým im prispieva, 

ako napr. sociálne, ktoré prispieva na aktivity dôchodcov a pod. V závere spomenul MPS, 

CVČ, ktorí tieţ prispievajú klubom.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

36/2015 
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K bodu 11) 

Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta v správe 

príspevkovej organizácie Kultúrne a informačné centrum mesta  Čadca 

 

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

Vladimír Malík, poslanec MZ, vyjadril súhlas s daným návrhom. Uviedol, ţe je 

potrebné to podporiť.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

37/2015 

 

 

 

K bodu 12) 

Voľba hlavného kontrolóra Mesta Čadca 

 

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

          PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora, navrhol do volebnej komisie JUDr. 

Petra Strapáča, PhD. JUDr. Jána Macuru a JUDr. Jozefa Pajera. Za zapisovateľku navrhol 

PhDr. Janu Serafínovú /poslancami MZ schválené/.  

Následne oznámil mená kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Čadca 

v abecednom poradí: Ing. Peter Beňo, Mgr. Dana Jantulíková, ktorá  sa dnes písomne vzdala 

svojej kandidatúry,  JUDr. Ján Klučka, Ing. Alojz Kozoň, Ing. Štefan Mudrík, Ing. Darina 

Stasinková.  

Vyzval kandidátov v abecednom poradí, aby vystúpili  na ich prezentáciu v časovom limite 5 

minút. Uviedol, ţe po prezentácii kaţdého kandidáta môţu poslanci poloţiť otázky k jeho 

vystúpeniu. 

Následne sa pristúpilo k samotnej voľbe hlavného kontrolóra Mesta Čadca. Poţiadal 

poslancov, aby si u volebnej komisie vyzdvihli proti ich vlastnoručnému podpisu volebné 

lístky s obálkami a poţiadal o vykonanie voľby – zakrúţkovaním poradového čísla jediného 

svojho kandidáta. Označenie iným spôsobom, ako je uvedené v podmienkach vykonania 

voľby, je neplatné. Rovnako ako aj označenie, či zakrúţkovanie viacerých kandidátov.  

Následne boli odovzdané hlasovacie lístky s obálkami k výkonu hlasovania.  

PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora, poţiadal poslancov, aby vykonali 

voľbu označením podľa platných  podmienok a vloţili hlasovací lístok v zalepenej obálke do 

urny.   

Následne vyhlásil 15 minútovú prestávku.  

Po vykonaní voľby boli hlasovacie lístky prekontrolované a spočítané volebnou komisiou vo 

vedľajšej miestnosti.  Po spočítaní hlasov bolo zistené, ţe v prvom kole voľby hlavného 

kontrolóra Mesta Čadca boli odovzdané hlasovacie lístky nasledovne:  

počet vydaných hlasovacích lístkov       24 

počet vrátených hlasovacích lístkov      24 

počet nevrátených hlasovacích lístkov    0 

počet platných hlasovacích lístkov        24  

počet neplatných hlasovacích lístkov     0 
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1.  Ing. Peter Beňo                 1 

2.  Mgr. Dana Jantulíková    - 

3.  JUDr. Ján Klučka           12 

4.  Ing. Alojz Kozoň               1 

5.  Ing. Štefan Mudrík           9 

6.  Ing. Darina Stasinková   1 

 

Následne predseda volebnej komisie prečítal výsledky tajného  hlasovania.  

 

PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora, uviedol, ţe nakoľko ani jeden kandidát 

nezískal  nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov, preto sa bude konať II. kolo voľby 

HK. Uviedol, ţe do druhého kola postupuje JUDr. Ján Klučka a Ing. Štefan Mudrík. 

Poţiadal, aby si poslanci vyzdvihli u volebnej komisie proti ich vlastnoručnému podpisu  

hlasovacie lístky s obálkami. Uviedol, aby poslanci na hlasovací lístok napísali meno 

jediného kandidáta, ktorému dajú svoj hlas.  

Následne vyzval poslancov, aby vloţili hlasovací lístok v zalepenej obálke do urny.   

Po vykonaní voľby boli hlasovacie lístky prekontrolované a spočítané volebnou komisiou vo 

vedľajšej miestnosti.  Na základe výsledkov tajného hlasovania predseda volebnej komisie 

skonštatoval, ţe bolo vydaných 24 hlasovacích lístkov s  obálkami, vrátených do urny bolo 24 

obálok. JUDr. Ján Klučka  získal 14 hlasov. Ing. Štefan Mudrík získal 9 hlasov. Na  jedenom 

hlasovacom  lístku nebolo vyznačené ţiadne meno, ktorý komisia vyhlásila za  neplatný. Za 

hlavného kontrolóra bol zvolený JUDr. Ján Klučka.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, sa poslancom poďakoval za hlasovanie.  Uviedol, ţe 

je potrebné si uvedomiť, ţe po dlhom čase to je  demokratická voľba. Poukázal na to,  ako bol 

v minulom období zvolený  hlavný kontrolór, ktorého spochybňovali, pretoţe voľba 

neprebehla v zmysle zákona. Uviedol, ţe  bývalé vedenie nedokázalo poskytnúť priestor, aby 

sa prezentovali ostatní účastníci, a preto teraz  presadzovali tajnú voľbu, aby kontrolór Mesta 

Čadca mál štatút kontrolóra, ktorý bol volený všetkými poslancami MZ, tajnou voľbou, 

v demokratických voľbách. Vyjadril svoju spokojnosť, ţe je zvolený hlavný kontrolór, pretoţe 

mesto  Čadca by  bez kontroly nemalo byť.  Uviedol, ţe  ak by bol zvolený akýkoľvek 

kontrolór, on sa tomu teší a teší sa aj  z toho, ţe bol zvolený demokraticky a bez nejakých 

rôznych intríg. Informoval, ţe neprijal ani jedného kandidáta na nejaký pohovor, s nikým sa 

dopredu nerozprával a tieţ  odmietol na rozhovor  prijať kaţdého kandidáta. Odôvodňoval to 

tým, ţe je to vecou poslancov, a nie vecou primátora. Je to tieţ krok k tomu, aby boli dobré 

vzťahy, aby sa nesprávali mocensky a niekedy aţ príliš hlúpo. Zagratuloval novozvolenému 

kontrolórovi JUDr. Jánovi Klučkovi. Uviedol, ţe spolupráca bude určite  obojstranne dobrá a 

bude prispievať k tomu,  ţe sa budeme posúvať ďalej, a to nielen kvôli  poslancom 

a primátorovi, ale kvôli občanom mesta.  

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

38/2015 
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K bodu 13) 

Určenie sobášnych dní, sobášnych hodín a obradnej miestnosti pri uzatvorení  manželstva 

pred matričným úradom v meste Čadca         

 

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

            Ing. Mária Goreková, vedúca oddelenia, doplnila do uznesenia bod B/  Ruší       

uznesenie MZ č. 9/1991 zo dňa 7. februára 1991 a uznesenie MZ č. 4/1995 zo dňa 2.  februára 

1995. 

Následne dal primátor hlasovať o celom uznesením aj s doplnením bodu B. 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

39/2015 

 

 

K bodu 14) 

Stanovenie platu primátora  Mesta Čadca       

 

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

       Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ,  je toho názoru, ţe vzhľadom k vykonanej práci 

v predošlom období,  by mali daný plat zvyšovať. Doposiaľ sa plat primátora nezvyšoval tak, 

ako to bolo za bývalého vedenia, kde plat primátora bol ďaleko iný. Uviedol, ţe primátor si 

udrţuje plat na rovnakej úrovni uţ niekoľko rokov. Poďakoval sa primátorovi za jeho prácu.  

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

40/2015 

 

 

K bodu 15) 

Valorizácia platu hlavného kontrolóra Mesta Čadca 
 

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

          Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

41/2015 

 

 

 

K bodu 16) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

 

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

          Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

42-48/2015 
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K bodu 17) 

Rôzne  

Vladimír Malík, poslanec MZ, sa  v mene občanov, ktorí trpia alergiami, poďakoval 

MPS, ţe  uţ začali s odstraňovaním zimného posypu. 

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, doplnil poďakovanie Ing. Larišovi. Uviedol, ţe    

doobeda v utorok  mu  tlmočil poţiadavku obyvateľov na Ţarci, ktorí vyuţívajú detské ihrisko 

pod domom dôchodcov, kde bola prederavená detská šmýkačka. Následne  ešte v utorok večer 

mu volali občania a ďakovali nielen jemu, ale  aj riaditeľovi, ţe šmýkačka  uţ je opravená. 

Mária Badurová, poslankyňa MZ, informovala o parkovisku na ul. Chalupkovej. 

Uviedla, ţe odvtedy,  ako parkovisko vzniklo, tak niektorí vodiči chcú  ísť autom  smerom k bl. 

č. 12 a 13.  Informovala, ţe v  bl. č. 13 býva p. Lysík, ktorý tam dáva rôzne balvany a  skaly, 

čím sa nedá pred blok č. 12  zísť. Poţiadala, aby sa v danej časti buď osadila zákazová 

značka alebo značka,  ţe sa tam jazdiť môţe. Uviedla, ţe v budúcnosti sa mal v danej lokalite 

stavať obchodný dom. Dotazovala sa ohľadne riešenia cestnej komunikácie.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, súhlasil s návrhom p. Badurovej. Informoval 

o námestí a oddychovej zóne, ktorú na Kýčerke urobia.  Uviedol, ţe budú riešiť aj prístupovú 

cestu.  

V závere sa všetkým poďakoval za rokovanie MZ a tieţ komisiám a MR za prípravu  

materiálov, o ktorých môţu na MZ rokovať.  

Nakoľko sa blíţi veľkonočné obdobie, všetkým poprial, aby si oddýchli a strávili tieto chvíle 

so svojimi blízkymi. 

Verí tomu, ţe sa poslanci budú zúčastňovať  na kultúrnych podujatiach, ktorých je v meste 

mnoho /veľkonočný koncert a pod. /. Všetkým sa ešte raz poďakoval a zaţelal príjemný deň.  

 

 

 

Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Ing. Milan Gura, primátor 

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

 

 

 

Ing. Anna Z b o j a n o v á    Ing. Milan G u r a 

prednostka  MsÚ Čadca              primátor mesta Čadca   

             

 

 

 

Ing. František Prívara    Mgr. Martin Klimek  

I. overovateľ               II. overovateľ 

 

       

 

   

 

Zapísala: PhDr. Jana Serafínová 
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