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Z á p i s n i c a 

 

zo 4.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 26. mája 2011 o 10.00 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 24 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: prednostka MsÚ, vedúci oddelení MsÚ Čadca,  riaditelia 

riadených príspevkových organizácií mesta Čadca, zástupcovia médií, kronikárka mesta, 

občania. 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

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

 

 

 

 

Ing. Milan Gura    - primátor Mesta Čadca 

JUDr. Ján Macura    - poslanec MZ 

František Kučák    - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

Mgr. Eduard  Gábriš    - poslanec MZ 

Mgr. Jozef Pajer    - poslanec MZ 

Ing. Vladimír Hruška    - poslanec MZ 

Oľga Kostková    - poslankyňa MZ 

PaedDr. Mária Blendovská   - poslankyňa MZ 

MUDr. Anna Korduliaková   - poslankyňa MZ 

Ing. Ľubomír Vojár PhD.    - vedúci oddelenia 

Ing. Boţena Cvečková   - vedúca oddelenia  

JUDr. Jozef Pikuliak    - občan 
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P r o g r a m : 

 

1/  Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

     overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice 

2/  Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Čadca fotografovi  

     a dokumentaristovi Karolovi Kállayovi   

3/  Informatívna správa o činnosti Mestského hasičského zboru  mesta Čadca za rok   

    2010 

4/  Návrh na odstúpenie člena z komisie MZ v Čadci 

5/  Návrh na zaradenie členov do komisií MZ v Čadci 

6/  Vyhodnotenie zimnej údrţby 2010/2011    

7/  Efektívne nakladanie s biologicky rozloţiteľnými odpadmi zo záhrad, ktoré vznikli na  

     území mesta Čadca 

8/  Návrh doplnku č. 1  VZN Mesta Čadca  o tvorbe, údrţbe a ochrane zelene v meste  

      Čadca číslo 58/2007 

9/  VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za  

      opatrovateľskú sluţbu 

10/ Zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca 

11/ Zverenie zhodnotenia majetku mesta do správy príspevkovej organizácie KIC  

      mesta Čadca   

12/ Návrh na zloţenie redakčnej rady mestských novín ČADČAN 

13/ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 /stiahnuté z rokovania/ 

14/ Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia za obdobie rozpočtového  

      provizória v roku 2011 

15/ Informatívna správa o vykonanej I. zmene rozpočtu 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 prítomných poslancov MZ Čadca, 

prizvaných a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol: MUDr. Jána Koţáka  a Ing. Rudolfa 

Cypricha, poslancov MZ Čadca. 

 

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

 

 

K bodu 1) 

Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa 

zápisnice 

 

Overovatelia:  MUDr. Ján Koţák   

                    Ing. Rudolf Cyprich 

 

 Návrhová komisia: Ing. Milan Liščák 

                 Mgr. Michal Duraj 

 

Pracovné predsedníctvo:  Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca 

      Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca 

  Ing. František Prívara, zástupca primátora Mesta Čadca 

                                                 Ing. Rudolf Cyprich, zástupca primátora Mesta Čadca 

 Ing. Milan Liščák, poslanec MZ 

               Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ 

 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, stiahol bod č. 13 - Plán kontrolnej činnosti 

na II. polrok 2011. Uviedol, ţe po spoločnej dohode s JUDr. Klučkom sa uvedený bod  

predloţí na júnovom MZ.    

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

72/2011 

 

 

K bodu 2)  

Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Čadca fotografovi a dokumentaristovi 

Karolovi Kállayovi   

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

73/2011 
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K bodu 3) 

Informatívna správa o činnosti Mestského hasičského zboru  mesta Čadca za rok  2010 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

74/2011 

 

 

K bodu 4 ) 

Návrh na odstúpenie člena z komisie MZ v Čadci 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

75/2011 

 

 

K bodu 5) 

Návrh na zaradenie členov do komisií MZ v Čadci 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 5 zápisnice 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

76/2011 

 

 

K bodu 6) 

Vyhodnotenie zimnej údržby 2010/2011    

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

77/2011 

 

 

K bodu 7) 

Efektívne nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi zo záhrad, ktoré vznikli na  

území mesta Čadca 

 

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

 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, sa informoval, či sa biokompostéry budú 

prideľovať aj občanom, ktorí sú majiteľmi chát  a záhrad v Bukove. 

Ing. Ľubomír Vojár, vedúci oddelenia ţivotného prostredia a odpadového 

hospodárstva MsÚ Čadca, uviedol, ţe  pri prideľovaní biokompostérov sa počíta  s tými 

občanmi, ktorí majú nehnuteľnosť alebo sú majiteľmi záhrad na území mesta Čadce. Jedná sa 

o odpady, ktoré vznikajú na území mesta Čadce.   

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, sa dotazoval, akým spôsobom bude mesto 

informovať občanov o schválení uvedeného bodu.  

Ing. Ľubomír Vojár, vedúci oddelenia ţivotného prostredia a odpadového 

hospodárstva MsÚ Čadca, uviedol, ţe  občanov budú informovať prostredníctvom médií.  
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Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, sa informoval ohľadne spôsobu priraďovania 

biokompostérov. 

Ing. Ľubomír Vojár, vedúci oddelenia ţivotného prostredia a odpadového 

hospodárstva MsÚ Čadca, uviedol, ţe momentálne sa biokopostéry budú prideľovať podľa 

poradia. Za účelom zbytočného navýšenia nádob  a zaťaţenia rozpočtu sa v prvej fáze 

zakúpilo 1000 biokompostérov. V prípade väčšieho  záujmu občanov je moţné vyuţívať aj 

napr.  enviromentálny fond, tzn.,  ţe by Mesto  pristúpilo ku  hľadaniu  iných finančných 

prostriedkov.    

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

78/2011 

 

 

K bodu 8) 

Návrh doplnku č. 1  VZN Mesta Čadca  o tvorbe, údržbe a ochrane zelene v meste  Čadca 

číslo 58/2007 

 

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

 

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe v predloţenom materiáli  v Čl. 2 

Starostlivosť o zeleň  by  v poslednej triede  bolo vhodné doplniť počet kosieb, tak ako to je 

uvedené aj v predchádzajúcich triedach. Ďalej uviedol, ţe nakoľko sa na sídliskách zníţil 

počet kosieb z 3 na 2, dotazoval sa,  či nie je moţnosť  zvýšenia kosieb na počet 3. Uviedol, ţe 

v minulosti boli 4 kosby, a aj tak sa občania sťaţovali, ţe to na niektorých plochách bolo 

nepostačujúce. V prípade plôch na sídliskách sa dotazoval, aká je finančná čiastka jednej 

kosby.    

Ing. Ľubomír Vojár, vedúci oddelenia ţivotného prostredia a odpadového 

hospodárstva MsÚ Čadca, poznamenal, ţe na jednu kosbu je vynaloţených  pribliţne  24 tis. 

EUR. Z dôvodu zníţenia rozpočtu z pribliţne  70 tis. EUR na 49 tis. EUR to vychádza na 2 

kosby.  Poznamenal, ţe sa jedná o minimálny počet kosieb.  Uviedol, ţe po rozhovore 

s riaditeľom MPS vie, ţe hľadajú rezervy, aby  sa zrealizovali 3 kosby. V závere dodal, ţe pri 

zmene rozpočtu sa budú  určite hľadať finančné prostriedky, aby boli minimálne 3 kosby.    

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

79/2011 

 

 

K bodu 9)       

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

 opatrovateľskú službu 

 

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

      

 MUDr. Anna Korduliaková, poslankyňa MZ, uviedla, ţe v predloţenom uznesení jej nie je 

zrejmé  v bode B/ Schvaľuje, č. 2 - Úhradu za 1 hodinu a deň poskytovania opatrovateľskej 

sluţby vo výške 0,8 €/ hod.    

Ing. Boţena Cvečková, vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravia, bývania 

a podnikateľskej činnosti MsÚ Čadca,, uviedla, ţe úhrada je za deň a hodinu.  Poznamenala, 

ţe ak by bola za deň poskytovaná opatrovateľská sluţba 2 hodiny, jednalo by sa o úhradu vo 

výške 1,6 EUR/deň krát 5  alebo 20  pracovných dní, podľa počtu odpracovaných dní.   
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Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

80/20111 

 

 

K bodu 10)       

Zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca 

 

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

           Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

81/2011 

 

 

K bodu 11)       

Zverenie zhodnotenia majetku mesta do správy príspevkovej organizácie KIC  

mesta Čadca   

 

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

           Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

82/2011 

 

 

K bodu 12) 

Návrh na zloženie redakčnej rady mestských novín ČADČAN 

 

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

 

Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ, navrhol  stiahnuť Mgr. Petra Bernáta  z redakčnej 

rady mestských novín ČADČAN /poslancami MZ schválené/.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, podporil návrh Mgr. Gábriša. Ako dôvod 

uviedol, ţe Mgr. Bernát pôsobí ako šéfredaktor Ozveny Čadce.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

83/2011 

 

 

K bodu 13) 

Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia za obdobie rozpočtového  

 provizória v roku 2011 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

84/2011 
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K bodu 14) 

Informatívna správa o vykonanej I. zmene rozpočtu Mesta Čadca 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

85/2011 

 

 

K bodu 15) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností         
 

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

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Vincent Gábriš, Čadca, Palárikova 2025/79 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, z dôvodu nových skutočností uvedený 

materiál stiahol z rokovania MZ. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

86 -96/2011 

 

 

K bodu 16) 

Rôzne 

Oľga Kostková, poslankyňa MZ, uviedla, ţe dostala list od občanov, ktorí moţno 

dostali aj poslanci z volebného obvodu č. 4.  Uviedla, ţe na mieste, kde sa vybudovalo 

v minulosti  detské  ihrisko chýbajú lavičky. Poznamenala, ţe sa jedná o opravenú poţiadavku 

občanov, pretoţe ku kaţdému ihrisku patria aj lavičky. Poţiadala, aby sa lavičky doplnili aj 

na ostatné ihriská.  Tieţ upozornila na nedostatok  smetných košov.   

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  dal pokyn, na základe ktorého 

MPS kontroluje všetky ihriská. Poznamenal, ţe sa pripravuje revitalizácia všetkých detských 

ihrísk.  

František Kučák, poslanec MZ, predniesol v písomnej podobe svoje poţiadavky. Na 

základe pripomienok od občanov poţiadal o prehodnotenie potreby zákazov zastavenia na 

sídlisku Ţarec,  ul. A. Bernoláka v dobe mimo zimnej údrţby.  Poznamenal, ţe sú tam 

problémy s parkovaním.  Ďalej poţiadal, aby sa vypracovala pre kompetentné orgány ţiadosť 

o zmenu nastavenia semaforu pre chodcov na kriţovatke pred Tescom, nakoľko chodci 

nestihnú počas zelenej  prejsť cez prechod pre chodcov. Uviedol, ţe sa od svojej známej  

dozvedel, ţe policajti namiesto toho, aby daný problém určitým spôsobom riešili,  dali jej 

dcére pokutu. 

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  na všetky písomne predloţené 

poţiadavky bude poslancovi odpovedané. Uviedol, ţe niektoré veci uţ sú v riešení a ostatnými 

sa budú taktieţ zaoberať. Nie je však všetko v právomoci mesta. Uviedol, ţe budú interpelovať 

políciu, aby zaujala stanovisko.   

 JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, tlmočil poţiadavky občanov Horelice. Prvá 

poţiadavka je od J. Kubicu a spol., v časti U Lemeši, kde poţiadali o vyspravenie   plechov 

prekrytia na cestnej komunikácii, aby nedošlo k úrazu. Druhá  poţiadavka bola smerovaná od 

p. Hermana, z časti U Veščáry,  ktorý poţiadal o vyspravenie  panelu na cestnej komunikácii, 

ktorý je zlomený.  
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Ing. Vladimír Hruška, poslanec MZ, poukázal na prístupovú cestu v areáli Agrostavu.  

Uviedol, ţe s jedným majiteľom pozemku sa stále nedá dohodnúť. Poţiadal primátora, aby si 

to vzal za svoje.  Uviedol, ţe p. Holúbek obišiel všetky firmy, ktoré tam sú a cestu ide uzavrieť.  

Poznamenal, ţe podľa vyjadrení p. Holúbka sa tam  od 1.6.2011 uţ nedostanú. Apeloval, aby 

p. Holúbka pozvali na rokovanie na MsÚ  s tým, ţe by boli ochotní prísť aj  podnikatelia, 

ktorých sa to týka, aby sa uvedený problém vyriešil.    

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

zaoberajú uţ od januára. Poznamenal, ţe p. Holúbek uţ bol na MsÚ pozvaný, uvedenou vecou 

sa zaoberá aj Ing. Cyprich. Uviedol, ţe s p. Holúbkom bude jednať a informovať Ing. Hrušku.   

Mgr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, ţe na mesto bol adresovaný list   od občanov 

v časti U Krasňana, ktorý dostal aj on. Informoval, ţe zo zadnej časti tam jazdia autá po 

panelovej ceste, z ktorej sa práši. Poznamenal, ţe v minulosti bola cesta polievaná.  Navrhol 

v letných mesiacoch cestu polievať alebo ju vyčistiť, aby sa predišlo tvorbe prachu.   

MUDr. Anna Korduliaková, poslankyňa MZ, predloţila primátorovi v písomnej 

podobe interpelácie poslancov a   občanov  z  osady Rieka a Kýčera.  

PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ, poţiadala, aby sa pozornosť venovala aj 

cestám v Bukove, kde v dvoch pľacoch nie je na cestách  ţiadny koberec. Uviedla, ţe 

obyvatelia danej časti  si  ţiadosť na MsÚ podali.   

JUDr. Jozef Pikuliak, sa poďakoval za moţnosť vystúpiť. Uviedol, ţe v súčasnosti 

pôsobí ako predseda šachového klubu CAISSA Čadca. Informoval, ţe so šachom začínal  na 

gymnáziu. Šachy znamenajú veľa pre tých, ktorí ich hrajú.  Uviedol, ţe on hral aj futbal, 

stolný tenis, ale skončil pri šachu. Hrával na majstrovstvách sveta za dorastencov. Prešiel 

časť Európy. Hral turnaje  v Maďarsku, Juhoslávii, v Poľsku atď.., a to je motív, prečo sa 

v danej veci angaţuje. Uviedol, ţe do roku 1989 bol systém fungovania športu iný. Po roku 

1990 sa to radikálnym spôsobom zmenilo. Teraz sa hľadá cesta ako šport oţiviť. Uviedol, ţe 

o danej problematike diskutovalo aj na komisii. Bude sa snaţiť svoj názor publikovať, 

informovať o tom, ako by mal šport aj samospráva fungovať. Uviedol, ţe šport je významný 

fenomén a šach medzi ne patrí. Poznamenal, ţe snahou je, aby šachy znamenali zábavu, šport 

aj vzdelanie pre deti. Existuje mnoţstvo štúdií o tom, ţe šachy podporujú rozvoj inteligencie 

a ţe výsledky vo vzdelávaní detí pri šachoch sa prejavia pomerne rýchlo.  Skúsenosti s tým, 

ako deti dostať do škôl sú rôzne. Poukázal na Liptovskú  šachovú školu. Uviedol, ţe 

spolupracujú s Beskytskou šachovou školou, ktorá je najlepšia v ČR.  Následne rozdal 

informačné letáky  o tom, akým spôsobom chcú dostať šachy do škôl. Jedná sa o leták, ktorým 

rozbiehajú projekt – Šach do škôl. Uviedol, ţe  Čadca je  majstrom Slovenska  v druţstvách, 

čo je historický úspech. V súvislosti s tým, ţe Čadca je majstrom Slovenska, čo je 

porovnateľné s futbalom, poţiadal o ochotu  a záujem pri financovaní. Čadca môţe súťaţiť v 

európskom pohári šachu. Uviedol, ţe minulý rok   európsky pohár šachu hralo 47 muţstiev 

z celej Európy, kde sa stretávajú významné mestá. Je toho názoru, ţe by mohol byť záujem zo 

strany mesta, aby Čadca mohla byť na Slovensku aj v  Európe  vedľa takých miest ako je 

Stockholm, Oslo, Moskva, atď... Uviedol, ţe to nie je tak finančne náročné, ako pri iných 

športoch.  Je toho názoru, ţe pri vzájomnej súčinnosti sú schopní dostať Čadcu a Kysuce do 

európskeho – svetového  povedomia.  Uviedol, ţe  rozhodnutie, či sa prihlásime do uvedenej 

súťaţe, je potrebné urobiť do 31.06 2011. Jedná sa o týţdňový  turnaj, ktorý sa bude hrať 

v Slovinsku. Poţiadal mesto o finančnú podporu, aby mohli šachy a Čadcu prezentovať 

v Európe a na Slovensku.  Uviedol, ţe máme najviac majstrov Slovenska, a to hlavne medzi 

deťmi. Momentálne je majstrom Slovenska dospelých  Marián Jurčík, ktorý bol pribliţne 5-

násobný majster Slovenska dorastencov. Ďalej spomenul Jozefa Straku, ktorý je rovnako 

majster Slovenska vo vekových kategóriách. Medzi dievčatami  spomenul  Andreu 

Briestenskú, ktorá je aktuálnou  majsterkou Slovenska.  Uviedol, ţe uvedení šachisti sa 

zúčastňovali ME a sveta. Je toho názoru, ţe na Slovensku neexistuje taký šport, ktorý by tak 
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významne prezentoval Kysuce a Čadcu. Sme majstri na Slovensku, v Európe, v druţstvách, 

v jednotlivcoch.  Uviedol, ţe za 2 500 EUR sa to zvládnuť nedá. Poţiadal o podporu z mesta, 

aby si mohli zachovať  uvedenú úroveň,  aby  o tri roky mohli mať ďalších majstrov. 

Poukázal,  ţe šachy  sú tieţ  výbornou náhradou za iné aktivity. Uviedol, ţe iné športy majú 

podporu cez CVČ, ale  šachy ju nemajú. Poznamenal, ţe sa informoval  v CVČ, či je ochotné 

podporiť šachy v školách, avšak je tu poţiadavka, aby Mesto zmenilo rozpočet a uvoľnilo 

finančné prostriedky pre  CVČ aj pre deti, ktoré budú v šachových krúţkoch na školách.   

 V závere uviedol, ţe uvedené veci môţu znamenať významné meno Čadce na Slovensku, 

v Európe a tieţ môţu znamenať širokú základňu a podporu  šachu v  školách.   

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe sa k danej téme vrátia v júnovom 

MZ.  Uviedol, ţe mesto podporuje šach čiastkou  2 500 EUR a tieţ  poskytuje priestory. 

Poznamenal, ţe na  predloţenom propagačnom materiáli by bolo vhodné umiestniť  znak 

mesta.  

JUDr. Pikuliak uviedol, ţe to musel zaplatiť z vlastných fin. prostriedkov a bol by rád, 

keby sa mesto podieľalo na základoch.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe podpora je  aj od poslancov aj od 

vedenia.  

 

 

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                    primátor Mesta Čadca   

             

 

 

 

MUDr. Ján Kožák                   Ing. Rudolf Cyprich 

I. overovateľ           II. overovateľ   

   

 

 

 

 

Zapísala:  

Mgr. Jana Serafínová 

 

 


