
 1 

Z á p i s n i c a 

 

z 6.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 30. októbra 2009 o 10.00 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 23 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ, zástupkyňa prednostu MsÚ, vedúci oddelení 

MsÚ Čadca, náčelník MP Čadca, riaditelia riadených príspevkových organizácií mesta 

Čadca, zástupcovia médií a občania mesta, kronikárka mesta. 

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

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

 

 

 

Ing. Milan Gura    - poslanec MZ 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

Ing. Ján Kľučka    - poslanec MZ 

Ing. Peter Krkoška    - poslanec MZ 

Ing. Štefan Holeščák    - poslanec MZ 

Mgr. Tomáš Urbaník                                     - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

Pavol Štrba                                                    - poslanec MZ 

Jozef Beleš     - poslanec MZ 

Ing. František Prívara   - poslanec MZ 

RNDr. Anna Belousovová   - poslankyňa MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

Ing. Tatiana Krkošková                                 - vedúca oddelenia 

Mgr. Pavol Pánis    - vedúci oddelenia 

Ing. František Ščury    - vedúci oddelenia 

Ing. Ferdinand Gonščák   - vedúci referátu 

JUDr. Ján Klučka    -  hlavný kontrolór MsÚ Čadca 

Mgr. Marián Fúrik    - zástupca primátora Mesta Čadca 

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/ Návrh na vytvorenie komisie – skupiny poslancov MZ v Čadci na prešetrenie ekonomických 

    krokov MTS, a.s. Čadca – uznesenie MZ č. 100/2009. 

3/ Koncepcia zimnej údrţby v meste Čadca v rokoch 2010 aţ 2015. 

4/Mestský operačný plán zimnej údrţby pre zimné obdobie 2009/2010.  

5/ Zmena a doplnok č. 2 Územného plánu mesta Čadca. 

6/ Návrh na doplnenie delegovania zástupcov obce do rád škôl na území mesta Čadca. 

7/ Informatívna správa o organizácií školského roka 2009/2010 škôl a školského zariadenia 

     v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. 

8/ Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca (budovy, stavby a pozemky) do správy školám 

     a školskému zariadeniu a návrh na zrušenie správy majetku mesta (pozemky) školám 

     v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. 

9/ Ţiadosť o prevod časti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

     zariadeniach domu a pozemku na parcele KNC č. 528/1 vo vlastníctve mesta na účely 

     zväčšenia obytnej plochy bytu v bytovom dome na Gočárovej ul. 1506.  

10/ Informatívna správa o príprave volieb do orgánov samosprávnych krajov, konaných dňa  

      14.11.2009. 

11/ Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva za I. polrok 2009. 

12/Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2010 /stiahnuté z rokovania MZ/. 

13/ Informatívna správa o vykonanej zmene rozpočtu Mesta Čadca k 14.9.2009. 

14/ VI. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2009.  

15/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. 

16/ Rôzne. 

17/ Záver. 

 

 

 

 

R o k o v a n i e 

 

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Bc. Ing. Jozef Vraţel, 

primátor mesta Čadca. 

Konštatoval, ţe  zasadnutie MZ Čadca bolo zvolané na základe § 13, ods. 4, písm. a) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z celkového počtu 25 poslancov MZ Čadca 

bolo prítomných 23 poslancov, takţe MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 Na  zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, 

prizvaných a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol Ing. Štefana Holeščáka a Mgr. Martina 

Klimeka, poslancov MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Bc. Janu Serafínovú, pracovníčku MsÚ Čadca.           
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K bodu 1) 

Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva       

 a overovateľov zápisnice 

Overovatelia: Ing. Štefan Holeščák 

         Mgr. Martin Klimek 

 

       Návrhová komisia: Mgr. Viera Strýčková   

      JUDr. Ján Macura 

 

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

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca 

     Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca 

 JUDr. Ján Macura, zástupca primátora Mesta Čadca 

 Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca 

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

115/2009 

 

 

K bodu 2: 

Návrh na vytvorenie komisie – skupiny poslancov MZ v Čadci na prešetrenie ekonomických 

krokov MTS, a.s. Čadca – uznesenie MZ č. 100/2009 

 

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

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa informoval, či Mesto podalo podnet na súd. 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe podľa informácií, ktoré  má, 

podnet bol podaný na súd. 

Ing. František Prívara, poslanec MZ, vyjadril, ţe nie je kompetentný na to, aby bol 

zaradený do skupiny poslancov na prešetrenie ekonomických krokov MTS, a. s. Čadca. 

Poslancami MZ bol navrhnutý Mgr. Tomáš Urbaník. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

116/2009 

 

 

K bodu 3: 

Koncepcia zimnej údrţby v meste Čadca v rokoch 2010 aţ 2015 

  

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

Mgr. Tomáš Urbaník, sa informoval na to, či vieme byť operatívnejší ako po minulé 

roky v súvislosti s údrţbou mosta a chodníkov na Podzávoze.  

Ing. Ferdinand Gonščák, vedúci oddelenia, uviedol, ţe mostný objekt je v správe SSC 

Ţilina, ktorá zároveň realizuje aj údrţbu chodníkov. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe v minulom období sa udrţiavalo aj 

parkovisko pri Dome sluţieb, smerom od Jašíkovej ulice. Dotazoval sa, prečo sa táto činnosť 

i naďalej nevykonáva ako po minulé roky.  

Ing. Ferdinand Gonščák, poznamenal, ţe sa  musí preveriť, či pozemok patrí pod 

mesto. 
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Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

117/2009 

 

K bodu 4: 

Mestský operačný plán zimnej údrţby pre zimné obdobie 2009/2010 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

118/2009 

 

 

K bodu 5: 

Zmena a doplnok č. 2 Územného plánu mesta Čadca 

 

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

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa informoval ohľadne pripomienok od občanov, 

ktorí pripomienkovali jednu z troch potencionálnych zmien. Uviedol, ţe sa zbavujeme 

lukratívneho pozemku, kde sa počítalo s vybudovaním športového areálu. Je nekorektné, aby 

na uvedenom pozemku zahájili bytovú výstavbu. 

 Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, uviedol, ţe boli oslovené všetky školy a ani jedna 

z nich nemá záujem o vybudovanie športového areálu. Pozemok bol odkúpený od Slovenského 

pozemkového fondu za účelom bytovej výstavby. Poznamenal, ţe on realizoval znalecký 

posudok a pozemok bol odkúpený  za 3,29  EUR/m
2
 / 99 Sk/m

2
/. 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, reagoval na Ing. Glasnáka a uviedol, ţe  traja 

účastníci odovzdali písomné stanovisko k pripomienkovému rokovaniu o zmene a doplnku 

Územného plánu centrálnej mestskej zóny. Poznamenal, ţe uvedená zmena bude predmetom 

rokovania na nasledujúcom MZ, kde budú poslanci informovaní o výsledkoch vyhodnotenia 

pripomienok. 

Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca, sa vyjadril k pozemku, kde 

dochádza k zmene územného plánu. Pozemok sa nachádza medzi Strednou odbornou školou 

a Gymnáziom. Uviedol, ţe v dotknutých školách pôsobil ako učiteľ, zást. riaditeľa a riaditeľ. 

Ako riaditeľovi Zdruţenej strednej školy hot. sluţieb a obchodu  sa mu podarilo vybaviť 

vybudovanie športového zariadenia - ihriska v areály školy a na základe toho zdôvodnil, ţe 

škola nepotrebuje ďalšie športové zariadenia. Informoval, ţe OA má pripravený pozemok na 

vybudovanie ihriska. Momentálne sa čaká uţ len na finančné prostriedky od zriaďovateľa 

škôl, ktorým je  ŢSK. Poznamenal, ţe uvedenou zmenou územného plánu vyjdeme v ústrety 

mnohým záujemcom o bytovú výstavbu. 

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ, Čadca, poznamenal, ţe ŢSK dal súhlas na bytovú 

výstavbu, nakoľko nemá záujem o vybudovanie ihrísk. V súvislosti so zmluvou, ktorú 

vyrokovala v minulom období RNDr. Belousovová uviedol, ţe Mesto zaplatilo v tomto týţdni 

poslednú splátku. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

119 /2009 
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K bodu 6: 

Návrh na doplnenie delegovania zástupcov obce do rád škôl na území mesta Čadca 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

120/2009 

 

 

K bodu 7: 

Informatívna správa o organizácií školského roka 2009/2010 škôl a školského zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca 

 

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

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa informoval na počet detí, ktoré prišli do styku so 

zákonom. 

 Mgr. Pavol Pánis, vedúci oddelenia, uviedol, ţe na nasledujúcom MZ bude predloţená 

komplexná správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch, v ktorej budú v jednej časti uvedené 

negatívne javy, prejavy a ich riešenie. Poznamenal, ţe všetky základné školy a školské 

zariadenia budú mať na svojej internetovej stránke zverejnenú komplexnú správu, ktorá bude 

obsahovať aj spomínanú časť. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

121/2009 

 

 

K bodu 8: 

Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca (budovy, stavby a pozemky) do správy školám 

 a školskému zariadeniu a návrh na zrušenie správy majetku mesta (pozemky) školám    

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca 

 

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

  

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

122/2009 

 

 

K bodu 9: 

Ţiadosť o prevod časti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

 zariadeniach domu a pozemku na parcele KNC č. 528/1 vo vlastníctve mesta na účely  

zväčšenia obytnej plochy bytu v bytovom dome na Gočárovej ul. 1506  

 

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

123/2009 
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K bodu 10: 

Informatívna správa o príprave volieb do orgánov samosprávnych krajov, konaných dňa  

14.11.2009 

 

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

124/2009 

 

K bodu 11: 

Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva za I. polrok 2009 

 

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

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

125/2009 

 

K bodu 12: 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2010 

 

            Ing. Milan Gura, poslanec MZ, informoval , ţe   Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 

2010 nebol vyvesený na úradnej tabuli, čo sa stávalo uţ aj v minulosti. 

 JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór Mesta Čadca, uviedol, ţe Plán kontrolnej činnosti 

na I. polrok 2010 nebol vyvesený, čoho si je vedomý. V minulom období nebol vyvesený z 

toho dôvodu, ţe na MsÚ začal pracovať aţ v štvrtom mesiaci a na to, aby mohol splniť plán 

kontrolnej činnosti na ďalšie obdobie nebolo dostatok času. 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, predloţený materiál z rokovania MZ 

stiahol.  

  

K bodu 13: 

Informatívna správa o vykonanej zmene rozpočtu Mesta Čadca k 14.9.2009 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

126/2009 

 

K bodu 14: 

VI. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2009  

 

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

 Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, poţiadal o zmenu pri schvaľovaní uvedenej zmeny 

rozpočtu, nakoľko v minulom období bola odsúhlasená čiastka 23 235,74 EUR  /700 tis. Sk/ 

pre ZZO Čadca, a.s..  Uviedol, ţe FK Čadca mal vykonať audit a aţ po jeho vykonaní mala 

táto činnosť prejsť pod ZZO. Audit je hotový, ale ZZO malo určité časové limity, aby mohlo 

činnosť prevziať. Poţiadal, poskytnúť dotáciu pre FK Čadca na dohratie jesennej časti súťaţe 

z dotácie ZZO Čadca, a.s.  7 000 EUR  /210 882 Sk/. 

 Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, uviedol, ţe čo sa týka rozpočtu, je potrebné ho rozdeliť 

na príjmy a výdavky. V oblasti beţných príjmov upozornil, aby sa venovala väčšia pozornosť 
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vymáhaniu pohľadávok. Upozornil, ţe v oblasti TKO je rozpočet za prvých 9-10 mesiacov 

pribliţne 52%.  

 Ing. Tatiana Krkošková, vedúca oddelenia, poznamenala, ţe k 29.10.2009 je 

vybraných 348 tis. EUR /10 483 848 Sk/.  

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, sa vyjadril ohľadne kapitálových príjmov, kde je 

plnenie rozpočtu pomerne nízke.   

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe sa hľadajú rezervy na 

všetkých poloţkách. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, ţe ZZO nemá nič spoločné 

s futbalom. ZZO nemôţe prebrať audit. Audit preberie Mesto a následne potom je moţne aby 

to bolo postúpené ZZO finančne. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, dal hlasovať o návrhu Ing. Holeščáka, 

čo bolo poslancami schválené.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

127/2009 

 

K bodu 15: 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností   

 

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

           Predmet kúpy - predaja:  Odpredaj časti pozemku p.č. C-KN 1638/1 – ako 

novovytvorenú parcelu č. C-KN 1638/7 – ostatné plochy  o výmere 238 m
2
 podľa GP č. 

32/2009 overeného Správou katastra v Čadci dňa  12.7.2009 pod č. 597/09 v k.ú. Čadca  

vedeného na LV č. 3053, Dušanovi Barancovi a manţ. Štefánii, za cenu 1 190,00 EUR 

=30.1260 Sk. 
  Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, uviedol, ţe pri uvedenej ponuke na odpredaj je 

veľký rozdiel medzi znaleckým posudkom a čiastkou, ktorú je ochotný p. Baranec zaplatiť. 

Navrhol, aby uvedenú ponuku na odpredaj poslanci neschválili. 

 Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, uviedol, ţe uvedený pozemok je nevyuţiteľný. Bol 

za to, aby sa pozemok radšej predal za niţšiu cenu, nakoľko v opačnom prípade nebude 

o pozemok ţiadny záujem. 

 Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, sa informoval, prečo znalec pri znaleckom posudku 

nezohľadnil objektívnu skutočnosť. 

 

Predmet kúpy – predaja: Ţiadosť Ing.  Radoslava Šimčiska, Svrčinovec 877, 

o odkúpenie častí pozemkov p.č. C-KN 2592/1 a p.č. C-KN 2593 v k.ú. Čadca od Mesta 

Čadca. 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe majiteľ postavil garáţ na pozemku 

mesta bez jeho súhlasu. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe majiteľ bude vyzvaný na 

odstránenie garáţe. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, navrhol, aby sa všetky následne poţiadavky ohľadne 

garáţi  odsúhlasili v celku, čo bolo poslancami schválené. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

128-154/2009 
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K bodu 16: 

Rôzne 

 Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, ţe sa naňho obrátili majitelia taxisluţby, nakoľko 

sú nespokojní s niektorými aktivitami ostatných majiteľov tejto sluţby. Niektorí majitelia 

taxisluţby majú zaplatené iba jedno miesto a točia na ňom viac áut, čím mesto prichádza 

o peniaze. Taktieţ nesúhlasia s rovnakými poplatkami za jednotlivé miesta, nakoľko niektoré 

z nich sú menej lukratívne ako iné. Uviedol, ţe obyvatelia od Juroši sa sťaţujú na nedostatok 

miesta pri otáčaní áut na konci cesty. 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, poţiadal riaditeľa MP, aby uvedenú 

situáciu ohľadne taxikárov preverili a dal do poriadku.  

 Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, informoval, ţe sa konečne dokončila cesta na 

Milošovej, okrem  úseku u Huľany, kde sa bude ešte opravovať most. Zároveň poďakoval 

VÚC, konkrétne p. Grapovi, ktorý bol nápomocný pri asfaltovaní v areály  kostola u Prívary, 

atď.. Zaujímal sa v akom štádiu je riešenie osvetlenia okrajových častí mesta. 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe mesto hľadá riešenia ako 

získať finančné prostriedky, prípadne iný  spôsob na výstavbu celého osvetlenia. 

 Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, poznamenal, ţe práce spojené s  asfaltovou úpravou 

bočných ciest, ktoré začala realizovať začiatkom septembra firma Vahostav sú pozastavené.   

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe vzhľadom na zlé počasie nie 

je moţné pokračovať v úprave ciest. 

 Ing. František Prívara, poslanec MZ,  v súvislosti s kolaudáciou cesty do Milošovej, 

uviedol, ţe je potrebné nechať len tú časť, kde sa bude rekonštruovať most a nie 150 m, kde je 

najkritickejšie rozbitá cesta. 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, apeloval na predsedu dopravnej komisie, ţe na 

ul. 17. novembra nad MP je potrebné usadiť zákazovu značku na státie a zastavenie, nakoľko  

bola odstránená. Rovnako na Hurbanovej ul., na kriţovatke v kolene,  vyjadril nutnosť 

osadenia zákazovej značky. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, informoval, ţe si občania v časti Rieka  svojpomocne 

zrealizovali most cez rieku ku prameňu, ktorú vyuţívajú aj obyvatelia zo Ţarca. Firma, ktorá 

tu vykonávala  výkopové práce odstránila most s prísľubom, ţe ho dá do pôvodného stavu.  

Poţiadal primátora, aby poveril zodpovedných pracovníkov, ktorí budú dohliadať na to, aby 

firma, ktorá tieto úkony realizovala dala most naspäť. Uviedol, ţe mnohým občanom firma 

poškodila ploty a v súvislosti s tým poznamenal, aby sa tento stav dal do poriadku. 

Informoval, ţe MZ, ktoré sa konalo 28.08.2009 sa nezúčastnil z dôvodu svojej účasti na 

majstrovstvách Európy maţoretiek, kde získali 4. miesto pre Čadcu. Upozornil, ţe uţ viac krát 

sa stalo, ţe niektorí poslanci počas MZ odídu a uţ sa nevrátia.. 

 Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, poznamenal, ţe uţ v minulom období tlmočil 

ţiadosť starších obyvateľov z centra mesta, hlavne z Kukučínovej ul., ktorí sa doţadovali 

zohľadniť pri tvorbe okrskových volebných komisii, ţe obyvatelia z Hlinkovej ul.  chodia voliť 

do DK, avšak uţ z Kukučínovej ul. idú na Ţarec. V súvislosti s týmto zatriedením občanov sa 

informoval, či je moţnosť, aby hranicou okrskov bola Kysucká cesta. Taktieţ navrhol, aby 

občania Rieky a od Vojtov mali moţnosť voliť na Ţarci a nie v DK, nakoľko mestská doprava 

premáva práve okolo Ţarca. 

 Bc. Ing.  Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe prednosta Ing. Ján Husár 

pripraví určité alternatívy na vyriešenie danej situácie. 
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Jozef Beleš, poslanec MZ, poukázal na zlú situáciu ohľadne verejného osvetlenia nad 

nadjazdom na Ţarci. Ďalej uviedol, ţe uţ v lete ţiadal vedenie mesta, aby sa cesta u Mravca 

dala do poriadku. Je to jediný prístup cez Kysucu a do dnešného dňa cesta nie je hotová.  

   Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe v tomto prípade je tam 

potrebné majetkovo-právne vysporiadanie. 

 Jozef Beleš, poslanec MZ, poţiadal, aby sa zrealizovala aspoň cesta, ktorá vedie ku 

koľajam  a cez koľaje, nakoľko v danej lokalite býva postihnutý vozíčkar. Poznamenal, ţe on 

v rámci svojich moţností vybavil, ţe je to v pláne, ale momentálne to nie je ešte zrealizované.  

Informoval sa ohľadne chodníka na Horelici, ktorý sa buduje uţ 20 rokov a stále nie je 

dokončený. 

 Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, nadviazala na otázku chodníkov na Mierovej 

ul..  Informovala sa v akom štádiu riešenia je daná záleţitosť, nakoľko sa tam zmenila 

dopravná situácia.  

 Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, informoval, ţe vzhľadom na majetkovo-právne 

problémy je to v súčasnosti  v štádiu riešenia. 

Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, poznamenal, ţe cesta na Mierovej ul. je 

dostatočne široká  a vzhľadom na kritickú situáciu v príjmoch navrhol, aby sa chodník pre 

chodcov oddelil bielou čiarou. 

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, uviedol, ţe bol jeden z tých, ktorý hlasoval, aby sa 

vybudovalo nové námestie, ktoré v súčasnosti povaţuje za málo funkčné. Uviedol, ţe Čadca 

potrebuje výstavbu bytov. Nefunguje výstavba obchodov, kde by sa mohli ľudia zamestnať. 

Nehlasoval za to, aby sa námestie predalo, ale aby  sa budovalo. Informoval sa ohľadne 

priemyselného parku, či sa tam plánujú nejaké aktivity, pretoţe ľudí najviac trápi 

nezamestnanosť. Vyjadril nespokojnosť s tým, ţe na Ţarci obyvatelia nemôţu chytiť televíziu 

VAŠA TV. Je dvojsečné, keď ľudia počúvajú len jedno a nemôţu si vypočuť názor druhej 

strany. Poukázal na kritickú situáciu ohľadne parkovísk na Ţarci. 

 Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, informoval, ţe  v KTV alebo VAŠA TV je vţdy 

pozvaná do relácie len jedná osoba a v tom prípade občan nemá moţnosť počuť iný názor ako 

iba vyjadrenie pozvanej osoby. 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, ohľadne lokality Rieka uviedol, ţe budú 

oslovené spoločnosti, ktoré realizovali práce s tým, aby dali situáciu do poriadku a most 

vrátili na pôvodne miesto. V súvislosti s námestím uviedol, ţe poslanci schvaľovali projekt 

v hodnote viac ako 1,6 mil. EUR /48 201 600  Sk/.  Koncom augusta sme boli zaradení na 

odovzdanie projektu. Je však sklamaný z vlastníkov susediacich pozemkov, ktorí zastavili 

stavebné územné konanie.  

 Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, informoval ţe do povolacieho konania vstúpili 

svojimi námietkami a pripomienkami vlastníci stavieb a susediacich pozemkov. 

 Ako príklad uviedol firmu PROXIMA, a.s. Rajec, firmu FBH, s.r.o. Čadca a tieţ ďalšie firmy, 

ktoré do procesu vstúpili a skomplikovali celý proces. 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, sa informoval ohľadne rokovania za  

firmu FBH.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe za firmu FBH rokoval Ing. Franek. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, uviedol, ţe došlo k zmareniu podania uvedeného projektu 

a mesto tak prišlo o 1 626 502,02 RUR / 49 mil. Sk/. 

 RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ,  sa dotazovala ohľadne Ing. Franeka, či je 

to tá istá osoba, ktorá vystupuje v istej nemenovanej televízii ako iniciátor Občianskeho 

zdruţenia za krajšiu Čadcu. Redaktorovi Kysuckej televízie, Ing. Glasnákovi dala do 

pozornosti, ţe uvedené skutočnosti by mohli odznieť v televízii za predpokladu, ţe to majiteľ 

Ing. Franek dovolí.  
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 Uviedla, ţe mohlo byť zrealizované nielen Matičné námestie, ale  pri takom objeme prác za 

1,6 mil. EUR /48 201 600  Sk/ bolo moţne pre ľudí na Kysuciach vytvoriť dostatok 

pracovných príleţitosti. O spomínanej problematike by bolo zaujímavé urobiť reláciu 

„Hodina s .....“. Informovala sa ohľadne  Ing. Franeka, ktorý bol v minulom období 

pravdepodobne majiteľom AVC podniku a prepustil vyše 2 000 ţiviteľov rodín.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca,  uviedol, ţe  priemyselný park je 

zaregistrovaný  do siete v rámci programu SARIO.  Informoval, ţe uţ je niekoľko záujemcov. 

V krátkej dobe sa budeme zaoberať aj projektmi, ktoré do priemyselného parku  pôjdu. Jeden 

z nich bude projekt mesta na separáciu zberu. Mesto dostalo oznámenie, ţe získalo cca 2 mil. 

EUR /60 252 000 Sk/ na strojné a technické vybavenie podniku, ktorý plánujeme umiestniť 

v priemyselnom parku. 

Čo sa týka SARIA, máme ďalšieho záujemcu o stavebnú výrobu, ktorý chce realizovať práce 

v súvislosti s výstavbou diaľnic. V súvislosti so SARIO-m uviedol, ţe sú dvaja záujemci, ktorí 

majú vytipované 2 lokality -  Čadca a ČR. Uviedol, ţe je vydané stavebné povolenie firme 

GALM, ktoré nie je na území mestského pozemku, ale je na iných pozemkoch. Firma sa bude 

zaoberať povrchovými úpravami kovov. 

Čo sa týka televízie VAŠA TV, občania, ktorí si platia za televíziu ju nemôţu pozerať, pretoţe 

je blokovaný prístup do káblovej sústavy na Ţarci, kde 50 % -tným vlastníkom je firma,  ktorá 

blokuje vstup mestskej televízie do uvedenej káblovky. Zostávajúcim vlastníkom je bytové 

druţstvo, ktoré vyjadrilo súhlasne stanovisko. 

Občania dali petíciu, ku ktorej zaujme stanovisko Rada pre vysielanie a retransmisiu. Je 

presvedčený, ţe obyvatelia budú môcť televíziu do konca roka pozerať. Zároveň poţiadal 

poslancov, aby vystupovali v televízii, komunikovali s konateľom spoločnosti, ktorá 

prevádzkuje prenos, taktieţ aby prezentovali svoju prácu všetci, či uţ vedúci referátov, vedúci 

oddelení, poslanci, vedenie mesta, MPS, MP, riaditelia škôl. Nech široké vrstvy vedenia mesta 

pôsobia na mediálnom poli a nech sa zúčastňujú na prezentácii svojej práce.  

 

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 ţ e l 

prednosta MsÚ         primátor Mesta Čadca   

             

 

Ing. Štefan Holeščák                Mgr. Martin Klimek 
I. overovateľ           II. overovateľ   

   

 

 

Zapísala: Bc. Jana Serafínová 

 

 

 


