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Z á p i s n i c a 

 

z 5.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 28. júna 2012 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 25 poslancov. 

 

 

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

Mesta Čadca, vedúci oddelení MsÚ Čadca, náčelník MP Čadca, riaditelia riadených 

príspevkových organizácií mesta Čadca, zástupcovia médií, kronikárka mesta. 

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

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

 

Ing. Milan Gura    - primátor mesta Čadca 

Ing. František Prívara   - zástupca primátora MsÚ Čadca 

Ing. Rudolf Cyprich    - zástupca primátora MsÚ Čadca 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

František Kučák    - poslanec MZ 

JUDr. Jozef Pajer    - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

Oľga Kostková    -poslankyňa MZ 

PaedDr. Mária Blendovská   - poslankyňa MZ 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

JUDr. Ján Macura    - poslanec MZ 

Mgr. Eduard Gábriš    - poslanec MZ 

Mgr. Michal Duraj    - poslanec MZ 

Ing. Ján Drobil    - poslanec MZ 

Ing. František Ščury    - vedúci oddelenia dopravy, ÚP, stavebného  

   poriadku, výstavby, rozvoja mesta a sluţieb 

  MsÚ Čadca 

JUDr. Ján Klučka    - hlavný kontrolór Mesta Čadca 

Mgr. Adam Janešík    - občan mesta 
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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/  Informatívna správa o činnosti a výsledku hospodárenia ZZO Čadca,  

     a.s. za rok 2011 

 3/  Informatívna správa o činnosti a výsledku hospodárenia MTS, a.s. za   

      rok 2011 

4/   Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  

      a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území mesta Čadca        

5/  Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca MUDr. Jozefovi Kanabovi, MUDr. Věre  

     Kufovej a Eve Matysovej a Ceny primátora mesta Čadca Ing. Miroslavovi Janíkovi,  

     MUDr. Petrovi Szeghymu a Rastislavovi Hajnošovi v zmysle Štatútu Mesta Čadca                       

6/  Informatívna správa o príprave Bartolomejského jarmoku a 8. ročníka festivalu 

     Drôtománia  Čadca 2012          

7/  DOHODA O SPOLUPRÁCI medzi okresom Osvienčim (Poľská republika)  a MESTOM   

    ČADCA (Slovenská republika)    

8/  Správa o výsledkoch kontroly 

9/  Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

10/ Rôzne 

11/ 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 25 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 Laša a Mgr. Vieru Strýčkovú, 

poslancov MZ Čadca. 

 

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

 

 

K bodu 1) 

Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa 

zápisnice 

  

Overovatelia:  Ing. Peter Laš 

                    Mgr. Viera Strýčková 

 

 Návrhová komisia: Ing. Milan Liščák 

                 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. Milan Liščák, poslanec MZ 

                PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

73/2012 

 

 

K bodu 2)  

Informatívna správa o činnosti a výsledku hospodárenia ZZO Čadca,   a.s. za rok 2011 

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

 

Vladimír Malík, poslanec MZ, poukázal na správu,  kde je uvedené, ţe spoločnosť  

v rokoch 2006 aţ 2010 postupne prestala napĺňať jeden zo základných cieľov -  podporovať 

šport. Poznamenal, ţe všetko, čo je v správe uvedené  sa robilo aj za predchádzajúce obdobie.  

Spomenul Memoriál M. Piteľa, ktorá dostala dotáciu zo ZZO, súťaţ v tlaku na lavičke, 

tenisový turnaj,  atď...  

Poznamenal, ţe predkladateľom bolo povedané, ţe parkovací systém má slúţiť na podporu 

športu. Dodal, ţe v stanovách ZZO je  uvedené, ţe  60 % zisku  spoločnosti má slúţiť na 

podporu športu. 



 4 

 Uviedol, ţe pri prenájme bufetu sa uvádza, ţe to, čo prispelo k skvalitneniu a k zvýšeniu 

príjmu je uvedené  v tabuľke- v prílohe č. 5. Poznamenal, ţe daná príloha je všeobecná a nie 

je tam vidieť, koľko je príjem z bufetu.  

Ďalej poznamenal, ţe v správe nie je uvedené, ţe v období do roku  2010 prebehla na plavárni 

veľká rekonštrukcia. Od jej zaloţenia sa prebudoval celý systém technológie  vody, opravila 

sa strecha, vybudovala sa terasa, solárium atď... Ohľadne hospodárskeho výsledku uviedol, 

ţe  poslanci predošlého MZ schválili v mesiacoch júl-august voľný vstup pre všetkých 

občanov Čadce. Uviedol, ţe po prepočítaní, tzn., /  13 tis.eur  mínus   10 tis eur/,  ktoré mesto 

nezaplatilo za voľný vstup, by strata bola 3 tis. eur, čo je polovica ako teraz.  

Poukázal na to, ţe uznesenie bolo poslancom dané tesne pred MZ. Dotazoval sa, prečo  

v uznesení v konštantačnej časti majú poslanci  prijať cielene útočné veci. 

 Poznamenal, ţe sa na plaváreň prijal zamestnanec na stráţenie parkoviska, kaţdý, kto sa 

o situáciu zaujíma, vie,  o koho sa jedná a prečo tam daná osoba je.  Ide o navýšenie a  

vrátenie určitej sluţby. Poznamenal, ţe mu vadí návrh uznesenia, ktoré je útočné a dané pred 

MZ.  

Uviedol, ţe strata 10 tis. eur vznikla počas mesiacov júl-august, preto navrhol vstup na 

plaváreň len deťom. V správe nie je uvedené, ţe strata 10 tis. eur vznikla kvôli tomu, ţe ju 

mesto nezaplatilo. Nie je spomenuté, čo sa na plavárni urobilo za  predošlé obdobie. Uviedol, 

ţe mnoho investovali do  prebudovania celej technológie vody, prebiehali neustále opravy. 

Informoval, ţe  ţiadosti o havarijnom stave sú  zaloţené na meste. Vďaka oprave technológie 

vody má teraz spoločnosť ušetrené peniaze, ktoré nemusí vynakladať do opráv.  Uviedol, ţe  

väčší zisk je aj  vďaka tomu, ţe zväčšili fines centrum. Spomenul, ţe v  suchej saune vymenili 

celý obklad, dali  novú pec.  Občania navštevujú plaváreň aj vďaka parnej saune, ktorá  na 

plavárni nebola.  To sú všetko investície, ktoré tam uţ teraz nemusia dávať.  V závere uviedol, 

ţe by privítal, keby to bolo v správe aj  uvedené.  

 Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ,  uviedol, ţe správa je za rok 2011.  

V predchádzajúcich rokoch bola moţnosť zhodnotiť všetko a je toho názoru, ţe to aj 

zhodnotené bolo a nie len vo výročných správach. Uviedol, ţe nie je pravdou, ţe sa teraz do 

rekonštrukcie neinvestovalo. Poznamenal, ţe strecha je v reklamačnom konaní. Počas silného 

vetra koncom apríla a začiatkom mája bola strhnutá na streche cela ipa. Išlo o investíciu   40 

tis. eur. Prepočet na to,  aby strechu niekto zakryl technológiou, ktorá sa v súčasnosti 

pouţíva,  by  pred cca 2 mesiacmi vychádzala  cca 700-800 tis. Sk s tým, ţe  strecha by bola 

komplet spravená.  Vie, ţe zadávateľom, resp. investorom stavby bolo Mesto Čadca. Ohľadne 

investícií v roku  2010 uviedol, ţe boli na  úrovni cca 10 mil. Sk a okrem iného mesto zaťaţili 

úverovo.  

Informoval, ţe nie je pravdou, ţe potrubia  nemusia vymieňať. V máji, keď bola plánovaná 

odstávka, tak museli vynaloţiť  2 tis. eur, aby plaváreň mohla  o týţdeň  fungovať, čím 

poukázal na  spôsob  vykonanej  rekonštrukcie. V suchej saune  v priebehu roka vymenili 

obklady, urobili zvod, pretoţe saunu nebolo moţné čistiť.  Uviedol, ţe on v správe neuviedol, 

ţe sa nerobili veci, naopak nadviazali na dobré veci.  

Nesúhlasil s rekonštrukciou alebo prvou  fázou výstavby bazénu.  Poznamenal, ţe systém pod 

plavárňou nie je urobený takým spôsobom, aby bol pripravený na výstavbu vonkajšieho 

bazéna a aby mohli zrušiť nočné sluţby. Čo sa týka voľných vstupov uviedol, ţe v roku 2010 

ovplyvnili trţby.  Išlo o   zlé rozhodnutie. Nič  nie je v dnešnej dobe zadarmo.   Uviedol, ţe ak 

ide dieťa na  kultúrne podujatie do DK, ktorý je príspevkovou organizáciou, tak  platí vstupné 

aj  počas školského vyučovania. Neexistuje tam morálny a ani výchovný dôvod.  

Uviedol, ţe zmeny v organizačnom poriadku musia byť, a to  predovšetkým z hľadiska  

bezpečnosti.  

Poznamenal, ţe v roku 2011 prešla spoločnosť všetkými inšpekciami a kontrolami. 

Neznevaţuje to, čo sa v spoločnosti spravilo v predošlom období. Poukázal na  to, ţe plaváreň 
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nemala funkčný hromozvod, čo je váţne pochybenie. Mesto ovplyvňuje hospodársky výsledok  

a aj smerovanie spoločnosti, pretoţe je majoritným vlastníkom a úlohou spoločnosti je, aby 

vytvárala zisk a následne  60 % po zdanení ho  prerozdelila športovým klubom.   Uviedol, ţe   

to  sa  od roku 2007 nedialo. Ohľadne parkovacieho systému uviedol, ţe  je na ňom a na  

predstavenstve, aby zhodnotili efektívnosť  parkovacej  sluţby, ktorá bola zriadená v máji.  

Uviedol, ţe v porovnaní s mesiacmi január-jún 2011  a január-jún 2012 sa zvýšil výber na 

parkovnom o 6  tis. eur.  

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, ţe konštatovanie v uznesení je formulované 

konfrontačne.  Nevie, či je Mgr. Gábriš kompetentný hodnotiť,  či technológia vody utiahne 

vonkajší bazén alebo nie.  Poznamenal, ţe v porovnaní, koľko  finančných prostriedkov  sa 

vynakladalo v priebehu 10 rokov do technológie vody, sú terajšie vynaloţené  financie mizivé.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe poslanec Malík ho viackrát 

upozorňoval na strechu. Firma, ktorá strechu robila sa k svojej práci nehlási. 

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ,  poznamenal, ţe z prehľadu, ktorý poslanci dostali, 

vidia, ţe ZZO Čadca, a.s. od roku  1999 aţ do roku 2007 mala zisk a plnila úlohu, pre ktorú 

bola zaloţená.  Od roku 2008 je spoločnosť v strate, na čo má  vplyv určitý počet okolností. 

Zvýšil sa počet pracovníkov, vznikol parkovací systém, zrušilo sa kosenie. Na druhej strane je 

dobré, ţe súčasné vedenie prijalo v roku 2011 účinné  opatrenie. Zníţil sa počet reţijných 

pracovníkov, zefektívnil sa parkovací systém, čím sa oproti roku 2010  zníţila strata o  cca  53 

%.  Konštatoval, ţe správa je prehľadná, výstiţná a podáva obraz o činnosti ZZO Čadca, a.s.. 

Dotazoval sa, či bolo vydané stanovisko audítora k záverečnému účtu. 

Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ, uviedol, ţe stanovisko audítora bolo vydané.  

František Kučák, poslanec MZ, v súvislosti s poklesom trţby pri voľnom vstupe do 15 

rokov  dal  na zváţenie moţnosť riešenia danej situácie, a to,  aby sa v prípade súhlasu  celé 

plénum vzdalo jednomesačnej odmeny, čo by vykrylo dané rozdiely.  

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, ohľadne schválenia voľného vstupu na plaváreň 

uviedol, ţe  keď si pozrel zmluvu medzi Mestom a ZZO, tak ľutoval, ţe voľný vstup podporil. 

Je otázne, či máme v MZ schvaľovať cenník. Všade v lete sú plné kúpaliská, je to čas, kedy aj 

plaváreň môţe mať určitý príjem.   

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, je toho názoru, ţe poslanci majú právo dané 

rozhodnutie prijať. Odporúčal vedeniu  ZZO, aby voľné vstupy zapisovali a aby  predloţili 

účet. Povinnosťou mesta je následne   stratu dofinancovať. Myslí si, ţe poslanci rozhodli 

správne.  Nesmie sa stať však to, ţe nebude vykrytá strata tak, ako to bolo v čase,  keď bol 

predsedom predstavenstva poslanec Malík.  

Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ, doplnil uznesenie o bod C 2 -  kompetenciu 

predstavenstva a.s., ZZO Čadca- upraviť prevádzkový poriadok počas mesiacov júl-august 

2012.  

Vladimír Malík, poslanec MZ, s návrhom nesúhlasil, pretoţe to všetko je v náplni 

manaţmentu.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,  uviedol, ţe v predstavenstve majú plné  

právo a povinnosť  upraviť poriadok tak, aby bol bezpečný.   Dotazoval sa, či Mgr. Gábriš 

trvá na svojom návrhu.  

Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ, poznamenal, ţe mu je jasné, ţe prevádzkový 

poriadok si utvára predstavenstvo,  resp.  manaţment  spoločnosti, svoj návrh stiahol.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

74/2012 
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K bodu 3 ) 

Informatívna správa o činnosti a výsledku hospodárenia MTS, a.s. za   rok 2011 

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

 

 Vladimír Malík, poslanec MZ, sa  dotazoval, prečo  správu nepredkladá p. Poláček.  

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe p. Poláček je na dôleţitom rokovaní,  

ohľadne  rekonštrukcie kotlov v kotolni. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, ţe v tabuľke je síce uvedené, ţe občania Čadce 

majú v porovnaní s Krásnom a Bytčou najniţšiu cenu tepla, avšak  z vyúčtovania sa im to  

javí tak, ţe spoločnosť si to navýši na rôznych investíciách do opráv.  Tabuľkovo je cena tepla 

najniţšia, avšak  reálne vyúčtovanie pre kaţdú domácnosť je iné.  

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, ohľadne ceny tepla uviedol, ţe všetky podklady, ktoré 

sa do ceny tepla dávajú, schvaľuje regulačný úrad.  Spoločnosť si nemôţe nárokovať  iné ceny 

ako stanoví regulačný úrad.  Uviedol, ţe všetky vstupy a opravy sú náklady, ktoré je potrebné 

urobiť, pretoţe o dva roky by to bolo ešte drahšie.  

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

75/2012 

 

 

K bodu 4) 

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  

 a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území mesta Čadca        

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

 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ,  informoval, ţe bol oslovený občanom mesta  

Mgr. Janešíkom, ktorý má záujem k danému bodu niečo uviesť. Jeho vystúpenie bude viesť 

k reálnemu stavu o nakladaní odpadu v meste Čadca a k tomu, aby bola  daná VZN  

uplatňovaná aj v praxi.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, dal hlasovať o tom, či udelia občanovi mesta 

slovo / poslancami schválené/. 

Mgr. Adam Janešík, občan mesta,  sa poďakoval  za moţnosť vystúpenia na pôde 

mestského parlamentu. Uviedol, ţe ho trápi jeden problém, a to je hygiena, nečistota a zápach  

cca 200 m od budovy MsÚ.  Ide o kút  za lekárňou na ul. Malej. Poţiadal, aby  vo VZN bol 

zahrnuté riadne kontrolovanie podnikateľov, ktorí odpad vytvárajú.  Poţiadal, aby sa zvýšila 

kontrolná činnosť.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, súhlasil s Mgr. Janešíkom,  uviedol, ţe 

kontrolná činnosť sa musí zvýšiť.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

76/2012 
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K bodu 5) 

Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca MUDr. Jozefovi Kanabovi, MUDr. Věre    Kufovej 

a Eve Matysovej a Ceny primátora mesta Čadca Ing. Miroslavovi Janíkovi,  

MUDr. Petrovi Szeghymu a Rastislavovi Hajnošovi v zmysle Štatútu Mesta Čadca                       
 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

77/2012 

 

 

K bodu 6) 

Informatívna správa o príprave Bartolomejského jarmoku a 8. ročníka festivalu 

Drôtománia  Čadca 2012          
   Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 6 zápisnice. 

 

František Kučák, poslanec MZ,   uviedol, ţe BJ prebieha počas troch dní. Upozornil, 

ţe je potrebné sa  pripraviť na nápor ľudí a odpadu. Poukázal na mnoţstvo odpadu, ktorý bol  

pred rokom v  nedeľu večer. Apeloval, aby počas prebiehania jarmoku  prebiehalo priebeţné  

upratovanie. Je potrebné upozorňovať stankárov, aby udrţiavali poriadok, a umiestniť 

prenosné zberné  nádoby. Poznamenal, ţe občas navštevuje festivaly, kde je niekoľko tisíc 

ľudí a dokáţu udrţať relatívny  poriadok.    

Ing. František Prívara, zástupca primátora, uviedol, ţe  počas BJ majú  s MPS dohodu  

o priebeţnom čistení a odvoze odpadov.  Prenosné koše je moţné  odstrániť len v ranných 

hodinách, nakoľko by to bolo počas dňa  rušivé. Je za to, aby mesto vyzeralo pekne, ale 

v nedeľu večer je dočisťovanie problematické, nakoľko v meste začínajú akcie, ktoré majú 

význam len večer a je tam mnoho občanov.  

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe ak upratovanie v meste bolo aj minulý rok  

v rámci dohody, tak to  nebolo postačujúce. Poznamenal, ţe  pešia zóna vo večerných 

hodinách bola z pohľadu občanov  takmer prázdna, ale plná z pohľadu odpadkov.  Je 

potrebné zabezpečiť, aby mali  občania  k dispozícii voľné koše.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe je v záujme mesta, aby sa počas BJ 

priebeţne upratovalo. Poukázal na  akciu -  Jánska  vatra, počas ktorej sa tieţ  priebeţne 

upratovalo.  

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, uviedla, ţe na Palárikovej ulici je večer  

neporiadok z dôvodu, ţe odchádzajú stánkari. Je ich potrebné zazmluvniť a spätne 

sankcionovať.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

78/2012 

 

 

K bodu 7) 

 DOHODA O SPOLUPRÁCI medzi okresom Osvienčim (Poľská republika)  a MESTOM   

 ČADCA (Slovenská republika)    
 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

79/2012 
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K bodu 8)       

Správa o výsledkoch kontroly 

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

 

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ,  vyslovil svoju spokojnosť s tým,  ţe jeho kritika,  ktorá 

v minulosti smerovala na hl. kontrolóra, padla na úrodnú pôdu.  Uviedol, ţe správa je 

výstiţná a  obsahuje návrh opatrení. Zo správy vyplýva, ţe štyri športové kluby  porušili VZN 

č. 101/2009 a nedodrţali zmluvu o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta. Upozornil, ţe dané 

porušenie sa robí v kaţdom roku.  Je potrebné v danom smere urobiť poriadok.  Nevie, či vo 

VZN a v zmluve  o poskytovanie dotácií  je zakomponovaný bod, ţe pokiaľ si klub nesplní 

povinnosť do 15.12 príslušného roka - predloţiť vyúčtovanie, tak  na ďalší rok by  nemal 

dotáciu dostať.  Pokiaľ to tam nie je,  navrhol doplniť uznesenie o bod C/  – športové kluby, 

ktoré nesplnili povinnosť vyhodnotiť poskytnuté dotácie do 15.12.2011 v zmysle VZN Mesta 

Čadce č.  101/2009 podľa zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu  mesta,  nedostanú dotáciu 

z rozpočtu mesta, nakoľko v roku 2012 je uţ dotácia rozdelená.   

Upozornil, aby si hlavný kontrolór  na poslednej strane, kde dal návrh opatreníi v  bode A 

opravil dátum  - za rok 2011 dal rok 2012 a v bode  C, kde je rok 2013, aby dal rok 2012.  

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór Mesta Čadca, pre vysvetlenie uviedol, ţe  sa 

jedná o opatrenia do budúcnosti, tzn., ţe  dotácia na rok 2012 uţ bola schválená.  

Poznamenal, ţe dal opatrenie pri kontrole vyúčtovania dotácií za rok 2012, ktorá sa bude 

kontrolovať aţ v roku 2013.  Ohľadne bodu C uviedol, ţe  pokiaľ pri kontrole za rok 2012  

zistia  nedostatky teda nebudú dodrţané podmienky dotácie,   tak pri podpise zmluve, ktorú 

budú dávať ďalším subjektom dotácií, musia čiastku vrátiť.  

Ing. František Prívara, zástupca primátora, uviedol, ţe VZN č. 101/2009  obsahuje 

všetky náleţitosti, ktoré Ing. Drobil spomínal.  Budú trvať na tom, aby boli striktne 

dodrţiavané.  

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ,  svoj návrh stiahol.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

80/2012 

 

 

K bodu 9)       

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností  
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 9 zápisnice. 

 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Adriána Boďová, btom Čadca, Gočárova 1506/1   
Vladimír Malík, poslanec MZ, poukázal na moţnosť vybudovania ubytovania pre 

sociálne neprispôsobivých občanov.  

Ing. Franitšek Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe v zmysle  ÚP sa jedná o  plochu 

výroby a výrobných sluţieb.   

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poznamenal, ţe zámerom je, aby pozemok 

slúţil  na rozšírenie priestoru MPS.  

 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Ing. Michal Skřivánek, ČR, Pardubice, Ráby č. 99   
JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, ţe k danému bodu uţ viedli rozpravu v čase, 

keď prijali prvé uznesenie, ktoré je  pripojené k materiálu.  Ak dané uznesenie odsúhlasíme, 

tak dáme zelenú výstavbe 99 nájomných bytov. Je toho názoru, ţe mesto nemá takú  finančnú 
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kondíciu, aby danú zaťaţ vzalo na seba a kúpilo nehnuteľnosť za 8 mil. Sk,  ktorá  je 

v dezolátnom stave a ďalších 130 mil. zaťaţilo úverom. Uviedol, ţe mesto ešte  nemá   

schválenú ţiadosť zo ŠFRB.  Myslí si, ţe skôr by sme mali opraviť staré byty, ktoré predávame 

v centre mesta, čo nás bude stáť omnoho menej peňazí.   Je však za to, aby sa daná situácia 

na Kýčerke riešila, pretoţe občania sú nespokojní. Je toho názoru, ţe  dať  8 mil. Sk za danú 

nehnuteľnosť  je veľa.   

Vladimír Malík, poslanec MZ, vyslovil svoj súhlas s JUDr. Pajerom.  Je zbytočné 

mesto zaťaţovať danou čiastkou,  je skôr za to, aby bol objekt  prestavaný súkromníkom  tak, 

ako bola škôlka v Martinkovom potoku. 

Dotazoval sa ohľadne projektu prestavby Hlinkovej školy.   

Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ, uviedol, ţe  sa v danom objekte stretávajú ľudia, 

ktorí berú drogy a tieţ  bezdomovci. Občania sú s tým nespokojní.  MsP a ani ŠP tam nemôţe 

zasiahnuť, nakoľko je  objekt vo vlastníctve  Ing. Skřivánka.  Je za to, aby objekt odkúpili, ale 

nie v danej verzii, pretoţe pripnuté uznesenie z MZ 19.4.2012  signalizuje fakt, ţe akonáhle 

daný objekt odkúpia, tak mesto  okamţite  zaháji práce na prípravu stavby. Je toho názoru, ţe 

mesto nie je v takej finančnej kondícii, aby si mohlo dané dovoliť. Poznamenal, ţe mesto ešte 

nevie, či úver dostane. Uviedol, ţe nie je správne robiť niečo za kaţdú cenu.  Je toho názoru, 

aby sa pozemok odkúpil, ale ešte predtým, aby  zrušili uznesenie zo dňa 19.4.2012, ktoré 

mesto zaväzuje, ţe akonáhle objekt odkúpi, bude okamţite pracovať na realizácii stavby. 

Navrhol zrušiť uznesenie a dať priestor súkromnému investorovi. Myslí si, ţe mesto by sa 

malo zamerať na výstavbu rôznorodých športovísk, a nie na multifunkčné ihriská.  

Je za to, aby sa čo najskôr vybudoval zimný štadión. 

Poznamenal, ţe je potrebné dať priestor súkromnému investorovi, a nie riešiť daný problém  

tak, ţe postavíme  byty za mestské peniaze. Myšlienku  odkúpenia pozemku a stavby bytov 

oceňuje,  ale berie to  z pozície mesta a z hľadiska, čo si mesto môţe  dovoliť a čo nie.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ,  uviedol, ţe nad daným problémom musíme 

rozmýšľať ako nad spoločenskou objednávkou. Poznamenal, ţe  Ing. Skřivánek sa zázračne  

dohodol, pretoţe niekoľko rokov bol problém sa s ním skontaktovať. Poţiadal p. primátora, 

aby sa k celej záleţitosti vyjadril a povedal veci aj  ohľadne úveru atď...  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe rokovania v danej veci neboli 

jednoduché. Poznamenal, ţe sa jedná o 10 tis. sídlisko, kde je mnoho detí, ktoré tam môţu 

brať drogy. Uviedol, ţe keď v danom objekte zasahovala polícia, tak z dôvodu bezpečnosti ju  

museli  zabezpečiť určitými  zbraňami.  

Poznamenal, ţe po svojom nástupe na funkciu primátora okamţite hľadal investorov 

a rovnako poţiadal aj poslancov, aby mu boli v riešení situácie nápomocní.  Uviedol, ţe 

jednal pribliţne s piatimi investormi a ţiadal ich, aby v danom objekte mali svoj investičný 

zámer. Nikto však nemal záujem. Poznamenal, ţe suma je adekvátna k danému stavu a je 

najniţšia, akú mohol vyjednať.   Následne informoval o projekte, ktorý v danej budove robili.  

Poznamenal, ţe ani jeho vinou a ani vinou bývalého vedenia nedošlo k devastácii danej  

budovy.  

Poukázal na krízu a uviedol, ţe by bolo vhodné pokúsiť sa poţiadať o peniaze zo ŠFRB, plus 

o 30 % nenávratný príspevok. Je povinnosťou mesta, aby v dobe krízy  dané peniaze do mesta 

Čadca dostali. Poznamenal, ţe pokiaľ mesto nedostane peniaze a ani nenávratný príspevok, 

tak je zbytočné sa púšťať do daného projektu, aby sme  mesto  nezaťaţili. Je však  potrebné 

urobiť všetko preto, aby sme v danej lokalite postavili  malometráţne byty, pretoţe  o byty je  

veľký záujem. Poţiadal všetkých poslancov, aby súhlasili s odstránením budovy, ktorá je 10 m 

od školy, 5 m od ihrísk, v blízkosti je MŠ.   

Informoval, ţe plánujú predať štvorbytovku na Májovej ul., kde v minulosti bol návrh ceny 

130 tis. eur a teraz je 94 tis. eur. Je vyhlásená tretia súťaţ, avšak nikto sa do súťaţe  

neprihlásil.  
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Súhlasí aj s tým, aby sa oveľa razantnejšie zaoberali Moyzesovou ul. a zároveň vyslovil 

poďakovanie riaditeľovi Dombytu  p. Kantoríkovi za dobre vykonanú prácu.  

Uviedol, ţe kvôli občanom mesta  a občanom Kýčerky je povinnosťou mesta odstrániť 

,,pentagón”, ktorý v danej lokalite je.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe kúpa daného objektu je zahrnutá aj 

do rozpočtu na kúpu nehnuteľností na rok  2012. Ohľadne uznesenia, ktoré bolo schválené na 

prípravu celého zámeru, vrátane odkúpenia spomínaného pozemku uviedol, ţe mesto urobilo 

určitú líniu ako  daný objekt vyuţiť. Je toho názoru, ţe forma výstavby bytov cez ŠFRB 

a dotačnú politiku cez ministerstvo dopravy nie je vôbec riziková. Je to najmenej riziková 

kategória stavieb z hľadiska úverovej politiky. Poukázal na moţnosť upravenia nových 

podmienok ŠFRB a  moţnosť výstavby nájomných bytov aj súkromným investorom.  

Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ, uviedol, ţe mesto sa musí správať sociálne. Na 

poslednom MZ bola predkladaná správa o tom, aký je finančný stav   nájomných bytov, kde si 

mohli všimnúť, ţe dlh na nájomnom je cca 60 tis. eur. Poukázal tým na moţnosť vzniku 

ďalších dlhov. Poznamenal, ţe aj na predošlé postavené  byty mesto  stále  dopláca. Je   tieţ 

pravdou, ţe nájomné nepokrýva celý úver a splátku. Je toho názoru, ţe problém s neplatičmi 

bude stále. V meste je mnoho bytov, ktoré sú na prenájom, ale je  samozrejme, ţe mestské byty 

sú pre občanov väčšia istota.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe poslanec má zlé informácie 

ohľadne nájomného. Následne  daný projekt podloţil nasledovnými argumantáciami, a to – 

krízou, najmenej nebezpečnými peniazmi pre mesto, odstráni sa ,,pentagón” v strede Kýčerky,  

umoţníme naším deťom nevidieť negatívny prípad daných asociálov. Poţiadal poslancov, aby 

daný projekt podporili.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

81-84/2012 

 

 

 

K bodu 10)       

Rôzne 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe na stránke mesta nie je zápisnica 

z MZ 15.12.2011. Ďalej poznamenal, ţe na predošlom MZ poslanci schvaľovali  Zásady 

odmeňovania poslancov, kde bolo aj zvýšenie odmeny zástupcom primátora o 35 %.  Uviedol, 

ţe ani po MR a ani po MZ sa v Čadčane neobjavila informácia o zvýšení odmeny zástupcom 

primátora. Dotazoval sa, či  je zámerom mesta danú informáciu nezverejňovať.  

Ďalej informoval, ţe včera dostal  od majiteľa Hurikanu  oznam o tom, ţe bude Kubánska 

noc. Jozef  Likavčan  zároveň  ţiadal o posilnenie hliadok. Poznamenal, ţe polícia je povinná 

sa podieľať pri ochrane verejného poriadku. Uviedol, ţe zákon č. 479/2008 hovorí aj 

o povinnosti organizátorov daných podujatí a povinnosťou organizátora je dať   ţiadať 

o schválenie danej akcie  7 dní vopred.  Uviedol, ţe ţiadosť bola písaná 25.6.2012, tzn., ţe 

nebolo dodrţaných 7 dní. Dotazoval sa, či usporiadavateľ má zabezpečenú usporiadateľskú 

sluţbu,  zdravotnícku sluţbu, hasičskú sluţbu, odvoz smetí, atď... 

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe mestská stránka je najlepšia na 

Slovensku ohľadne informovanosti. Preverí, prečo zápisnica z MZ 15.12.2011 nie je na 

stránke mesta. Uviedol, ţe to  určite  nebolo urobené  zámerne.  Ohľadne Kubánskej noci sa 

dotazoval, koľko posiela polícia policajtov do Ţiliny na futbal. Je toho názoru, ţe 300-500 

fanúšikov ochraňuje 400 policajtov.  Poznamenal, ţe vie, aké sú moţnosti polície a myslí si, ţe 

spolupráca je dobrá. Uviedol, ţe si  na príslušnom oddelení  dá preveriť, ako bolo 

postupované pri Kubánskej noci. Myslí si, ţe sa jedná o veľmi dobrú akciu, rovnako ako bola 
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Jánska vatra. Poţiadal Mgr. Kaličáka,  aby bola zabezpečená bezpečnosť občanov mesta 

Čadca.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe on ohľadne Kubánskej noci reagoval 

preto,  aby bola zabezpečená ochrana občanov.  

Ing. František Prívara, zástupca primátora, poznamenal, ţe poslanec Mgr. Kaličák 

mal mylné informácie uţ na predošlom MZ a dnes má opäť mylnú informáciu o odmenách 

zástupcov primátora. Na predošlom MZ povedal, ţe zástupcovia majú odmenu 2 400 eur, čo 

nie je pravdou. Dnes povedal, ţe zástupcovia majú o 35 % zvýšenú odmenu, čo taktieţ nie je 

pravdou. Poznamenal, aby sa Mgr. Kaličák presvedčil na mzdovom oddelení o tom, aké majú 

zástupcovia platy.  

Poznamenal, ţe on ako zástupca primátora dostáva   za svoju prácu toľko, koľko si zaslúţi. 

Nikdy neţiadal zvýšenie odmeny.   

Ing. Rudolf Cyprich, zástupca primátora, uviedol, ţe Mgr. Kaličák má mylné 

informácie ohľadne odmien zástupcom primátora.  Uviedol, ţe zástupcom primátora 

neprislúcha odmena za MR a ani za MZ, nemajú stravné lístky, podieľajú sa na rôznych 

akciách, ktoré prebiehajú aj počas soboty a nedele.  Keď sa táto skutočnosť odráta, tak plat 

zástupcov nie je vyšší ako plat vedúcich oddelení mesta, prípadne vedúcich referátov, či 

niektorých zamestnancov.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe na minulom MZ povedal čísla bez 

dôkladného prepočítania,  ak to nie je pravda, tak nech sa zverejní, ţe Mgr. Kaličák klamal.  

Poznamenal, ţe on nechcel útočiť na zástupcov primátora, ale na systém.    

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ,  sa vrátil k téme- Malá ul. a uviedol, ţe ak sa 

odchyľujeme od témy, máme rokovanie prerušiť. Uviedol, ţe na Malej ul.  sa jedná 

o mimoriadnu situáciu, ktorá  by sa mala riešiť mimoriadnymi prostriedkami. Porušujú sa  

minimálne dve VZN.  Uviedol, ţe niekto musí byť za niečo zodpovedný. Poznamenal, ţe na 

danej ulici je mnoţstvo anonymných prevádzok, čo je problém.  Uviedol, ţe tam boli 3-4 krát  

osadené tabule – pešia zóna a tie sa nejakým spôsobom dali preč, čo je moţná trestnoprávna 

zodpovednosť. Poznamenal, ţe v danej lokalite je menej kontajnerov s čím súvisí aj  šíriaci sa 

zápach. Taktieţ poukázal na otázku zásobovania, mamičky s kočiarom nemôţu v danej časti 

prejsť. Poznamenal, ţe porušujeme VZN. Ak je VZN zlá, tak ju zmeňme, ale ak platí, tak ju 

musíme dodrţiavať. Poţiadal, aby sa daná situácia riešila mimoriadnymi opatreniami. 

Uviedol, ţe  môţe byť súčinný a ak bude jednanie, tak sa ho môţe zúčastniť.  

Dotazoval sa, ako skončilo jednanie s VÚC ohľadne dane z nehnuteľností. Myslí si, ţe výpady 

médií zo strany VÚC boli neadekvátne vo vzťahu k mestu.  

Na základe vlastnej skúsenosti upozornil na nevybudovaný chodník v oblúku na Horelici.  

Dotazoval sa, v akom štádiu je dostavba chodníka. Uviedol, ţe situácia je zlá vo vzťahu 

k deťom, ktoré chodia do školy na dolný koniec Horelice.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe  problém na Malej ul. budú riešiť.  

Ohľadne KNsP uviedol, ţe pred daným vyjadrením v médiách  prebehlo rokovanie s KNsP, 

o ktorom Ing. Blanár nevedel.  Uviedol, ţe pokiaľ bol Ing. Blanár v parlamente, tak niekto 

pripravil dané neúctivé vyjadrenie. Informoval, ţe nemocnica  mestu dlţí 60 tis. eur za 

komunálny odpad. Poznamenal, ţe našli riešenie, ktoré predloţia  pravdepodobne na 

septembrovom MZ. 

Informoval, ţe mesto dalo  nemocnici  niţšiu zľavu na dani z nehnuteľností.  

Ohľadne navýšenia daní poznamenal, ţe  boli za nim aj podnikatelia a zdruţenie podnikateľov 

Kysúc. Vysvetlil im, ţe ich navyšené dane smerujú na multifunkčné ihriská, na detské ihriská,    

na telocvičňu na ZŠ-Komenského atď... Uviedol, ţe predloţí správu o tom, aké bolo finančné 

plnenie pre dvoma rokmi a aké je teraz. V závere poznamenal, ţe sa im  podarilo stabilizovať 

mesto.  
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Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe ho mrzí, ţe  daný kúsok chodníka 

na Horelici nebol  v minulosti vybudovaný štátom – cestným investorským útvarom, ktorý 

vybudoval chodníky od Horelice aţ po štátnu hranicu s Poľskou republikou. Uviedol, ţe 

urobili prvé rokovania s dotknutými orgánmi v danom území- Národná diaľničná spoločnosť, 

Slovenská správa ciest, Povodie Váhu. Urobili jednoduchý stupeň dokumentácie v  rozsahu 

pre vydanie územného rozhodnutia, ktorý prerokovali za účasti spomenutých aktérov.  

Uviedol, ţe stanoviská, ktoré obdrţali, nie sú moc uspokojivé. Snaţili sa za cenu šírkového 

preusporiadania cesty 1/11 vytvoriť pozíciu chodníka, tak aby sa nemuselo ísť do svahu, aby 

nemuseli robiť nákladným spôsobom oporné múry a  aby neprekladali veci, ktoré tam uţ má 

Národná diaľničná spoločnosť. Uviedol, ţe budú naďalej pokračovať  v rokovaniach, 

v projektovaní a aj v realizácii. Obáva sa však, ţe tento rok nestihnú realizáciu, ale pokiaľ sa 

podarí s novým vedením Slovenskej správy ciest, ktoré do rokovania vstúpilo najzásadnejším 

spôsobom, dohodnúť určité riešenie, tak by ho radi doprojektovali.  V závere informoval, ţe 

v danej časti vytvorili terénnou úpravou  priestor, kde chodec nie je bezprostredne atakovaný 

dopravou na ceste. Je tam minimálne jeden 75 cm pruh pre chodcov.  

 Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe chodia za ním občania z Kýčerky ohľadne 

MŠ na Hurbanovej ul., ktorá je uţ 7 rokov predaná.  7 rokov sa tam nič nerobí, objekt chátra 

a sú tam bezdomovci. Pri predávaní daného objektu sa malo  do zmluvy  zakomponovať, ţe je 

potrebné s budovou do 2 rokov niečo robiť. Upozornil, ţe pri  budúcich zmluvách to je 

potrebné zakotviť.  Uviedol, ţe by bolo moţno vhodné objekt spätne odkúpiť a spraviť tam to, 

čo navrhujú občania – vývarovňu pre dôchodcov, klub dôchodcov.  Je potrebné vyzvať 

majiteľa, ktorý objekt kúpil, a rokovať sním.  

Z dôvodu bezpečnosti poţiadal umiestniť ešte jedno dopravné zrkadlo na kriţovatke na 

Gočárovej ul.  Poznamenal, ţe danú poţiadavku uţ predniesol aj na dopravnej komisii.  

Ing. František Prívara, zástupca primátora, k prvej otázke uviedol, ţe všetky objekty, 

ktoré zrušia a vysťahujú, tak  chátrajú, ako príklad spomenul MŠ u Hluška, Hlinkova škola, 

ZŠ  u Kliešťa. Súhlasí s tým, ţe je potrebné zaviazať kupujúceho časovým obdobím, do 

ktorého  svoj podnikateľský zámer vykoná. Uviedol, ţe si nevie predstaviť v súčasnosti 

odkupovať ešte ďalšie objekty.  

Ohľadne domu seniorov  uviedol, ţe všetky veci boli odsúhlasené na ministerstve, zmluvu však 

nepodpísal ani jeden minister. Teraz  čakajú, či zmluvu podpíše tretí minister.  

Ohľadne dopravného zrkadla uviedol, ţe bude v krátkej dobe nainštalované. 

PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ, poţiadala, aby z dôvodu dodrţiavania 

pitného reţimu  bola do budúcna daná voda  aj na stoly, kde sedia  vedúci oddelení, riaditelia 

príspevkových organizácii, občania atď.  

Ing. František Prívara, zástupca primátora,  uviedol, ţe daný problém odstránia.  

Vladimír Malík, poslanec MZ,   sa dotazoval, v akom stave je schválený projekt  domu 

seniorov  v bývalej ZŠ- A. Hlinku.  Uviedol, ţe projekt stál veľa úsilia nielen jeho, ale 

predovšetkým jeho sestry  RNDr. Belousovovej.  Čo preto mesto doposiaľ spravilo? Nie je 

moţné, aby sa 2,5 roka čakalo na podpis.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe chodili na ministerstvo za veľmi 

pokazený projekt ohľadne odpadového hospodárstva, ktorý dotiahli do úspešného konca. 

Informoval, ţe  800 tis. eur uţ je na účte. Všetkým zaangaţovaným  sa poďakoval za dobré 

vykonanú prácu.  Ohľadne projektu domu seniorov poznamenal, ţe ho mrzí, ţe zmluvu 

predošlý minister nepodpísal. Uviedol, ţe projekt je schválený, ale z fondu, z ktorého mal byť 

dom seniorov, bolo prečerpaných 200 mil. eur a boli podpísané zmluvy, ktoré nie sú kryté 

peniazmi. Na druhej strane je iná výzva,  ktorá nebola dofinancovaná. Je záujmom mesta, aby 

dom seniorov bol zrealizovaný. Vyuţili by tak  voľné zdroje, ktoré by mesto aţ tak nezaťaţili. 

Uviedol, ţe  vo vláde neustále kontrolujú a hľadajú moţnosti, ako pustiť alebo stopnúť  mnohé 
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podpísané projekty. Mrzí ho to rovnako ako všetkých ostatných. Uviedol, ţe za daný projekt  

neustále lobujú.  

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ,  sa poďakoval Ing. Glasnákovi, ktorý pripomenul 

problém chodníka na Horelici. Poţiadal písomnú odpoveď na poţiadavku vyčistenia 

a vykosenia priekopy okolo ústavu detí na Horelici.  Ďalej poţiadal o vyspravenie časti 

chodníka a komunikácie u Beleša. Uviedol, ţe bola daná  aj písomná ţiadosť. Dúfa, ţe 

ţiadateľom bude písomne odpovedané, kedy sa daná časť bude realizovať.  

Na záver poprial a zablahoţelal všetkým  kolegom- poslancom k zajtrajšiemu sviatku -  Petra 

a Pavla. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, sa  poďakoval  vedeniu mesta a oddeleniu výstavby 

za úspešne dokončenie ihriska na Podzávoze  u Kadluba. Poznamenal, ţe obyvatelia z toho 

majú veľkú radosť.  Poţiadal Ing. Ščuryho, aby urgoval firmu ohľadne umiestnenia gumových 

podloţiek na mantinel. Ďalej poţiadal, aby kosci trávy dávali väčší pozor pri kosení na 

parkoviskách, kde je mnoţstvo áut, ktoré sú od kosenia ohádzané kameňmi a trávou.  

Oľga Kostková, poslankyňa MZ,  na základe svojho návrhu sa poďakovala  MPS za  

umiestnenie basketbalových košov na sídlisku u Hluška. Vyvolalo to veľkú odozvu u občanov. 

Poţiadala, aby sa daná plocha ešte  vydláţdila. Uviedla, ţe na Kýčerke sa neskoro začalo  

s kosbou trávy, čo aj dosť ťaţko znášala. Poţiadala, aby odviezli  kôpky trávy.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, v závere všetkých vyzval, aby sa zúčastňovali 

akcií, ktoré  Mesto Čadca koná. Všetkým poprial prijemné preţitie prázdnin.  

 

Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Ing. Milan Gura, primátor 

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

 

 

 

 

Ing. Anna Z b o j a n o v á         Ing. Milan   G u r a 

Prednostka MsÚ Čadca        primátor mesta Čadca   

             

 

 

 

Ing. Peter Laš              Mgr. Viera Strýčková 

I. overovateľ           II. overovateľ    

 

   

 

Zapísala: Mgr. Jana Serafínová 
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