
Z á p i s n i c a

z ustanovujúceho   zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 29. novembra 2018 o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci

Na zasadnutí ustanovujúceho  zasadnutia MZ Čadca bolo prítomných  24 poslancov, 
takže Mestské zastupiteľstvo Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať.

Ďalej  boli  prítomní:  prednosta  MsÚ,  asistentka  prednostu  MsÚ,  hlavný  kontrolór
Mesta  Čadca,  vedúci  oddelení  MsÚ  Čadca,  náčelník  MP  Čadca,  riaditelia  riadených
príspevkových organizácií mesta Čadca, zástupcovia médií, občania. 

Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

P r o g r a m :

1)    Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva  Čadca  
Predkladá: Ing. Milan GURA

2)    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Predkladá: Ing. Milan GURA

3) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Čadca, odovzdanie 
osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného 
zastupiteľstva
Predkladá: Mgr. Vladimír ADÁMEK

   4)    Zloženie sľubu novozvoleného primátora, prevzatie insígnií a prevzatie     vedenia
                            ustanovujúceho  mestského zastupiteľstva
       5 )          Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva   
          Predkladá: Ing. Milan GURA
       6  )          Vystúpenie novozvoleného primátora mesta Čadca
         Predkladá: Ing. Milan GURA
   7)   Záver



R o k o v a n i e

Ustanovujúce  zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Ing. Milan
Gura, primátor mesta Čadca.

Konštatoval, že zasadnutie MZ Čadca bolo zvolané, na základe § 12, ods. 1, zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Na zasadnutí ustanovujúceho  zasadnutia MZ 
Čadca bolo prítomných 24 poslancov, takže MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa 
uznášať.

Na zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých prítomných poslancov ustanovujúceho MZ
Čadca, prizvaných a ostatných prítomných.

 Z  rokovania  mestského zastupiteľstva  Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca  
ospravedlnil Mgr. Františka Kučáka. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca  dal hlasovať o programe /poslancami MZ 
schválené/.

Za overovateľov zápisnice určil MUDr. Annu Korduliakovú a Mariána Kubalu, 
poslancov MZ Čadca.

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

Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta, konaných dňa 10. 11. 2018, prečítal
Mgr. Vladimír Adámek, podpredseda Mestskej volebnej komisie v Čadci. Taktiež prítomných
oboznámil s písomným vzdaním sa mandátu poslanca MZ Čadca Ing. Milana Guru v zmysle
zákona, nakoľko bol zvolený za primátora mesta Čadca.

Ing. Milan Gura prečítal slávnostný sľub primátora mesta Čadca.  Po zložení sľubu a
prevzatí insígnií ďalej viedol ustanovujúce  Mestské zastupiteľstvo Čadca Ing.  Milan Gura,
novozvolený primátor mesta Čadca. 

Mgr. Jaroslav Klus prečítal slávnostný sľub poslanca MZ, a následne poslanci MZ
zložili sľub  svojim podpisom pod text sľubu poslanca MZ.

Novozvolený  primátor  Ing.  Milan  Gura  v  príhovore   uviedol,  že  je  slávnostné
ustanovujúce    zastupiteľstvo  mesta Čadca.  Je po voľbách,  ktoré  určili ľudí,  ktorí  budú
zastupovať  toto mesto. Zablahoželal novozvoleným poslankyniam a poslancom. Poznamenal,
že si ich vybrali občania, aby zastupovali ich záujmy, pretože očakávajú,  že začnú ďalšiu
etapu rozvoja Mesta Čadca. Uviedol, že sú tu staronoví, ale aj novozvolení poslanci.  Mnohí z
nich  stáli pri vážnych rozhodnutiach Mesta Čadca. Boli pri udalostiach, ktoré mesto Čadca
posunuli opäť dopredu. Mnohí z nich  boli oporou pri výstavbe malého obchvatu, pri výstavbe
mostu na Horelici,  pri výstavbe kúpaliska. Sú tu však aj ďalšie veľmi ťažké  výzvy, ktoré môžu
posunúť naše mesto dopredu. Hovorí sa, že Čadca  je malé mesto, ale podľa jeho názoru, je
veľmi významné.  Je  križovatkou medzi Českou republikou a Poľskom. 
Uviedol, že toto obdobie budeme zažívať veľké udalosti. Je veľmi rád, že mnohí budú pri nich
stáť.  Poukázal na  diaľnicu D3, ktorú budú otvárať o dva roky alebo priemyselný park, ktorý
budú otvárať na budúci rok, od ktorého  si občania mesta, ale aj Kysúc veľa sľubujú. Je to
ďalší  rozvoj,  ktorý  posunie  naše  mesto  dopredu.  Jeho  záujmom  a   určite  aj  záujmom
poslancov bude, aby  bolo  v meste Čadca  kde pracovať, kde chodiť do dobrých škôl, škôlok,



aby tu bolo kde športovať, a aby sme tu mohli spokojne pracovať a žiť. Toto je úloha, ktorá
nás čaká, a ktorú ponúkame všetkým občanom. 
Počas  uplynulých období dokázali  veľa, ale sú tu  výzvy, ktoré nás čakajú  a bude veľmi rád,
aby  sa spoločne  ,,bili“  o záujmy Mesta  Čadca.   Sú to výzvy,  ktoré naše  mesto posunú
dopredu. Je toho názoru, že už teraz sme významnou križovatkou tohto regiónu, sme okresné
mesto  a  našou  povinnosťou  je  rozvíjať  ho.   Podáva  ruku  všetkým,  ktorí  majú  záujem  o
spoluprácu, aby naše mesto posunuli ďalej. 
V závere sa poďakoval svojej rodine, ale aj  pracovníkom, bez ktorých by to nešlo. Mnohí z
nich  mu  boli  oporou.  Teší   sa  na  ďalšiu  profesionálnu  spoluprácu.  Poďakoval  sa  aj
poslancom, ktorí stáli pri určitých rozhodnutiach. Je v jeho záujme, aby takto pokračovali aj
naďalej.  Poďakoval sa aj občanom mesta, že mu opäť už po tretíkrát prejavili svoju dôveru.
Nebolo to jednoduché a ani ľahké, ale dokázalo sa, že práca, ktorú odviedli a budú odvádzať,
ľudia  potom  ocenia.  Verí,  že  spolupráca,  ktorú  si  vzájomne  deklarovali  bude  jasná,
jednoznačná pre obyvateľov mesta Čadca. Poďakoval sa za všetko, čo dokázali, ale aj za to,
že dnes mohli  slávnostne vykonať  akt ustanovujúceho zastupiteľstva. Všetkým prítomným
poprial príjemný deň. 

      Program:
      Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca    

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Čadca, odovzdanie osvedčení 
o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva
Zloženie sľubu novozvoleného primátora, prevzatie insígnií a prevzatie 
vedenia ustanovujúceho mestského zastupiteľstva 

         Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 

 Vystúpenie novozvoleného primátora mesta Čadca
 Záver

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 1/I./2018



Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Ing. Milan Gura, primátor 
Mesta Čadca, poďakoval prítomným za účasť a  pozval všetkých na slávnostný obed do 
hotela Tatra Inn.  

Ing. Jaroslav H a c e k                                                                     Ing. Milan G u r a
       prednosta MsÚ               primátor Mesta Čadca

MUDr. Anna   K o r d u l i a k o v á                                                  Marián K u b a l a
              I. overovateľ                           II. overovateľ

Zapísala:    PhDr. Jana Serafínová


