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Z á p i s n i c a 

 

z 1.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 28. januára 2009 o 11.00 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 22 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 

MUDr. Jozef Marec    - poslanec MZ 

JUDr. Ján Macura    - poslanec MZ 

Ing. Ján Kľučka    - poslanec MZ 

Ing. Peter Krkoška    - poslanec MZ 

Ing. Štefan Holeščák    - poslanec MZ 

Mgr. Marián Fúrik    - poslanec MZ 

Ing. František Prívara   - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

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/ Voľba zástupcov primátora Mesta Čadca, rozdelenie úloh a ustanovenie úkonov  

    a činností, ktoré sú oprávnení zástupcovia primátora vykonávať. 

3/ Odvolanie a voľba člena Mestskej rady Čadca. 

4/ Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu za rok 2008 v pôsobnosti primátora. 

5/ Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2008. 

6/ I. úprava rozpočtu Mesta Čadca na rok 2009. 

7/ Zmena názvu MsKS Čadca a zriaďovacej listiny. 

8/ Majetkovoprávne usporiadanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií  

    podmieňujúcich realizáciu stavby dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc. 

9/ Spoločný obecný úrad – predĺţenie pôsobnosti. 

10/ Odňatie majetku zo správy Mestského podniku sluţieb v Čadci. 

11/ Zverenie majetku do správy Mestského podniku sluţieb v Čadci. 

12/ Zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Čadci č. 173/2008 zo dňa 12. 12.  

      2008 a formulovanie nového uznesenia pre potreby aktuálneho formulára ţiadostí 

      o poskytnutie podpory zo ŠFRB a dotácie z MVRR SR. 

13/ Majetkovoprávne vysporiadanie stavby Čadca – obchvat, preloţka cesty I/11 – odbočka  

      na Kukučínovu ulicu. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci. 

14/ Modernizácia verejného osvetlenia a výstavba nových vetiev verejného osvetlenia 

      Čadca – predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

15/ Záver kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Čadca. 

16/ Menovanie do redakčnej rady a komisie MZ. 

17/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. 

18/ Rôzne. 

19/ Záver.  

 

 

 

 

 

 

R o k o v a n i e 

 

1. 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 22 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. Tomáša Urbaníka a Mgr. Martina 

Klimeka, poslancov MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Danielu Grochalovú, pracovníčku MsÚ Čadca.           
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K bodu 1) 

Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva       

 a overovateľov zápisnice 

Overovatelia: Mgr. Tomáš Urbaník 

         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, dal návrh na doplnenie programu 

rokovania MZ a to ako bod č. 2 voľbu zástupcov primátora Mesta Čadca, rozdelenie úloh 

a ustanovenie úkonov a činností, ktoré sú oprávnení zástupcovia primátora vykonávať. 

Ako bod 3 navrhol odvolanie a voľbu člena Mestskej rady Čadca, čo bolo poslancami 

schválené. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe minule informoval o tom, ţe generálny 

prokurátor sám podal dovolanie na Najvyšší súd. Má poznatok o tom, ţe Najvyšší súd uţ 

oslovil vedenie mesta, aby sa k tomuto problému vyjadrilo. Nech sú  všetci poslanci 

informovaní o tom, ako mesto v tomto spore postupuje a preto navrhol ako bod č. 11 

programu MZ zaradiť „Informáciu o postupe mesta vo veci dovolania generálneho 

prokurátora na Najvyšší súd vo veci náhrady škody Majchrákovi“, čo poslancami v hlasovaní 

nebolo schválené. 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

1/2009 

 

K bodu 2: 

Voľba zástupcov primátora Mesta Čadca, rozdelenie úloh a ustanovenie okruhu úkonov 

a činností, ktoré sú oprávnení zástupcovia primátora vykonávať____________________ 

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

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe je rád, ţe je tu návrh na dvoch 

poslancov, ktorých si primátor zvolil za svojich zástupcov a tak by to malo aj byť. Poslanci 

jeho klubu tento návrh v hlasovaní podporia. 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe je to potrebný akt, zástupca 

primátora ako zákonodarca má svoje miesto, podstatná je zhoda zástupca primátora – 

primátor a opačne. Vadí mu ale navrhnutý polovičný úväzok. Nech sú obaja zástupcovia, ale 

na plný pracovný úväzok, je to uráţka, nie sme v malej dedinke. Tento návrh nepodporí.  

 MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, navrhol schváliť Mgr. Mariána Fúrika a JUDr. 

Jána Macuru do funkcie zástupcov primátora s účinnosťou od 1. 3. 2009 a s mesačnou 

odmenou /platom/ vo výške 1 166,– €, čo bolo poslancami v hlasovaní aj schválené. 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, k návrhu platu zástupcom primátora poznamenal, ţe 

nie je dobré urobiť špecifickú sumu, malo by to byť % z platu primátora. Ak sú obaja volení 

a dostali mandát, nie je dobré viazať sa na určitú sumu. Primátorovi sa kaţdoročne zvýši plat 

a nech sa aj zástupcom primátora plat zvýši. Je to korektné  voči obom kandidátom. 
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 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

2/2009 

 

K bodu 3: 

Odvolanie a voľba člena Mestskej rady Čadca 

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

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe nech je návrh na odvolanie a voľbu 

člena MR prejednaný najskôr v mestskej rade, následne v mestskom zastupiteľstve. 

 JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, vzhľadom na situáciu poznamenal, ţe § 13, odst. 2 

zákona o obecnom zriadení hovorí, ţe zástupca primátora je členom mestskej rady po celé 

jeho funkčné obdobie. Podľa § 14 citovaného zákona počet členov mestskej rady tvorí najviac 

1/3 z počtu poslancov v MZ. V januári 2007 bola zvolená 8 členná mestská rada. Vzhľadom 

k tomu, ţe jeden z navrhnutých zástupcov primátora je uţ členom mestskej rady, odvolaním 

jedného člena mestskej rady sa zabezpečí povinné členstvo druhého navrhnutého zástupcu 

primátora v mestskej rade. Dal návrh schváliť Mgr. Mariána Fúrika za člena Mestskej rady 

v Čadci a odvolať Ing. Milana Guru z Mestskej rady v Čadci, čo bolo poslancami v hlasovaní 

schválené. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe čakal toto odvolanie z funkcie člena 

MR, poďakoval poslancovi Macurovi, ţe predloţil aj takýto návrh. Naopak, on je veľmi rád, 

ţe poslanec Macura bude zástupcom primátora a v hlasovaní ho podporil. 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

3/2009 

 

K bodu 4: 

Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu Mesta Čadca k 5. 12. 2008  

a k 19. 12. 2008______________________________________________________ 

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

4/2009 

 

K bodu 5: 

Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2008 

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

 Ing. Ján Kľučka, poslanec MZ, poznamenal, ţe kto rozpočtu venoval pozornosť, zistil, 

ţe hospodárenie mesta nie je zlé, ale je stále čo naprávať. Dotazoval sa, prečo neboli 

vyčerpané dotácie. Čo sa týka pohľadávok a záväzkov, 8 mil. Sk na odpadoch a 2 mil. Sk na 

daniach je pomerne veľa. Ţiadal prijať uznesenie, aby bol do mestského zastupiteľstva 

v termíne do 30. 6. 2009 predloţený rozpis pohľadávok za rok 2008 za daň z nehnuteľností, za 

psa a za komunálny odpad podľa jednotlivých subjektov s uvedením dátumu vzniku, výšky 

a doterajšieho postupu pri ich vymáhaní, čo bolo poslancami v hlasovaní schválené. Ďalej 

ţiadal predloţiť do mestského zastupiteľstva v termíne do 30. 6. 2009 správu o súdnych 

sporoch a o výsledku vymáhania pohľadávok za rok 2008, čo bolo poslancami v hlasovaní 

schválené. 

 Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, poznamenal, ţe záverečný účet aj s doplnkom bol 

prerokovaný vo finančnej komisii MZ, poţiadal poslancov o jeho schválenie. 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta, pri záverečnom účte za rok 2008 poďakoval 

všetkým, ktorí prispeli k tak dynamickému rozvoju príjmov mesta. Poďakovanie za pomoc na 

1. mieste patrí hlavne podpredsedníčke NR SR RNDr. Anne Belousovovej. Poďakoval 
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všetkým, ktorí tvorili projekty – tímu, pracovníkom mesta a poslancom, ktorí skutočne prispeli 

pri získavaní finančných prostriedkov do rozpočtu mesta. 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

5/2009 

 

K bodu 6: 

Zmena názvu Mestského kultúrneho strediska Čadca a Zriaďovacej listiny 

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

6/2009 

 

K bodu 7: 

I. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2009 

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

 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poţiadal poslancov o schválenie dotácie z rezervy vo 

výške 2 987 € pre Futbalový klub Benfica Čadca, aby mohol reprezentovať mesto Čadca, čo 

ale poslancami v hlasovaní nebolo schválené. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

7/2009 

 

K bodu 8: 

Majetkovoprávne usporiadanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

podmieňujúcich realizáciu stavby Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie 

Horných Kysúc („Horné Kysuce“)___________________________________ 

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

  

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

8/2009 

 

K bodu 9: 

Spoločný obecný úrad – predĺženie pôsobnosti 

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

9/2009 

 

K bodu 10: 

Majetkovoprávne vysporiadanie stavby „Čadca – obchvat, preložka cesty I/11, 

stavebný objekt SO 106 – 00 Odbočka na Kukučínovu ulicu“: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci___________________________ 

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

10/2009 
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K bodu 11: 

Zrušenie časti uznesenia MZ v Čadci č. 173/2008 zo dňa 12. 12. 2008 a formulovanie 

nového uznesenia pre potreby aktuálneho formulára žiadosti o poskytnutie podpory 

zo ŠF RB a dotácie z MVRR SR____________________________________________ 

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

11/2009 

 

K bodu 12: 

Odňatie majetku zo správy Mestského podniku služieb Čadca 

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

12/2009 

 

K bodu 13: 

Zverenie majetku do správy Mestského podniku služieb Čadca 

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

13/2009 

 

K bodu 14: 

Modernizácia verejného osvetlenia a výstavby nových vetiev  verejného osvetlenia 

Čadca  - predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok /NFP/ v rámci  

Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

14/2009 

 

 

K bodu 15: 

Záver kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Čadca 

v spoločnosti BYTY Čadca, s. r. o.______________________________ 

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

15/2009 

K bodu 16: 

Menovanie do redakčnej rady a komisie MZ 

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

16/2009 

 

K bodu 17: 

Kúpa a predaj nehnuteľností 

 Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 17 - 21 zápisnice. 
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 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

17 - 21/2009 

 

K bodu 18 

Rôzne 

 JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, poznamenal, ţe na dnešnom rokovaní MZ mu bola 

daná dôvera a bol zvolený za zástupcu primátora Mesta Čadca. Poďakoval RNDr. Anne 

Belousovovej, primátorovi mesta a tieţ všetkým poslancom, ktorí mu dali svoj hlas. Jeho 

predsavzatím v novej funkcii bude, aby nesklamal dôveru, vychádzal a komunikoval ľudsky, 

aby nikto necítil z jeho strany pocit nadradenosti, aby spoločne riešili problémy, ktoré doba 

dáva a to v prospech obyvateľov mesta Čadca. 

 Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, predniesol poţiadavku na čo najrýchlejšie 

vysporiadanie pozemkov pri areáli Základnej školy v Milošovej u Prívary. 

 Mgr. Marián Fúrik, poslanec MZ, poďakoval za zvolenie do funkcie zástupcu 

primátora mesta a za prejavenú dôveru jeho osobe. Do komunálnych volieb išiel s tým, aby 

silou svojho hlasu napomohol občanom mesta pri riešení problémov. Veľakrát väčšinový 

názor občanov nie je totoţný s jeho názorom, ale človek je niekedy nútený hlasovať tak, ţe je 

to pre dobro občanov. Uznáva názor rôznych ľudí, prijíma ho aj v demokratickom hlasovaní, 

keď sa odhlasuje názor, s ktorým on nesúhlasí. Primátor ho oslovil, či by sa iným spôsobom 

nechcel podieľať na chode mesta. Bol tomu veľmi rád a bol milo prekvapený. Povaţoval to za 

ocenenie svojho nie politického, ale profesionálneho ţivota. Súhlasila s tým aj 

podpredsedníčka parlamentu, čo ho prekvapilo, ale utvrdilo v tom, ţe skutočne ide o záujmy 

mesta. Veľkú politiku treba dať bokom. V závere vystúpenia sa vyjadril, ţe sa bude riadiť 

svojím svedomím a pracovať v prospech mesta a jeho občanov. 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, zablahoţelal svojim novozvoleným 

zástupcom do funkcie. Poznamenal, ţe sa teší na prácu s nimi. Dosiahnuté výsledky mesta sú 

mimoriadne pozitívne. Doteraz bolo práce naňho dosť, keď ich bude vo vedení viac, môţu ísť 

do väčších pracovných rozmerov. Svojich zástupcov volil preto, lebo na začiatku volebného 

obdobia mu boli doručené zoznamy poslaneckých klubov, kde sa sami dali titulovať ako 

opozícia a koalícia. On tu nevidí ani opozíciu, ani koalíciu, ale 25 poslancov. Uţ vtedy sa 

rozhodol mať svojho zástupcu z obidvoch poslaneckých klubov. Občanom treba povedať, ţe 

ich voľby sa naplnili. Je tu nový priestor na prácu. V závere vyjadril potešenie spolupracovať 

s novozvolenými zástupcami. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe čo sa týka Futbalového klubu Benfica 

Gemm, aj keď mu neschválili dotáciu na činnosť klubu na rok 2009, urobí všetko preto, aby aj 

budúci ročník Štefanského turnaja vo futbale bol na európskej úrovni bez zdrojov z mesta a aj 

bez propagácie na mestských propagačných tabuliach. Je škoda, ţe si poslanci neváţia túto 

prácu, ktorú vykonávajú uţ 15 rokov. Čadca je počas Vianoc stredobodom Slovenska. Čo sa 

týka zástupcov primátora, svoj názor na nich vyjadril svojím hlasovaním a nemá k tomu viac 

čo dodať.   

Dosiahnuté hospodárenie mesta a jeho projekty - mesto má mimoriadne zdroje vďaka 

podpredsedníčke NR SR Belousovovej, ktorá v tomto mestu veľmi pomohla, za čo jej 

poďakoval.  

Hlasovanie ohľadom jeho odvolania ako člena mestskej rady – poďakoval za hlasovanie Mgr. 

Fúrikovi aj MUDr. Marcovi, on svojím hlasovaním uţ 2x podrţal vo funkcii bývalého 

zástupcu primátora MUDr. Jozefa Marca, čo sa naopak povedať nedá.  

Menovanie do redakčnej rady a komisie MZ – na oddelení kultúry, školstva, mládeţe a športu 

bol mestským zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2008 zníţený počet pracovníkov z 10 na 8. Podľa 

neho je na oddelení stále 10 pracovníkov. Do MsKS bola presunutá z tohto oddelenia aj Mgr. 
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Straková. Prečo sa neodsúhlasila nová organizačná štruktúra, čo je úplne v kompetencii 

mestského zastupiteľstva. Vedenie mesta to urobilo bez poslancov. Kedy nový pracovník 

dostal menovací dekrét? Kroky mesta v tomto boli urobené naopak a v závere poloţil otázku, 

ako to mesto chce riešiť a či nebolo porušené uznesenie MZ?  

Mestu bolo ponúknuté, aby bojovalo o 30 mil. majetok. Najvyšší súd si v tomto vyţiadal od 

mesta stanovisko a chce, aby s ním boli poslanci oboznámení. Má pripravené uznesenie, ale 

keďţe  nebol schválený, prečítal iba odôvodnenie. Prejednanie tohto návrhu nebude mať 

negatívny dopad na mesto, ak Najvyšší súd SR zruší rozsudok Krajského súdu a bude 

pokračovať v spore so súdmi. Mesto uţ Majchrákovi poskytlo vyrovnanie. Poloţil otázku, či 

uţ na Najvyšší súd išlo vyjadrenie z mesta k tomuto problému, ak áno, chce tento list dostať. 

 Ing. František Prívara, poslanec MZ, poďakoval primátorovi mesta, ţe „zalovil v ich 

vodách“ a zvolil z ich radov jedného poslanca za svojho zástupcu primátora. Poznamenal, ţe 

potrebujú ukázať svoju aroganciu a silu, ale takto sa úcta medzi občanmi v meste nedosiahne. 

Majú v mestskom zastupiteľstve pohodlnú väčšinu, čo oni akceptujú. 

 Ing. Ján Kľučka, poslanec MZ, sa dotazoval, či bol v orgánoch Mestskej teplárenskej 

spoločnosti Čadca prejednávaný nárast cien tepla, či sú zástupcovia mesta o tom 

informovaní. 

 Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, poďakoval poslancom za ústretovosť pri hlasovaní 

za dotáciu pre Futbalový klub Čadca a informoval o jeho dosiahnutých úspechoch. Poţiadal 

namiesto poslanca Kaličáka delegovať do futbalového klubu poslanca Kľučku ako ekonóma. 

Futbalový klub sa transformuje do ZZO, s. s., Čadca. Poţiadal prítomných sľubom 

garantovať ZZO, aká bude dotácia z mesta do ZZO pre futbalový klub. Navrhol 149 373,- € 

(4 500 000,-- Sk) a ţiadal o tom hlasovať.  

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe teraz – v rôznom sa 

o tom nedá hlasovať, futbalom sa budú zaoberať na ďalších rokovaniach. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe keď je všeobecná vôľa, hlasuje sa aj 

v rôznom. Treba dať čo najskôr jasné stanovisko, aby ľudia okolo futbalu vedeli, koľko 

finančných prostriedkov budú mať a čo môţu robiť. 

 Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, poznamenal, ţe uţ nie je vo výbore futbalového 

klubu, ale vie, čo táto práce obnáša podporí návrh poslanca Holeščáka ohľadom dotácie pre 

futbalový klub. 

 Mgr. Marián Fúrik, poslanec MZ, vyjadril verejnú podporu futbalu, futbal je fenomén, 

ak dôjde k jeho transformácii do ZZO, podporí sa finančnými prostriedkami. 

 JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, vyjadril obdiv nad zanietenosťou poslanca 

Holeščáka, s akou bojuje za futbal. Treba urobiť nejakú analýzu, finančné zdroje sa určite 

nájdu, spoločnými silami futbal v meste zachováme. 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, informoval prítomných, ţe 27. 2. 2009 

bude mestské zastupiteľstvo a bude sa voliť hlavný kontrolór Mesta Čadca. V týchto dňoch sa 

pripravuje návrh ţaloby voči mestskej teplárenskej spoločnosti na základe výsledkov kontroly 

NKÚ a stanoviska Generálnej prokuratúry a Krajskej prokuratúry v Ţiline. Situácia je 

mimoriadne neprehľadná vzhľadom na uplynulé dni a týţdne. Mestská teplárenská spoločnosť 

je majoritný vlastník, neakceptoval návrh poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí boli 

schválení do orgánov mestskej teplárenskej spoločnosti. Majoritný vlastník prehlasoval 

minoritného vlastníka – mesto, s tým, ţe tam nemáme ţiaden vplyv. Na základe mediálnych 

výstupov vyzval primátora zástupca mestskej teplárenskej spoločnosti na riešenie tohto 

problému. Právne predpisy hovoria o dodávke plynu a druhé hovoria o dodávke tepla. Všetky 

kroky, ktoré boli smerované k mestu, mala realizovať mestská teplárenská spoločnosť. Niekto 

si pomýlil právne predpisy, pomýlil si adresáta a vyzýval mesto k niečomu, čo mal urobiť sám 

– mestská teplárenská spoločnosť. Mestom sa šírili správy, ktoré boli nepravdivé, 



 9 

 ktoré ukladali a navrhovali mestu riešenia, ktoré mala navrhovať a riešiť mestská 

teplárenská spoločnosť. Občania boli dezinformovaní, boli tu petície, v ktorých sa občania 

informovali, čo bude mesto robiť. Ako primátor som pravidelne denne zvolával zasadnutia 

s tými, ktorí boli kompetentní zaujať k problému stanovisko. Mal som denné informácie 

prostredníctvom zástupcov regulačného úradu, ale hlavne podpredsedníčky parlamentu 

Belousovovej, ako sa situácia vyvíja. Zároveň som informoval na poradách organizácie, 

ktorých zriaďovateľom je mesto Čadca, akým spôsobom budeme postupovať.  

Dal do pozornosti § 14 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike, ktorý jasne hovorí, kedy a kto 

vyhlasuje stav núdze. Stav núdze pre mesto Čadca vyhlásený nebol. Ak niekto z Vás konal, 

konal nezákonne alebo na základe populizmu, nie rozumu. 

 

 

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   

             

 

Mgr. Tomáš Urbaník                Mgr. Martin Klimek 
I. overovateľ           II. overovateľ   

   

 

 

Zapísala: Daniela Grochalová 

 

 

 


