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Z á p i s n i c a 

 

z 5.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 26. septembra 2008 o 10.00 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 24 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ, zástupkyňa prednostu MsÚ, vedúci oddelení 

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

Čadca, zástupcovia médií a občania mesta. 

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

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

 

 

Ing. Milan Gura    - poslanec MZ 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

Jozef Beleš     - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Marec    - poslanec MZ 

Ing. Ján Klučka    - poslanec MZ 

Ing. Peter Krkoška    - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

Pavol Štrba     - poslanec MZ 

Ing. Štefan Holeščák    - poslanec MZ 

Ing. František Prívara   - poslanec MZ 

Mgr. Tomáš Urbaník    - poslanec MZ 

Mgr. Marián Fúrik    - poslanec MZ 

JUDr. Ján Macura    - poslanec MZ 

RNDr. Anna Belousovová   - poslankyňa MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

Ing. Anna Zbojanová    - hlavná kontrolórka 

Mgr. Pavol Pánis    - vedúci oddelenia 

Ing. František Ščury    - vedúci oddelenia 

Ing. Jozef Vraţel    - primátor mesta Čadca 

Ing. Ján Husár    - prednosta MsÚ 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)  Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát v MZ. 

 (3)  Informatívna správa o zavedení eura v podmienkach Mesta Čadca.  

 (4)  Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu Mesta Čadca k 31. 7. 2008. 

 (5)  Informatívna správa o postupe pri zriadení mestského televízneho systému. 

 (6)  Dôvodová správa o vstupe Mesta Čadca do spoločnosti DECORA s. r. o. odkúpením 

        obchodného podielu. 

 (7)  „Kúpaliská, ktoré spája nie len chodník cez Javorníky“ – predloţenie ţiadosti o NFP 

        v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 200-2013. 

 (8)  Schválenie trhového poriadku pre trhovisko Čadca – Palárikova ul. 99. 

 (9)  Správa o plnení uznesení MZ za I. polrok 2008. 

(10) Petícia občanov proti umiestneniu čerpacej stanice PHM v areáli firmy TODAKO. 

(12) Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. 

(13) Rôzne: Ţiadosť Ing. Petra Glasnáka, poslanca MZ Čadca, o vydanie zvukového  

        záznamu z rokovania MZ Čadca. 

(14) Záver. 

 

 

 
 

R o k o v a n i e 

 

5. 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 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  Mgr. Martina Klimeka  a Ing. Štefana Holeščáka, 

poslancov MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Bc. Janu Serafínovú, pracovníčku MsÚ Čadca.           
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K bodu 1) 

Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva       

 a overovateľov zápisnice 

Overovatelia: Mgr. Martin Klimek 

        Ing. Štefan Holeščák 

 

       Návrhová komisia: MUDr. Jozef Marec  

      Mgr. Viera Strýčková 

 

Stála členka pracovného predsedníctva: RNDr. Anna Belousovová 

Pracovné predsedníctvo: Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca 

     Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca 

 MUDr. Jozef Marec 

     Mgr. Viera Strýčková 

 

  

K bodu 2) 

Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát v MZ    

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

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca privítal náhradníka Ing. Vladimíra Hrušku za 

poslanca Mestského zastupiteľstva Čadca, ktorý zloţil slávnostný sľub. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

99/2008 

 

 

K bodu 3) 

Informatívna správa  o zavedení eura v podmienkach Mesta Čadca 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

100/2008 

 

 

K bodu 4)  

Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu Mesta Čadca k 31. 7. 2008 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.  

                                                                       101/2008  

 

 

K bodu 5) 

Informatívna správa o postupe pri zriadení mestského televízneho systému 

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

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa  dotazoval aký bude rozpočet v konečnej fáze 

realizácie mestskej televízie. 

Mgr. Pavol Pánis, vedúci oddelenia, poznamenal, ţe rozpočet by mal byť pribliţne 5,2 

mil. Sk. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe všetky etapy na spustenie mestskej 

televízie sú navrhnuté na rok 2008, uviedol, ţe Mesto bude všetko platiť pravdepodobne tento 

rok.  Dodal, ţe poznámka Ing. Petra Glasnáka bola opodstatnená. 
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Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe čiastka 5,2 mil. Sk nie je zahrnutá 

v uznesení. 

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, uviedol, ţe je chyba, keď sa nedali alternatívy, 

ktoré prichádzajú do úvahy, pokiaľ ide o spôsob financovania. Informoval, ţe po 

prehodnotení prvého polroku má rozpočet  určité napätia a riziká, poznamenal, ţe sa uvidí, 

ako sa bude vyvíjať rozpočet  do konca roka a podľa toho bude vypísaná súťaţ.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

       102/2008 

 

 

 K bodu 6) 

Dôvodová správa o vstupe Mesta Čadca do spoločnosti DECORA s. r. o. odkúpením 

obchodného podielu 

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

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa zaujímal, či má licenciu Mesto alebo DECORA s. 

r. o., ktorú udelil Telekomunikačný úrad, a či je vôbec udelená. 

Mgr. Pavol Pánis, vedúci oddelenia, poznamenal, ţe licencia je udelená spoločnosti 

DECORA s. r. o. a má platnosť do 31. 5. 2018. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe licenciu môţe mať IK alebo MPS. 

Informoval, ţe mu prišiel z komisie Telekomunikačného úradu nasledovný mail: Rada pre 

vysielanie a retransmisiu do dnešného dňa neeviduje DECORA s. r. o. Čadca, ako vysielateľa 

s licenciou alebo prevádzkovateľa retransmisie.  

Mgr. Pavol Pánis, vedúci oddelenia informoval, ţe všetky podmienky pre zabezpečenie 

vysielania sú splnené. 

Pavol Stolárik, uviedol, ţe cieľom je zabezpečiť signál do tých častí, kde televízny 

signál nie je. 

Ing. Ján Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe v Rade pre vysielanie a retransmisiu 

nie je nič evidované. Dotazoval sa, koľko stoja úkony, ktoré  ţiadame od rady. 

Mgr. Pavol Pánis, vedúci oddelenia, informoval, ţe sa prerokovala a schvaľovala 

nová systemizácia MKS, kde  je včlenený celý informačný systém aj s personálnym 

a technickým vybavením. Uviedol, ţe  vysielanie MsTV sa bude ralizovať pod MKS v Čadci od 

1. januára 2009. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ uviedol, ţe DECORA s. r. o. je potom zbytočná, nech  

má  licenciu mesto. 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, sa vyjadril, ţe musíme mať niekoho, kto bude šíriť 

signál. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe mesto  KTV platí okolo 500 000,- 

Sk, čo predstavuje mesačne pribliţne 40 000,- Sk. 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe čiastka, ktorú mesto platí KTV 

bola zníţená na 50 %, z dôvodu, ţe sa vysiela cez náš vysielač. 

Mgr. Pavol Pánis, vedúci oddelenia, informoval, ţe je to, pribliţne 22 000,- Sk 

mesačne. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ sa dotazoval, koľko máme mesačne minút na 

vysielanie za 22 000,- Sk. Poznamenal, ţe on vie o 20 minútach. To znamená, ţe komisia sa 

obchádzala. Informoval, ţe nikdy neboli na komisií problémy z hľadiska obsadenia obsahu 

mesta, čo tam chcelo mať, ani koho tam chcelo mať. Uviedol, ţe vie o tom, ţe prišiel list 

bývalému  primátorovi Ing. Pohančeníkovi ešte za minulého volebného obdobia, kde 

navrhovali rozšíriť 20 minút na väčší priestor. To znamená, ţe tu nie je nič čo by bolo chybné, 

čo by nás obmedzovalo. Uviedol, ţe priestor na vysielanie máme v KTV. 



 5 

Mgr. Pavol Pánis, vedúci oddelenia, poznamenal, ţe vysielanie je jedna vec, technický 

stav zariadení je terajší a vývoj je druhá vec. Pokiaľ chceme pokryť signálom okrajové časti 

tak, aby kaţdý občan v rámci digitálneho signálu mohol mať obraz, rozšírený na 8 programov 

a neskôr rozšírený aţ na 16 programov, čo umoţňuje tento systém, aj tak ku tejto zmene 

u konečného prijímateľa musí dôjsť. Zdôraznil, ţe pokiaľ my nevykryjeme tento priestor, tak 

ho vykryje iný subjekt. Mesto je tieţ obchodný partner a môţe vstupovať do týchto otázok. Je 

to otázka technických zariadení a vývoja, ktorý ide. Snahou je, aby bola informovanosť zo 

strany mesta a aby bola aj spätná väzba od občana. Poznamenal, ţe ohľadom otázky 

technického vybavenia je zmapované koľko je prijímacích antén. To znamená, ţe na 10 

domácností je jedná satelitná anténa. Ďalej dodal, ţe  pri riešení otázky signálu je 

vypracovaná celá kompletná štúdia, ktorá je kedykoľvek k nahliadnutiu.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa dotazoval, ako bude v percentách rozdelených 

5,2 mil. Sk. DECORE s. r. o. alebo to bude investovať celé mesto. 

Mgr. Pavol Panis, vedúci oddelenia, poznamenal, ţe DECORA s. r. o. má licenciu na 

vysielanie. Majetok na vysielač predstavuje od 2,3 mil. Sk do 2,7 mil. Sk,  čo sa týka nákupu 

televíznej techniky, tam sa to pohybuje pribliţne od 800 000,- Sk do 1 200 000,- Sk. 

Informoval, ţe  jedno štúdio sa plánuje na mestskom úrade a druhé štúdio sa plánuje v KD.   

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa zaujímal, kto vybuduje toto zariadenie a kto to 

celé zaplatí, dodal, ţe mesto by malo mať sto percentne všetky dostupné páky. 

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, poznamenal, ţe celé zariadenie vybuduje aj 

zaplatí mesto a firma DECORA s. r. o. to bude prevádzkovať na základe zmluvy, teda bude 

vykonávať činnosť súvisiacu priamo s vysielaním. Majetok zostáva vo vlastníctve mesta, 

nebude to majetok firmy DECORA s. r. o..  Informoval, ţe mesto bude mať v spoločnosti  

majoritu. Majetok je v meste, to znamená, ţe mesto bude vlastniť majetok. 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, dodal, ţe  vyuţívame firmu, ktorá má 

licenciu a  mesto bude majoritný vlastník firmy DECORA s. r. o.. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe ho prekvapil výsledok ohľadom 

licencie. Uviedol, ţe nie je daná štruktúra ani financovanie celého systému. Poznamenal, ţe 

po dvoch mesiacoch sa dozvedel, ţe  budeme mať svoje štúdio a ideme  všetko prenajímať 

firme, ktorej budeme platiť. Poznamenal, ţe odkupovať podiel, keď nevieme koľko bude stáť, 

je zlé riešenie. Dal dva návrhy: 1. Stiahnuť materiál a predloţiť ho na budúce zastupiteľstvo 

/neschválené/. 2. Rokovať s majiteľom licencie o odkúpení 95 % podielu jeho firmy 

/schválené/. 

MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, upozornil, ţe základným zmyslom tejto aktivity je, 

aby občania Čadce mali príjem signálu v mestských častiach, kde nie je dostupná ani verejno-

právna televízia. Dodal, ţe  DECORA s. r. o. je v tomto spore bezvýznamná, pretoţe televízia, 

ktorá tu funguje teraz, fungovala na našom majetku a pracovala s našim majetkom. Dotazoval 

sa, čo urobila televízia za 10 rokov, aby občania z Čadce mali príjem signálu. Dodal, ţe 

urobila to, ţe signál sa rozšíril do iných obcí, smerom na Turzovku, Podvysokú, Olešnú, ale 

čo urobila pre Čadečku, Milošovu, Bukov, kde signál nie je. Poznamenal, ţe  platíme televízii 

za niečo, čo by nám mala vysielať zadarmo. 

Konštatoval, ţe šoty, ktoré vysiela televízia z Čadce tvoria pribliţne 80 % programovej 

skladby. Dotazoval sa, čo by vysielala televízia, keby neboli programy z Čadce. V závere 

poznamenal, ţe zisk z komerčnej činnosti ide len televízii a mesto z toho nemá nič. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, navrhol pozmeňujúci návrh uznesenia: nerealizovať 

vstup do spoločnosti DECORA s. r. o. a  navrhnúť novú koncepciu zriadenia mestskej televízie  

so 100 % účasťou mesta /neschválené/. 

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

103/2008 
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K bodu 7) 

„Kúpaliská, ktoré spája nielen chodník cez Javorníky“ – predloženie žiadosti o NFP  

v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013 

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

   

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

104/2008     

 

 

 K bodu 8) 

 Schválenie trhového poriadku pre trhovisko Čadca – Palárikova ul. 99 

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

   

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

105/2008 

 

 

 K bodu 9) 

 Správa o plnení uznesení MZ za I. polrok 2008 

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

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, prečítal doplnok k návrhu na uznesenie k bodu č. 9. 

 Ing. Anna Zbojanová, hlavná kontrolórka, poţiadala vzhľadom na to, ţe uţ majú  

 podpísané 3 poverenia pre školy na október, posunúť termín plnenia uznesenia bodu E. do 

30. 11. 2008. /schválené/. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

       106/2008 

 

 

 K bodu 10)  

 Petícia občanov proti umiestneniu čerpacej stanice PHM v areáli firmy TODAKO    

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

 Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, sa dotazoval, či je táto petícia v súlade so 

zákonom. 

Ing. Anna Zbojanová, hlavná kontrolórka, uviedla, ţe predloţená petícia je v súlade so 

zákonom. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, sa dotazoval, či bude zvykom sa kaţdou petíciou 

občanov mesta zaoberať a brať ju na vedomie.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa dotazoval, kto rozhoduje o tom, či petícia bude 

predloţená na MZ. 

Ing. Anna Zbojanová, hlavná kontrolórka, poznamenala, ţe pokiaľ bude verejný 

záujem, tak všetky petície budú predkladané do MZ. 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, informoval, ţe kontrolórka rozhodne, či 

petícia spĺňa podmienky alebo nie. Dodal, ţe o kaţdom programe MZ rozhodujú poslanci MZ 

a nie primátor alebo kontrolórka. 

Jozef Beleš, poslanec MZ, upozornil, ţe niektorými petíciami sa zaoberáme 

a niektorými nie. Dotazoval sa, ţe koľko petícii prišlo tento rok a odkiaľ má poslanec vedieť, 

ţe petícia prišla na MsÚ. Navrhol, aby sa predkladali buď všetky petície alebo ţiadne. 

Ing. Anna Zbojanová, hlavná kontrolórka, poznamenala, ţe doposiaľ prišli 4 petície. 
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Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe je zvolený kontrolór MZ a ten 

petíciu buď predloţí alebo nepredloţí. V závere uviedol, aby navrhli uznesenie MZ, ţe ak 

petícia s jedným podpisom bude prerokovaná v MZ, tak kontrolórka bude povinná petíciu 

predloţiť.  

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, poznamenala, ţe sa poslanci odchyľujú od 

témy tohto bodu a navrhla, aby sa tieto otázky riešili v bode rôzne. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa dotazoval, či petícia ohľadom ZŠ na Ul. A. 

Hlinku nebola podstatná. Dodal, ţe niektoré petície sa dávajú bokom.  

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, odpovedal, ţe ani jedná petícia nebola 

bokom, všetky petície, ktoré navrhol kontrolór MZ na prerokovanie sa prerokovali. 

Ing. Anna Zbojanová, hlavná kontrolórka, poznamenala, ţe zákon o obecnom zriadení 

hovorí: V MZ sa musia prerokovať petície, ktorými sa občania domáhajú rozdelenia alebo 

zlúčenia obce alebo jej časti. 

MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, navrhol, aby na najbliţšom zastupiteľstve bol 

pripravený pre poslancov stručný výklad zákona o obecnom zriadení. 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, poţiadal svoj sekretariát, aby kaţdému 

poslancovi rozdali zákon o obecnom zriadení a rokovací poriadok MZ. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

107/2008 

 

 

 K bodu 11) 

 Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 11 zápisnice. 

 

Kú kúpe, predaju a nájmu nehnuteľností: č.11/2008, Peter Rajtek – ELVOD, 

Oščadnica 1461 

Jozef Beleš, poslanec MZ, poznamenal, ţe sa uţ tento problém riešil a rozhodlo sa, ţe 

pozemky sa nebudú predávať Rajtekovi, aby ich on nepredával občanom. Navrhol, aby sa 

pozemky  Rajtekovi nepredali.  

Mgr. Martin Klimek, upozornil, ţe ak  Rajtek predá garáţ bez pozemku, tak majiteľ 

garáţe bez pozemku sa bude obracať na mesto. 

Ing. František Prívara, poslanec MZ, konštatoval, ţe ak chceme niečo robiť, musíme 

najskôr vypovedať nájomnú zmluvu a potom dávať nájom  alebo predávať pozemok. Navrhol, 

aby sa s Rajtekom ukončila nájomná zmluva a pokiaľ v nej nemá predkupné právo, predať 

pozemok tomu, kto je ochotný zaplatiť viac. 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, informoval, ţe vlastnícky vzťah je právne 

vyššej sily, ako nájomný vzťah. Nový vlastník musí rešpektovať nájomný vzťah, ak však 

vlastnícky vzťah prechádza na nájomcu, tak nájomný vzťah zo zákona zaniká. 

 

 

Ku kúpe, predaju a nájmu nehnuteľností: č. 34/2008, Vladimír Gajdičiar, Čadca, M. R. 

Štefánika 2556/28 

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, poznamenal, ţe garáţe boli postavené 

 ešte v minulom volebnom období. Konštatoval, ţe si pamätá, aké v danej lokalite boli 

problémy  s geologickým podkladom. Dodal, ţe odvtedy v danej lokalite pribudli ešte ďalšie 

garáţe a bolo prisľúbené vtedajším primátorom Ing. Pohančeníkom, ţe ak vzniknú podmienky 

a budú chcieť ďalší stavitelia stavať garáţe, mali by znášať určitú alikvotnú čiastku nákladov, 
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pretoţe stavitelia, ktorí tam stavali museli na vlastné náklady robiť prekládku inţinierskych 

sietí. 

 Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, informoval, ţe MZ nemá na to právny dosah, aby 

mohlo takéto uznesenie prijať. Dodal, ţe ak tam bolo niečo vysporiadané alebo boli 

v minulosti urobené prekládky inţinierskych sietí, aby sa výstavba mohla realizovať, spätne 

alebo dodatočne  nemôţeme nikoho zaviazať podieľať sa alikvotnou čiastkou.  

 

Ku kúpe, predaju a nájmu nehnuteľností: č. 44/2008, Pavol Kajánek, Čadca, Dukelských 

hrdinov 887 

 Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, informoval, ţe 25. 4. 2008 prerokovávali ţiadosť 6 

občanov z Ul. Dukelských hrdinov o odkúpenie pozemkov, ktoré sme neschválili. Dodal, ţe 

súčasťou toho brehu je aj časť pozemku p. Kajánka. Navrhol, aby sa pozemok predal buď  

všetkým alebo nikomu. 

 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, poznamenal, ţe pozemok je oplotený a je 

v dlhodobom nájme, nesúvisí so ţiadosťami predtým. 

 

Ku kúpe, predaju a nájmu nehnuteľností: č. 47/2008, Edo Trade, s. r. o., Čadca, Slovanská 

cesta 203 

 Predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Viera Strýčková, predniesla písomný návrh 

Ing. Štefana Holeščáka, na zmenu uznesenia k bodu č. 47/2008, ktorý znie: Schváliť odpredaj 

pozemku p. č. C-KN 15298/42 – TTP o výmere 9116 m
2
 spoločnosti Edo Trade, s. r. o., 

Čadca, Slovanská cesta 203, IČO: 36 382 329, za cenu 180,- Sk/m
2
 = 5,97 EUR (Konverzný 

kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk) pre výstavbu bytových domov a príslušnej technickej vybavenosti. 

Podmienky odpredaja: vlastník na uvedenom pozemku do 5-tich rokov odo dňa podpísania 

kúpnej zmluvy postaví objekty na základe stavebného povolenia a tieto dá do uţívania na 

základe kolaudačného rozhodnutia. V prípade nesplnenia uvedených podmienok kupujúci je 

povinný pozemok vrátiť späť mestu Čadca za pôvodnú kúpnu cenu /schválené/. 

 

Ku kúpe, predaju a nájmu nehnuteľností: č. 52/2008, Euro Home East, a. s., Bratislava, 

Palisády 29/A 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, vyjadril svoju nespokojnosť s tým, aby na uvedenom 

pozemku boli byty. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenia č. 

108 - 125 /2008 

 

 

 

 

K bodu 12, 13  

Rôzne - Záver 

  

K žiadosti Ing. Petra Glasnáka o vydanie zvukového záznamu z MZ 

 Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, informoval, ţe dňa 23. 9. 2008 poslanec Ing. 

Peter Glasnák, doručil na MsÚ Čadca ţiadosť, ktorá znie nasledovne: Pre plnenie svojich 

poslaneckých povinností ţiada o zapoţičanie zvukového záznamu z posledných dvoch 

rokovaní MZ v dňoch 27. 6. 2008 a 25. 8. 2008. 

Poznamenal, ţe podobný prípad tu uţ bol s  poslancom Ing. Milanom Gurom, kde sa niektoré 

analógie vysvetľovali. Následne prečítal rokovací poriadok § 13 odstavec 1 a odstavec 2. 

Zdôraznil, ţe zásady MZ neprijalo. Poznamenal, ţe ide o pracovný materiál, ktorý slúţi ako 
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podklad pre spísanie zápisnice. Dodal, ţe to bol dôvod prečo sa Ing. Gurovi zvukový záznam 

nevydal. Ďalej informoval, ţe podobný prípad bol s bývalou poslankyňou Bollovou, kedy bol 

problém s formuláciou, vtedy sa zvukový záznam tieţ nevydal s tým, ţe diskusia bola prehraná 

priamo na zastupiteľstve. V závere poznamenal, ţe všetky materiály z rokovania MZ sa 

archivujú, odporučil, aby rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch nebol zvukový záznam 

vydaný. 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe on neţiada originál, chcel si len overiť 

isté myšlienky, ktoré si nezapísal. Ďalej poznamenal, ţe ak by bol nejaký súdny spor a on by 

s niečím nesúhlasil, tak vtedy to má iba niţšiu úroveň a nemá právnu oporu na súde. 

 Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, poznamenal, ţe oficiálnym výstupom zo 

zasadnutia MZ podľa zákona je uznesenie MZ a zápisnica, dodal, ţe pokiaľ ide o technické 

záznamy, zápisky či uţ formou elektronického zápisu alebo formou manuálneho zápisu, tak to 

povaţujeme za vnútornú záleţitosť zastupiteľstva.  

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, sa dotazoval na Ing. Glasnáka, prečo 

nepredloţí on zásady o narábaní s týmto materiálom. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe zásady môţe vypracovať MsÚ. 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, informoval, ţe sa prijal rokovací poriadok, 

v ktorom sa sami sebe zaviazali, pretoţe sa prijalo uznesenie o rokovacom poriadku.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

       126/2008 

 

Pavol Štrba, poslanec MZ, vyjadril  pripomienky k úprave bočných ciest v Čadečke 

a tieţ poukázal na nespokojnosť občanov v Čadečke, ktorí platia zo svojich daní KTV 

a nemajú ţiadny signál. 

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, sa dotazoval, aké boli prijaté kroky pri riešení 

nadchodu  na Podzávoze. Ďalej sa informoval, kedy bude zahájená oprava mosta na 

Podzávoze. 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, poznamenal, ţe čo sa týka nadchodu, tak tam 

bolo vybudované oplotenie, ale do 1-2 týţdňov je zničené, uviedol, ţe pri výstavbe diaľnice sa 

bude celý objekt nanovo realizovať. V závere uviedol, ţe oprava mosta na Podzávoze nad 

ţeleznicou by sa mala realizovať tento rok, poznamenal, ţe bude naliehať na diaľničnú 

spoločnosť, aby celý proces urýchlila.  

 

Ing. František Prívara, poslanec MZ, poznamenal, ţe na začiatku funkčného obdobia  

sa hovorilo o komplexnej rekonštrukcii verejného osvetlenia. Avšak pri nahliadnutí do 

výkresov z projektu zistil, ţe tam chýbajú celé ulice. Dodal, ţe sa začala individuálna 

výstavba, stavajú sa nové domy smerom na Vlču, ale verejné osvetlenie je projektované len po 

začiatok ulice. Poukázal, tieţ na problémy verejného osvetlenia na Megonkách smerom do 

Berčaka. Dotazoval sa, akým spôsobom sa budú riešiť tieto časti. 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, odpovedal, ţe prerokovávajú celý projekt  

s dotknutými organmi. 

 

MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, poukázal na problém, ktorý sa týka občanov bl. 25 

 a bl. 26 na Kyčerke – Okruţná. Poznamenal, ţe v tesnej blízkosti týchto blokov je umiestnené 

KRAFE a majitelia tejto výrobne sa zásobujú ťaţkými kamiónmi, ktoré premávajú medzi 

panelákmi. Poţiadal náčelníka MP aj vecne príslušného vedúceho odboru MsÚ, aby oslovili 

majiteľa a zabezpečili si odvoz alebo zásobovanie inou cestou. 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe je potrebné osloviť vedúceho 



 10 

 referátu dopravy a upraviť dopravným značením vstup len tých vozidiel, ktoré zodpovedajú 

z hľadiska nosnosti komunikácie a moţnostiam sídliska. 

 

Mgr. Marián Fúrik, poslanec MZ, poukázal, na problém, s ktorým sa naňho obrátili  

občania Kyčerky bl. 109 smerom na Chalupkovu, kde je vytvorený prirodzený peší chodník, 

aby sa v budúcnosti vybudoval klasický chodník. 

 

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, poukázal na potrebu zaoberať sa problémom alkoholu  

na verejných priestranstvách. 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, poznamenal, ţe niektorí poslanci vykonávali 

 v nočných hodinách dozor s Mestskou políciou. Informoval, ţe Mestská polícia sama príde 

s určitým návrhom. V závere poznamenal, ţe uloţí Mestskej polícii pripraviť návrhy 

s analýzou. 

 

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, informoval, ţe na Ţarci na Ul. A. Bernoláka sa  

buduje nové teplovzdušné vedenie a občania sú rozhorčení na firmu, ktorá vykonáva tieto 

práce. Upozornil, ţe celé vchody smerom od cesty sú zablokované. Dotazoval sa, či firma, 

ktorá realizuje uvedené práce nemôţe urobiť premostenie. Ďalej poznamenal, ţe je potrebné 

ešte pred zimou dať do poriadku cesty v Milošovej. 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, poznamenal, ţe realizácia teplovzdušného  

vedenia, patrí  do právomoci Mestskej teplárenskej spoločnosti. Mesto nie je investorom 

a nemá na to vplyv. 

 

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, ţiadala, aby na Okruţnej ulici, kde je  

autobusová zastávka umiestnili viac lavičiek. Ďalej sa dotazovala, či sa rieši otázka 

retardérov v oblasti ZŠ. 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, poznamenal, ţe čo sa týka retardérov, všetky  

poţiadavky sú predmetom rokovania. Dodal, ţe kaţdú poţiadavku dávajú na komisiu dopravy. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, informovala, ţe v tomto roku si  

pripomíname 160. výročie vzniku SNR. Dala do pozornosti predstaviteľom mesta, aby  

pripravili program, ktorým by sa toto výročie pripomenulo. 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, poznamenal, ţe program sa uţ navrhuje,   

 uviedol, ţe po zasadnutí predloţí RNDr. Belousovovej pozývace listy, pre všetkých 

vrcholných ústavných činiteľov v štáte, aby sa oslava výročia zorganizovala na širšej úrovni 

ako je len mesto. 

 

Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, vyjadril svoje poďakovanie za podporu FK  

v Čadci v predchádzajúcom období. Uviedol, ţe situácia je teraz taká, ţe hlavným sponzorom 

bolo doteraz mesto a niektoré časti rozpočtu, ktoré sa predpokladali, ţe by mali ísť na  

podporu FK sa nesplnili. Informoval, ţe rozpočet na rok 2008 bol 7,2 mil. Sk. Upozornil, ţe 

výbor sa touto situáciou zaoberal a nikdy nechcel, aby mesto FK dotovalo celou sumou, takţe 

sa zabezpečovali finančné prostriedky aj z iných zdrojov. Momentálne do konca roka je 

potrebných 2,9 mil. Sk, z toho sa predpokladá, ţe FK by mal zabezpečiť 1 100 000,- Sk, avšak 

stále ostáva nepokrytých 1 800 000,- Sk. Konštatoval, ţe ďalej to uţ nie je riešiteľné v silách 

výboru. 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, dal do pozornosti, ţe zo ZZO Čadca, a. s. 

očakávala príjem pribliţne 700 000,- Sk. Poznamenal, ţe jedna významná poloţka je prestup 

nášho rodáka Ľuba Michalíka, kde z jeho prestupu malo prísť do FK pribliţne 900 000,- Sk.  

Uviedol, ţe táto suma bola daná v príjmových poloţkách, ale zatiaľ  peniaze do FK  neprišli.  
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 JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, poznamenal, ţe to nie je záleţitosť len členov 

výboru, ktorí sú za mesto. Dodal, ţe je potrebné nájsť spôsob, ako tento šport v Čadci 

zachrániť. 

 

V závere, pani predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Viera Strýčková, predniesla 

písomný návrh od Ing. Petra Glasnáka, ktorým ukladá prednostovi MsÚ Ing. Jánovi 

Husárovi, vypracovať zásady, viď. rokovací poriadok §13 odsek 2 /schválené/. 

 

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 ž e l 

prednosta MsÚ         primátor mesta Čadca  
             

 

 

Mgr. Martin Klimek                Ing. Štefan Holeščák 
I. overovateľ           II. overovateľ   
   

 

 

Zapísala: Bc. Jana Serafínová 
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