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Z á p i s n i c a 

 

z 8.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 6. novembra  2014 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 MsP,  riaditelia riadených príspevkových 

organizácií mesta Čadca, zástupcovia médií, 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    - primátor mesta Čadca 

Ing. František Prívara   - zástupca primátora 

JUDr. Jozef Pajer    - poslanec MZ 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

Ing. Milan Liščák     - poslanec MZ 

Ing. Ján Drobil    - poslanec MZ 

PaedDr. Mária Blendovská    - poslankyňa MZ 

Pavol Štrba     - poslanec MZ 

František Kučák    - poslanec MZ 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

Ing. Vladimír Hruška    - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

PaedDr. Jaroslav Velička   - poslanec MZ 

Ing. Ferdinand Gonščák    - vedúci referátu dopravy MsÚ Čadca 

Ing. Emília Ďuranová    - vedúca referátu ŢP Čadca 

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/  Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Čadca Ing. Jozefovi Markuljákovi,  

      predsedovi Správnej rady Kysuckej kultúrnej nadácie 

 3/  Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Kultúrne a informačné 

      centrum mesta Čadca 

 4/  Návrh uzatvorenia zmluvy o výpoţičke / bezplatnom uţívaní /  majetku mesta v 

      správe Dombytu Čadca 

 5/  Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2014        

 6/ Upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Čadca a zrušenie VZN Mesta Čadca  

     č. 141/2013 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času  

     prevádzky sluţieb na území mesta Čadca 

7/  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

     a školského zariadenia za školský rok 2013/2014 

 8/  Vyhodnotenie zimnej údrţby 2013/2014 a mestský operačný plán zimnej údrţby pre 

       zimné obdobie 2014/2015       

9/  Doplnok č.1  k  Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta  Čadca o parkovaní a státí  

     motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách 

     v meste Čadca č. 103/2009       

10/ VZN  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  

       ktoré vznikli na území mesta Čadca               

11/ VZN Mesta Čadca č. 5/2014 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za  

      ubytovanie,  dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na  

      kalendárny rok  2015  

 12/ Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovým organizáciám a rozpočtovej   

       organizácii Mesta Čadca  

13/ Správa o výsledkoch kontroly 

14/ Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 

15/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností        

16/ Rôzne  

17/ Záver 
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R o k o v a n i e 

 

8. 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 poslancov MZ Čadca, prizvaných 

a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol: PaedDr. Máriu Blendovskú a MUDr. Annu 

Korduliakovú, 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: PaedDr. Mária Blendovská 

      MUDr. Anna Korduliaková 

Návrhová komisia: Ing. Ján Drobil 

   Ing. Milan Liščák  

 

Pracovné predsedníctvo:  Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca 

   Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca 

   Ing. Rudolf Cyprich, zástupca primátora mesta Čadca 

   Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca 

      Ing. Ján Drobil, poslanec MZ 

      Ing. Milan Liščák, poslanec MZ 

     

Na začiatku MZ vzdali  poslanci minútou ticha úctu zosnulej Mgr. Anne Strakovej.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, navrhol pozmeňujúci návrh, ktorý sa týkal bodu 

č. 3- návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Kultúrne a informačné 

centrum mesta Čadca 

Poznamenal, ţe je škoda, ţe je práve pre voľbami.  KIC je významná ustanovizeň mesta 

Čadca. Nevie, či bolo vhodné daný bod zaraďovať do terajšieho MZ.  Mgr. Strakovej ešte 

nezhasla  ani posledná sviečka pri jej poslednej rozlúčke a my teraz ideme menovať riaditeľa  

danej organizácie. Čo sa týka návrhu na uznesenie, nemá problém s personálnou otázkou. 

Váţi si Mgr. Kullovú, určite jej profesionálne skúsenosti sú na vysokej úrovni. Vzhľadom na 

to, ţe sa jedná o významnú ustanovizeň, bude sa to týkať dlhšieho obdobia do budúcna 

a nakoľko 15.11.2014 sú voľby a môţe dôjsť  k významným zmenám, avšak  aj nemusí, 

v obsadení vedenia mesta a poslancov MZ,  aby to neskôr MZ, ktoré tu bude, nebralo ako 

nejaký politický krok, pretoţe sa jedná určite o politickú otázku, politické menovanie. Navrhol 

daný bod z rokovania MZ vypustiť a presunúť ho na prvé zasadnutie nového MZ. Opäť 

zopakoval, ţe nemá problém, čo do personálnej oblasti. Za  Mgr. Kullovú by kedykoľvek 

zahlasoval. Poukázal na to, ţe materiál obsahuje len jednu stranu, navrhol daný bod vypustiť.  
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Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe si pamätá na vystúpenia spred štyroch 

rokov, kedy Mgr. Straková bola neprijateľná pre niektorých poslancov. Uţ  10 rokov bola 

jedným z jeho najbliţších ľudí. Poznal jej názory, jej myšlienky a len dvaja ľudia vedeli, ţe tu 

dlho nebude. Medzi nimi bol aj on, a práve preto, ţe je potrebné, aby DK opäť fungoval a aby 

sa podpisovali zmluvy, ktoré sú dôleţité pre eurofondy a aj pre ministerstvo kultúry, s ktorým 

majú dohodu, pristúpil pre neho k  závaţnému  kroku. Neodporúčal stiahnuť daný bod 

z rokovania MZ. Dal hlasovať o návrhu Mgr. Rastislava Kaličáka /poslancami MZ 

neschválené/. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

84/2014 

 

 

K bodu 2) 

Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Čadca Ing. Jozefovi Markuljákovi,  

 predsedovi Správnej rady Kysuckej kultúrnej nadácie 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

85/2014 

 

 

K bodu 3) 

Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Kultúrne a informačné centrum 

mesta Čadca 

  

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

PaedDr. Jaroslav Velička, poslanec MZ,  sa pripojil k odporúčaniu a návrhu  

primátora, nakoľko rovnako pozná Mgr. Kullovú, nielen čo sa týka tohto mesta, ale aj ako 

poslanec VÚC, kde vţdy  bola  s jej prácou  veľká spokojnosť. Odporúčal, aby sa hlasovalo za 

jej menovanie.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe v januári 2011 nebola pre nás p. 

Straková neprijateľná, neprijateľný bol spôsob a  odvolávanie  bývalej p. riaditeľky 

Labákovej. Mgr. Strakovú poznal mnoho rokov. Vzhľadom na to, ţe navrhol stiahnutie 

daného bodu, hlasovať nebude, ale Mgr. Kullová jeho vnútorný hlas má.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe činy a skutky sa dokazujú nie vnútorným 

hlasom, ale zodpovednosťou. Poţiadal, aby poslanci podporili predloţený návrh.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

86/2014 
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K bodu 4) 

Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke / bezplatnom užívaní /  majetku mesta v správe 

Dombytu Čadca 

 

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

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe návrh na bezplatné uţívanie majetku 

uţ na MZ v minulosti odznel /Športová hala Pratex/, kedy došlo k zámene pozemkov s VÚC. 

V minulosti to neprešlo. Dnes je tu tento  návrh opäť daný, vie asi, z akého dôvodu.  

Uviedol, ţe v návrhu mu chýba ekonomický dopad na mesto, pretoţe to bude mať dopad na 

ďalší rozpočet v novom roku.  

Bude však  hlasovať za, pretoţe dané organizácie je potrebné podporovať.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe Mesto prijalo podporu športu v tom, ţe 

všetky kluby, ktoré sa zúčastňujú  a trénujú v meste Čadca a sú registrované, majú všetky 

športoviská zadarmo. Práve preto, aby  mohli  dané vykonať, tak sa to musí podľa zákona 

schvaľovať kaţdý rok. Z toho dôvodu predkladajú s predstihom  danú povinnosť aj 

poslancom.  Ekonomický dopad poslanci majú v rozpočte Dombytu - správa a údrţba 

športových zariadení. Podpora športu je cca 500 tis EUR.  

 Uviedol, ţe týmto podporujeme šport. Sanujeme to zo svojho rozpočtu tak,  aby sme neoberali 

kluby o peniaze.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

87/2014 

 

 

K bodu 5) 

Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2014        

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

88/2014 

 

 

 

K bodu 6) 

Upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Čadca a zrušenie VZN Mesta Čadca  č. 

141/2013 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času  

prevádzky služieb na území mesta Čadca 

 

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

František Kučák, poslanec MZ, poukázal na upozornenie prokurátora. Uviedol, ţe 

Mesto Čadca nerešpektovalo ustanovenie § 37 ods.1 zákona o prokuratúre. Neoznámilo 

prokuratúre všetky poţadované skutočnosti.  Dotazoval sa, v čom bolo pochybenie Mesta, ţe 

neoznámilo všetky poţadované skutočnosti.  

Ing. František Prívara, zástupca primátora, uviedol, ţe  poţadované skutočnosti 

ţiadala prokuratúra postupne, a tak, ako ich postupne ţiadala, snaţili sa jej  ich  doručovať. 

Nebolo to na jedenkrát, pretoţe poţiadavka nebola úplná. Veci, ktoré mali dostupné, 

poskytovali priebeţne.   

Vladimír Malík, poslanec MZ, poukázal na  prevádzkovateľov, ktorí mali ţiadosť na 

MsÚ  na prevádzkovanie napr.  po 22.00 hod. a bolo im to zamietnuté. Informoval sa,  či na 

základe toho, ţe ak to teraz zrušíme, je to treba chápať tak, ţe títo podnikatelia si dajú novú 
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ţiadosť na predĺţenie prevádzkovej doby a bude im to umoţnené, alebo to  má chápať tak, ţe 

to neplatí, a môţu mať  prevádzkovú dobu aj po 22.00 hod. 

Ing. František Prívara, zástupca primátora, uviedol, ţe bude vypracované nové VZN. 

Podnikatelia môţu mať otvorené aj po 22.00 hod., ale nesmú byť namerané hodnoty hluku, 

ktoré sú stanovené ako limity.  

Vladimír Malík, poslanec MZ, sa dotazoval, ţe pokiaľ bude vypracované 

a odsúhlasené budúcim MZ  nové VZN, či platí staré VZN.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe po tomto probléme, ktorý nastal, si 

zvolal predovšetkým tých  podnikateľov, ktorých sa daný problém týkal, pretoţe oni 

nesúhlasili. Chceli urobiť poriadok v centrálnej mestskej zóne.  Dohodli sa, ţe nebudú 

podnikateľov  momentálne  obmedzovať v tom, ako to majú, ale čo sa týka sídlisk, tak tam  

platia staré veci.  Všeobecná dohoda sa tak s niektorými nespokojnými podnikateľmi vyriešila.  

V závere uviedol, ţe pripravujú  VZN, ktoré bude v súlade so zákonom.   

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe nakoľko dnes rušia  uznesením  VZN č. 

141/2013 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky sluţieb 

na území mesta Čadca, je ho potrebné nahradiť novým VZN, pretoţe podľa zákona č. 

369/1990 Zb.z § 4 ods. 3 písm. i – obec pri výkone samosprávy plní úlohy na úseku ochrany 

spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce určené nariadením pravidla času 

predaja v obchode, času prevádzky sluţieb a spravuje trhoviská.  Na základe toho navrhol 

doplniť uznesenie o nový bod . D/ -  ukladá právnemu oddeleniu mesta Čadca vypracovať 

nové VZN Mesta Čadca  o podnikateľskej činnosti  a určení  času predaja v obchode a času 

prevádzky sluţieb na území mesta Čadca v termíne do  31.1.2015 a predloţiť na rokovanie do 

orgánov mesta.     

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, sa dotazoval, či to bude v súlade s lehotou. 

Poukázal na to,  aby sme do toho času mali nový návrh, pretoţe prokurátor  dostane v určitej 

lehote stanovisko mesta.  Prokurátor môţe, ale aj nemusí prijať naše rozhodnutie. Nevie, či je 

reálny návrh do 31.1.2015.  Navrhol skôr  termín do 31.3.2015. Uviedol, ţe dané upozornenia 

robí JUDr. Stopková,  nevie či to stihne.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe to je reálny návrh.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, sa dotazoval, či tento bod rokovania môţeme 

brať ako prejednanie upozornenia, alebo sa to uţ prejednávalo v orgánoch mesta. Dotazoval 

sa, či bola prizvaná p. prokurátorka JUDr. Stopková.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe, samozrejme, sú v kontakte, dohoda bola.  

Z  dnešného rokovania sa JUDr. Stopková  ospravedlnila.  

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, ţe z materiálu mu vyplýva, ţe Mesto bude 

musieť robiť VZN. Dotazoval sa,  či je potrebné prijímať návrh  Ing. Drobila. Zdá sa mu to 

zbytočné.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe je to vôľa Ing. Drobila. Dal hlasovať 

o návrhu Ing. Drobila /poslancami MZ schválené/. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

89/2014 
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K bodu 7) 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školského 

zariadenia za školský rok 2013/2014 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

90/2014 

 

 

K bodu 8) 

Vyhodnotenie zimnej údržby 2013/2014 a mestský operačný plán zimnej údržby pre 

 zimné obdobie 2014/2015       
 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

91/2014 

 

 

 

K bodu 9) 

Doplnok č.1  k  Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta  Čadca o parkovaní a státí  

              motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v meste  

              Čadca č. 103/2009       

 

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

Vladimír Malík, poslanec MZ,  sa dotazoval, či musíme prijímať daný dodatok, keď za 

krátky čas budeme schvaľovať celý tento problém. Zdá sa mu to nad rámec toho, čo chceme 

alebo čo musíme. Následne prečítal poslednú vetu v doplnku č. 1 – zmenu evidenčného čísla, 

motorového vozidla a pod. je povinný drţiteľ vozidla, pre ktoré je vyhradené parkovacie 

miesto nahlásiť písomne Mestskému úradu v Čadci do 15 dní od zmeny. Uviedol, ţe sa mu to 

zdá, ako taká ,,šikana“ pre občanov. Veta nie je dobre formulovaná, pretoţe on na svoje  

parkovisko nemôţe zaparkovať svoje druhé auto, prípadne sluţobné auto.  

Ing. Ferdinand Gonščák, vedúci referátu, uviedol, ţe to sa vo VZN nemení, dané uţ 

bolo uvedené v pôvodnom VZN. Mení sa len trvalý pobyt. 15 dní uţ vo VZN bolo schválené.   

Uviedol, ţe v pôvodnom VZN mali – ods. 5 ,, O zriadenie vyhradeného parkovacieho miesta je 

treba poţiadať Mesto Čadca. Parkovacie miesto sa vyhradí len pre vozidlo uvedené 

v ţiadosti. Zmenu evidenčného čísla, motorového vozidla a pod. je povinný drţiteľ vozidla, 

pre ktoré je vyhradené parkovacie miesto, nahlásiť písomne Mestskému úradu v Čadci do 15 

dní od zmeny“. Teraz sa doplnilo len o trvalý pobyt.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe VZN je dôleţitý dokument mesta, aby 

sa vedeli  ním obyvatelia mesta riadiť. Citácie jednotlivých odstavcov a odsekov písmen a 

čísiel  musia byť jasne formulované.  

Uviedol, ţe v dôvodovej správe je uvedené -  vyhradené parkovacie miesto sa pridelí 

ţiadateľovi, ktorý má  pobyt v danej lokalite, čo je veľmi široký pojem.  Nevieme, čo je daná 

lokalita. Avšak v konkrétnom odstavci v Doplnku č.  1 je uvedené, ţe – parkovacie miesto sa 

vyhradí ţiadateľovi, ktorý má trvalý pobyt v blízkosti parkovacieho miesta (najďalej pri 

vedľajšom bloku).  

Navrhol, aby  sa v Doplnku č. 1 v tretej vete uviedlo – ,,ktorý má trvalý pobyt na ulici 

ţiadaného mesta alebo ulici priľahlej ţiadanému mestu“.  

Uviedol, ţe to  je jasnejšia formulácia, ktorá by mohla vo VZN byť. Je to jeho návrh.  
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Ing. Milan Gura, primátor mesta, sa dotazoval, ţe čo ak budeme mať 5 km dlhú  ulicu 

a ţiadateľ dostane parkovacie miesto, akurát na opačnej strane. Nevie, či s tým bude  daný 

občan spokojný.  

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe čo sa týka návrhu trvalého pobytu, ţe je to 

rozhodne rozumné opatrenie. Je však toho názoru, ţe by  naďalej nemali vydávať individuálne 

parkovacie miesta. Nie je to rozumné.  Poukázal na ŤZP osoby. Uţ pri mnohých blokoch 

nevieme mnohým ŤZP osobám vyjsť v ústrety. Opäť zopakoval, ţe by sa nemali uberať cestou 

individuálnych rezervácií. Preto bude pre neho bezpredmetné za to hlasovať. Povaţuje za 

rozumné riešiť trvalý pobyt, pokiaľ sa riešia rezervovacie miesta, ale  sa nemali uberať cestou 

individuálnych rezervácií. Je skôr za to, aby sa rozmýšľalo  o tom, čo s parkovacím systémom.   

Ing. František Prívara, zástupca primátora, uviedol, ţe obyvatelia ţiadajú, aby mali 

rezervované miesto, pretoţe ak príde občan večer domov, nebude mať kde zaparkovať. 

Nebude mať istotu.  Teraz tu neistotu majú len tí občania, ktorí majú poţiadané o parkovacie 

miesto. Postupom času sa robia nové parkovacie miesta. Informoval, ţe parkovacie miesta sa 

prideľujú podľa  poradia, tzn.,  ţe  uspokojujú občanov.  

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe on to reálne na sídliskách vidí a občania sú 

v takých kliešťach, ţe si platia za to, aby mali stres s parkovaním. Opäť zopakoval otázku, 

kam dajú na mnohých uliciach ŤZP osobu, keď príde poţiadať, ţe sa prisťahovala alebo sa jej 

stal  úraz. Nie je to správna cesta.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe to vôbec nesúvisí s tým, čo tu teraz 

prerokovávajú. To, čo hovorí poslanec Kučák je v poriadku, ale nie je to predmetom tohto 

rokovania.  

V závere dal hlasovať o pozmeňovacom  návrhu Mgr. Rastislava Kaličaka. Neodporúčal ho 

prijať /poslancami MZ neschválené/. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

92/2014 

 

 

K bodu 10) 

VZN  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  ktoré vznikli 

na území mesta Čadca               

 

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

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, dal procedurálny návrh – zmeniť sadzbu poplatku v  § 1 

ods. 1 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré 

vznikli na území mesta zo sadzby 0,0301 EUR na osobu a kalendárny deň na 0,0272  EUR za 

osobu a kalendárny deň.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, odporúčal návrh prijať /poslancami MZ schválené/.  

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe bude za predloţený návrh uznesenia 

hlasovať, i napriek tomu, ţe mu je ľúto mnoţstvového zberu. Dotazoval sa, ako sa vyvíja 

napĺňanie  mnoţstva separovaného zberu.  

Ing. Emília Ďuranová, vedúca referátu, uviedla, ţe v predloţenej analýze je uvedené, 

koľko odpadu sa vytriedilo za minulý rok. Čo sa týka projektu, ktorý má mesto voči EÚ, tak 

tam je 1 161 ton vytriedených zloţiek, ktorý máme dosiahnuť v roku 2016. Robili 

monitorovaciu správu za rok 2013-2014, kedy  uţ  limity vysoko prekročili. 

Uviedla, ţe mnohí si myslia, ţe občania odpad netriedia, ale kto chce triediť, tak   triedi. Ide 

predovšetkým o to, aby  právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie triedili. 

Informovala, ţe chodia do kaţdej organizácie  a učia ich, ako odpad separovať.  
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 Uviedla, ţe Ţilina má 0,024 l/ alebo m
3
 odpadu. Uviedla, ţe podnikatelia tam majú  vývoz raz 

za týţdeň, a tí, čo sú v centre, majú vývoz 3-krát za týţdeň.  

Je toho názoru, ţe ak  by  fyzické  osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby triedili  

tak, ako  triediť majú, tak Čadca zníţi náklady a vytriedi sa čoraz viacej zloţiek. V prípade, ţe 

akákoľvek právnická osoba poţiada, ţe chce triediť, sú ochotní im nádobu bezplatne  

zapoţičať.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol,  ţe  vznikli  dohady o tom, ţe podnikatelia 

majú drahý poplatok za odpad, ale keď prídu na MsÚ a my im  ho  vyčislíme,   v podstate 

vôbec nemajú drahý odpad. Uviedol, ţe teraz štvorčlenná rodina platí za odpad 42 EUR/1 

rok.   Momentálne bude poplatok  10 EUR na občana a rok,  so zľavami bude poplatok za 

odpad cca 7 EUR. Systém  automaticky vygeneruje občanov nad 62 rokov. Poukázal na 

protest prokurátora. Povedal, ţe ak by nebolo ţalobcu, nebolo by ani sudcu. Nakoľko aţ teraz  

NRS schválila zákon, ţe môţu dať občanom zľavy, tak okamţite na to reagujú. Poplatok za 

odpad  tak  bude pre štvorčlennú rodinu 40 EUR na rok. Ak by občania  išli do inej dediny 

alebo mesta, tak platia 130 EUR, prípadne 80 EUR. Ideme na hranu.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, upozornil, ţe v dôvodovej správe je na 

poslednej strane, v poslednej vete uvedený rok 2014; má tam  byť rok 2015.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

93/2014 

 

 

K bodu 11) 

VZN Mesta Čadca č. 5/2014 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za  ubytovanie,  dani 

za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok  2015  

 

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

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe má návrh na zmenu v druhej časti – daň 

za psa, v §21 oslobodenie od dane –  ods. a).  Navrhol, aby oslobodení boli nie od 70 rokov 

a viac,  ale od 62 rokov a viac /poslancami MZ schválené/. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

94/2014 

 

 

K bodu 12) 

Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovým organizáciám a rozpočtovej   

organizácii Mesta Čadca  

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

95/2014 

 

 

K bodu 13) 

Správa o výsledkoch kontroly 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

96/ 
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K bodu 14) 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 

 

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

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ,  uviedol,  ţe hlavný kontrolór predloţil plán kontrolnej 

činnosti na I. polrok 2015. Výstupy z týchto kontrol sú pre poslancov veľmi zaujímavé. 

Pomáha tým zistiť, ako mesto plní uznesenia, ktoré poslanci schvaľujú, ako pracujú jednotlivé 

oddelenia, prípadne, aká je  v meste finančná situácia, čo znamená, ţe daný materiál je veľmi 

dôleţitý. Materiál si podrobne preštudoval a súhlasí s tým, aby sa schválil.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

          97/201 

K bodu 15) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností        

 

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

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Ing. Ján Klučka a manž., Čadca, Janka Kráľa 2593        

Mgr. Martin Klimek,  poslanec MZ, uviedol, ţe predloţený materiál mali nedávno na 

rokovaní MZ, kedy ho primátor stiahol z rokovania. Navrhol, aby sa materiál opäť stiahol. 

I keď sa jedná o prebytočný majetok, on stále vidí v danej lokalite perspektívu. Je toho 

názoru, ţe dané územie  je moţné vyuţiť aj ináč. Zároveň by to mohol byť precedens, pretoţe  

daná plocha je spojená s dlaţbou. Poukázal na dve budovy, resp. objekty.  Nakoľko sa jedná o   

jednoliaty pozemok, tak  potom by mohol ktokoľvek ţiadať aj ďalšie parcely. Je toho názoru, 

ţe pozemok je potrebné zachovať vcelku.  

Vladimír Malík, poslanec  MZ, uviedol, ţe sa mu to zdá ako osobný problém s Ing. 

Klučkom.  Po jeho minulom vystúpení na MZ  sa v danej lokalite  bol pozrieť, nevie, čím je ten 

kúsok taký vzácny. Zdá sa mu to ako jeho osobný problém. Nemalo by sa to riešiť na MZ.   

Mgr. Martin Klimek,  poslanec MZ, uviedol, ţe sa s Ing. Klučkom korektne pozná. On 

v tomto obvode ţije uţ dlhšiu dobu. Uviedol, ţe z danej lokality je vstup do prevádzky, ale 

predtým tam ten vstup nebol. Vidí tu postupnosť.  Jednalo sa o priestor, kde sa hrali deti.  

Jeho skôr zaujíma, za akým účelom to chce Ing. Klučka kúpiť, pretoţe jemu nie je znemoţnené 

daný pozemok vyuţívať, on tam prístup má. Keď pozemok predáme, tak potom tam môţe byť  

aj niečo postavené. Bude to vizuálny zásah do danej lokality.  

Ing. Mila Gura, primátor mesta, dal hlasovať o návrhu Mgr. Klimeka – stiahnuť 

materiál z rokovania MZ  /poslancami MZ neschválené/.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

98/2014 

 

K bodu 16) 

Rôzne 

 

Vladimír Malík, poslanec MZ,  sa poďakoval kolegom za štyri roky, ktoré tu spolu 

strávili. Všetkým, ktorí kandidujú, zaţelal, aby sa im to podarilo.  

Pavol Štrba, poslanec MZ, poukázal na nedostatok parkovacích miest pri bývalej OVS, 

kde sa  v minulosti dalo prísť s autom aţ do dvora. Nevie, či sa tam dá prísť smerom z malého 

obchvatu.  Je tam  síce vyhradené parkovisko pri stene, ale nie je tam vyhradené ani jedno 

miesto pre ŤZP občanov. Podľa jeho názoru a rovnako aj zo zákona by tam malo byť 

vyhradené aspoň jedno miesto na parkovanie pre ŤZP osoby.  
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Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe  všetko je nasmerované tak, ţe všetci 

telesne postihnutí občania  sa tam autom dostanú z Kukučínovej ulice. 

V závere sa všetkým poďakoval, pretoţe sa tu uţ určite nezídu v takej zostave, ako teraz. 

Kaţdému kandidátovi poprial, aby prešiel.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ,  sa dotazoval  na verejné osvetlenie. Uviedol, ţe  

určite vznikol nejaký problém. Informoval sa, či je chyba zo strany investora alebo čo sa 

v danej veci udialo,  pretoţe občania hovoria, ţe v tej, či inej  časti, nesvieti polovička svetiel 

a pod. Ide to akosi pomaly.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe chyba nie je ani zo strany mesta a ani zo 

strany koncesionára, ale poukázal na poveternostnú situáciu, ktorá momentálne je. Uviedol, 

ţe do 15.11.2014 bude prvá etapa plné funkčná.  Uţ aj teraz je vidieť rozdiely. Budú sa 

vyrovnávať stoţiare, meniť spodky a pod. Dali prioritu, aby bola urobená prvá etapa.  

Uviedol, ţe dbajú o bezpečnosť občanov.  

Poukázal na sídlisko Kýčerka, kde sa spravilo toľko vecí, koľko sa v histórii samosprávy 

neurobilo nikdy.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ,  sa opäť vrátil k svojmu prvému návrhu ohľadne 

bodu č.  3 - návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Kultúrne a informačné 

centrum mesta Čadca, aby to niekto nebral, ţe bol proti návrhu primátora. Uviedol, ţe  DK, 

KIC je veľmi dôleţitá ustanovizeň. On samotný návrh personálne nespochybňuje.  Ide len 

o to, keby daný návrh bol prezentovaný nejako inak. Poukázal na to, ţe  návrh mal byť 

predloţený do komisie kultúry, kde by bol prejednaný širokým okruhom ľudí, ktorí sa v danej 

oblasti vyznajú, ďalej by  to bolo predloţené na MR, a tá to odporúčala na rokovanie MZ, kde 

by to ako poslanci prijali nielen ako návrh  primátora, ale  ţe to prijala širšia verejnosť 

odborníkov a poslancov, ţe to všetko schválili a dobudúcna, aby daný návrh nebol nikdy 

spochybnený. Pani riaditeľke Mgr. Kullovej zaţelal mnoho úspechov, pretoţe  on si k nej  

určite cestu nájde, či uţ hlasoval alebo nehlasoval, pretoţe dlhé roky pôsobil v oblasti kultúry. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe bolo si potrebné Mgr. Strakovú ctiť celé 

štyri roky. Poznamenal, ţe môţe pustiť nahrávku, čo  viacerí poslanci rozprávali pred 

rovnakým menovaním pred štyrmi rokmi.  Mali si ju moţnosť uctiť počas štyroch rokov, keď    

vytiahla  z ,,bahna“ DK.  Teraz má KIC o 30 % menší rozpočet ako v minulosti.  

Je to jeho kompetencia. Uviedol, ţe  všetka  kultúrna verejnosť aj pred  štyrmi rokmi  mu to 

odobrila, len poslanec Kaličák to neodobril. V tom čase diskutoval s kaţdým, kto niečo 

v kultúre znamenal. Uviedol, ţe  aj spolu s odborníkmi,  váţil na miskách váh, aby urobil čo 

najlepšie,  nie pre Milana Guru, ale pre mesto Čadca. Ešte raz zopakoval, ţe on spolu 

s prednostkou,  mali najbliţšie k Mgr. Strakovej. Vie, čo by  Mgr. Straková urobila, keby tu 

bola. Je rád, ţe aj niektoré veci mohol splniť. So všetkou  úctou môţe povedať, ţe  urobili 

rozhodnutie, ktoré je ťaţké, ale jasné a jednoznačné. Musia sa pozerať na občanov, a nie na 

seba. Poďakoval sa poslancom.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe on Mgr. Strakovú poznal mnoho 

rokov. Pred  štyrmi rokmi bol   jednoznačne proti spôsobu odvolania p. Labákovej.  Vie, ţe sa 

urobilo veľa roboty.  Uviedol, ţe poslanci v prvotnom návrhu  dostali len jeden list, ak by 

Mgr. Kullovú nepoznal, tak nevie, o kom ide hlasovať. O to mu ide.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, pripomenul aká je genéza riaditeľov na území 

mesta. Poukázal na ľudí /p. Mudriková, p. Šulganová, p. Straková,  p. Kullová/,  ktorí boli 

overení v boji na iných bojiskách, ale boli prepustení. A tí, čo boli prepustení, boli odborníci. 

Mgr. Kullová je odborníčka.  

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, vyjadril poďakovanie primátorovi za spoluprácu 

počas celých štyroch rokov, ďalej Ing. Ščurymu,  sekretárovi stavebnej komisie a všetkým jej 

členom, ţe počas celých štyroch rokov vcelku dobre, zvládali všetky zaťaţkávajúce skúšky. 

Všetkým poprial veľa zdravia a úspechov  vo voľbách a rovnako i v osobnom ţivote.  
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Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, uviedol, ţe v tomto období sa mesto viditeľne 

skrášlilo. Je vidieť mnohé zmeny. Poďakoval sa  hlavne vedeniu mesta, ţe v súčinnosti  

s ďalšími pracovníkmi a predovšetkým s MPS sa  urobilo mnoho vecí, o ktorých sa moţno  

nepíše /retardéry, výmeny lavičiek, nasvietený priechod pre chodcov cez Kysuckú cestu, ktorý 

sa urobil uţ v prvom roku volebného obdobia a pod. /. Málokedy počul odpoveď - nedá sa 

alebo nemôţeme to urobiť. Nakoľko sa blíţia voľby, tak sú rôzne články,  ţe čo všetko sa robí, 

pretoţe idú  voľby, avšak on má dojem, ţe sa robilo  viditeľne celé štyri roky, za čo sa všetkým 

poďakoval.  

PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ, uviedla, ţe jej bolo cťou a potešením 

robiť so skupinou, s tímom okolo primátora, nielen kolegovia poslanci, ale aj vedúci oddelení, 

riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií, všetkým, ktorí tvorili jeden tím.  

Podarilo sa mnoho vecí.  Veľmi ju potešilo,  ţe sa podarilo zníţiť dlh mesta z 57,3 % o 11% . 

Tieţ ju veľmi teší aj to, ţe primátor a rovnako všetci,  končia  s výsledkom hospodárenia  plus 

463 tis. EUR, ţe prekonali tie ,,míny“, ktoré tu zanechalo bývalé vedenie - nekryté záväzky, 

zmluvy, neuhradené faktúry a pod. Poznamenala, ţe bývalé vedenie zanechalo deficit mínus 

cca 5 mil. 178 EUR. 

Chce vyjadriť takú nádej, nech uţ voľby dopadnú akokoľvek, ale  verí a chce veriť za svojich 

vnukov a potomkov, ţe nebudú musieť z mesta utekať, ţe sa nikdy nebudú musieť hanbiť za 

vedenie mesta tak, ako to bolo v minulosti, keď sa museli hanbiť za predstaviteľov mesta. 

Verí, ţe naši potomkovia tu nezaţijú neúctu, ignoráciu, aroganciu moci, ako boli toho 

svedkami oni.  Poukázala na ZŠ A. Hlinku. Uviedla, ţe v manaţmente Ing. Guru si našla 

kamarátov a dokonca aj priateľov. Je potešená, urobili mnoho poctivej práce, moţno sa 

mohlo urobiť viac, moţno lepšie, moţno ináč, ale urobili dobrú prácu a verí, ţe všetci z toho 

majú dobrý pocit. Všetkým sa poďakovala za spoluprácu. Ukončila svoj diskusný príspevok 

slovami ,,Nech pán Boh ţehná našej Čadci“.  

Ing. Vladimír Hruška, poslanec MZ, sa  taktieţ  poďakoval všetkým pracovníkom MsÚ 

za vynaloţenú prácu v tomto volebnom období. Zvlášť sa poďakoval pracovníkom MPS pod 

vedením Ing.  Lariša za vzorné plnenie svojich  úloh počas celého volebného obdobia. 

V závere uviedol, ţe vedenie mesta nepotrebuje zmenu, potrebuje len normálne pracovné 

prostredie, aby v ďalšom volebnom období pokračovalo v naštartovaných programoch.   

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe on nebude chváliť primátora, medzi nimi 

sa iskrilo. Iskrilo sa tak, ţe ak by tam niekto bol, tak by neveril, ţe sa poznajú a ţe sa môţu 

spolu aj rozprávať. Potešilo ho, ţe primátor niekedy, keď prišiel ten zlomový bod, ţe mal 

niečo povedať, tak opakoval jeho slová. Kto píše a píše veľa, tak vie, ţe to je také pohladenie.   

Uviedol, ţe to iskrilo, on  primátora nebude chváliť, ale on počúval a konal. Myslí si, ţe to 

bolo jedno z tých zloţitých období, ale zároveň jedno z najlepších. Poukázal na to, aká tu bola 

zadĺţenosť,  podpísané a nekryté zmluvy, neuhradené záväzky. Pred primátorom tak  stáli dve 

strategické  úlohy.  Prvým záväzkom bolo vysporiadať sa so zadĺţenosťou Mesta, pretoţe 

mesto bolo nasmerované do nútenej správy. Druhou úlohou bolo obnoviť dôveru obyvateľov 

mesta. Dôvera bola narušená a  ľudia neverili. Poukázal na verejné osvetlenie, ktoré bolo 

najväčšou investíciou od roku 1989.  

Uviedol, ţe nemohli dostať dlhodobý úver, pretoţe ak by ho dostali, tak verejné osvetlenie 

bude omnoho lacnejšie. Takţe pre neho tieto dve strategické úlohy a to iskrenie mu dáva 

dobrý pocit do rokov budúcich. Uviedol, ţe je škoda, ţe  tu ostali  len niektorí,  a tí, ktorí tu 

mali počúvať  odišli z rokovania  a moţno v podstate spôsobili  primátorovi a všetkým 

poslancom tie problémy  po roku 2010. Prvé dve MZ boli hrozivé  a bolo ťaţké zmeniť 

ekonomickú situáciu Mesta Čadca, ale predsa to vedenie zmenilo.   

Uviedol, ţe je škoda, ţe tu uţ nie je  JUDr. Macura, ktorý chce v podstate odtrhnúť Horelicu. 

Poznamenal, ţe  dnes ho ,,cvičil“ čo robil, čo fotil, ţe trhal po Horelici plagáty a pod. 

Uviedol, ţe JUDr. Macura chce dať referendum na odtrhnutie od Čadce, ale je zbytočné 
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o tom rozprávať, pretoţe to je nepochopiteľné. Je to  najvyšší  moţný populistický čin, ktorý  

uţ asi v ţivote mesto Čadca neprekoná. Doteraz  bolo to, ţe JUDr. Ing. Vraţel dal, ţe  v roku 

2006  zníţi poplatky za odpad  o 50 %, čo sa však nepodarilo. Bolo to populistické, ale  myslel 

si, ţe sa to neprekoná. Avšak rok 2014 ho presvedčil, ţe niektorí ľudia sú opakovateľní. 

Presvedčili ho, ţe je to tak populistický čin, ktorý nikdy nebude prekonaný.   

Díva sa s víziou a s  optimizmom  do ďalších rokov, či tu bude alebo nebude. Všetkým,  ktorí 

tu prídu, poprial,  aby robili v súčinnosti s MPS, ktorá  urobila úţasný pokrok, pretoţe 

v rokoch 1993 -1994 bola obrovská snaha podnik privatizovať. Museli by sme tak  omnoho 

viacej platiť a teraz MPS toho  robí  veľa a za málo peňazí.   

Ing. Milan Gura, primátor mesta,  informoval o zmene organizačnej štruktúry MsÚ. 

Uviedol, ţe novootvorený Dom soc. sluţieb – Zariadenie  pre seniorov  bude zatiaľ  spadať 

pod oddelenie soc. starostlivosti, zdravia, bývania a podnikateľskej činnosti. Všetkým sa 

úprimne poďakoval. 

 Za poctivú a čestnú robotu  si zaslúţia všetci, nie on, od občanov  povedať – ďakujem.  

Uviedol, ţe sa  teší na  spoluprácu a aţ veríme, ţe všetko bude v poriadku. Všetkým poprial 

v osobnom ţivote veľa zdravia, šťastia, boţieho poţehnania a v pracovnom ţivote, aby nikoho 

neprešiel entuziazmus, a hlavne nápady, ako vylepšiť daný odbor, v ktorom ten-ktorý pôsobí. 

Ešte raz sa poďakoval, ţe sa mohli stretnúť a ţe mohli spolupracovať v takej zostave, ako 

pracovali.  

Občan mesta, vyjadril svoj názor k činnosti vedeniu a poslancov mesta.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta,  uviedol, ţe paniu, ktorá mala príhovor pozná a ţe 

mnohokrát hovorí pravdu, ale nech neosočuje poslancov. Informoval, ţe zníţili poplatky.  

Uviedol, ţe tu chváli niekoho, kto tu ani nie je, kto zabezpečil, aby občania  zľavy nemali. 

Poznamenal, ţe práve štyria poslanci dali na prokuratúru VZN o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  ktoré vznikli na území mesta Čadca  za rok 

2014. Je novelizovaný  zákon a dnes poplatky za odpad poslanci  zníţili. Uviedol, ţe on 

pomáha mnohým sociálnym rodinám, mnohým ľuďom, ktorí sú v núdzi, ale uţ nevládze. 

Poznamenal, ţe daná pani za ním nebola, ani raz. Pamätá si však, ako jej pomáhal aj 

v minulosti, ale on bol z futbalu ,,vykopnutý“, keby tam bol, tak je to úplne ináč.  Nech 

spomína veci, ktoré sú seriózne.   

Uviedol, ţe je mnoho občanov, ktorí pomoc potrebujú,  a o ktorých sa musia starať. Aj Ing. 

Cvečková zvaţuje, komu pomoc poskytnúť.  

Všetkým sa poďakoval za dnešnú účasť a teší sa na ďalšie zastupiteľstvá.  

PaedDr. Maria Blendovská, poslankyňa MZ, uviedla, ţe  je jej  ľúto pani, ktorá na MZ 

vystúpila, ale  musí sa ohradiť voči niektorým veciam - ako dostavali poslanci  odmeny, ako 

sa tu nabalili, ako tu nakradli,  voči čomu ostro protestuje.  Je jej veľmi ľúto, ţe páni, ktorých 

je zrejme hovorcom, odišli. Mohli mať aspoň toľko slušnosti, ţe si ju aspoň vypočujú. 

Popriala jej veľa zdravia a šťastia a verí, ţe sa situácia zlepší  a ţe bude ţivot v tomto meste 

znesiteľnejší a ţe všetky útrapy, ktoré zaţila, sa jej nejako vynahradia.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, odkázal pani, ţe od nej čakal aspoň – ďakujem.  
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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 a    Ing. Milan G u r a 

prednostka MsÚ Čadca    primátor mesta Čadca   

             

 

 

 

PaedDr. Mária Blendovská    MUDr. Anna Korduliaová  

I. overovateľ               II. overovateľ 

 

       

 

   

 

Zapísala: Mgr. Jana Serafínová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


