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Z á p i s n i c a 

 

zo 6.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 26. júna 2014 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 22 poslancov. 

 

 

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

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

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

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

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

 

Ing. Milan Gura    - primátor mesta Čadca 

JUDr. Ján Macura    - poslanec MZ 

JUDr. Jozef Pajer    - poslanec MZ 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

Ing. Milan Liščák     - poslanec MZ 

Ing. Ján Drobil     - poslanec MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

Pavol Štrba     - poslanec MZ 

Ing. František Ščury    - vedúci oddelenia ÚP a IČ MsÚ Čadca 

Ing. Mária Goreková    - vedúca oddelenia organizačno  

                                                                       administratívne MsÚ Čadca 
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P r o g r a m : 

 

1/ Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

     voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa  

    zápisnice 

2  Určenie volebných obvodov a počet poslancov v nich pre voľby do obecného 

    /mestského/ zastupiteľstva, ktoré sa budú konať v roku 2014 pre volebné obdobie  

    2014-2018 

3/  Určenia rozsahu výkonu primátora Mesta Čadca na funkčné obdobie rokov 

      2014 - 2018 

4/  Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca a Ceny primátora mesta Čadca v roku 2014 

5/  Informatívna správa o príprave Bartolomejského hodového  jarmoku a 10. ročníka   

     festivalu Drôtománia Čadca 2014 

6/  VZN Mesta Čadca o  sociálnych sluţbách a úhradách za sociálne sluţby 

     v pôsobnosti mesta Čadca        

7/  Predloţenie ţiadosti o   nenávratný finančný príspevok  z Operačného programu  

     Ţivotné  prostredie, Prioritná os 2- Ochrana pred povodňami, OPŢP-PO2-14-1 

8/  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 

9/  Správa o výsledkoch kontroly         

10/ Zmena a Doplnok 2013 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Čadca 

11/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností        

12/ Rôzne  

13/ Záver 
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R o k o v a n i e 

 

6. 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 22 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 JUDr. Jozefa Pajera, 

poslancov MZ Čadca. 

 

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

 

 

K bodu 1) 

Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa 

zápisnice 

  

Overovatelia: Ing. František Prívara 

      JUDr. Jozef Pajer 

Návrhová komisia: Ing. Ján Drobil 

   Ing. Milan Liščák  

 

Pracovné predsedníctvo:  Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca 

   Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca 

   Ing. Rudolf Cyprich, zástupca primátora mesta Čadca 

   Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca 

      Ing. Ján Drobil, poslanec MZ 

      Ing. Milan Liščák, poslanec MZ 

     

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

51/2014 

 

 

K bodu 2) 

Určenie volebných obvodov a počet poslancov v nich pre voľby do obecného /mestského/ 

zastupiteľstva, ktoré sa budú konať v roku 2014 pre volebné obdobie 2014-2018 

 

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

Ing. Peter Glasánk, poslanec MZ, uviedol, ţe sa musí vrátiť o štyri roky späť, kedy na 

MZ  2.7.2010 uzn. č. 102/2010 došlo k schválenej ,,krádeţi“, ktorej postihnutým bol volebný 

obvod č. 3. V tom čase sa ul. Mierová presunula z  obvodu č. 3 do obvodu č. 4.  Týmto si 

navýšil volebný obvod č. 4 počet poslaneckých miest z 11 na 12 poslancov. Nevinne v tom bol 

volebný obvod č. 3, ktorý prišiel o Mierovú ulicu.   Bezdôvodne sa zníţil počet poslancov z 8 

na 7. Volebný obvod  neurobil nič, a  tak svojvôľou vedenia a väčšinou poslancov sa 

schválilo, ţe majú 7 poslancov. Teraz má volebný obvod č. 4 – 12 poslancov. Keby išli do 

absurdity, tak volebný obvod by mal 1 poslanca, volebný obvod č. 2 - 1 poslanca, volebný 
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obvod č. 3 - 1 poslanca a nie je to právne postihnuteľné.  Upozornil, ţe to je  nebezpečné.   Je 

za to, aby sa vrátil počet mandátov do volebného obvodu č. 3, pretoţe nie je ţiadny dôvod, 

aby volebný obvod č. 3 dostal z ôsmych poslancov o jedného menej.  Predloţil návrh na 

zmenu  uznesenia, ktorý  odovzdal návrhovej komisii.  

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, prečítal a odovzdal návrhovej komisii procedurálny 

návrh. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe k danému bodu  bola veľmi rozsiahla 

diskusia, avšak kaţdý má svoj názor. Stotoţňuje sa s Ing. Glasnákom ohľadne počtu 

volebných obvodov, ale to,  čo sa v minulom období stalo, bolo politické rozhodnutie. 

Poţiadal, aby to ostalo tak, ako to bolo prijaté niekedy politickou reprezentáciou. Je toho 

názoru, ţe do budúcna bude dostatok času, aby po vzájomnej dohode, či uţ  zníţili počet 

poslancov alebo upravili  volebné  obvody, pretoţe  si vie  predstaviť, ţe volebný  obvod č. 1, 

ktorý počtom nedosahuje toľko ľudí,  môţe mať viac poslancov, obvod č. 2  môţe mať viac 

poslancov, a tak  práve vtedy by prejavili určitú súdrţnosť mesta  aj s prímestskými časťami, 

ktoré sa veľmi dlho zanedbávali. Poţiadal, aby sa zachoval status, ktorý tu bol doposiaľ. 

Keďţe Ing. Drobil predloţil procedurálny návrh, dal o ňom hlasovať. Poţiadal o podporu 

jeho návrhu, aby  dodrţali ľudský rozmer a nerozbili na konci funkčného obdobia tie veci, 

ktoré nezapríčinili.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe on teda dáva procedurálny návrh, čo 

primátor vzal na vedomie a dal hlasovať o návrhu Ing. Glasnáka, ktorý znie nasledovne:   

Určenie volebných obvodov a počet poslancov v nich pre voľby do obecného /mestského/ 

zastupiteľstva, ktoré sa budú konať v roku 2014 pre volebné obdobie 2014-2018. 

Nahradiť bod B:  

B/  S ch v a ľ u je 

A/ Pre voľby do obecného /mestského/ zastupiteľstva na volebné obdobie 2014-2018 – 4 

(slovom štyri) volebné obvody s celkovým počtom 25 poslancov ( slovom dvadsaťpäť) takto: 

Volebný obvod č. 1 Horelica: počet poslancov 2 (slovom dvaja) 

Volebný obvod č. 2 Čadečka, Milošová, Podzávoz: počet poslancov 4 (slovom štyria) 

Volebný obvod č. 3 Čadca, Drahošanka, Rieka, Vojty: počet poslancov 8 (slovom ôsmi) 

Volebný obvod č. 4 U Hluška, U Sihelníka: počet poslancov 11 (slovom jedenásť) 

Súčasne zrušiť uznesenie č. 102/2010 Zb. zo dňa 2. júla 2010 /poslancami MZ neschválené/. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta, dal hlasovať o procedurálnom návrhu Ing. Drobila. 

B/ S ch v a ľ u je  

Pre voľby do MZ na volebné obdobie 2014-2018 

4 volebné obvody s celkovým počtom 25 poslancov takto: 

Volebný obvod č. 1 – 2 poslanci 

Volebný obvod č. 2 – 4 poslanci 

Volebný obvod č. 3 – 7 poslanci 

Volebný obvod č. 4 – 12 poslanci 

Poslancami MZ schválené.  

Ing. Mária Goreková, vedúca oddelenia, uviedla, ţe do materiálov budú dávať len 

volebné obvody, pretoţe volebné okrsky určuje primátor, čo je 40 dní pred voľbami.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

52/2014 

 

 

 

 

 



 5 

K bodu 3) 

Určenia rozsahu výkonu primátora Mesta Čadca na funkčné obdobie rokov 2014 - 2018 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

53/2014 

 

 

 

K bodu 4) 

Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca a Ceny primátora mesta Čadca v roku 2014 

 

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

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe udelenie Ceny mesta Čadca a Ceny 

primátora mesta Čadca je veľmi dobrým zvykom, ktorí zaviedli a doposiaľ  aj dodrţujú.  

Vyjadril spokojnosť s tým, ţe kultúrna komisia vţdy  zhodnotí  návrhy, ktoré prichádzajú, čo 

je výsledkom ich práce  a ocenenia pre  tých ľudí, ktorých  sme si doposiaľ nevšímali. 

Poďakoval sa predkladateľke za spracovanie materiálu.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

54/2014 

 

 

K bodu 5) 

Informatívna správa o príprave Bartolomejské hodového  jarmoku a 10. ročníka festivalu   

Drôtománia Čadca 2014 

 

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

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe program pripravovali tak, aby vystihoval 

mesto Čadca a aj okresné mesto.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

55/2014 

 

 

 

K bodu 6) 

VZN Mesta Čadca o  sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v pôsobnosti mesta 

Čadca        

 

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

 Ing. Milan Liščák, poslanec MZ, uviedol, ţe sa jedná o dôleţitý materiál. V komisii, 

kde je predsedom, boli prítomní všetci jej členovia a  veľmi podrobne sa  zaoberali danou 

problematikou.  Uviedol, ţe materiál bol pripravený so všetkou zodpovednosťou, v súlade so 

zákonom č.  448/2008 Z. z. o soc. sluţbách. Navrhol daný materiál schváliť.  
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Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, pochválil Ing. Liščáka, ţe urobil niečo, čo sa na MZ 

nerobí. Uviedol, ţe kaţdý prejednaný bod by mal byť prerokovaný v   komisiách a za 

príslušnú komisiu by mal  po predkladateľovi predseda komisie povedať  svoj návrh, či 

s materiálom  súhlasí alebo nie. Ocenil to, čo teraz povedal Ing. Liščák.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

56/2014 

 

 

 

K bodu 7) 

Predloženie žiadosti o   nenávratný finančný príspevok  z Operačného programu Životné  

prostredie, Prioritná os 2- Ochrana pred povodňami, OPŽP-PO2-14-1 

 

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

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe viackrát navštívili ministerstvo ŢP. 

Ohľadne daného projektu mali naposledy jednanie minulý týţdeň. Vyjadril presvedčenie, ţe 

urobia všetko preto, aby peniaze dostali, a tak pomohli  ohrozeným občanom, ktorí sa môţu 

stať obeťou povodní aj  v časti Čadečka a predovšetkým v časti  Rieka.  Poţiadal o podporu 

daného  uznesenia.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

57/2014 

 

 

 

K bodu 8) 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

58/2014 

 

 

 

K bodu 9) 

Správa o výsledkoch kontroly         

 

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

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, poukázal na to, ţe v minulosti športové kluby 

nevyúčtovali  v stanovenom termíne dotáciu, ktorú dostali z Mesta, ale predkladali 

vyúčtovanie  oneskorene. Po prijatých opatreniach a najmä po  kritike sa konečne podarilo, 

ţe všetky kluby, ktoré dotáciu dostali, vyúčtovanie predloţili v termíne. Uviedol, ţe je za to, 

aby sa  toleroval aj  klub CAISSA, ktorý predloţil vyúčtovanie  v pondelok a nie v nedeľu.  

Odporučil správu prijať.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

59/2014 
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K bodu 10) 

Zmena a Doplnok 2013 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Čadca 

 

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

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, vyzdvihol prácu celého oddelenia Ing. Ščuryho, 

pretoţe v ÚP sa veľmi citlivo riešili otázky  centrálnej zóny.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poukázal na lokalitu J. Kráľa, kde sa  v priestore 

kriţovatky  vybuduje cca 120 bytov, čím vznikne ujma na ţivotnom prostredí.  Uviedol, ţe bolo 

povedané, ţe chodníky ostanú nedotknuté a  ihrisko sa postaví v inom priestore. Občania 

s výstavbou súhlasia, ale s tým,  aby sa stavalo na súkromných pozemkoch, ktoré budú 

vykúpené, a tieţ poukázal na  dva rodinné domy, ktoré v danej časti sú.  Ihrisko a chodníky 

ostanú zachované, čím nevzniknú problémy.  To, čo bolo  na premietacom platne nakreslené, 

je zavádzajúce.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe to nie je zavádzajúce.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poukázal na bývalú  jazykovú školu a upozornil, ţe 

 cca  o 2 roky bude poţiadavka na  spojovačku. V diskusnom príspevku tieţ poznamenal, ţe 

trasa chodníka je v skutočnosti iná, ako je v schválenom Zmene a doplnku. Uviedol, ţe ihrisko 

tam neostane, pretoţe budova zasahuje aj do pozemkov mesta, tzn. ţe poslanci moţno zajtra, 

pozajtra alebo  o rok budú hlasovať o tom, aby tento pozemok odpredali. Upozornil, ţe to,  čo 

bolo povedané, nie je  presne nakreslené.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, poţiadal o premietnutie pôvodného územného 

plánu. Uviedol, ţe chodník /spojnica/  medzi cestou 1/11 a ul. J. Kráľa je vidieť. Poukázal na 

polyfunkčnú /fialovú/ plochu,  v akom   rozsahu je navrhnutá v doteraz platnom územnom 

pláne. Poznamenal, ţe je v záujme mesta, aby nezaťaţovali sídlisko Ţarec - ul. J. Kráľa 

automobilovou dopravou, pretoţe tam je zlá dopravná situácia. Z toho dôvodu preorientovali 

zjazdy, parkovanie a  statickú dopravu na stranu cesty 1/11, čo je aj dôvodom malého posunu 

budovy do ul. J. Kráľa, avšak rozsah záberu je rovnaký, ako bol doposiaľ v platnom územnom 

pláne. Ohľadne zachovania chodníkov uviedol, ţe línia vstupov zo strany existujúcich 3-4 

blokov, ktoré sú pod ul. J. Kráľa ostáva zachovaná a napojenie na centrum mesta smerom 

k Bille bude zachované. Upozornil, ţe trocha sa  bude musieť chodník  prispôsobiť  danému 

stavu.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe vylepšili situáciu platného územného 

plánu  v danej lokalite, ako je doposiaľ. Ak by pustili výstavbu v takom rozsahu, ako to bolo 

predtým, tak v tom prípade by to bolo zle. Nevidí ţiadnu obavu. Ide o vylepšenie celej lokality.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe on nie je proti výstavbe, ale je za to, aby 

sa stavalo na súkromných pozemkoch.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe  majú zakreslenú výstavbu rôznych iných 

budov na súkromných pozemkoch, pretoţe to je materiál, ktorý je platný cca 50 rokov.   

V územnom pláne z roku 1993 je polovica vecí  na súkromných pozemkoch. Uviedol, ţe  práca 

oddelenia Ing. Ščuryho bola výborná. Poznamenal, ţe územný plán sa prijíma VZN, 3/5 

väčšinou všetkých prítomných  poslancov. Ide o zákon, ktorý bude platiť. 

V závere poţiadal o podporu daného územného plánu.    

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

60/2014 
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K bodu 11) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností        

 

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

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe pribliţne 60 % občanov chodí denne  

schodmi pri Pokroku  do druhej časti mesta a odrazu sú  zo dňa na deň  uzatvorené. Vzniká 

tak šum, ţe schody budú  zrušené. Dotazoval sa, prečo tam nebola osadená tabuľa o tom, ţe 

schody budú dočasne odstavené  z dôvodu rekonštrukcie.  

Ďalej poukázal na to, ţe mesto predáva pozemok – pri bývalom  Pokroku, s čím súhlasí, ale 

primátor mu nedal uspokojivú odpoveď,  ţe to nie je uzatvorené. Uviedol,  ţe to je stále 

uzatvorené, sú tam mechanizmy, tzn., ţe daná firma ešte pozemok nemá a uţ sa tam robí.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, aby neohrozovali ľudí, tak  firma má  

povolenie, ţe  areál môţu ohradiť.   

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe sa  robí na pozemku, ktorý teraz 

predávame.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta,  uviedol, ţe  ide o obchádzku len 50 m okolo Billy. 

Občania musia byť trpezliví, pretoţe o mesiac bude  v danej lokalite  normálne prechodný 

chodník s opraveným zastrešením,  za čo by mesto zbytočne vynaloţilo peniaze.  

V závere uviedol, ţe všade, kde budujú parkoviská a pod., sú osadené tabule s upozornením, 

resp. ospravedlnením, bohuţiaľ na súkromných investorov nedohliadli. Zobral na vedomie, čo 

povedal Ing. Glasnák.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

61-62/2014 

 

 

 

K bodu 12) 

Rôzne 

Pavol Štrba, poslanec MZ, vyjadril poďakovanie vedeniu mesta a všetkým, ktorí sa 

podieľali na príprave projektu proti povodniam.  

Upozornil na to, ţe ešte mnoho občanov nie je napojených na kanalizáciu. Prijalo sa VZN a je 

to aj zo zákona, ţe občania musia byť na kanalizáciu napojení.  Dotazoval sa u primátora, či 

budú vyzývať občanov, aby sa na kanalizáciu pripojili.  

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, ţe v časti u Gáboreho je prečerpávačka na 

kanalizáciu. Ak sa v zimnom období začne topiť sneh alebo prší, tak prečerpávačka nestíha.  

Uviedol, ţe tam  zatápa nielen  celé územie, ale aj  rodinný dom, ktorý si rekonštruujú. 

Poţiadal primátora, aby v SeVaKu vzniesol túto námietku a zvýšili kapacitu prečerpávačky.   

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, ohľadne malého obchvatu vzniesol rozhorčenie 

najdotknutejších občanov. Dúfal, ţe sa spolu s občanmi bude tešiť, kedy bude obchvat 

dokončený.  Nie je tomu tak, odkedy sa začala budovať protihluková stena, ktorá delí 

prístupovú časť od mesta a novú autobusovú zastávku.  Uviedol, ţe existujú plány, o ktorých 

ho dotknutí občania informovali, ţe ich  aj videli, kde táto časť bola riešená  omnoho 

estetickejšie a účelnejšie.  

Poznamenal, ţe tam je vysoká protihluková stena, ktorá  odhlučňuje časť, kde nie sú domy 

a tie domy, ktoré sú bliţšie k ceste, tak tie sú úplne odkryté aţ  po krčmu u Šimka.  Je toho 

názoru, ţe daná protihluková stena by tam asi ani nemala byť. Mohli tam  radšej pouţiť 

nejaké iné panely alebo  priehľadné sklá.  Bolo by vhodné do budúcna  uvaţovať aj 

o bezpečnosti občanov, pretoţe tam bude autobusová zástavka. Poţiadal primátora, aby sa 
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s tým niečo robilo,  prípadne navrhol  vyzvať zhotoviteľov, pretoţe sú veľmi ,,vášnivé“ 

diskusie od obyvateľov v danej lokalite.   

Ďalej poukázal na MPS, ktorý spravuje detské ihriská. Uviedol, ţe si všimol, ţe na detských 

ihriskách na Ţarci nie je informácia – Zákaz fajčiť. Poznamenal, ţe bol na sídlisku  Kyčerka, 

kde  na ihrisku táto informácia – ako sa správať na ihrisku - je uvedená. Poţiadal, či by bolo 

moţné aj na Ţarci osadiť tabuľu - Zákaz fajčiť.  

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, sa poďakovala za aktivity, ktoré sa robia na 

sídlisku Kyčerka  /parkoviská, oprava ciest a pod./. Poďakovala sa tieţ za umiestnenie 

retardérov na ul. Rázusovej, ktoré  boli umiestnené v piatok, avšak   v  sobotu  uţ  boli 

zdemontované. 

Ďalej sa poďakovala MsP za operatívne jednanie, pretoţe vţdy,  keď ich potrebujú v DK, tak 

sú k dispozícii. Taktieţ im vyslovila pochvalu za to, ţe  pri roznášaní materiálov na MZ  

sa vţdy pýtajú, či nie sú nejaké kolízne situácie, ktoré  by bolo potrebné riešiť.  

V závere uviedla, ţe na Matičnom námestí je socha P. Jilemnického,  ktorá je neoznačená.   

Poukázala na to, ţe v tomto období tam  chodí mnoho turistov, ktorí sa pýtajú, o koho sa 

jedná. Bolo by vhodné tam dať tabuľu, ţe sa jedná o spisovateľa a uviesť aj jeho meno.   

 JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, poţiadal o vykosenie trávy v časti U Nemčáka 

a zároveň poţiadal o zhrabanie trávy povedľa potoka v miestnej časti na Brehu alebo U 

 Beleša.  Poţiadal o dokosenie časti Horelica.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ,   sa vrátil  k rokovaciemu poriadku, k situácii, ktorá 

vznikla, ţe nie  kaţdý poslanec môţe dať procedurálny návrh, o tom sa musí hlasovať. Je toho 

názoru, ţe by sa to  malo v rokovacom poriadku upresniť, aby nedošlo k zneuţitiu. Jedná sa 

o váţny inštitút, ktorý by sa mal pouţiť len niekedy, čím by sa vyhli zbytočným kolíziám.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe sa nebráni tomu, aby sa vykonali zmeny 

v rokovacom poriadku, avšak iniciatíva je potrebná aj zo strany poslancov. Vyzval všetkých, 

ktorí by sa chceli podieľať na zmene rokovacieho poriadku.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe poslanci pred cca dvoma mesiacmi  na  

MZ  schvaľovali nadbytočný majetok ohľadne bytov a tieţ vie,  ţe je o tom v kuloároch 

diskusia. Dal si urobiť, koľko sa platí za  m
2
 garsónky -  tej, čo sa predáva. Uviedol, ţe to je 

neúmerne drahé. Je to hanba pre MZ, čoho sa poslanci moţno  v nevedomosti, v  

neprepočítaní dopustili.  Výkrikom je budova  na ul. Májovej. Upozornil,  aby nedopadla tak, 

ako dopadol hotel Husárik, keď sme z toho chceli mať veľa peňazí, ale nakoniec sme z toho 

nemali nič. Je za to, aby sa k tomu vrátili, pretoţe to je hanba pre MZ.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe o tom diskutovali mnohokrát. Na 

septembrovom MZ bude musieť byť korektúra a predloţia nové návrhy. Je  toho názoru, ţe 

boli odtrhnutí od akejkoľvek reality s nehnuteľnosťami v meste Čadca.  

Ohľadne poţiadavky JUDr. Macuru,  uviedol, ţe dá veľký dôraz na to, aby kosenie prebiehalo 

včas a aby deti v najviac postihnutých  lokalitách, ako je Kyčerka, Ţarec, netrpeli alergiami. 

Po rozhovoroch s doktormi a mnohými alergológmi  vie, ţe vítajú v prvom rade kosenie tých 

lokalít,  ktoré sú najviac zaťaţené alergiami. Cestu, ktorú spomínal JUDr. Macura má 

v správe SSC, avšak dá osobne vedieť o kosení niektorých  úsekov nielen na Horelici, ale aj 

v iných priľahlých oblastiach.  

K podnetu Mgr. Strýčkovej ohľadne retardérov uviedol, ţe úloha zabezpečiť bezpečnosť 

občanov mesta  je jasná, a preto na ul. Rázusovej  budú osadené nielen  retardéry, ale bude aj 

navýšený chodník a  tieţ namontujú zábradlie tak, aby deti od septembra nastúpili do školy uţ 

na zabezpečenej ulici. Uviedol, ţe pokiaľ ešte raz v danej lokalite  zoberú gumený retardér, 

tak tam osadia trvalý retardér, aby zabezpečili bezpečnosť deti. 

Ohľadne označenia  P. Jilemnického uviedol, ţe aj DK môţe takúto aktivitu vyvinúť a  

zároveň dodal, ţe  sa  s Mgr. Strakovou  dohodne na označení spisovateľa.  K umiestneniu P. 

Jilemnického  uviedol, ţe s tým budú musieť niečo robiť, pretoţe  to je nemiestne a nechutné.  
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Informoval, ţe uţ jednal na VÚC, aby daný spisovateľ bol na mieste, kde patrí. Je toho 

názoru, ţe kniţnica by mohla byť tou lokalitou, kde by P. Jilemnický mohol byť umiestnený. 

Pamätníci Čadce a odborníci na kultúru, s ktorými sa stretáva, povaţujú  miesto, kde je teraz 

umiestnený  P. Jilemnický, za  dehonestujúce.  

K podnetu Mgr. Klimeka ohľadne obchvatu uviedol, ţe je  problém s krčmou. Poznamenal, ţe 

tam aj s Ing. Ščurym bol mnohokrát. Majiteľka krčmy budovu odmietala predať. Teraz však 

stanovisko zmenila. Jednajú so SSC, ale nemôţu všetko ovplyvniť. Majú poţiadavky aj na 

zlepšenie niektorých úsekov, ale je to ,,beh na dlhé trate“.  Nie je to vecou Mesta. Uviedol, ţe 

komunikácia medzi SSC a zhotoviteľom je na bode mrazu.  V prípade záujmu sa neskôr môţu 

opýtať aj Ing. Ščuryho, čo v  danej veci robia, na čo určite rád odpovie.  

Ohľadne fajčenia na detských ihriskách uviedol, ţe na verejných priestranstvách je zákaz 

fajčenia.   Poznamenal, ţe momentálne prebieha rekonštrukcia a úprava všetkých detských 

ihrísk,  tzn., ţe sa tam dá  označenie – Zákaz fajčiť, čo je však nad rámec zákona, pretoţe na 

verejných priestranstvách  sa fajčiť nemôţe, len na miestach na to určených  určených.  

Na margo poslanca Štrbu v súvislosti s napojením sa na kanalizáciu uviedol, ţe s tým  má   

problém nielen naše mesto, ale aj ostatné obce. Občania, ktorí kanalizáciu chceli, sa teraz 

nepripájajú.  Aj štát bude musieť  vziať do rúk  represívne mechanizmy, pretoţe vzniká spor, 

kto má daný problém riešiť. Je toho názoru, ţe štát a odbory na to určené by mali v danej veci 

zasiahnuť. Kaţdopádne budú vyzývať občanov, aby sa na kanalizáciu pripájali a aby vyuţili 

tú moţnosť, ţe Kysuce sú odkanalizované.  

V závere sa poďakoval za obdobie, ktoré tu spoločne  strávili a poprial všetkým, aby nabrali 

novú energiu a mnoho síl. Všetkým zaţelal prijemné preţite dovolenkového obdobia. 

Uviedol, ţe v meste sa koná mnoho akcií, na ktorých sa zúčastňuje len málo poslancov. 

Poţiadal, aby sa zúčastňovali daných podujatí viacerí poslanci a zaujímali sa o dianie 

v meste.   

 

 

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    JUDr. Jozef Pajer   

I. overovateľ               II. overovateľ 

 

       

 

   

 

Zapísala: Mgr. Jana Serafínová 
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