
 

Z á p i s n i c a

z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 28. júna 2018 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca

Z celkového  počtu  24  poslancov  sa  zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  Čadca
zúčastnilo 22 poslancov.

Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ Čadca, asistentka prednostu MsÚ Čadca, hlavný
kontrolór  mesta  Čadca,  vedúci  oddelení  MsÚ  Čadca, zástupca  MsP  Čadca,   riaditelia
riadených príspevkových organizácií mesta Čadca, zástupcovia médií. 

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

JUDr., Ing. Jozef Vražel, PhD. - poslanec MZ

JUDr. Jozef Pajer - poslanec MZ

Mgr. Jaroslav Klus - poslanec MZ

Mgr. Martin Klimek - poslanec MZ

Vladimír Malík - poslanec MZ

Ing. Rudolf Cyprich - poslanec MZ

JUDr. Peter Strapáč, PhD. - poslanec MZ

Ing. Ľubomír Vojár, PhD. - poslanec MZ

Mgr. Michal Duraj - poslanec MZ

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. - poslanec MZ

Vladimír Malík - poslanec MZ

Mária Badurová - poslankyňa  MZ

Ing. František Ščury - vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a 

  dopravy MsÚ Čadca 
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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)    Správa o činnosti Organizácie cestovného ruchu Kysuce za rok 2017 
(3)    Informatívna správa o ukončení likvidácie  spoločnosti Decora, s. r. o. /stiahnuté z 
         rokovania MZ/,  doplnený bod: Vzdanie sa mandátu poslanca MZ Čadca
(4)    Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca
(5)    Informatívna správa o príprave Bartolomejského hodového jarmoku a 14. ročníka 
         festivalu Drôtománia Čadca 2018
(6)    Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca a Ceny primátora mesta Čadca
(7)    Určenie volebných obvodov a počet poslancov v nich pre voľby do 
        Mestského zastupiteľstva v Čadci na volebné obdobie 2018-2022
(8)   Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Čadca na  funkčné obdobie
        2018-2022
(9)    Predloženie žiadosti o nenávratný  finančný príspevok na SO pre  Integrovaný  
        regionálny  operačný program s názvom Cyklistická komunikácia v meste Čadca 
         – 2. etapa
(10)  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
(11)  Správa o výsledkoch kontroly
(13)  Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností
(14)  Rôzne
(15)  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, že  zasadnutie MZ Čadca bolo zvolané na základe § 13, ods. 4, písm. a)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z celkového počtu 24 poslancov MZ Čadca
bolo prítomných 22 poslancov, takže MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať.
Privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, prizvaných a ostatných prítomných.

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

Do návrhovej komisie navrhol: Ing. Františka Prívaru a JUDr. Petra Strapáča, PhD.,
poslancov MZ Čadca. 

Vedením zápisnice poveril  PhDr. 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: MUDr. Anna Korduliaková
Marián Kubala

Návrhová komisia:  JUDr. Peter Strapáč, PhD. 
                                               Ing. František Prívara

Pracovné predsedníctvo: Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca
Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca
PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora mesta Čadca
Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca
JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ

                                               Ing. František Prívara, poslanec MZ

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že z rokovania MZ sa  ospravedlnili
Mgr. Marcel Šulo, Mgr. Miroslava Mináriková, z  časti rokovania sa ospravedlnili JUDr. Jozef
Pajer a Mgr. Michal Duraj a   ospravedlnila sa aj  pani kronikárka. 
Následne dal hlasovať o návrhu programu /Hlasovanie: ZA: 16, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0/.
Nakoľko  nebol  prítomný  Mgr.  Marcel  Šulo,  ktorý  mal  predložiť  Informatívnu  správu  o
ukončení likvidácie  spoločnosti Decora, s. r. o., pán primátor tento bod stiahol z rokovania
MZ a   doplnil   ako  bod  č.  3  -  Vzdanie  sa  mandátu  poslanca  MZ Čadca.  Pán  primátor
informoval,  že  Ing.  Drobil  poslal  list,  v  ktorom  uvádza,  že  sa  dňom  28.6.2018  vzdáva
poslaneckého mandátu. /Hlasovanie: ZA:16, PROTI:0, ZDRŽAL SA 0/.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 54/2018
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K bodu 2)
Správa o     činnosti Organizácie cestovného ruchu Kysuce za rok 2017

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

č. 55/2018

K bodu 3)
Vzdanie sa mandátu poslanca MZ Čadca

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

č. 56/2018

K bodu 4)
 Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

č. 57/2018

K bodu 5)
Informatívna správa o     príprave Bartolomejského hodového jarmoku a     14. ročníka  festivalu 
Drôtománia Čadca 2018

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

č. 58/2018

K bodu 6)
Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca a Ceny primátora mesta Čadca

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

č. 59/2018
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K bodu 7)
Určenie volebných obvodov a     počet poslancov v     nich pre voľby do Mestského zastupiteľstva 
v Čadci na volebné obdobie 2018-2022

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

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, upozornil, že na minulom MZ pri  predkladaní bodu
Štatút mesta  Čadca, doporučil zmeniť počet poslancov na 21. Vtedy bol upozornený, že to do
daného bodu nepatrí.   Uviedol,  že je zaujímavé, že  predložený materiál  sa opiera o Štatút
mesta.
Vzhľadom na šetrenie mesta dal opäť  návrh na zníženie  počtu poslancov. Poznamenal, že
nehovoril ani o plate poslancov, kde majú  podľa výpočtu rovnako nárok  na najmenej 225 eur,
ale súhlasil s výškou 180 eur.  Doporučil znížiť počet poslancov na 21 nasledovne:
volebný obvod 1    - 2 poslanci 
volebný obvod 2    - 4 poslanci 
volebný obvod 3    - 6 poslancov 
volebný obvod 4    -  9 poslancov /poslancami MZ neschválené/.
Ďalej uviedol, že volebný obvod č. 3 je rozlohou najväčší obvod, preto tam doporučil znížiť ich
počet  o jedného poslanca. Pôvodne myslel znížiť o dvoch poslancov vo volebnom  obvode č. 3
a dvaja poslanci vo volebnom  obvode č. 4., ale  volebný obvod č. 3 je  ozaj veľký,  preto mu
vychádzali 3 poslanci pre volebný obvod č. 4.                                             

JUDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  uviedol,  že   je  toho  názoru,  že  daný  návrh  je  trochu
populistický. Ak ideme hovoriť o šetrení, je potrebné povedať, aký prínos pre rozpočet mesta by
takéto zníženie počtu poslancov malo. Dotazoval sa, či to máme prerátané. Je toho názoru, že k
pomerom rozpočtu Mesta Čadca je takéto šetrenie absolútne zanedbateľné, až minimalistické, s
prihliadnutím na novelu zákona o obecnom zriadení  a s prihliadnutím na to, že už samotný
zákonodarca upravil zníženie odmien, kde sa  v Meste Čadca rapídne ušetrí  na poslaneckých
odmenách, oproti statusu, ktorý tu bol predtým, keďže poslanci mali odmenu za to, že boli
poslancami, členmi MR a sobášiacimi. Teraz ako  už vieme, je strop stanovený zákonom. Podľa
jeho názoru je takéto šetrenie veľmi  minimalistické oproti tomu s akým rozpočtom   Mesto
Čadca narába.  Ak sa chceme baviť, že na 2 000  ľudí stačí jeden poslanec, tak podľa jeho
názoru,  to poslanec  popri svojej práci, ktorú musí vykonávať, nedokáže obsiahnuť. Ak chceme
šetriť, poďme inou cestou. Znížme si odmeny, k čomu nedošlo.  Je toho názoru, že práca a
kontrola 25-tich poslancov je lepšia ako kontrola napr.  19-tich poslancov. Uviedol, že daný
návrh nemá logické racio, pretože ideme niečo znižovať, nevieme čo tým dosiahneme a aký by
to malo efekt.  Z dôvodov, ktoré uviedol, nemôže s daným návrhom súhlasiť. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, že sa mu nezdá zdôvodnenie Mgr. Jaroslava
Klusa.  Pôvodne  myslel  znížiť  o   dvoch  poslancov  vo  volebnom  obvode  č.  3  a o   dvoch
poslancov vo volebnom obvode č. 4. Zdá sa mu to nepripravené.  Nesúhlasí s tým, že volebný
obvod č. 3 je najväčší, pretože do  volebného obvodu č. 4 patrí aj  Sihelník.  Uviedol, že pre
neho toto zdôvodnenie nie je tak dostačujúce, aby za jeho návrh hlasoval. 

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, na margo  JUDr. PhDr. Petra Strapáča,  PhD., ktorý
spomínal, že ak chceme znižovať  alebo šetriť, tak máme znížiť plat poslancov, uviedol, že je
toho názoru, že už je dostatočne znížený, pretože ako povedal, podľa výpočtu od platu pána
primátora máme nárok  na 229,75 eur. Je toho názoru, že viac ako 60 eur je pomerne dosť na
jedného poslanca. 
Čo sa týka volebného obvodu č. 4 priznal, že keď na minulom MZ  spomínal návrh na zmenu
počtu poslancov, nemal to ešte preverené, ale teraz keď dostali v materiáli obvody, tak svoj
obvod poznal, ale nepoznal volebný obvod č. 4. Poukázal na  Kýčerku, ktorá je veľká a je
sústredená do jedného celku, plus  Sihelník, ale  volebný obvod č. 3  začína ul. Podjavorinskou,
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pokračuje  cez Vojty až po most Horelica, cez ul. A. Hlinku, cez Bukov na Drahošanku a späť
až  po  koniec  Hviezdoslavovej  ulice.  Preto  to  navrhol  takto.  Uviedol,  že  je  to  na  zváženie
poslancov,  nie je to vôbec populistické. Keď vidíme ako sme zadĺžení, tak  v jeho záujme je
šetriť.  Uviedol, že by  sa ušetrilo 7 840 eur.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 60/2018

K bodu 8)
Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Čadca na  funkčné obdobie 2018-2022

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 61/2018

K bodu 9)
Predloženie žiadosti o     nenávratný      finančný príspevok na SO pre      Integrovaný  
regionálny  operačný program s     názvom   Cyklistická komunikácia v meste   Čadca   – 2. etapa

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

Mgr. Martin Klimek,  poslanec MZ, vyjadril  svoju spokojnosť s tým, že sa mesto ide
zapojiť  do  druhého  projektu,  čím  sa  začne  zlepšovať  mobilita  pre  cyklistov.  Poukázal  na
Moravu, ako ďaleko sú oni s budovaním cyklochodníkov. Bude podporovať, aby takéto niečo
vzniklo, pretože aj on  sám obľubuje cyklistiku a vedie k tomu aj  deti, aby znížili  dopravnú
záťaž. 
Uviedol,  že  je  potrebné  zamyslieť  sa  nad  tým,  ako  mobilitu  v  meste  Čadca  ešte  zlepšiť.
Poznamenal, že daný projekt predpokladá, že tam má byť nejaký úsek, ktorý  má byť spoločnou
komunikáciou  pre cyklistov a aj pre chodcov. 
Upozornil,  že v Čadci smerom od Žarca, keď sa chce rodina s deťmi  alebo  deti dostať na
druhú stranu mesta je  to problém. Organizácia dopravy na pešej zóne je taká, že je  tam  zákaz
cyklistom. Uviedol, že by bolo vhodné, zmeniť dopravné značenie, pretože cyklisti chodia  po
pešej zóne, tak či tak. Poznamenal, že najviac chodcov ohrozuje doprava, ktorá sa na pešej
zóne vyskytuje mnohokrát v podvečerných hodinách.
Poznamenal, že by bolo vhodné,  stredom Palárikovej ulice  navrhnúť nejaký koridor tak, že
chodec by vedel, že keď tam je pruh, tak cyklista pôjde po pruhu a rovnako cyklista by vedel, že
môže ísť po Palárikovej ulici len po pruhu. Je toho názoru, že by to bolo pre obyvateľov mesta
veľké plus, pretože nepočul, že by na pešej zóne bola nejaká kolízia cyklistu s chodcom, ale
kolízie chodcov s automobilmi tam boli. Upozornil, že na pešej zóne nie je regulovaná rýchlosť.

Vladimír  Malík,  poslanec  MZ,  podporil  Mgr.  Martina  Klimeka  v  tom,  aby  sa
vypracovala štúdia na využitie pešej zóny pre cyklistov. 
Požiadal poslancov, keď budú dotazovaní verejnosťou o tom, čo teraz schvaľujú, aby kládli
dôraz na to, že sa nejedná o turistickú cyklotrasu, ktoré sa budujú mimo miest, ale že ide o
cyklotrasu pre cestovanie na bicykli v rámci mesta. 
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Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že sa jedná  cyklodopravu.  V závere
dodal, že sa budú zaoberať  podnetom Mgr. Martina  Klimeka a Vladimíra Malíka. 
  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  
č. 62/2018

K bodu 10)
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

č. 63/2018

K bodu 11)
Správa o výsledkoch kontroly

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

č. 64/2018

K bodu 12)
Kúpa, predaj a     nájom nehnuteľností

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

Materiál č. 3 – predaj bytov v bytovom dome súp. č. 2700 na Ulici 17. novembra
Ing. Ľubomír Vojár, poslanec MZ, sa  dotazoval  na percentá, prečo 15%, potom 10%.

Uviedol, že ak odsúhlasíme zľavu, podľa znaleckého posudku, mala by byť  napríklad  15 %,
znalecký posudok bude platiť možno dva roky, pretože cena sa mení, tzn., že po dobu dvoch
rokov platnosti znaleckého posudku by bola zľava 15% stále. Nevie, prečo by im mala cena
stúpať. Mnohí môžu vybavovať úver, v banke sa to môže  skomplikovať, a keď nestihnú vybaviť
doklady za dva mesiace, nie vlastnou vinou, budú musieť zaplatiť vyššiu cenu. 
Informoval, že  požiadal o  znalecký posudok, včera bol aj za pánom prednostom.  Nevie, či to
bolo preverené, ale podľa jeho názoru boli  jednotlivé byty  dané do znaleckého posudku zle.
Jedná sa napr. o krajný byt, ktorý bol zaradený ako stredový, čím bola vypočítaná cena zle a
opačne. Ďalej niektoré byty dostali zľavu na rovnakom poschodí za to,  že tam nie je výťah a na
tom istom poschodí druhé byty zľavu nedostali. 
Nevie, či znalec vychádzal zo zlých podkladov, pretože pozná jednotlivé byty, nakoľko v danej
bytovke býva, a keď si pozrel znalecký posudok, tak niektorý byt bol zaradený ako vnútorný byt,
bola mu daná zľava, že je  to vonkajší byť a niektoré byty danú zľavu nedostali. Uviedol, že
nevie, či to bolo preverené.   
Je toho názoru, že  na základe toho,  že bolo vychádzané zo zlých  podkladov, tak ceny bytov
nekorešpondujú s reálnou cenou.  Znalecký posudok by mal byť  upravený tak,  aby bol   na
základe reálnych skutočností tak, ako sú byty umiestnené.  Uviedol,  že materiál by mal byť
stiahnutý. Nevie, či znalecký posudok bol preverený. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že znalecký posudok bol preverený.
Znalec bol  kontaktovaný, svoj  znalecký  posudok si  vie  obhájiť,  aj  po vyhrážkach,  ktoré sa
včera  previedli.  Uviedol,  že  znalec  ručí  za  znalecký  posudok,  ktorý  predložil.   Ohľadne
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stanovených percent  a časového obmedzenia uviedol, že niekedy pred 10 rokmi predávali byty
na Kýčerke, kde  boli zľavy ešte vyššie (25%).  
Poznamenal, že vedenie mesta uviedlo:  tri mesiace na vybavovanie pôžičky (do 30.9.2018),
pretože aj pri zložitých vybavovaniach je možné  peniaze alebo úver  vybaviť  do mesiaca a  kto
má záujem, môže si byt odkúpiť za zľavnenú cenu. Uviedol, že potom je poskytnutá  zľava do
konca roka  10%.  Od budúceho roka  to  je  bez  zľavy  s  tým,  že  je  ďalšia  ponuka:  zaplatiť
polovicu, 50% z  ceny s tým, že kupujúci pristúpi  na splátkový kalendár. Uviedol, že úlohou
bolo výjsť týmto občanom v ústrety a zrovnoprávniť aj tie  predaje, ktoré mali v minulosti, čo
boli  tiež  byty.  Informoval,  že  po roku 1990-1995,  keď odkúpili  byty,  dostali  možnosť   ich
odkúpiť za zostatkovú hodnotu. Kto býval na byte, mohol si ho za primeranú cenu odkúpiť a
mať ho vo vlastníctve. 
Uviedol,  že  na  danú  bytovku  sa  neviaže  žiadna dlžoba,  všetci  občania  poctivo  platia.  Pri
výstavbe mestských bytoch hovoria, že pokiaľ budú občania platiť, tak po 30-tich rokoch bude
možnosť si byty odkúpiť. V závere dodal, že to robili v dobrej viere. 

Ing. Ľubomír Vojár, poslanec MZ, poznamenal, že on nespochybňuje znalca, len hovorí,
že dostal zlé podklady od mesta. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že  znalec dostal všetky podklady.
Pokiaľ by nedostal  všetky  doklady,  odmietol  by znalecký  posudok urobiť.   Poznamenal,  že
znalec bol aj  na fyzických obhliadkách.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, výstavby, ÚP, stavebného poriadku a  dopravy
MsÚ Čadca, uviedol, že nemali informáciu, že by znalcovi niečo chýbalo alebo že by  chcel,
aby mu niektoré veci  spresnili alebo skorigovali.

Ing. Ľubomír Vojár, poslanec MZ, uviedol, že on poukazuje na to, že niektorí občania 
majú zľavu za to, že majú vonkajší byt, ale zjavne je  vnútorný  a opačne.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poznamenal, že  to berie na vedomie. 
 Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, výstavby, ÚP, stavebného poriadku a  dopravy
MsÚ Čadca, uviedol, že znalec nemal   v objednávke uvedené, akým spôsobom má postupovať.
Metodika výpočtu bytov je taká, že iné váhové kritériá sa vzťahujú na  byty, ktoré sú na prízemí
a na najvyššom poschodí a iné kritéria na byty,  ktoré sú v krajnej sekcii rovnakého bytu. Pri
výpočte musia byť zohľadnené aj polohy bytov v bytovom dome tak, ako  naznačil Ing. Ľubomír
Vojár.  Nemajú informáciu,  že  by  tam boli  nejaké odlišnosti.   Uviedol,  že  to  ešte  môžu so
znalcom prípadne skonzultovať, preveriť, ak dodatkom nastaví, upraviť veci, ale je potrebné to
brať tak, že sa ide, podľa  znaleckého posudku, ktorý majú.  

JUDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  k  danému  bodu  svoj  názor
prezentoval  už aj na MR. Snažíme sa tu vybudovať nejaký systém nájomného bývania, keďže
žiadostí,  ako  bolo  uvedené  niekedy  v  januári,  sú  mnohopočetné,   a  preto  schvaľovali  aj
výstavbu  bytoviek na Žarci.  Je toho názoru,  že  určite  aj  pán Kantorík  je  spokojný,  že  má
bytovku, kde nie sú žiadne záväzky. Ide o bytovku, ktorá konečne funguje  a aj správa sa mu
robí ľahšie.  Uviedol, že bol na vážkach, či daný materiál podporiť alebo nie, pretože na jednej
strane podporil  rozvoj  nájomného bývania  a  na strane druhej  sa ideme nájomných bytov
nejakým spôsobom zbavovať. Akceptuje, že niekedy v 90-tich rokoch sa nadobúdali tatrovácke,
pratexácke  byty  a  pod.,  ale  tieto  byty  boli  vytvorené,  na  základe  úplne  iných  zákonných
predpokladov a úplne iných právnych noriem, ako táto bytovka. Už v čase, keď  títo ľudia
uzatvárali nájomné zmluvy, nemohli vedieť, či sa im bytovka odpredá alebo nie. Aj napriek
tomu, že trpel  danou dilemou, sa rozhodol, že materiál podporí  – podporí odpredaj  týchto
bytov.  Avšak,  tak  ako  prezentoval  aj  na  MR,  nebude  súhlasiť,  aby  tam  boli  dané  zľavy.
Uviedol, že všetky pozemky predávame za znalecké ceny. Či je znalecky posudok správny alebo
nie, k tomu sa nevie vyjadriť, pretože bytovku nepozná, a taktiež  by  mala  byť doložka, že
znalec  si  je vedomý následkov nepravdivého znaleckého posudku, a to aj trestnoprávnych
následkov a pod.. Je to zodpovednosť znalca, nejde o podklady. On si podklady musí preveriť,
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musí tam ísť, overiť si, ktorý byt je ktorý, mal by urobiť obhliadku pozemku, celej nehnuteľnosti
a pod. 
Navrhol, aby sa predmetné nehnuteľnosti,  predmetné  byty predávali  bez zliav, pretože na ne
nevidí dôvod. Keď si pozrieme ceny, tak oproti trhovým cenám, sú mnohopercentne nižšie. 
V desiatkach percent nižšie ceny. Musíme si uvedomiť, že mnoho občanov nemalo také šťastie,
aby sa dostali do mestskej bytovky. Mnoho ľudí nespĺňalo kritérium, že má o 50 alebo 100 eur
vyšší príjem a musí si platiť komerčné nájomné v súkromných bytoch, ktoré sa pohybujú vo
výške napr. 300-350 eur. Týmto občanom súkromník  za 15-20 rokov nepredá byt  za to, že si
riadne plnili nájom. Naopak, keď si to riadne neplnia, tak ich z bytu vysťahuje. Je za to, aby išli
rovným metrom ku všetkým, či už občanom predávame pozemky pod garáže alebo kdekoľvek
inde,  tak pristupujeme ku každému rovným dielom a držme sa znaleckého posudku. Nevidí tu
dôvod ani na zvyšovanie ceny oproti znaleckému posudku, ale nevidí  dôvod ani na zľavy. A už
vôbec nevidí dôvod, aby to nejakým spôsobom diverzifikovali, ako povedal Ing. Ľubomír Vojár,
že do takého dátumu taká zľava a do toho dátumu taká zľava. 
Následne sa  pristavil pri bode, kde sa uvádza, že od 1.1.2019 je možnosť zaplatiť 60% kúpnej
ceny a zvyšok kúpnej ceny do jedného roka v splátkach.  Uviedol, že keď si vezmeme, že 40%
kúpnej ceny napr. zo  40 tisíc eur by vychádzalo cca 12-13 tisíc eur, tak si nemyslí, že daný
človek bude schopný zo svojho príjmu, keďže hovoríme, že im ideme pomôcť to v  splátkach
vysplácať a zarobiť si na to. Čoho sa v tomto prípade obáva je, že ak by sme pristúpili na
takýto bod, že by sa 40% mohlo vysplácať v lehote 12-tich mesiacov od 1.1.2019, že by vznikli
iba ďalšie súdne  spory, a to vymáhanie pohľadávok, následne možno  nejaké exekučné konanie
a pod. Nemyslí si, že toto je správne riešenie a keď chceme, predávajme rovnako všetkým, za
rovnakých podmienok. Nediverzifikujme občanov, nedávajme niektorým lepšie  možnosti  ako
iným. Je pravda, niekto si vybaví úver skôr, možno má niekto nejakého rodinného príslušníka v
zahraničí, možno si niekto tak zarobiť nevie, možno niekto si bude chcieť odkúpiť byt o 3-4
roky.  Je toho názoru, že ak ideme touto cestou, snažme sa  chrániť   aj naše mesto, nielen
bezhlavo  sledovať  nejaký  cieľ,  ktorý  možno  nie  je ani  reálne  dosiahnuteľný  a  skúsme
pristupovať tak, ako všetci tvrdíme, že  chceme byť dobrí hospodári, chceme dobre gazdovať
s majetkom a chceme všade šetriť.  Následne povedal  dobre,  tu nepoďme šetriť,  ale poďme
vyjsť jednak ľuďom v ústrety, ale na druhej strane chrániť aj mesto a chrániť aj to, aby sa
Mesto Čadca alebo Dombyt zbytočne nedostali do  súdnych sporov. 
Navrhol,  aby  vypustili   v  bode  Kúpa,  predaj  a  nájom  nehnuteľností  bod  C/  Schvaľuje-
Podmienky predaja  bod 2, 3 a 4, aby sa predávalo len za kúpnu cenu, pretože do budúcna
nechce  spôsobiť  problémy  spoločnosti  Dombyt  a  ani  Mestu  Čadca.  Ak  má niekto  záujem
odkúpiť byt, tak ho má odkúpiť hneď a za podmienok, ktoré budú pre všetkých rovnaké alebo
táto možnosť bude dovtedy, pokiaľ nebude  zrušené uznesenie, aby sme mali rovnaký meter pre
všetkých. Možno je niekto  teraz v ťažkej finančnej situácii, možno nevedel, že sa budú byty
predávať, tak si kúpil auto na splátky a úver mu už  nikto nedá. Dotazoval sa, prečo by mal byť
znevyhodnený   oproti  tým,  ktorí  budú byt  kupovať  teraz.  Uviedol,  že  nevieme,  aké tam je
sociálne  rozpoloženie,  aspoň  on  to  nevie.   Navrhol,  aby  sa  zľavy  a  možnosť  splátkového
kalendára  odstránili, aby sa byty predali za znalecké ceny a v  takom prípade návrh podporí.

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, že na mnohé veci, na ktoré sa chcel opýtať, sa už
opýtali  jeho  predrečníci.  Dotazoval  sa,  koľko  je  k  dnešnému  dňu  evidovaných  žiadostí  z
nájomníkov, ktorí  v bytovom dome bývajú.  Uviedol,  že by bolo vhodné, vysporiadať sa  so
skrivodlivosťou, ktorú  spomínal Ing. Ľubomír Vojár, ohľadne toho, ktorý byt je vnútorný a
ktorý vonkajší. Ohľadne zliav uviedol, že pozná ľudí, ktorí tam bývali, vzali si úver a kúpili si
byt v inej časti mesta. Upozornil, aby  nespustili lavínu, že občania budú chcieť ďalšie zľavy,
pretože určite k tomu príde. Stavajú sa nové nájomné byty a za niekoľko rokov príde situácia,
že budeme predávať ďalší nájomný byt, ktorý sa postavil neskôr a ľudia  budú chcieť zľavy.
Aby sme nedostali  Dombyt  do takého stavu, že zase bude musieť viesť ďalšie spory. Prikláňa
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sa k tomu, čo povedal JUDr. Peter Strapáč, PhD., že vždy vychádzame z nejakého znaleckého
posudku. Dotazoval sa, ako sme sa dopracovali k 15-tim % a prečo. Chcel by zahlasovať tak,
aby  sa  vysporiadali  s  tým,  čo  spomenul  Ing.  Ľubomír  Vojár,  aby  tam  nebola  nejaká
skrivodlivosť.

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD. poslanec MZ, uviedol, že je toho názoru, že už len to, čo 
tu doposiaľ odznelo, ako aj predrečník informoval, zakladáme množstvo možností na spory. 
Skúsme to dopracovať na poriadok.  

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, uviedol, že nikto nespomenul, že stavebná komisia
predaj neodporučila a chýbajú mu informácie, aké mala námietky.
Uviedol,  že  cena  znaleckého  posudku  nezodpovedá  trhovým  cenám.  Je  výrazne  nižšia.
Nesprávame  sa,  ako  nám  káže  zákon-správať  sa  so  starostlivosťou   riadneho  hospodára.
Uviedol, že v materiáli malo byť uvedené, koľko záujemcov žiadosť predložilo, aká je  vlastne
skutočnosť.  Upozornil, že v prípade predaných a nepredaných bytov opäť narazia na problém
so  zákonom.  Dotazoval  sa,  kto  bude  vykonávať  správu.  Upozornil,  že  mnoho  vecí  tu   je
nedoriešených. Uviedol, že na minulom MZ sa rozprávalo o neúmernom počte žiadostí o byty,
teraz na druhej strane ich predávame, dokonca nevýhodne. Nechápe konanie vedenia mesta,
keď na jednej strane ideme kupovať a na strane druhej predávame pod cenu. Uviedol, že na
Májovej  ulici mali odskúšanú metódu, že cenu stanovili vyššie a vygenerovalo sa, či je alebo
nie  je  záujem.  Dotazoval  sa,  prečo  tu  znižujeme  cenu  pod  znalecký  posudok.  Sami  sme
uvádzali, že pod cenu znaleckého posudku nemáme ísť. Navrhol aj  na znenie Ing. Ľubomíra
Vojára a ďalších kolegov materiál stiahnuť z rokovania MZ. Pripomenul, že informácia o tom,
že občania môžu v byte bývať 30 rokov je zlá.  Upozornil, aby sa poradili s právnikom, pretože
informácia nie je pravdivá. 

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, uviedol, že on by problém v správe nevidel,
pretože, každý kto kupuje byt, musí prístupiť a vyhlásiť, že pristupuje k správe. Nakoľko sú to
mestské byty, tak správu by asi vykonával Dombyt. Nehľadajme problémy tam, kde nie sú. 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.,  poslanec MZ uviedol, že všetci  majú viac či menej dobrý
úmysel.  Vieme, aké sú relácie na trhu, vieme, aká je požiadavka na byty. Dotazoval sa, či
máme vedomosť o tom, ako to funguje v iných mestách na Slovensku. Uviedol, že vieme, že
ŠFRB  to mnohokrát podporil, vrátane samospráv. Dotazoval sa, ako to funguje inde. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že zámer bol, aby zrovnoprávnili tých
občanov, ktorým predávali byty na Chalupkovej ulici tak, že im dávali zľavy, kde bol znalecký
posudok  a  vychádzalo  to  veľa  peňazí.  Preto  MZ  pred  11-timi   rokmi  rozhodlo,  že  týmto
občanom zľav poskytnú. Nakoľko občania na Ul. 17. novembra bývajú v bytoch už cca 20-25
rokov, byty si splatili, fond rozvoja bývania si platia aj v nájme, tak  majú nárok, aby si byt
odkúpili. Keďže ich chceme zrovnoprávniť, aby nevychádzali v ústrety, nebude menovať komu
a na  druhej  strane  sú  tam občania,  ktorí  v  bytovke  bývajú,  tak   im navrhli  zľavy  15  %.
Pripomenul, že predtým MZ   schválilo v takom istom prípade 25 %-tnú zľavu. Na to poslanci
nárok majú. Nijaký iný zámer nebol. Uviedol, že byty bude spravovať Dombyt. Ohľadne toho,
či niekto byt odkúpi alebo neodkúpi poznamenal, že po celom meste máme tzv. ,,hybridov“.
Niektorí občania majú byt  vo vlastníctve, niektorí  ho vo vlastníctve nemajú. 
Ďalej uviedol, že v decembri, keď rozhodovali o rozpočte, bol rozpočet  schválený aj s touto
kapitalizáciou. Požiadal o podporu. 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, výstavby, ÚP, stavebného poriadku a  dopravy
MsÚ Čadca,  ohľadne  pripomienky  Ing.  Rudolfa  Cypricha,  prečo  nespomenul  zdôvodnenie
nesúhlasu  komisie  výstavby,  uviedol,  že  na  komisii  bola  pomerne  dlhá  diskusia  okolo
odpredaja a neodpredaja bytov. Viac-menej sa rozprávali o tom, že na predchádzajúcich MZ
schvaľovali kúpu nájomných bytov a teraz na druhej strane ideme nájomné byty predávať. V
diskusii sa nahlas  povedalo, že porovnávajú neporovnateľné. Nejde o byty, ktoré sa postavili
zo  ŠFRB,  kde  je  viazanie  30-timi  rokmi  splácania.  Štátna  politika   pri   týchto  bytoch  je
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postavená po novom. Nikto nevie, aká bude situácia po 30-tich rokoch. Táto bytovka je mimo
tohto režimu.  
Istým spôsobom sa podobá situácii, ktorá tu bola  pred 10-11-timi rokmi, keď sa  odpredával v
podobnej situácii bytový dom, kde sa už nevzťahovali ceny podľa zákona č. 182. Muselo sa ísť
podľa iných cien. Bola tam istá skrivodlivosť voči tým, ktorí  byty kupovali lacnejšie. Uviedol,
že nemá možnosť dávať návrh, ale ak si ho niekto osvojí, pretože najviac sa pohybuje  cena
bytov  na realitnom trhu a môže sa stať, že cena môže prudko klesnúť alebo stúpnuť, nebolo by
zlé viazať, aby si občania kupovali byty za tú cenu, ktorá platí dnes, aby platila do konca roka.
Ak by ostatní váhali pri kúpe a chceli by kupovať v ďalších rokoch, môže nastať situácia, že
budú  kupovať za iných, možno výhodnejších, možno horších  podmienok.  

Mária  Badurová,  poslankyňa  MZ,  uviedla,  že  keď  sa  spustila  lavína  odpredaja
štátnych bytov na Chalupkovej ulici v roku 2000, tak odkúpna cena bola 64 tis. Sk. Uviedla, že
tam býva už 28 rokov. Poznamenala, že ten,  kto odkupoval byt v hotovosti, mal  zľavu 10 %.
Súhlasí,  aby  ľudia,  ktorí  bývajú  v  bytovom dome na Ulici  17.  novembra  mali  tiež zľavu,
pretože celá Chalupkova ulica a aj všetky byty, ktoré sa odpredávali,  tak všetci mali nejaké
zľavy.  Súhlasí s tým, pretože  občania tam bývajú 20 rokov. Uviedla, že ona má odkúpený byt
už 18 rokov.  A keď tam bývajú, určite platili väčšie nájomné ako sa platilo  v štátnych bytoch a
ako platia  aj teraz.  Súhlasí, aby občania dostali zľavu  vo výške 15 %. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že daný bod prerokovali na komisii výstavby,
kde  ho neschválili.  Nevidia zmysel v tom, aby  mesto na jednej strane nakupovalo  drahé byty
od súkromných developerov  za 7,5 mil. eur s DPH a na strane druhej predávalo  byty, kde sa
už vyplatil  úver a mesto môže na tom niečo zarobiť (oprava ciest, chodníkov, investície do
športu, kultúry). Uviedol, že cena, ktorá tam je,  nie je trhová. Je to cena možno na úrovni 50-
60 % z trhovej ceny. Nevidí dôvod, aby sa mesto zbavovalo mestského majetku, keď sme ho už
vyplatili  a môžeme  ho nejakú dobu užívať,  profitovať  z neho, z čoho by mali  osoh všetci
občania mesta a na druhej strane kúpime drahé byty. Uviedol, že keď schvaľovali kúpu bytov
na Žarci, tak tu bolo povedané, že je 600 žiadostí na kúpu bytu a nájomné byty potrebujeme. A
zrazu ich predávame a už ich nepotrebujeme. Nevidí v tom priamu súvislosť. Raz tvrdíme tak a
o tri mesiace tvrdíme opak. Je proti akémukoľvek rozpredávaniu majetku mesta, aby sme si
predajom majetku vykrývali rozpočet mesta. Nevidí dôvod, aby predávali nájomné byty a iné
nehnuteľnosti 5 mesiacov pred voľbami. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že sa jedná o úplne iný projekt. Tak
ako vyšli v ústrety občanom  na  Chalupkovej ulici, tak chcú vyjsť v ústrety občanom na Ulici.
17. novembra, ktorí si  úver splatili, nesplatilo ho Mesto Čadca.  

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, prečítal svoj návrh:  vypustiť  v bode Kúpa,
predaj a nájom nehnuteľností bod C/ Schvaľuje  -  Podmienky predaja  bod 2, 3 a 4  

- Všeobecná hodnota bytu a pozemku určená znaleckým posudkom bude znížená o 15 %
s  termínom platnosti  zníženia kúpnej ceny bytu a pozemku do 30. 9.  2018 s jednorázovou
úhradou pri podpise zmluvy o prevode vlastníctva bytu s príslušenstvom.

- Všeobecná hodnota bytu a pozemku určená znaleckým posudkom bude znížená o 10 %
s termínom platnosti zníženia kúpnej ceny bytu a pozemku do 31. 12. 2018 s jednorázovou
úhradou pri podpise zmluvy o prevode vlastníctva bytu s príslušenstvom.

- Od 1. 1. 2019 ceny bytov v bytovom dome na Ulici 17. novembra súp. č. 2700 platia v
zmysle znaleckého posudku č. 52/2018, bez zníženia kúpnej ceny bytu a pozemku s možnosťou
dohody o splátkovom kalendáre nasledovne:
            1.    nadobúdatelia ako kupujúci pri podpise kúpnej zmluvy uhradia 60 % z kúpnej ceny,

2. 40 % kúpnej ceny nadobúdatelia ako kupujúci uhradia v rovnomerných mesačných
splátkach  v  lehote  do  1  roka  odo  dňa  podpisu  kúpnej  zmluvy  (poslancami  MZ
neschválené).
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Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,  dal následne hlasovať o návrhu Ing. Rudolfa
Cypricha stiahnuť materiál z rokovania MZ /poslancami MZ neschválené/.

Materiál č. 6 - Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018 areál bývalej Základnej školy
A. Hlinku Čadca

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, uviedol, že tento bod je veľmi  významným
bodom, keďže ide o investíciu v centre mesta, a tak je potrebné k nemu aj pristúpiť. Je škoda, že
škola, tak ako hovoril aj pán primátor vo svojom videu, ktoré si mohol pozrieť,  kde chodila aj
jeho mama a tiež aj pán primátor, skončila. Je mu to veľmi ľúto, pretože je veľmi jednoduché
povedať A, ale nepovedalo sa B, čiže nepovedalo sa, čo s objektom. Škola sa zatvorila, objekt
chátral, okrem CVČ a nejakých miest, ktoré tam mal MPS Čadca a telocvične, je tento objekt
absolútne  nevyužívaný. Uviedol, že sa tam bol  osobne  niekoľkokrát pozrieť. Naposledy keď
odtiaľ bral popolnicu, ktoré sú tam uskladnené a ktoré tam vydávajú.   Je mu ľúto, že minulé
vedenie mesta alebo vedenie mesta v tom čase, možno chcelo urobiť  nejaký krok optimalizácie
školstva,  avšak, nezvládlo krok ďalší,  a  to využitie nehnuteľnosti.  Uviedol,  že  nehnuteľnosť
chátra. Koho to je vina, je už jedno, je potrebné sa zamyslieť, čo s danými nehnuteľnosťami.
Osobne vidí  v  daných  nehnuteľnostiach veľký  potenciál.  Potenciál  ďalšieho  rozvoja  mesta
Čadce, pretože to je úzke centrum mesta, pár krokov od MsÚ Čadca, od  kostola, v blízkosti je
autobusová,  vlaková  zastávka.  Buduje  sa  tam  polyfunkcia,  pán  Štetiar  tam  buduje
nehnuteľnosť,   novú  budovu tam postavil  pán Pastva,  pán Greguš.  Ide  o  oblasť,  ktorá  sa
rozvíja.  Uviedol,  že  na MR mal  nejaké  pripomienky  k  materiálu,  pričom povedal,  že  daný
materiál podporí, ak sa tieto pripomienky zapracujú. Niektoré z nich sa zapracovali, avšak má
ešte niekoľko bodov, ktoré by chcel do materiálu dopracovať a uvedie aj prečo. 
Navrhol:

-  v čl. 4 bod 3 doplniť: záväzok navrhovateľa – nescudziť, nezaťažiť, nepreviesť na
tretiu  osobu,  neuložiť  do  žiadnej  obchodnej  spoločnosti  alebo  družstva,  združenia,  ani
nevykonať  iný  úkon,  na  základe  ktorého  môže  byť  do  príslušnej  evidencie  nehnuteľnosti
zapísaná  tretia  osoba  (lomítko  tretej  osoby) ako  vlastník   predmetu  kúpy  až  do  vydania
právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Toto sa netýka  uzatvárania zmlúv o budúcej kúpnej
zmluve o prevode nehnuteľnosti po jej skolaudovaní. 
Uviedol, že  jeho cieľom je zabrániť tomu, aby niekto špekulatívnym alebo iným spôsobom aj
pri dobrej vôli mesta, že sa tam chce niečo vybudovať a územný plán je taký aký je, nepreviedol
predmetnú nehnuteľnosť na tretie osoby, neuložili  do nejakej obchodnej súťaže, ktorú potom
môže dať fiktívne do likvidácie, do konkurzu a tento majetok si takto vytiahnuť von. Ak to bude
niekto kupovať, tak to bude kupovať za nejakým účelom biznisplánu, či už vybudovania bytov,
polyfunkcie  a  pod.  Nechce  potencionálnemu investorovi  brániť  uzatvoriť  zmluvy  o budúcej
kúpnej zmluve, keďže vieme, že takéto projekty sa financujú aj čiastočne už z preddavkov, ktoré
ľudia  zaplatia,  že  v  budúcnosti  si  tam  kúpia  nejaký  byt.  Nechcel  ovplyvňovať  možnosť
uzatvárať  zmluvy o budúcej   zmluve,  ale chcel  zabrániť  tomu,  aby investor až  do vydania
právoplatného kolaudačného rozhodnutia, kedy bude stavba skolaudovaná, nemohol previesť
túto nehnuteľnosť, ani jej časť. Uviedol, že to je pointa jeho návrhu. Nechce brániť uzatvoriť
zmluvu o budúcej zmluve, keď sa projekt zrealizuje a bude skolaudovaný,  že sa môže  predať
tretej osobe.  Už počas realizácie môže uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve.  
Ďalším návrhom je: 

- Navrhovateľ je oprávnený zaťažiť nehnuteľnosť oproti vyššie uvedenému bodu  len za
účelom získania úverových zdrojov z peňažných ústavov registrovaných v SR Národnou bankou
Slovenska zabezpečených v  príčinnej súvislosti s realizáciou investičného zámeru, ktorý bude
v súlade s územným plánom Mesta Čadca a ktorú skutočnosť, ohľadom zaťaženia 
nehnuteľnosti je povinný  preukázať vyhlasovateľovi. 
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Tzn., samozrejme, že vieme o tom, že málokto bude mať v hotovosti toľko finančných zdrojov
alebo  voľných  zdrojov,  aby  mohol  zvládnuť  celú  rekonštrukciu.  V  predchádzajúcom  bode
uviedol,  že nechce,  aby sa táto nehnuteľnosť zaťažovala.  Zaťažovať myslel fiktívnymi  alebo
potencionálnymi pôžičkami, na základe ktorého by mohol nastať výkon záložného práva a zase
nejakým spôsobom   vytiahnutie tejto nehnuteľnosti von, keďže táto nehnuteľnosť je viazaná na
to, že môžeme  od zmluvy odstúpiť. Toto by nám potom mohlo padnúť,  preto by bol rád, keby
sa  tento bod zapracoval, aby každý, kto túto súťaž vyhrá a bude chcieť vziať zdroje,  úverové
zdroje z peňažných ústavov, ktoré sú bežným spôsobom financovania stavieb a táto skutočnosť
by sa preukázala. Ak banka dá finančné prostriedky, musí tam byť nejaký projekt, musí sa to
zdokumentovať, už  tu nie sú nejaké špekulatívne zdroje. 
Po ďalšie: 

- V prípade zaťaženia nehnuteľnosti v rozpore  s vyššie uvedeným bodom je navrhovateľ
povinný uhradiť  zmluvnú pokutu  vo  výške 30 % z  celkovej  kúpnej  ceny a vyhlasovateľ  je
oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. 
Tzn., že v prípade, ak by niekto zaťažil túto nehnuteľnosť a je v rozpore s prvým článkom, kde
sa zakazuje zaťažiť,  je možnosť odstúpiť od tejto kúpnej   zmluvy,  čím by sa kúpna zmluva
zrušila od počiatku, vlastnícke právo by mesto nadobudlo naspäť, plus by mohlo mesto získať
30 %-nú  zmluvnú pokutu z celkovej kúpnej ceny za predmetné nehnuteľnosti. 
Ďalší bod: 

-Vyššie uvedené neplatí v prípade spätnej kúpy zo strany Mesta Čadca.
Ďalší bod: 

- vypúšťa sa posledný bod v čl. 4 bod 3, 
ktorý  sa  týka  spätnej  kúpy,   pretože   stráca  relevanciu,  keď  máme uvedené  toto.  Pretože
posledný bod hovorí: V prípade, ak navrhovateľ alebo kupujúci sa rozhodne  predmet súťaže
odpredať tretím osobám, Mesto Čadca ako vyhlasovateľ má predkupné právo na jeho spätné
odkúpenie.   Posledný bod  ráta, že navrhovateľ by mohol odpredať tento majetok a že vtedy
má mesto predkupné právo. Uviedol, že vieme ako to je, že to je vysoká suma a mesto možno o
rok-dva nemusí mať finančné prostriedky na to, aby nehnuteľnosť odkúpilo späť. Preto chce
zakázať investorovi, aby predmetné nehnuteľnosti odpredával, pokiaľ projekt nezrealizuje, tak
ako je nastavený územný plán Mesta Čadca a až potom nech sa to predáva. A ak predaj, tak
jedine mestu, ale dovtedy musí zrealizovať projekt. Nikto nechce, aby tu vznikla nejaká ,,čierna
diera“, a aby daná nehnuteľnosť ďalej  chátrala. Uviedol,  že majú záujem nájsť investora,
ktorý tam niečo vybuduje, niečo postaví a toto miesto zveľadí. Je toho názoru, že ak tam ide
niekto  s  úprimným  úmyslom toto  zrealizovať  a  má  na  to  finančné  zdroje,  bude  s  danými
podmienkami súhlasiť. Je toho názoru, že to nie sú podmienky, ktoré by investora neprimerane
zaťažovali. 

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD. poslanec MZ, na margo JUDr. Petra  Strapáča, PhD.,
uviedol, že mu je ľúto, že človek, ktorý sa pohybuje aj v akademickej obci, má rozum a patent
na  všetko.  Pred  11-timi   rokmi   JUDr.  Peter   Strapáča  PhD.,  nemal  ani  tušenie,  akým
spôsobom, aký stav bol v tomto smere. Uviedol, že tam je zrealizovaný jediný projekt bývalého
vedenia, ktorý v septembri v roku 2010 bol schválený riadiacim orgánom - Dom seniorov. Za
ostatných 7 rokov tam nie je nič, ani jeden  európsky projekt tam nebol podaný. Uviedol, že si
JUDr. Petra  Strapáča, PhD váži, ale požiadal ho, aby neurážal. Dodal,  že nepozná, nevie.
Dotazoval sa ho, koľko mal  rokov pred 11 rokmi, keď to riešili. Informoval, že mal realizáciu
celého  areálu.  Zato,  že  nie  je  zrealizovaný  nenesie  zodpovednosť.  Nechce  obviniť  súčasné
vedenie. Uviedol, že  JUDr. Peter  Strapáč, PhD., vysloví slovo a hneď. Poznamenal, aby zvážil
kroky,  veľmi  si  váži  ľudí, ktorí  naozaj  zvažujú  a  neobviňujú,  pretože  toto  nie  je pravda.
Poznamenal,  že  európske  fondy  nekončia,  v  Bruseli  boli  predĺžené,  poznáme  operačné
programy. Je možné zrealizovať aj iný projekt ako je predaj. Možno je  predaj dobrý, nevie,
možno mesto získa finančné prostriedky a bude to lepšie a bude niečo iné.  Uviedol, že on nemá
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patent na rozum, aby hneď dnes povedal, že ten je zlý, že Gura je zlý a tento Gura je  dobrý.
Poprosil  JUDr. Petra  Strapáča, PhD. aby zvážil aj to, čo rozpráva.  

Vladimír Malík,  poslanec MZ, uviedol,  že časť  už povedal JUDr.  Ing. Jozef  Vražel,
PhD.  Na margo JUDr. Petra Strapáča, PhD., chcel, aby sa nezachádzalo  do histórie, pretože
veci okolo školy boli iné. Demografia a počty detí smerujú tam,  kam  smerujú. Za nejaký čas,
5-10 rokov sa bude rušiť v Čadci opäť nejaká škola. Uviedol, že plne súhlasí s návrhmi, ktoré
JUDr. Peter Strapáč, PhD. dal (upresnenia, obmedzenia). Čo sa týka školy uviedol, že to je
chúlostivé,  politikum.  Poznamenal,  aby  to  neriešili,  pretože  prídu  emócie,  ktoré  nie  sú  na
mieste. Vyslovil svoj súhlas s  JUDr. Ing. Jozefom Vraželom, PhD. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že určite si všetci všimli, že vyslovene
nejdú do nejakej histórie. Vyzval poslancov, aby sa držali faktov.  Súhlasí s niektorými vecami,
ktoré povedal JUDr. Peter Strapáč, PhD.,  aby sprísnili  podmienky VOS.  Požiadal,  aby to
nechali  v tejto rovine,  vyslovene v praktickej,  pragmatickej,   čo s touto lokalitou urobíme,
pretože to  je umysel.  Je toho názoru, že každý má pravdu, ale každý ju ináč prezentujeme.  

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, na margo JUDr. Ing. Jozefa Vražela, PhD.
uviedol, že mu ďakuje za to, že si ho váži, rovnako si váži aj on jeho. Vždy keď príde, pozdraví,
podá ruku, nemá s ničím problém. Uviedol, že on povedal, že sa zrušila škola, povedal, že za
bývalého vedenia mesta, lebo ju zrušilo mesto. Povedal, že pravdepodobne sledovalo nejakú
optimalizáciu a malo sa  povedať aj B, čo s tou nehnuteľnosťou.  Nevedel, že sa to robilo za
pôsobenia JUDr. Ing. Jozefa Vražela, PhD. Uviedol, že on neútočil. Povedal, že možno mesto
sledovalo nejakú optimalizáciu školstva, ale malo sa povedať aj B. Doposiaľ nebolo zrejmé, ak
mali  nejaký projekt,  ak boli  projekty  vypracované,  ak na MZ, kde sa schvaľovalo zrušenie
školy, ich odprezentovali alebo ich dali do MZ, tak sa mu ospravedlňuje, ak sa to JUDr. Ing.
Jozefa Vražela, PhD. dotklo, pretože  on to vedieť nemôže. Mal za to, nehovorí, že jeho vedenie
mesta, ale dlhodobo, nebolo povedané B, čo s nehnuteľnosťou. Áno, odznelo tu, že sa rokovalo,
teraz  sa ide  predávať  atď.  Nebol  to  útok na nikoho a už  vôbec  nie  na JUDr.  Ing.  Jozefa
Vražela, PhD.
Na margo Vladimíra Malíka, uviedol, že on nehovoril o škole a keď to počuli, nehovoril, či sa
škola mala zrušiť alebo nie. Ako povedal JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., on v tom čase  v Čadci
nežil, bol  na východnom Slovensku  v Košiciach, kde študoval.  Nevie posúdiť, keď mal 21
alebo  22 rokov, či školu bolo treba alebo nie. Nejde do chúlostivých vecí. Povedal, že možno
Mesto Čadca vtedy sledovalo nejakú optimalizáciu a či to bolo správne rozhodnutie,  to on
nevie. Nevie, či sa mala zrušiť práve táto škola alebo iná, do toho on nejde. Sú to vecí, ktoré sú
10 rokov staré. Nemá to zmysel, ale hovorí to, že zmysel má to, že je potrebné sa zaoberať, čo s
nehnuteľnosťou a možno sme sa tým mali zaoberať už dávnejšie, pretože teraz ten stav, ktorý
je, je už dlhodobo žalostný.  Nehovorí, že sa toto vedenie mesta tým zaoberalo, asi áno, keď
tam vybudovalo centrum sociálnych služieb. Uviedol, že  nevedel, že to bol  ešte projekt JUDr.
Ing. Jozefa Vražela, PhD.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že škola sa zrušila, mohla tam byť
cirkevná škola,  nie je tam. Dôvody už neuvádza. Hneď ako nastúpil, začal sa vybavovať domov
dôchodcov, ktorý bol stopnutý, ale nakoniec sa vybavil.  Uviedol, že projekt bol vypracovaný.
Sedem rokov chodí po ministerstvách, kde im sľubujú, že tam bude klientské miesto pre Mesto
Čadca. Nemôže za to, že štát sa nevie postarať o občanov nielen  z Čadce, ale  aj Kysúc a
musia chodiť po celom okrese. Informoval, že tu bol aj pán JUDr. Róbert Kaliňák, ministerka
Ing. Denisa Saková, ktorá povedala, že o tomto projekte nevie, pretože štátni úradníci,  vtedajší
zastupujúci, ktorí tu boli prednostovia, to tlačili niekde úplne inde. Uviedol, že 7 rokov na tom
pracujú, naposledy sa mali z Ministerstva  vnútra SR vyjadriť 15. júna. 

JUDr.  Jozef  Pajer,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  mu  je  smutno,  že  mesto  odôvodňuje
rozpredávanie mestského majetku tým, že chátra a spôsob tohto konania je nasledovný. Keď už
mesto zrušilo školu, tak JUDr. Ing. Jozef Vražel,  PhD. povedal, že mal s tým zámer, ktorý
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nemohol dotiahnuť, pretože nebol viacej  zvolený. Mesto sa malo snažiť vymyslieť niečo, aby to
nechátralo. Nevie si predstaviť, že by nejaký súkromník vlastnil nejakú budovu, vysťahuje sa z
nej a viac tam nevkročí. Za 10 rokov príde ku nej a zistí, že budovu nepotrebuje a že ju treba
predať. Vtedy mala hodnotu 100 tisíc  eur a teraz ju predá za 30 tisíc eur.  Mesto má  zákonnú
povinnosť  hospodáriť  s  majetkom mesta  tak,  aby  neznehodnocovalo  tento  majetok,  ale  ho
zveľaďovalo. Je to povinnosť, ktorú má mesto dodržiavať. Poznamenal, že tento folklór, ktorý
tu beží, tu beží už niekoľko rokov. Niečo sa zruší, potom niekto už nemá záujem, potom sa
vyhlási, že to je totálny bordel, že tam drogujú, a pod. a musíme to odpredať. Dotazoval sa, či
za tým nevidia nejaký zámer niektorých ľudí.
Je toho názoru, že všetko má svoje dôvody. Poznamenal, že potenciál budovy je veľmi veľký. Je
to v centre mesta. Dotazoval sa, prečo tento potenciál nevyužilo mesto. Malo na to 8 rokov. To
že  sme  chodili  na  Ministerstvo  vnútra  SR,  mali  sme skúsiť  iné  projekty.  Je  mnoho  iných
projektov,  ktoré by sa tam uplatnili  a pre mesto by boli  výhodné.  Nevidí  dôvod v takomto
bohapustom rozpredávaní  majetku mesta.  Keď dôjdeme do bodu B a mesto  už  nebude nič
vlastniť, nevie si predstaviť, ako budeme v tomto meste gazdovať. Do tejto doby vyrovnávame
rozpočet mesta tak, že rozpredávame jeho majetok. Vyzval poslancov, aby mysleli na budúce
generácie, sú tu  deti, ktoré tu ostanú, čo im zanecháme. 
Vyjadril svoju spokojnosť s tým, že JUDr. Peter Strapáč, PhD., stvrdil podmienky vo VOS, ale
na druhej strane mu nedá nespomenúť  si na priemyselný park, ktorý odpredávali, kde už v
uznesení bolo prijaté, že keď firma, ktorá tam postaví fabriku, nevieme ani koľko ľudí tam bude
zamestnaných alebo aká bude veľká, nie my, ale vy ste im schválili, že ostatné pozemky môžu
odpredať. Je zaujímavé, že v takom veľkom obchode ako boli pozemky v  priemyselnom parku,
to nikto neriešil. Vyzval, aby sa nad tým zamysleli. Poznamenal, že je veľmi sklamaný z postupu
niektorých poslancov, pretože nie sú tu, aby takto šafárili s majetkom mesta, ale sú tu od toho,
aby majetok zveľaďovali. Takto sa dobrý hospodár o majetok mesta nestará. O svoj by sa tak
určite nestarali. Vyzval, aby mysleli na budúce generácie a na to, že tu budú i naši potomkovia.
V závere  uviedol,  aby  zvážili  toto  rozhodnutie  a  zastavili  bohapusté  rozpredávanie  nášho
majetku. Je to majetok  všetkých, nie iba nás, ktorí tu sedíme, ale všetkých obyvateľov mesta
Čadca.  Nevidí dôvod, aby takto s ním nehospodárne  nakladali a odôvodňovali to tým, že to je
schátralé a že to je potrebné predať. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že je veľmi rád, že poslanec JUDr.
Jozef Pajer po ôsmych rokoch prehovoril a skúsil dať nejaký návrh, ktorý za osem rokov nedal.
Možno, že sa blížia voľby, tak asi preto. Poznamenal, že každý poslanec, ktorý tu sedí, dobre
vie, aj keď majú rozdielne názory, že  nakúpili majetok pre Mesto Čadca. Uviedol,  že kúpili
škôlku, kde boli narkomani, ktorých spomínal JUDr. Jozef Pajer a spoločne, pretože všetci za
to hlasovali  tam vybudovali  byty.  Poukázal  na kúpu ďalších majetkov  od Sevaku,  na kúpu
tribúny. Ohľadne priemyselného parku uviedol, že bola jednou  z prínosných vecí, za ktorú boli
skoro všetci poslanci, okrem JUDr. Jozefa Pajera, ktorý nebol ani za rozpočet ani za cesty do
jeho oblasti. 
Uviedol, že okrem toho, že do priemyselného parku idú ďalšie dve firmy, okrem toho, že jemu a
poslancom vykrikoval,  že prečo hlasujeme, lebo tam dáme ešte ďalšieho pol milióna eur na
vodu  a  kanalizáciu,  tak  opäť  klamal,  pretože  nevie  robiť  strategicky  a  myslieť  na  ďalšie
generácie.   Informoval,  že  v  utorok sa schválila  na Sevaku  veľká  dotácia na vybudovanie
kanalizácie a vody do priemyselného parku za 493 tisíc eur. Uviedol,  že s Ing. Františkom
Ščurym ďalej rokujú, ohľadne ciest a cesty v priemyselnom parku. Poznamenal, že za osem
rokov sa tu urobilo veľmi veľa vecí.  V niektorých sa pokračovalo a niektoré boli naštartované.
Ohľadne školy uviedol, že boli zavádzaní, je škoda, že JUDr. Jozef Pajer nedal návrh, čo s ňou.
Určite by ho privítal a vie, že  aj väčšina poslancov by ho schválila. 

15



 

Je pravdou, že za jeho osem rokov Mesto Čadca predalo aj  nejaké veci.  Ohľadne bohapustého
rozpredávania, ktoré spomenul JUDr. Jozef Pajer, poukázal na predaj bytovky na  ul. Májovej,
kde bývali občania tmavšej pleti.  To, že predali 20-ročný priemyselný park, uviedol, že áno
predali, ale bude tam zamestnaných 1200-1300  ľudí.  Poznamenal, že chcú predať byty tak,
aby  zrovnoprávnili občanov na Chalupkovej ulici a Ulici 17. novembra. Poukázal na to, že títo
občania si splatili vo fonde rozvoja bývania všetky náležitosti, ktoré majú.  Dotazoval sa, či to
je bohapustý predaj.  Alebo, že sa idú pokúsiť o odpredaj školy na ul. A. Hlinku.  Dotazoval sa,
či  si myslia, že tu len tak niekto príde  s 800 tisícami alebo s 1 mil. eur a do roka predloží
projekt, s ktorým bude mesto podľa regulatív súhlasiť. Vyzval JUDr. Jozefa Pajera, aby zvážil
slová. Informoval sa, čo ešte predali. Poukázal na  pár pozemkov pod garážami, pár  pozemkov
pre vysporiadanie obyčajných občanov pri domoch.  Požiadal, aby  vážili slová, pretože sú to
vážne obvinenia, ktoré sú ľahko vyvrátiteľné a dokázateľné.  

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, na margo pána primátora uviedol, že je rád, že im vo
výpočtoch  vychádza, že viac kupujú ako predávajú. A na to, že si pán primátor nepamätá, že
by  niečo  v  meste   nevýhodne  predali,  pripomenul  jeho  prvé  volebné  obdobie  a  zámenu
pozemkov v centre mesta, kde mesto zamenilo súkromníkovi za podiely v centre mesta pozemky
v jednej jednine  a ešte mu chceli doplatiť 60 tisíc eur. Na jeho popud mu tieto peniaze neboli
vyplatené, ale to,  že súkromníkovi pozemky zamenili je fakt. Uviedol, že nechce spomínať, čo
chceli urobiť, ohľadne zámeny pozemkov  v súvislosti so  Srdcom pre Kýčerku, kde za 900
metrov chceli dať súkromníkovi  3 alebo 5 tisíc metrov a ešte mu  znova  doplatiť  60 alebo 80
tisíc eur.  Uviedol, že on takúto matematiku neovláda.  Nechápe, ale jemu to tak nevychádza.
Ohľadne tribúny uviedol, že  je rád, že ju kúpili, ale nech si pán primátor spomenie na to, že on
navrhol zníženie ceny, majiteľ by to predal aj za menej peňazí.  Uviedol, že vy ste  tlačili, aby
sa tribúna predala za znaleckú cenu.   Nikdy nerobil taký obchod, kde sa drží znaleckej ceny.
Cena nehnuteľností je vždy trhová. Uviedol, že by mohol ozrejmiť viacej vecí, ale nemá čas. 

Ing. Ľubomír Vojár, poslanec MZ, uviedol, že sa jedná o veľký areál, bude tam musieť
prísť silný investor. Je toho názoru, že na MZ mohla byť predložená  nejaká štúdia alebo 2-3
možnosti využitia tohto areálu s tým, že niektoré časti mohli byť byty a to mohlo byť oddelené.
Mohli sme predávať len nejakú časť, ktorá by slúžila pre kancelárie alebo nejaké obchodné
priestory. Mesto mohlo vypracovať nejakú štúdiu s rôznymi variantami a mohla sa vybrať tá
najlepšia. A potom to, čo by mesto nedokázalo využiť na byty a pod., tak až to sa mohlo predať.
Poukázala na to, že chceme kúpiť bytovky zo ŠFRB, kde  zo zákona je maximálna  cena 940 eur
a my sme  vysúťažili  939 eur. Poukázal na  zníženie  0,1 %. Poznamenal,  že keď je jeden
investor, tak je malá pravdepodobnosť, že cena bude nižšia. Ak by sme rozpracovali nejaké
možnosti,  že v tejto časti môžu byť byty, v tej časti predajne a pod., na čo sa mohli vyjadriť
občania, komisie a ísť do súťaže napr. len na byty, kde by sa určite prihlásilo viacero firiem na
prestavbu,  mohli  sme  vysúťažiť  podstatne  lepšie  podmienky.  Je  toho  názoru,  že  by  sa  to
nemalo predávať ako celý areál. Do MZ mali  predložiť možnosti využitia areálu, a potom keď
zistíme, ktoré časti sú naozaj zbytočné, tak  až tie potom predať. 

Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ,  poznamenal, že všetko dôležité už bolo  povedané.
Rovnako sa stotožňuje so svojimi predrečníkmi, ako aj s Ing. Ľubomírom Vojárom, čo sa týka
štúdie,  a  hlavne  verejnej  diskusie.   Odvolávať  sa  na  to,  že  majetok  mesta  chátra  je  čisto
alibistické a my ako hospodári by sme sa mali snažiť o to, aby nechátral, nestrácal na hodnote
a snažili sa ho zveľaďovať. Či poslanci prišli s nejakým návrhom, čo s tými priestormi alebo
nehnuteľnosťami sa má urobiť je jedna vec a druhá vec je, že aj zo strany mesta mohol takýto
návrh prísť. Nielen sa odvolávať na to, či poslanci návrh predložili alebo nie. Je predčasné,
aby tento majetok predávali, skôr by sa priklonil, aby sa o tom diskutovalo a vyjadrili sa aj
občania, či s tým vôbec súhlasia. Uviedol, že sú tam priestory a v tej súvislosti poukázal na
charitu,  ktorá ich využíva,  chce využívať,   na Jednotu  dôchodcov,  ktorá by tam mala mať
priestory. Uviedol, že  ho z tejto oblasti  oslovili   ľudia, ktorí by boli proti odpredaju tohto
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majetku. Najskôr by sme mali jednať aj s nimi, čo bude ďalej a ako to predať. Pokiaľ tam
využívajú priestory,  majiteľ nehnuteľnosti ich jednoducho pošle na ulicu. Uviedol, že v tom
vidí len snahu, aby naplnili rozpočet mesta, tak ako bol prezentovaný, keď o ňom hlasovali
a poslanci,  ktorí nehlasovali v rámci toho  nepodporili aj výstavbu ciest, ako bolo povedané.
Uviedol,  že  to  zahrnuli  do  rozpočtu,  takže,  keď  nesúhlasia  s  takýmto  predajom,   nemôžu
podporiť rozpočet,  a  tým aj ostatné dobré veci, ktoré v ňom boli zahrnuté. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, dal hlasovať o návrhu JUDr. Petra Strapáča, 
PhD. Uviedol, že o tom rokovali a  súhlasí, aby  bol  daný návrh do VOS  doplnený.

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ  prečítal svoj návrh: 
 - v čl. 4 bod 3 doplniť – záväzok navrhovateľa – nescudziť, nezaťažiť, nepreviesť na

tretiu  osobu,  neuložiť  do  žiadnej  obchodnej  spoločnosti  alebo  družstva,  združenia,  ani
nevykonať  iný  úkon,  na  základe  ktorého  môže  byť  do  príslušnej  evidencie  nehnuteľnosti
zapísaná  tretia  osoba  (lomitko  tretej  osoby)  ako  vlastník   predmetu  kúpy,  až  do  vydania
právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Toto sa netýka  uzatvárania zmlúv o budúcej kúpnej
zmluvy o predaji nehnuteľnosti po vydaní stavebného povolenia. 

-  Navrhovateľ je oprávnený zaťažiť nehnuteľnosť oproti vyššie uvedenému bodu  len za
účelom získania úverových zdrojov z peňažných ústavov registrovaných v SR Národnou bankou
Slovenska zabezpečených v  príčinnej súvislosti s realizáciou investičného zámeru, ktorý bude
v  súlade  s  územným  plánom  Mesta  Čadca  a  ktorú  skutočnosť,  ohľadom  zaťaženia
nehnuteľnosti, je povinný navrhovateľ  preukázať vyhlasovateľovi. 

- V prípade zaťaženia nehnuteľnosti v rozpore  s vyššie uvedeným bodom je navrhovateľ
povinný uhradiť  zmluvnú pokutu  vo  výške 30 % z  celkovej  kúpnej  ceny a vyhlasovateľ  je
opravený od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

- Vyššie uvedené neplatí v prípade spätnej kúpy zo strany Mesta Čadca.
- Vypúšťa sa posledný bod v čl. 4 bod 3 (poslancami MZ schválené).
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,  uviedol, že rokoval s charitou, s katolíckou

charitou, ale  nevie si predstaviť,  aby do stredu mesta umiestnili neprispôsobivých občanov,
ktorí by  boli nielen  z Čadce, ale z celého kraja a Slovenska. Veľmi intenzívne jednali a budú
aj naďalej rokovať  s cirkevnou aj katolíckou charitou, ale aby mali v centre mesta bezprahové
centrum by bolo pre mesto Čadca nemysliteľné.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia  
č. 65-72/2018

K bodu 13)
Rôzne 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  sa  poďakoval  za  rokovanie  MZ.  Je  toho
názoru, že našli koncenzus takmer vo všetkých otázkach, ktoré tu zazneli. Vyjadril spokojnosť s
tým, že niektorí poslanci aj keď nesúhlasili s niektorými vecami,  pristúpili k tomu racionálne.
Poďakoval sa aj za predložené návrhy. V závere  všetkých srdečne pozval  na Bartolomejský
hodový  jarmok  a  na  ostatné  akcie,  ktoré  realizuje  Mesto  Čadca.  Všetkým  poprial  peknú
dovolenku a uviedol, že budú k dispozícii  celé dva mesiace. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, sa poďakoval vedeniu mesta a MPS Čadca za schody
smerom   do  Martinkového  potoka.  Vyjadril  svoju  spokojnosť  s  návrhom  a   riešením
Hviezdoslavovej  ulice.  Konečne sa táto ulica dočkala  veľkorysej  opravy aj  s  chodníkmi  po
obidvoch stranách. Takto podobne by si určite všetci  predstavovali  cesty od stredu mesta k
priľahlým častiam. 
Uviedol, že je predsedom komisie cestovného ruchu a nebude vymýšľať zasadania o ničom.
Žiadal a prosil, aby tí mestskí zamestnanci, ktorí majú na starosti veci spojené s cestovným 
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ruchom (medzinárodné vzťahy, stretnutia, kultúrne podujatia) prizývali nie jeho, ale  členov
komisie k týmto veciam. Poznamenal, že nikde nie sú prizývaní a nikto od nich nechce žiadne
vyjadrenie. Uviedol, že  toto už  spomínal na MZ viackrát. 

Mgr.  Martin Klimek,  poslanec MZ, uviedol,  že podobná situácia je aj  na kultúrnej
komisii.  Mnohokrát  riešia  veci, ktoré sú podobné s  cestovným ruchom. Poznamenal,  že  do
budúcna   by  bolo  vhodné,  tieto  dve  komisie  spojiť  a  vytvoriť  jednu  komisiu  kultúry  a
cestovného ruchu. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,  súhlasil s navrhnutým  podnetom Mgr. Martina
Klimeka.

K bodu 14)
Záver

Nakoľko  bol  program rokovania  MZ  Čadca vyčerpaný,  Ing.  Milan  Gura,  primátor
mesta Čadca, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie MZ vyhlásil za ukončené.

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