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Z á p i s n i c a 

 

z 5.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 27. júna 2013 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 23 poslancov. 

 

 

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

mesta Čadca, vedúci oddelení MsÚ Čadca,  mjr. Mgr. František Linet, náčelník  MsP,  

riaditelia riadených príspevkových organizácií mesta Čadca, zástupcovia médií, kronikárka 

mesta, občania mesta.  

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

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

 

Ing. Milan Gura    - primátor mesta Čadca 

Ing. Jaroslav Hacek    - asistent prednostky MsÚ Čadca 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

František Kučák    - poslanec MZ 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

JUDr. Ján Macura    - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

Ing. Ján Drobil    - poslanec MZ 

Mgr. Eduard Gábriš    - poslanec MZ 

PaedDr. Mária Blendovská   - poslankyňa MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

Mgr. Michal Duraj    - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Kanaba    - poslanec MZ 

Oľga Kostková    - poslankyňa MZ 

Pavol Štrba     - poslanec MZ 

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

                                                                        a športu MsÚ Čadca 

Mgr. Erika Dávidiková   - vedúca oddelenia ekonomického a správy  

                                                                         majetku MsÚ Čadca 

Ing. Boţena Cvečková   - vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti,  

                                                                         zdravia, bývania a podnikateľskej činnosti MsÚ 

                                                                         Čadca 

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc.   - vedúci oddelenia regionálneho rozvoja   

                                                                         a cestovného ruchu MsÚ  Čadca 

mjr. Mgr. František Linet   - náčelník MsP Čadca 

Františka Soroková    -  námestníčka riaditeľa COOP JEDNOTA  

Ing. Mgr. Miroslav Šperka   -  zástupca reality Sk 

Ing.  Marián Jurga    - projektant  
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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/  Návrh VZN o podnikateľskej činnosti a určení času  predaja v obchode a času  

        prevádzky  sluţieb na území mesta Čadca 

 3/  I. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2013        

4/  Zmena rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na rok 2013 

5/  Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovým organizáciám Mesta Čadca 

6/ Návrh  na zverenie majetku Mesta Čadca do správy školy v zriaďovateľskej   

     pôsobnosti Mesta Čadca od 1. 8. 2013 

7/  Zmena  prílohy č. 1 pre rok 2013 k VZN Mesta Čadca č. 104/2009 o určení výšky   dotácie  

     na prevádzku a mzdy na ţiaka škôl a školských zariadení na území mesta  Čadca         

8/ VZN o organizovaní verejných kultúrnych podujatí na území mesta Čadca 

9/ VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania  sluţieb na trhových miestach  

     v Meste  Čadca 

10/ VZN o Trhovom poriadku Trhoviska II. na časti  parc. CKN 1275/11, vlastník  Peter  

      Tomek  TODAKO, Palárikova 1761, Čadca  

11/ VZN Mesta Čadca o prevádzkovaní taxisluţby na území mesta Čadca č. 137/2013 

12/ Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca a Ceny primátora mesta Čadca         

13/ Informatívna správa o príprave Bartolomejského hodového jarmoku a 9. ročníka  

      festivalu  Drôtománia Čadca 2013 

14/ ,,eMesto“ ČADCA – elektronizácia sluţieb mesta Čadca. Schválenie   spolufinancovania  

       projektu v rámci OPIS-2013/1.2/05 

15/ Čadca Horelica – kanalizácia. Schválenie spolufinancovania projektu v rámci OPŢP-  

      PO1-13-1 

16/ Predloţenie ţiadosti o finančný príspevok v rámci Operačného programu  cezhraničnej  

      spolupráce SR-ČR 2007-2013 v oblasti podpory 1.6. FOND  MIKROPROJEKTOV, Číslo 

     výzvy: 12/FMP zo dňa 10.06.2013 

     Názov mikroprojektu: Megoňky - Šance, šanca pre rozvoj slovensko-českého  

     prihraničného regiónu 

17/ Voľba prísediacich Okresného súdu v Čadci na funkčné obdobie rokov 2014-2017 

18/ Prerokovanie protokolu  NKÚ  SR  o výsledku kontroly dodrţiavania všeobecne  

      záväzných právnych predpisov pri  hospodárení s verejnými prostriedkami  

      a nakladaní s majetkom vrátane kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej 

      kontroly  v meste, ktoré je sídlom okresu – Mesta Čadca         

19/ Správa o výsledkoch kontroly 

20/ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 

21/ Kúpa, predaj a nájom  nehnuteľností 

22/ Rôzne        

23/ Záver 
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R o k o v a n i e 

 

5. 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 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: Oľgu Kostkovú a MUDr. Jána Koţáka, 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:   Oľga Kostková 

                       MUDr. Ján Koţák                  

 Návrhová komisia:  Ing. Ján Drobil 

    PaedDr. Mária Blendovská                    

 

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 

         PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

37/2013 

 

 

K bodu 2 

Návrh VZN o podnikateľskej činnosti a určení času  predaja v obchode a času  

 prevádzky  sluţieb na území mesta Čadca 
 

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

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, je toho názoru, ţe  vo VZN chýbajú určité 

náleţitosti.  

Poukázal na čl. 2 bod. 6 – kde sa píše o prísluchovej hudbe. Uviedol, ţe v reštaurácii sme 

,,znásilňovaní“ správami, televíziou a pod., čo znamená, ţe ak budeme riešiť hudbu, tak 

nebudeme riešiť dané dopady.  
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Ďalej poukázal na čl. 3 odst. 3b) -  kde sa uvádza, ţe nedochádza k rušeniu nočného kľudu... 

Dotazoval sa, aký bude postup, ak k rušeniu dôjde. Mesto by malo zváţiť, či nezaviesť systém 

krízových kariet, kde by bolo presne  vymedzené, čo sa robí v krízových momentoch.  

Ďalej poukázal na čl. 8 odst. 1 - kde  sa  spomína komisia. Uviedol, ţe náčelník MsP 

poznamenal, ţe komisia bude vymenovaná primátorom mesta. Uviedol,  ţe VZN je zákon 

mesta. Rovnako aj komisie, ktoré majú oporu v zákone a môţu adekvátne vystupovať vo 

vzťahu k  všetkým právnym náleţitostiam mesta. Ak ju vymenuje primátor, bude to mať vyššiu 

právnu silu.  Je za to, aby bola konkrétna  komisia MZ, ktorá dá určitý výstup.  

Uviedol, ţe ak sa primátor na návrh niekoho rozhodne zrušiť niečo, tak je za to, aby dané 

rozhodnutie bolo publikované. Občania by mali mať  odozvu, ţe mesto niečo robí.  

Ohľadne tlačív uviedol, ţe by mali byť  pevnou súčasťou VZN, tak ako to je aj pri VZN 

o organizovaní verejných kultúrnych podujatí, kde sa uvádza, ţe  tlačivá sú pevnou súčasťou 

VZN. Poznamenal, ţe sa jedná o pripomienky, ktoré je potrebné zváţiť, do akej miery by VZN 

obohatili alebo sú zbytočné. 

Mjr. Mgr. František Linet, náčelník MsP, ohľadne čl. 2 odst. 6 uviedol, ţe daný text je 

odpísaný zo zákona. K čl. 3 odst. 3 – rušenie nočného kľudu uviedol, ţe   mesto  to rieši 

svojim poriadkovým útvarom, tzn. MsP.  

Čo sa týka  komisie uviedol, ţe na základne mnohých rokovaní sa stanovila daná komisia, a to  

z dôvodu ochrany štatutára, aby nebolo poukázané, ţe koná svojvoľne alebo zaujato.   

K podnikateľskej komisii uviedol, ţe je určitá obava, či komisia bude schopná sa tak rýchlo 

stretnúť. Komisia menovaná primátorom mesta bola vytvorená, aby svojim spôsobom 

nešikanovali podnikateľov. Komisia bude zloţená z pracovníkov mesta, MsP, poslancov 

z danej oblasti. Je väčšia pravdepodobnosť, ţe sa rýchlejšie  a promptnejšie dohodnú 

aj prostredníctvom telefónu. V prípade nejakého problému sa zašle prevádzkovateľovi 

písomné vyrozumenie a ak problém nebude, nie je dôvod, prečo mu povolenie nevydať.   

Ohľadne tlačív uviedol, ţe  je na zváţenie, či bude súčasťou VZN. Poznamenal, ţe tlačivá 

budú zverejnené na internetovej stránke mesta.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poţiadal, aby sa ohľadne tlačív hlasovalo, pretoţe 

kaţdé tlačivo má byť súčasťou VZN.  

Mjr. Mgr. František Linet, náčelník MsP, ohľadne čl.9  odst. 1  uviedol, ţe nie všetky 

veci, pokiaľ sú  buď  v  štádiu riešenia alebo sú uţ  vyriešené, je moţné zverejniť, pretoţe to 

neumoţňuje zákon o ochrane osobných údajov.  

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ,  sa poďakoval predkladateľovi za VZN, ktorá 

nebola menená 9 rokov. On osobne ako aj komisia protispoločenskej činnosti sa zhodli, ţe 

VZN je prínosom. Určite je prínosom na úseku zlepšenia verejného poriadku a rovnako i to, 

ţe dáva určité právomoci primátorovi mesta. Taktieţ však súhlasí s určitými názormi Ing. 

Glasnáka v rámci vytvárania komisií /duplicitné, operatívné/, čo je na zváţenie. Rovnako však 

súhlasí aj s náčelníkom MsP, ţe pokiaľ bude komisia operatívna, vytvorená z 4-5 členov, 

ktorá bude schopná okamţite riešiť situáciu, tak je ,,za“.   

PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ, uviedla, ţe je potrebné napĺňať 

novelizovaný zákon  o ochrane  pred zneuţívaním  alkoholických nápojov a o zriaďovaní 

a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.  

Na margo Ing. Glasnáka uviedla, ţe práve daná VZN chráni slušných občanov mesta.  

Vzhľadom na to, ţe samospráva má právomoci, vedenie mesta môţe udeľovať rôzne výnimky 

a ak slušný podnikateľ, ktorých je v meste veľa, poţiada  raz o predĺţenie s tým, ţe bude mať  

viacej akcií na určitý čas, tak nemusí ţiadať súhlas na kaţdú jednu akciu.  

Uviedla, ţe vo VZN sa nehovorí o slušných podnikoch ako je napr. TATRA INN, ale rozpráva 

sa o ochrane občanov  pred hlukom, násilím,  pred porušovaním verejného poriadku, pred 

znečisťovaním mesta a pod... Je presvedčená o tom, ţe samospráva a vedenie mesta sa vţdy 

dohodnú. Tieţ nesúhlasí s tým, ak sa hovorí, ţe komisia bude zlá a pritom  ešte nie je ani 
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zloţená. Je toho názoru, ţe v meste je potrebné urobiť poriadok. V závere sa poďakovala  mjr. 

Mgr. Linetovi a Ing. Hruškovi za VZN.   

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, uviedol, ţe má rovnaké myšlienky a hneď v úvode 

svojho prejavu pochválil, ţe po 9 rokoch došlo k zmene, ktorá posúva určitý problém 

k lepšiemu.  Ohľadne komisií uviedol, ţe  nechcel len to, aby sa miešali právomoci, aby 

nedošlo k diskriminácii komisií a pod...  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

38/2013 

 

 

 K bodu 3)  

 I. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2013        

 

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

Vladimír Malík, poslanec MZ, poukázal  na  dôvodovú správu 04 – ekonomická 

oblasť-  ako poslanca z Kýčerky ho  mrzí  nerealizacia parkovísk a predovšetkým chodníka od 

bl. č. 11 smerom Chalupkova ul. Jedná sa o chodník, ktorým deti  chodia do školy na 

Komenského.  Poukázal na to, ţe chodník je v zlom stave.  

Ďalej poukázal  na dôvodovú správu 08 – rekreácia, kultúra a náboţenstvo, kde sa uvádza – 

navýšenie poloţky  o 95 tis. EUR, dofinancovanie krytej plavárne- jej oprávnené náklady za 

rok 2012. Dotazoval sa, prečo čiastka 95 tis. EUR  nebola doplatená v roku 2012. 

 Následne sa  Ing. Gábriša spýtal, či bolo potrebné nútiť zamestnancov plavárne  do 

podpisovania prevzatia si výpovedí. Poukázal na to, ţe mesto a ZZO, a.s. majú medzi sebou 

nájomnú zmluvu. 

Mgr. Erika Dávidiková, vedúca oddelenia, uviedla, ţe parkoviská a chodníky sa budú 

čiastočne realizovať z dotácie z ministerstva dopravy. 

Ohľadne doplatku 95 tis. EUR, uviedla, ţe v minulom roku  nemali dostatočné mnoţstvo 

finančných prostriedkov na vykrytie všetkých vecí.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

39/2013 

 

 

K bodu 4 ) 

Zmena rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na rok 2013 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

40/2013 

 

 

K bodu 5) 

Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovým organizáciám Mesta Čadca 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

41/2013 
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K bodu 6) 

Návrh  na zverenie majetku Mesta Čadca do správy školy v zriaďovateľskej    pôsobnosti 

Mesta Čadca od 1. 8. 2013 

 

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

          Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

42/2013 

 

 

K bodu 7) 

Zmena  prílohy č. 1 pre rok 2013 k VZN Mesta Čadca č. 104/2009 o určení výšky   dotácie  

 na prevádzku a mzdy na ţiaka škôl a školských zariadení na území mesta  Čadca         
 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

43/2013 

 

 

K bodu 8)       

VZN o organizovaní verejných kultúrnych podujatí na území mesta Čadca 

 

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

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe nie je proti VZN, len má určité 

doporučenie, ktoré si myslí, ţe môţe byť vylepšené. Nespochybňuje to, ţe sú určité akcie, ktoré 

presahujú 22. hod., ale v čl. 4 odst. 4 by malo byť ohľadne mestských  akcií  presne uvedené,  

ktoré akcie môţu byť do 24 hod. a ktoré do 1.30 hod. Bude to tak jasné a férové aj voči 

občanom s tým, ţe aj mesto dodrţiava nočný kľud, ale má aj určité výnimky.   Je za to, aby 

bolo vo VZN uvedené, ktoré akcie budú po 22 hod. Navrhol, aby sa o tom aj hlasovalo.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe ţivot prináša rôzne akcie a nikto 

nevie, aký názov akcie bude o dva roky. Povedal, ţe je striktne dané, kto môţe mať akciu  do 

24. 00 hod.  Jediná výnimka je 1.30 hod. – vítanie nového roku.  Uviedol, ţe jasne povedali, ţe  

podujatia organizované, spoluorganizované  mestom Čadca alebo  mestskými organizáciami,  

ako to je presne vymenované, sa hodina určuje do 24. 00 hod. Poukázal na to, ţe mnohokrát 

musel zasiahnuť o 23.00 hod. a podujatie ukončiť, pritom mali povolenie napr.  do 2. hod.. Vo 

VZN sa uvádza, ţe akákoľvek akcia musí byť do 24. 00 hod. a ani on nemá právomoc, aby 

danú dobu  predĺţil.  To, čo sa deje po 24. 00 hod. je protizákonné a vtedy môţu zasiahnuť  

zloţky, ako je MsP a sankcionovať.   

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe on chce, aby sa to spresnilo a  aby aj 

mesto malo jasné pravidlá. Nech si uvedie napr. 8 vecí, ktoré chce mať a ak príde nové 

podujatie, doplní sa nový dodatok.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe to nie je vykonateľné, pretoţe 

VZN je na viacej rokov a nie na jeden mesiac. On  nevie, čo bude napr. 24. 6. 2014.  

PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ, vyjadrila svoju spokojnosť 

s vypracovaním VZN. Pochválila Mgr. Šulganovú.  Nevie, prečo Ing. Glasnák tvrdí, ţe je 

konané proti občanom mesta. Práve naopak.  Pre upresnenie povedala, ţe tie akcie,  pre  

ktoré je povolené  do 24.00 hod., sú uvedené v čl. 4 odst. 4.   

Je zásadne  proti tomu, ţe sa tu niečo robí proti občanom.  
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Vladimír Malík, poslanec MZ, upozornil na čl. 7 bod 2., kde sa uvádza, ţe  z dôvodu  

ochrany  zdravia občanov pred hlukom, infrazvukom a vibráciami nie je  povolené na letných 

terasách na území mesta Čadca organizovanie ţivej hudobnej produkcie,  čo podľa jeho 

názoru nie je dobré, pretoţe zabránime tomu, čo je beţné vo všetkých mestách. Navrhol, aby 

sa v čl. 7 odst. 2  doplnilo   -   z dôvodu ochrany zdravia občanov pred hlukom, infrazvukom 

a vibráciami nie je povolené na letných terasách na území mesta Čadca organizovanie 

elektronicky ozvučenej ţivej hudobnej produkcie po 22.00 hod. /koncerty, vystúpenia 

hudobných skupín, diskotéky, tanečné zábavy a pod./ /poslancami MZ schválené/. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, vyjadril súhlas s poslancom Malíkom.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

44/2013 

 

 

K bodu 9)       

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania  sluţieb na trhových miestach  

 

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

          František Kučák, poslanec MZ, sa dotazoval, či trhovníci budú môcť prevádzkovať 

svoje stánky aj mimo určeného miesta.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe sú vyhradené trhové miesta tak, 

ako to bolo doposiaľ.  

Ing. Boţena Cvečková, vedúca oddelenia, uviedla, ţe trhové miesta a miesta na 

ambulantný predaj konzultovali aj s odborom hygieny z dôvodu,  aby vyhoveli hygienickým 

poţiadavkám a  aby ich aj  mesto malo oficiálne určené ako  trhové miesta.  

Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ, sa dotazoval ohľadne parciel, ktoré sú uvedené na 

Matičnom námestí. 

Ing. Boţena Cvečková, vedúca oddelenia, uviedla, ţe do VZN mohli dať len  tie  

parcely, ktoré sú vo vlastníctve mesta.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

45/2013 

 

 

K bodu 10)  

VZN o Trhovom poriadku Trhoviska II. na časti  parc. CKN 1275/11, vlastník  Peter  

Tomek  TODAKO, Palárikova 1761, Čadca  

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

46/2013 

 

 

 K bodu 11)    

 VZN Mesta Čadca o prevádzkovaní taxisluţby na území mesta Čadca č. 137/2013 

 

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

          Ing. Ferdinand Gonščák, pracovník MsÚ,  poţiadal  v § 2. odst. 1 o doplnenie  ul. 

Andreja Hlinku.   



 8 

 Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ, upozornil, ţe na ul. A. Hlinku  sú dve parkovacie 

miesta pre taxisluţbu na pozemku, kde má vzťah aj ZZO, a.s., ktorá prevádzkuje parkovací  

 

systém.  Poţiadal, aby bola komunikácia s oddelením dopravy do budúcna  lepšia 

a výraznejšia.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

47/2013 

 

 

 

K bodu 12)    

Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca a Ceny primátora mesta Čadca         

 

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

          Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

48/2013 

 

 

K bodu 13)    

 Informatívna správa o príprave Bartolomejského hodového jarmoku a 9. ročníka  

 festivalu  Drôtománia Čadca 2013 

 

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

          Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

49/2013 

 

 

 

K bodu 14)    

,,eMesto“ ČADCA – elektronizácia sluţieb mesta Čadca. Schválenie   spolufinancovania   

projektu v rámci OPIS-2013/1.2/05 

 

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

           RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci oddelenia, poţiadal, aby sa v návrhu na 

uznesenie opravila celková výška výdavkov na 950 000,00 EUR. Uviedol, ţe 

 spolufinancovanie, ktoré je vo výške 5 %   predstavuje  sumu 47 500, 00 EUR. 

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, dal hlasovať o doplnenom a zároveň 

celkovom návrhu na uznesenie.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

50/2013 

 

 

 

K bodu 15)    

 Čadca Horelica – kanalizácia. Schválenie spolufinancovania projektu v rámci OPŢP-  

 PO1-13-1 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 15 zápisnice. 
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           RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci oddelenia, poznamenal,                                                                                                                                                                             

ţe po konzultácii  v riešiteľskom tíme bolo doporučené nazvať ţiadosť -  Odkanalizovanie 

regiónu stredné Kysuce, Čadca Horelica – kanalizácia, aby bolo na ministerstve jasné, ţe to 

patrí do stredných Kysúc.   

Taktieţ poţiadal o opravu  celkových  výdavkov, ktoré  sú vo výške  5 203 000,00 EUR, z toho 

5 % predstavuje  260 150,00 EUR.  

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, poznamenal, ţe s údivom počúval, ţe Horelica mala 

byť vynechaná z projektov. Poukázal na to, ţe Horelica doplatila na nepodarené dielo 

obchvatu, dopláca na hluk zo ţeleznice, atd... 

Je toho názoru, ţe mesto má dobrý zámer a bude o danú časť bojovať.  On a rovnako aj 

občania Horelice budú nápomocní a veria tomu, ţe kanalizácia bude. Uviedol, ţe v časti 

u Veščary sú zastaralé technológie, občania v danej časti  nemajú vodu, kopú studne, a preto 

by bolo vhodné danému zámeru pomôcť.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe urobia všetko preto, aby daný 

projekt zrealizovali.  

Vladimír Malík, poslanec MZ, vyjadril súhlasné stanovisko s predloţeným projektom.  

Ing. Milan Gura, primátor dal hlasovať o doplnenom a zároveň celkovom  návrhu na 

uznesenie.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

51/2013 

 

 

 

K bodu 16)    

Predloţenie ţiadosti o finančný príspevok v rámci Operačného programu  cezhraničnej  

spolupráce SR-ČR 2007-2013 v oblasti podpory 1.6. FOND  MIKROPROJEKTOV, Číslo 

výzvy: 12/FMP zo dňa 10.06.2013 

  Názov mikroprojektu: Megoňky - Šance, šanca pre rozvoj slovensko-českého  

  prihraničného regiónu 

 

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

          Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, ţe v minulom období sa stávalo, pokiaľ sa 

jednalo o cezhraničné projekty, ţe v publikovaných materiáloch bola jedna strana 

dominantná. Poţiadal  kompetentných dozrieť, aby sa to uţ nestalo. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

52/2013 

 

 

K bodu 17)    

Voľba prísediacich Okresného súdu v Čadci na funkčné obdobie rokov 2014-2017 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 17 zápisnice. 

          Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

53/2013 
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K bodu 18)    

Prerokovanie protokolu  NKÚ  SR  o výsledku kontroly dodrţiavania všeobecne  

záväzných právnych predpisov pri  hospodárení s verejnými prostriedkami   a nakladaní 

s majetkom vrátane kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej  kontroly  v meste, ktoré je 

sídlom okresu – Mesta Čadca         
 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 18 zápisnice. 

          Vladimír Malík, poslanec MZ, poukázal na konštatovanie protokolu o výsledku kontroly  

str. 2 odst. 3 – v 18 prípadoch  pri  zmenách rozpočtu mesto nedodrţalo finančný rozsah 

zmien rozpočtu určeného VZN. Dotazoval sa, či to na MsÚ nikto nekontroluje. Ďalej 

poukázal, ţe namiesto 5 členných boli 3 členné likvidačné komisie. Tieţ poukázal na 

zúčtovanie dotácie.   

Ďalej poukázal na str. 22 – kontrolou bola preverená evidovaná pohľadávka z dane z 

 nehnuteľnosti atď..... 

 Uviedol, ţe 12 477,72 EUR vymáhame prostredníctvom súdneho exekútora,  ale 454 000,00 

EUR nevymáhame.  

 Ing. Jaroslav Hacek, asistent prednostky, ohľadne komisií uviedol, ţe VZN 

o hospodárení  s majetkom mesta jasne hovorí, ako sa s majetkom mesta nakladá. Vo VZN je 

uvedené, ţe sa menuje komisia 5 členná s tým, ţe na to opakovane  upozorňuje zodpovedných 

pracovníkov, ktorí dali návrh podpísať komisiu trojčlennú. Uviedol, ţe poslanec Malík má 

pravdu. Poznamenal, ţe došlo k náprave.  

Ohľadne zúčtovania dotácií, uviedol, ţe to je v kompetencii príslušného oddelenia a hlavného 

kontrolóra. Došlo k situácii, ţe doklady sa pravdepodobne kontrolovali nedbalo. V jednom 

prípade sa stalo, ţe bola dotácia poskytnutá  určitému subjektu, ktorý to zúčtoval 

nedôveryhodným dokladom.  

Ohľadne vymáhania pohľadávky vo výške 454 000,00 € Ing. Hacek uviedol, ţe ide 

o pohľadávku mesta z obdobia r. 2002, keď príspevková organizácia Dombyt Čadca 

prechádzal transformáciou, do útlmu a tepelné hospodárstvo prešlo na novú spoločnosť 

Dalkia, a.s. Čadca. Z toho dôvodu záväzky /vo výške cca 20 mil. SK/  Dombytu voči spol. 

SOTE  prevzalo mesto a Dombyt mal tento záväzok mestu splácať z inej činnosti, čo čiastočne 

aj plnil. 

V dnešnej dobe v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sú všetky prostriedky Dombytu 

majetkom mesta, Dombyt nepodniká, nemá iné príjmy a je vecou účtovníctva, aby sa na strane 

mesta / pohľadávka / a na strane Dombytu / záväzok / tento vzťah vymazal a zrušil. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

54/2013 

 

 

K bodu 19)    

Správa o výsledkoch kontroly 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 19 zápisnice. 

          Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe hlavný kontrolór predloţil správu o výsledku  

prevedených kontrol, kde okrem iného bola aj kontrola VZN č. 101 /2009 o poskytovaní 

a vyúčtovaní  dotácie  z rozpočtu mesta  za rok 2012. Uviedol, ţe dané dotácie idú 

predovšetkým do organizácií a športových klubov. Bol by rád, ak by dotácie  boli vo väčšom 

objeme, avšak podľa VZN musí kaţdý subjekt poskytnutú  dotáciu vyúčtovať. Počas 6 rokov čo 

je v MZ, sa vţdy nájdu kluby alebo subjekty, ktoré  podmienky nesplnia.  Ide tak o  výsmech 

pre tie kluby alebo subjekty, ktoré podmienky splnia.  
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Podľa VZN je moţnosť prijať sankciu s tým, ţe kto podmienky nesplní, tak  mesto môţe ţiadať 

o vrátenie poskytnutej dotácie, s čím by však nesúhlasil, avšak bolo prijaté uznesenie, ţe  s 

tým subjektom, ktorý dané podmienky nesplní,  sa pre budúci rok uţ zmluva neuzatvorí.  

Upozornil, ţe v predloţenej správe je uvedené, ţe zo štrnástich vybraných subjektov, štyri 

subjekty podmienky nesplnili.  Poţiadal Mgr. Fúrika, aby sa daného uznesenia drţal a pre 

budúcnosť, aby primátorovi nepredloţil návrh zmluvy  na udelenie dotácie. Pokiaľ nebudeme 

postupovať tvrdo, tak kluby a subjekty nebudú dodrţiavať VZN a uznesenie MZ, čo je podľa 

jeho názoru neprípustné. Poţiadal, aby sa s tým konečne spravil poriadok a nanovo  začať od 

roku 2014, kedy sa budú uzatvárať nové zmluvy.  Ten subjekt, ktorý podmienky porušil, aby 

zmluvu uţ nedostal.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyjadril súhlas s Ing. Drobilom.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

55/2013 

 

 

K bodu 20)    

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 20 zápisnice. 

          Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

56/2013 

 

 

K bodu 21)    

Kúpa, predaj a nájom  nehnuteľností 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 21 zápisnice. 

          Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

57-61/2013 

 

 

K bodu 22) 

Rôzne 

Pavol Štrba, poslanec MZ, sa  dotazoval  u poslancov, ktorí sú na VÚC, či nevedia, 

kedy sa bude opravovať cesta tretej triedy Podzávoz- Čadečka. Poukázal na to, ţe cesty sú 

neupravené, neprehľadné a pod... Nakoľko niekedy bola cesta v správe mesta, tak občania sa 

neustále obracajú na neho. Uviedol, ţe keď to spravoval MPS, cesta bola vţdy v poriadku.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyjadril súhlas s poslancom Štrbom. Uviedol, 

ţe v pondelok bolo zasadnutie VÚC, kde nielen poslanci za Kysuce, ale aj poslanci z iných 

regiónov vyjadrili absolútnu nespokojnosť s tým, ako sa  VÚC o cesty stará. Mrzí ho, ţe to je 

tak, pretoţe sa jedná  aj o cesty v Milošovej, v Čadečke, ktoré patria pod VÚC. Občania sa 

sťaţujú, prečo cesty nie sú odhrnuté, zametené a vyspravené.  Uviedol, ţe mestské 

komunikácie sú po zimnej údrţbe  k dnešnému dňu  na 95 % opravené.  

Súhlasil s poslancom Štrbom a zároveň uviedol, ţe budú urgovať na VÚC a SSC,  aby sa daný 

stav vyriešil. Momentálne pracujú, ale asi na iných úsekoch.  

MUDr. Jozef Kanaba, poslanec MZ,  uviedol, ţe občania musia byť trpezliví, cesty sa 

určite budú postupne opravovať.  Vyjadril súhlas s primátorom.  
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Vladimír Malík, poslanec MZ, poznamenal, ţe pôvodne chcel hovoriť o parkoviskách 

na Kýčerke, aby sa s nimi pri ďalšej zmene rozpočtu počítalo, avšak nakoľko budú ešte ďalšie 

informácie z vedenia   COOP JEDNOTY, tak ešte počká.  

Oľga Kostková, poslankyňa MZ, sa poďakovala  MPS a p. riaditeľovi,  ktorý  na jej 

ţiadosť poslal záhradníka, ktorý  upravil ţivé ploty. Sídlisko na Hurbanovej ul. je teraz  vo 

veľmi peknom stave. Upravené  boli tieţ stromy a kríky. Mnohí občania boli spokojní a prišli 

za ňou s prosbou, aby sa v úprave  aspoň kríkov pokračovalo i naďalej.  Informovala, ţe na 

sídlisku Hurbanova  z  vnútornej  strany za obchodom si bezdomovci  a opití občania  urobili  

v  kríkoch leţoviská. Poslanci, ktorí tam bývajú, poznajú danú oblasť, kde si v strede veľkého 

kríku  občania roztrhali krabice a prespávajú tam. V tej súvislosti poţiadala, aby sa kríky 

promptne zrezali a upratali.  

Ďalej informovala, ţe včera dostala do schránky list – ohľadne siete na detskom 

ihrisku Kýčerka, ktorá bola ukradnutá aj so ţeleznou tyčou.  Ihrisko nie je kryté a keď sa deti 

hrajú, tak  lopta je mnohokrát odhodená mimo ihriska.  Poţiadala, aby sa daný stav čo 

najrýchlejšie vyriešil. 

Ďalej uviedla, ţe za ňou prišli občania z časti,  kde je  materská škôlka, ktorá je v zlom stave.  

Poukázala na neporiadok v danom objekte.  Nie je moţné, aby si  majiteľ nemohol dať objekt 

do poriadku. Občania sa boja, pretoţe sa tam v noci schádzajú rôzne ,,ţivly“. Poţiadala, aby 

sa to riešilo.  

PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ, nakoľko sa blíţia prázdniny, s čím je 

spojený väčší výskyt detí v  krčmových zariadeniach, apelovala na náčelníka MsP, aby na to  

dostatočne dohliadali.  

Ďalej uviedla, ţe očakávala, ţe Mgr. Fúrik povie,  ako je zabezpečená činnosť pre deti 

v meste,  napr.  CVČ, nakoľko bude prebiehať rekonštrukcia MŠ na Ţarci,  ako je  postarané 

o deti v materských školách, či školy v rámci školských klubov  zabezpečili, ţe bude o deti 

postarané.   

Mgr. Marián Fúrik, vedúci oddelenia, uviedol, ţe čo sa týka MŠ a CVČ, tak tie fungujú 

tak, ako je v pláne. Otvorenie materských škôl je zverejnené na internete. V príslušnom 

časovom  období bolo v jednotlivých materských školách rodičom oznámené, ktorá prevádzka 

sa uzatvára a ktorá materská škola bude počas prázdnin fungovať. Všetko je zabezpečené a  

zverejnené na stránke mesta.   

Ohľadne školských klubov uviedol, ţe bola poţiadavka na jednotlivé školy, kde  v priemere 2-

3 detí z kaţdej školy majú záujem školské kluby navštevovať. Ţiadna škola nemá peniaze na 

to, aby robila prevádzku počas prázdnin, keď sa prihlásia 3 deti. Je to v právomoci riaditeľa 

školy, ktorý rozhodne, či školský klub otvorí alebo nie.   

Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ, poţiadal, aby sa v letných- jesenných  mesiacoch 

dal do poriadku most na Horelici u Klimka smerom do Veščary.  Upozornil na cestu 

u Veščary, kde  je úsek v dĺţke cca 70-80 metrov, ktorý je v zimnom období neprejazdný. 

Mestský podnik sluţieb má pri  údrţbe problémy, pretoţe tam v zime namŕza voda a  chýba 

odvodnenie. Na oddelení dopravy uţ boli vyvinuté určité kroky, avšak občania by boli radi, ak 

by sa to uţ dotiahlo do konca. Uviedol, ţe mestu drţí palce pri projekte odkanalizovania 

stredných Kysúc. Poďakoval vedeniu mesta a aj p. prednostke, ţe sa do rozpočtu  dostalo 

dofinancovanie oprávnených  nákladov  spoločnosti ZZO, a.s. vo výške 95 tis. EUR, ktoré 

mesto danej spoločnosti neposkytlo z objektívnych príčin, vzhľadom na zloţitú ekonomickú 

situáciu. Ak by daná dotácia prešla v roku 2012, tak  by spoločnosť bola po dlhom období 

v zisku.  

Uviedol, ţe sa 9 rokov snaţí pomáhať mestu a stáť pri ňom, pretoţe ho má v srdci. Na to, aby 

mu pomáhal alebo bol účastný rôznych záleţitostí, nemusí sedieť v danej miestnosti.  Človek 

robí  rôzne chyby a mal by za ne niesť zodpovednosť. Z úcty k sľubu, ktorý tu skladal pred 2,5 
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rokom, z úcty k mandátu, ku všetkým  a najmä k mestu, sa svojho mandátu dnes  vzdáva, čo aj 

primátorovi oficiálne - písomne odovzdá a oznámi.   

Všetkým poprial veľa síl, šťastia, úspechov a  aby mesto rozvíjali. Bude sa snaţiť byť 

nápomocný. Hlavne zaţelal pevnú vôľu a veľa charakteru.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, sa poďakoval Mgr. Gábrišovi.  

Ohľadne MŠ na Hurbanovej uviedol, ţe vyzývajú majiteľa, aby objekt dal do poriadku. 

Poznamenal, ţe aj zásluhou poslancov odkúpili  Materskú školu na Komenského a s radosťou 

môţe konštatovať, ţe od štátu dostali 1 mil. EUR na výstavbu bytov, tzn., ţe dostali 

nenávratnú dotáciu, čo znamená, ţe  nebude všetko financované prostredníctvom úveru. 

Uviedol, ţe jeho podmienkou bolo, ţe pokiaľ dotáciu  nedostanú, tak nepôjdu do predraţenej 

výstavby bytov. Tento týţdeň obdrţali  správu, ţe dotácia a aj úverové zdroje sú nachystané. Z 

 jeho strany a zo strany  mesta Čadca bola zmluva  podpísaná. Uviedol, ţe všetko je  

v poriadku aj  s výstavbou Domu seniorov, zmluva je pripravená k podpisu  uţ po verejnej 

súťaţi, ktorá je odobrená daným ministerstvom, ÚVO a pod..  Informoval, ţe sa začalo 

s výstavbou Palárikovho námestia,  tento rok začnú aj s výstavbou bytov za 3,5 mil. EUR 

a tieţ sa  začne  s výstavbou domova dôchodcov.  Tieţ informoval, ţe zmluvy s NDS sú 

podpísané. Jedná sa tak o ďalší milión do rozpočtu mesta. Uviedol, ţe poslanci  dnes  

schvaľovali zásadne veci, ktoré by mohli nášmu mestu pomôcť. 

Poukázal na to, ţe chýbajú prevádzkové peniaze, pretoţe mesto za cca trojročné obdobie  

splatilo 3 mil. EUR úver.  Pre mesto to je veľmi ťaţké obdobie.  

Nakoľko sa blíţia prázdniny, tak poprial deťom, aby sa im darilo a  pedagógom, aby si 

oddýchli. Tieţ sa poďakoval všetkým  prítomným.  

Následne prebehla prezentácia spoločnosti  obchodného centra Čadca-Kýčerka. Prezentáciu 

viedol Ing. Mgr. Miroslav  Šperka, zástupca spoločnosti Reality Sk s.r.o. a Františka  

Soroková 

Vladimír Malík, poslanec MZ,  sa dotazoval, v akom časovom období chcú daný zámer 

zrealizovať.  

Františka Soroková,  uviedla, ţe záleţí na tom, ako rýchlo sa pripraví projektová 

dokumentácia, územné a stavebné konanie,  avšak veľmi  dôleţité je to, ako sa vysporiadajú 

pozemky, či mesto dá pozemky do prenájmu alebo ich odpredá.   

Vladimír Malík, poslanec MZ,  sa dotazoval na prístupovú cestu.   

Ing. Jurga, projektant stavby,  uviedol, ţe sa uvaţuje o  prepojení ul. Chalupkovej 

a Okruţnej. Dané prepojenie bude riadené v takom dopravnom reţime,  aby nedošlo vplyvom 

parkovania k zhoršeniu  dopravnej kvality. Základom je obsluţná komunikácia, ktorá spája 

ul. Chalupkovu s ul. Okruţnou.  

Františka Soroková, ohľadne parkovacích miest uviedla, ţe ich nebude len 76, ale je 

tam ešte ďalších  36 parkovacích miest. Neplánujú obmedziť parkovanie. Je samozrejmé, ţe 

parkovanie je potrebné hlavne vo večerných hodinách, kedy sa bude supermarket zatvárať  

a bude teda moţné vyuţívať aj 36 parkovacích miest supermarketu.   

Mgr. Viera Stýčková, poslankyňa MZ, sa rovnako chcela informovať ohľadne  

zabezpečenia prístupovej cesty. Dotazovala sa na zásobovanie vozidlami.  

Františka Soroková, uviedla, ţe  nakoľko v  tomto roku otvorili logistické centrum 

v Hornom Hričove, tak  sa  zásobovanie všetkých ich predajní zlepší.  Zásobovanie 

z logistického centra bude 2-3 krát do týţdňa.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poukázal na to, ţe rovnako, keď sa stavala 

Billa, tak  ľudia boli nespokojní, avšak teraz je pravý opak, kaţdý má na parkovisku auto, 

ktoré môţe kontolovať  aj  z okna  svojho bytu.   

Pavol Štrba, poslanec MZ, sa dotazoval na počet pracovných miest.  
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Františka Soroková, uviedla, ţe počítajú s 20-22 pracovnými miestami. Ohľadne 

otvorenia predajne ešte raz zopakovala, ţe všetko záleţí od vysporiadania pozemkov, avšak 

chceli by zachytiť vianočný trh, čo však nevedia, či sa im podarí.   

 

 

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   

             

 

 

 

Oľga Kostková     MUDr. Ján Koţák  

I. overovateľ                 II. overovateľ 

 

         

 

   

 

Zapísala: Mgr. Jana Serafínová 
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