
 1 

Z á p i s n i c a 

 

z 2.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 27. februára 2009 o 10.00 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 23 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, kronikárka 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 

Ing. Ján Kľučka    - poslanec MZ 

Ing. Peter Krkoška    - poslanec MZ 

Ing. Štefan Holeščák    - poslanec MZ 

Mgr. Tomáš Urbaník                                     - poslanec MZ 

Pavol Štrba                                                    - poslanec MZ 

Ing. Katarína Kučeríková                              - vedúca oddelenia                                                                        

Ing. Tatiana Krkošková                                 - vedúca oddelenia 

JUDr. Ján Klučka 

Ing. Anna Zbojanová                                     - hlavná kontrolórka 

Bc. 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/ Správa o činnosti Mestského hasičského zboru Čadca za rok 2008.      

3/ Voľba hlavného kontrolóra. 

4/ Podanie ţaloby o neplatnosť zmluvy a právnych úkonov súvisiacich s navýšením  

    základného imania. 

5/ Administratívna oprava uznesenia MZ č. 5/2009. 

6/  Správa o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2008. 

7/ Inventarizácia majetku príspevkových organizácií a Mesta Čadca k 31. 12. 2008. 

8/ Správa o hospodárení rozpočtových organizácií na úseku školstva za rok 2008. 

9/ Správa o inventarizácii majetku a záväzkov škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej 

    pôsobnosti Mesta Čadca k 31. 12. 2008.  

10/ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2008. 

11/ Vyhodnotenie sťaţností a petícií za rok 2008. 

12/ Informatívna správa o príprave voľby prezidenta SR. 

13/ Informatívny prehľad o stave ţiadostí mesta o poskytnutie finančných prostriedkov.       

14/ Odvolanie a menovanie sekretára komisie MZ.  

15/ Správa o tvorbe Fondu rozvoja bývania. 

16/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. 

17/ Rôzne. 

18/ Záver.  

 

 

 

 

R o k o v a n i e 

 

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Bc. 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 23 poslancov, takţe MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 Na  zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, 

prizvaných a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol Ing. Petra Krkošku a Mgr. Martina 

Klimeka, 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: Ing. Peter Krkoška 

         Mgr. Martin Klimek 

 

       Návrhová komisia: MUDr. Jozef Marec  

      Mgr. Viera Strýčková 

 

Pracovné predsedníctvo: RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, stála členka PP 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca 

     Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca 

 MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ 

     Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ 

 

  

 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, informoval o situácii ohľadom 

hospodárskej krízy, aké sú termíny a časové postupností, ktoré realizuje  Zdruţenie miest 

a obcí regiónu Kysúc a  ZMOS. Informoval, ţe vláda SR prijala tri baličky k riešeniu dopadov 

hospodárskej krízy. Dňa 13. 2. 2009 prijala vláda a ZMOS  Memorandum o spolupráci pri 

riešení dopadov hospodárskej a finančnej krízy na slovenskú spoločnosť. Uviedol, ţe ZMOS v 

súčasnosti vykonáva analýzu dohodnutých podmienok v Memorande, ktoré je potrebné na 

úrovni obcí zapracovať do svojich plánov. Memorandum je podpísané a tieto opatrenia sú 

v pracovnej verzii.  

Informoval, ţe Predsedníctvo ZMOS prijalo balíček komunálnych opatrení v súvislosti 

s riešením hospodárskej krízy a dopadmi na mestá. V dňoch 17.3. a 18. 3. 2009 sa to bude  na 

rade ZMOS dopracovávať a schvaľovať. Poznamenal, ţe na úrovni Ministerstva financií sa 

realizuje finančná a daňová prognóza vývoja rastu hospodárstva SR, nezamestnanosti 

a výberu daní fyzických osôb. Mestá a obce musia hľadať racionálne prístupy na zvládnutie 

a zabezpečenie samosprávnych komplexných sluţieb, ktoré vykonávajú obce a mestá pre 

občanov. Poznamenal, ţe na úrovni Národnej rady boli novelizované zákony, týkajúce sa 

rozpočtových pravidiel miest a obcí, moţnosť pouţívania kapitálových vydajov na beţné 

výdavky a ďalších finančných operácií. Vláda SR sa zaviazala, ţe v rámci schvaľovania 

legislatívnych zákonov nebude zaťaţovať rozpočty miest a obcí. Uviedol, ţe dňa 4. 3. a 9. 3. 

2009 bude rokovanie finančnej sekcie ZMOS s Ministerstvom financií a v dňoch 17. 3.  a 18. 

3. 2009 sa uskutoční rokovanie predsedníctva a Rady ZMOS.  Po tomto termíne budú jasné 

dokumenty, o ktorých bude potrebné rozhodnúť. Poznamenal, ţe Zdruţenie miest a obcí 

regiónu Kysúc zasadalo dňa 12. 2. 2009, rokovala Rada ZMOKU k prvým východiskám 

hospodárskej krízy a dopadom na obce a mesta. Informoval, ţe sa pripravuje rokovanie rady 

a následne Snem Zdruţenia miest a obcí regiónu Kysúc, kde sa uvedené skutočnosti musia 

rozobrať a preniesť na kaţdú obec celého regiónu Kysúc. Na záver poznamenal, ţe dal na 

MsÚ Čadca pokyny, ktoré analyzujú dopady hospodárskej krízy a následne budú vyčíslené po 

vydaní tabuliek Ministerstvom financií, kde budú uvedené dopady hospodárskej krízy. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

22/2009 
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K bodu 2: 

Správa o činnosti Mestského hasičského zboru Čadca za rok 2008.      

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

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

23/2009 

 

K bodu 3: 

Voľba hlavného kontrolóra. 

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

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, prečítal, zoznám kandidátov na funkciu 

hlavného kontrolóra. Informoval, ţe Ing. Ján Kľučka stiahol svoju moţnosť stať sa hlavným 

kontrolórom. Následne vyzval kandidátov, aby vyuţili moţnosť prejavu.  

Z prihlásených uchádzačov vystúpili dvaja: JUDr. Ján Klučka, dvadsaťsedemročný absolvent 

právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Uviedol, ţe vo funkcii kontrolóra je veľkým plusom 

aj jeho právnické vzdelanie.  Ing. Anna Zbojanová poznamenala, ţe  funkciu hlavnej 

kontrolórky zastáva uţ od roku 1991. Uviedla, ţe záujem o funkciu hlavnej kontrolórky má aj 

naďalej, nakoľko jej doterajšie pôsobenie sa nieslo v rovine úspechov a uznaní. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ Čadca, navrhol tajné hlasovanie, čo poslancami 

nebolo schválené. Následne sa hlasovalo za verejné hlasovanie, v ktorom bol za hlavného 

kontrolóra Mesta Čadce zvolený JUDr. Ján Klučka.  

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, poďakoval  Ing. Anne Zbojanovej za jej 

doterajšie pôsobenie vo funkcií hlavnej kontrolórky. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

24/2009 

 

K bodu 4: 

Podanie žaloby o neplatnosť zmluvy a právnych úkonov súvisiacich s navýšením  

základného imania. 

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

Ing. Milan Gura, poslanec MZ Čadca, ţiadal, aby bola predloţená právna analýza, na 

základe ktorej sa bude dať usúdiť, aká  bude úspešnosť daného sporu. Trval na ustanovení 

v zmluve s právnikom, ktorý to bude robiť, o jeho zodpovednosti za výsledok sporu. Je 

dôleţité, aby právna kancelária, ktorá zoberie tento prípad bola zaviazaná zodpovednosťou 

za výsledok. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ Čadca, vyjadril svoju nespokojnosť s tým, ţe daný 

materiál predkladá Ing. Ján Husár. Uviedol, ţe podporí všetky snahy, ktoré vedú k tomu, aby 

mesto prišlo k majetku a peniazom. Konštatoval, ţe stále počúva nové informácie, ktoré on 

ako poslanec nemá k dispozícii. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, informoval, ţe on ţiadne informácie 

nemá, ale je veľa ľudí, ktorí v tomto pléne boli, teda zrejme informácie majú. Uviedol, ţe 

postupuje na základe odporúčania orgánov prokuratúry, písomných odporúčaní pre mesto 

a na základe protokolu Najvyššieho kontrolného úradu, pretoţe tieto dokumenty hovoria 

o tom, ţe bol porušený zákon. Iné dokumenty nemá, ani ich nemal odkiaľ získať. Poznamenal, 

ţe  celá záleţitosť sa prerokovala na poslednej Mestskej rade a záver z rokovania MR rady 

bol taký, ako je predloţený na MZ. 

  Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, informoval, ţe celá transformácia bola 

zverená spoločnosti KPMG, čo poslanci na MZ odsúhlasili. Uviedol, ţe poslanci analýzu 

nedostali, z dôvodu, ţe je ešte v štádiu dokončenia. 
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Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe je vecou dohody jednania mesta 

a právnikov, aby zobrali za výsledok sporu zodpovednosť.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

25/2009 

 

K bodu 5: 

Administratívna oprava uznesenia MZ č. 5/2009. 

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

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

26 /2009 

 

K bodu 6: 

Správa o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2008. 

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

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, reagoval na predloţený materiál MPS, a poznamenal, 

ţe čo sa týka podnikateľskej činnosti, sú tam pohľadávky, ktoré sú z roku 2007. Upozornil, ţe 

niektoré pohľadávky sa vymáhajú a niektoré nie, čo je na škodu. Dodal, ţe je potrebné 

zamerať pozornosť na pohľadávky z predchádzajúcich období.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

27, 28, 29, 30/2009 

 

K bodu 7: 

Inventarizácia majetku príspevkových organizácií a Mesta Čadca k 31. 12. 2008. 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

31, 32, 33, 34, 35/2009 

 

K bodu 8: 

Správa o hospodárení rozpočtových organizácií na úseku školstva za rok 2008. 

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

  

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

36/2009 

 

K bodu 9: 

Správa o inventarizácii majetku a záväzkov škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Čadca k 31. 12. 2008.  

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

37/2009 

 

K bodu 10: 

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2008. 

 

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

 



 6 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

38/2009 

K bodu 11: 

Vyhodnotenie sťažností a petícií za rok 2008. 

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

39/2009 

 

K bodu 12: 

Informatívna správa o príprave voľby prezidenta SR. 

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

40/2009 

 

K bodu 13: 

Informatívny prehľad o stave žiadostí mesta o poskytnutie finančných prostriedkov.       

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

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa dotazoval na úver mesta, kedy bola odoslaná 

prvá splátka a koľko rokov sa bude úver splácať. 

Ing. Katarína Kučeríková, vedúca oddelenia, poznamenala, ţe celá suma bola 

uhradená jednou faktúrou a platba bola realizovaná v decembri 2008.  

Uviedla, ţe  ţiadosť mesta nebola podporená z Ministerstva financií.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, dal pokyn, aby bola pripravená odpoveď 

na otázku poslanca Ing. Glasnáka. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

41/2009 

 

K bodu 14: 

Odvolanie a menovanie sekretára komisie MZ. 

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

42/2009 

 

 

K bodu 15: 

Správa o tvorbe Fondu rozvoja bývania 

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

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa informoval, či mesto bude mať zriadené dva účty. 

Ing. Tatiana Krkošková, vedúca oddelenia, poznamenala, ţe mesto bude mať otvorený 

nový účet Fondu rozvoja bývania. 

           

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

43/2009 
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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. 

 44, 45, 46,47/2009 

 

 

Rôzne. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, vyjadril svoju nespokojnosť s technickou stránkou 

zobrazenia hlasovania poslancov na internetovej stránke. Poukázal na hlasovania, resp. 

uznesenia a súvislosti s tým spojené. Ako príklad uviedol MZ zo dňa 28. 1. 2009, kde  v bode 

„vsunuté” sa zaradilo do rokovania Dovolanie, kde v hlasovaní nie je predmet toho, o čom sa 

hlasovalo. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe to nie je právny problém, ale 

jedná sa o technickú chybu alebo chybu v prepisovaní. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe za obdobie 28. 11. 2009 a 12. 12. 

2008 kedy sa uskutočnilo MZ, nedostal hlasovanie. Ďalej informoval, ţe sa písomne obrátil 

na DK, kde ţiadal, aby mu bolo odpovedané na dve otázky. Pričom na jednu otázku odpoveď 

dostal, avšak na otázku, koľko stála zmluva s moderátorkou novoročného koncertu, mu bolo 

povedané, ţe je to utajené. Uviedol, ţe sú to verejné peniaze. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe DK je právny subjekt 

schválený rozhodnutím MZ. On  v tomto smere právomoc nemá. 

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ,  sa poďakoval MPS za sluţby, ktoré vykonávajú 

pre obyvateľov. Dal návrh na vypracovanie projektu  zástavky do Milošovej a Čadečky. 

Upozornil, ţe je potrebné  zo smeru od Milošovej na Svrčinovec  zaviesť dopravné zrkadlo. 

Na záver odovzdal pozdrav od p. Páleníka, ktorý je momentálne v nemocnici. 

Ing. Ján Kľučka, poslanec MZ, vyjadril taktieţ poďakovanie MPS a vedeniu mesta za 

zimnú údrţbu.  

Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, ţe je potrebné rozšíriť chodník na moste smerom 

na Podzávoz, ktorý je úzky a nevyhovujúci pri prechode detí a občanov. Navrhol, aby v čase 

prechodu detí do školy most monitorovali policajti. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe oboznámia policajtov, 

aby monitorovali situáciu pred mostom. Informoval, ţe mesto mnohokrát iniciovalo opravu 

a rekonštrukciu mosta nad ţelezničnou traťou na Podzávoze. V pondelok o 10.00 hod. sa koná 

stretnutie na Slovenskej správe ciest ŢSK za účasti najvyšších predstaviteľov aj k danému 

problému. Mesto pripomienkovalo rekonštrukciu mosta s tým, aby na moste bol rozšírený 

chodník, resp. dali lávku. 

Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, vyjadril poďakovanie MPS za zimnú údrţbu. Tieţ 

poďakoval primátorovi za 2 stretnutia, ktoré absolvovali v jeho volebnom obvode - v MŠ 

v Milošovej u Kadluba a ZŠ u Prívary. V súvislosti s kontrolou, vykonávanou v spoločnosti 

BYTY Čadca, s. r. o.  uviedol, ţe  do spoločnosti BYTY Čadca, s. r. o. nastúpil 1. 11. 2007a 

riaditeľom sa stal 1. 7. 2008, teda v čase, keď spoločnosť BYTY Čadca, s. r. o. spravovala 

mestské nájomné byty, v spoločnosti fyzický nebol. Poznamenal, ţe je neustále napadaný cez 

médiá. Ako príklad uviedol článok, v ktorom sa píše, ţe si sám na seba poslal kontrolu.  

Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, sa v mene Výkonného výboru FK Čadca 

poďakoval MZ, primátorovi a vedeniu mesta za poskytnutú dotáciu, ktorú dostali na účet FK 

mesta Čadca. Informoval, ţe Výkonný výbor prijal opatrenia a menoval nových ľudí, ktorí 

budú mať podpisové vzory pre výber a financovanie z účtu. Poznamenal, ţe na poslednom MZ  

poslanci schválili dotáciu  33 193,92 EUR (1 000 000,- Sk) pre ZZO Čadca, a. s., ktorá mala 
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byť ako nástupnická organizácia pre FK v občianskom zdruţení. Pri preverovaní tejto 

záleţitosti zistili, ţe ZZO Čadca, a. s, nemôţe v rozbehnutej súťaţi prevziať túto činnosť 

momentálne, ale aţ od 1. 7. 2009, pretoţe sa musí dohrať súťaţ pod občianskym zdruţením. 

Poţiadal, aby sa hlasovalo o poskytnutí  dotácie, pre FK občianskemu zdruţeniu, ktorú 

poslanci odsúhlasili pre ZZO Čadca, a. s. 

 

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

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

 

 

 

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

prednosta MsÚ         primátor Mesta Čadca   

             

 

Ing. Peter Krkoška                Mgr. Martin Klimek 
I. overovateľ           II. overovateľ   

   

 

 

Zapísala: Bc. Jana Serafínová 

 

 

 


