
Z á p i s n i c a

z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 13. júna 2019 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca

Z celkového  počtu  25  poslancov  sa  zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  Čadca
zúčastnilo 23 poslancov.

Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ Čadca, asistentka prednostu MsÚ Čadca, hlavný
kontrolór  mesta  Čadca,  vedúci  oddelení  MsÚ  Čadca, náčelník  MsP  Čadca,   riaditelia
riadených  príspevkových  organizácií  mesta  Čadca,  riaditeľka  VZPS,  zástupcovia  médií,
kronikárka mesta, občania 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
Mgr. Marcel Šulo                               - zástupca primátora mesta Čadca
JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.     - zástupca primátora mesta  Čadca     
Mgr. Slávka Zelníková - poslankyňa MZ
Mgr. Dana Jašurková - poslankyňa MZ                                     
RNDr. Anna Belousovová - poslankyňa MZ
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. - poslanec MZ
JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD. - poslanec MZ
Ing. Rudolf Cyprich - poslanec MZ
Vladimír Malík - poslanec MZ
Mgr. Martin Klimek - poslanec MZ
Ing. Peter Lariš - poslanec MZ
Mgr. Michal Duraj - poslanec MZ
Ing. Marián Hlaváč, MBA    - poslanec MZ
Ing. Jaroslav Hacek - prednosta MsÚ
Mgr. Erika Mazancová - vedúca oddelenia ekonomického a správy majetku 
                                                             MsÚ Čadca
Ing. Emília Ďuranová - vedúca oddelenia životného prostredia a odpadového 
                                                              hospodárstva MsÚ Čadca
PaedDr. Ján Polák - vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a 
                                                              športu MsÚ Čadca
Mgr. Dana Jantulíková - riaditeľka Dombytu Čadca
Ing. František Ščury - vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného
                                                             poriadku a dopravy MsÚ Čadca
mjr. Mgr. František Linet - náčelník MsP Čadca
Mgr. Ľubica Kullová - riaditeľka Domu kultúry v Čadci
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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 2018
(3)    Informatívna správa o príprave Bartolomejského hodového jarmoku a 15. ročníka
        festivalu Drôtomania Čadca 2019
(4)    Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca a Ceny primátora mesta  Čadca
(5)    Stanovenie platu primátora Mesta Čadca
(6)    Valorizácia platu hlavného kontrolóra Mesta Čadca
(7)    Záverečný účet Mesta Čadca  za rok 2018
(8)    Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Čadca za
        rok   2018 
(9)    Návrh  uzatvorenia zmluvy o výpožičke  /bezplatnom užívaní/ majetku mesta v
          správe  príspevkovej organizácie DOM KULTÚRY V ČADCI
(10)   Program odpadového hospodárstva mesta Čadca na roky 2016-2020
(11)   Doplnok č. 3 k VZN  Mesta Čadca č. 77/2008 o výške mesačného príspevku na
          čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základných umeleckých
          školách v zriaďovateľskej  pôsobnosti Mesta Čadca
(12)   Dodatok č. 2 k VZN  Mesta Čadca č. 122/2011 o výške mesačného príspevku na
          čiastočnú  úhradu  nákladov na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej  
          pôsobnosti Mesta Čadca
(13)   Dodatok č. 5 k VZN  Mesta Čadca č. 76/2008 o výške mesačného príspevku  na
          čiastočnú úhradu  nákladov na činnosti centra voľného času  v zriaďovateľskej 
          pôsobnosti  Mesta Čadca
(14)   Dodatok č. 3 k VZN  Mesta Čadca č. 118/2011 o výške príspevku na čiastočnú
          úhradu nákladov a  podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa
          vekových kategórií stravníkov v zariadeniach školského stravovania v
          zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Čadca
(15)   Dodatok  č. 5  k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 74/2008 o    
          výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú   
          úhradu  výdavkov v materských školách na jedno dieťa v zriaďovateľskej 
          pôsobnosti Mesta Čadca 
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(16)   Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine mestskej príspevkovej organizácie DOMBYT 
          Čadca 
(17)   Koncepcia príspevkovej organizácie -  DOMBYT Čadca
(18)   Odňatie majetku Mesta Čadca zo správy príspevkovej organizácie Mestského 
          podniku služieb Čadca a zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej 
          organizácii  Dombytu v Čadci
(19)   Zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie mesta MPS 
         Čadca
(20)   Zverenie majetku  Mesta Čadca do správy Mestského podniku služieb Čadca,  
          príspevkovej organizácie Mesta Čadca, nadobudnutého z projektu Kompostáreň
       – Čadca na základe  Zmluvy o poskytnutí NFP č.   OPKZP- PO1-SC111-2016
       - 11/17
(21)   Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu  
          INTERREG  V-A Slovenská republika – Česká republika na realizáciu projektu     
          s názvom:   Cyklocestou za prírodným a kultúrnym dedičstvom česko -slovenského
          pohraničia
(22)   Určenie sekretára Komisie dopravy a správy mestských komunikácií
(23)    Poverenie poslanca MZ  výkonom funkcie sobášiaceho na uzavretie manželstva pred
          Matričným úradom v Čadci  
(24)   Návrh na schválenie cenníka vstupného s účinnosťou do 15.6.2019:
          a/ Letného kúpaliska Čadca, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je príloha č.1
          b/ Krytej plavárne Čadca, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je príloha č.2
(25)   Koncepcia umiestňovania reklamných stavieb a reklamných zariadení na území
          mesta Čadca
(26)   Zmena a Doplnok č. 6 Územného plánu mesta Čadca 
(27)   VZN č. 49 o reklamných, informačných a propagačných  zariadeniach na
          území mesta Čadca - zrušenie
(28)   Doplnok č.1 k  VZN Mesta  Čadca  o dočasnom  parkovaní motorových vozidiel
          na  miestnych komunikáciách v meste Čadca  č. 142/2013
(29)   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Čadca o verejnom poriadku 
          č. 1/2019 
(30)   Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a do obecnej školskej  
          rady v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca
(31)   Plán kontrolnej  činnosti na II. polrok 2019
(32)   Správa o výsledkoch kontroly
(33)   Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 
(34)   Rôzne
(35)   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 25 poslancov MZ Čadca
bolo prítomných 23 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  Mgr.  Xéniu
Šurhaňákovú, poslankyne  MZ Čadca.

Do návrhovej komisie navrhol: Ing. Petra Lariša a JUDr. PhDr. 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
Mgr. Xénia Šurhaňáková

Návrhová komisia:  Ing. Peter Lariš
                                               JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD,

Pracovné predsedníctvo: Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca
Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca

                                               JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta         
                                               Čadca

Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca
Ing. Peter Lariš, poslanec MZ                                        

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  dal  hlasovať  o  zverejnenom  programe
rokovania MZ Čadca. 
Hlasovanie:  ZA: 22    PROTI: 0    ZDRŽAL SA:0  /poslancami  MZ schválené/.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, predložil návrh na
zmenu programu MZ, konaného dňa 13.6.2019. Navrhol, aby body  č. 25,26,27,28 boli vložené
za bod č. 10, ako body č. 11, 12, 13, 14. Ďalej  navrhol, aby bol vložený bod č. 15:  Dodatok  č.
5  k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 74/2008 o  výške mesačného príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú  úhradu  výdavkov v materských školách na
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jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Uviedol, že materiál majú poslanci na
stole. Ďalší bod č. 11 pôjde ako bod č. 16 a nasledujúce. 
Ďalej navrhol, aby bol z pôvodného programu vypustený bod č. 19:  Voľba predsedu komisie
sociálnej, zdravotnej a bytovej. Zároveň navrhol, aby bol do bodu č. 34: Kúpa, predaj a nájom
nehnuteľností doplnený bod. č 9, ktorý majú poslanci   predložený na  stole. Ide o predaj časti
pozemku  NDS.   Uviedol,  že  to  je  potrebné  akútne  riešiť,   preto  teraz   uvedený  materiál
dopĺňajú.  
Informoval, že program sa posúva z dôvodu,  že  PaedDr. Ján Polák   musí ísť na zdravotné
vyšetrenie. 

Ing.  Milan Gura,  primátor mesta Čadca,  požiadal  o  podporu návrhu.  Následne dal
hlasovať  o doplnenom programe rokovania MZ.
 ZA: 22    PROTI: 0    ZDRŽAL SA:0  /poslancami  MZ schválené/.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 41/2019

K bodu 2)
Správa o činnosti Organizácie cestovného ruchu Kysuce za rok 2018

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

č. 42/2019

K bodu 3)
Informatívna správa o príprave Bartolomejského hodového jarmoku a 15. ročníka   festivalu
Drôtomania Čadca 2019

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

č. 43/2019

K bodu 4)
Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca a Ceny primátora mesta  Čadca

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

č. 44/2019
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K bodu 5)
Stanovenie platu primátora Mesta Čadca

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, sa dotazoval, či materiál prešiel právnou

analýzou, či sa na to niekto pozeral.  
Ing. Jaroslav Hacek,  prednosta MsÚ Čadca, uviedol, že  áno. 
JUDr.  Ing.  Jozef  Vražel,  PhD.,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  plat  primátora je  citlivá

záležitosť, avšak je horšie, ak je nezákonný. Ak to prešlo právnou analýzou, tak sa pýta, na
akom základe stanovujú plat primátora 1.1.2019 a na akom základe chcú prerokovávať plat
primátora raz ročne. 
Uviedol, že  všetky dekréty, ktoré boli od roku 2016 sú v rozpore so zákonom. Zákonom   
č.  377/2015   bolo  zrušené  ustanovenie  zákona   č.  253/1994,   odst.  4,   §  4  ods.  4-9  bol
vynechaný.   To  znamená  v  uznesení  bod.  č.  2/   MZ  plat  primátora  opätovne  raz  ročne
prerokuje.... je nezákonné.  Poznamenal, že to je potrebné odstrániť. 
Ustanovenia novely ďalej hovoria: plat primátora sa  stanovuje ku dňu zloženia jeho sľubu.
Dotazoval sa, kde zobrali dátum 1.1.2019. Malo tam byť uvedené, buď dnešným dňom, alebo
dňom zloženia sľubu tak, aby to bolo právne  správne.
Ďalej sa dotazoval, ako vypočítali, že za rok 2017, ako je uvedený výpočet v dôvodovej správe,
činí suma 1013,00 eur, keď  zo  štatistického úradu je  954 eur. 

Ing. Jaroslav Hacek,  prednosta MsÚ Čadca, uviedol, že  ide o preklep v číslici. 
JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ,  uviedol, že primátor zložil sľub v roku

2018, počíta sa z roku 2017. Všetko je nezákonné. Dotazoval sa, či chcú, aby primátor vracal
časť platu  za  tri roky dozadu. Uviedol, že to stačí len prepočítať a dať v súlade s novou
právnou úpravou. Zakotviť  zákon č. 377/2015, zakotviť ustanovenia § 4, ktoré boli vynechané
a všetko  bude v  poriadku.  Uviedol,  že   to  nikto   od roku 2016 nevidel,  pretože  všetky  sú
rovnaké. Ďalej  dodal, že 1.1.2016 došlo k zmene. Poznamenal, že nič proti tomu nemá. Je to
vec  primátora,  ak  materiál  stiahne,  bude  vypracovaný  v  súlade  so  zákonom.  Ak  materiál
nestiahne, môžu voliť čo chcú, ale môžu  založiť spor. 

Ing. Jaroslav Hacek,  prednosta MsÚ Čadca, uviedol, že tvrdiť,  že od roku 2016 
prijímame uznesenia protizákonne, keď je rok 2019,  je trošička k dnešnému dňu....
Vie, že zákon sa upravuje, došlo k  zmene koeficientu. Od roku 1990 sa prijímali platy bývalých
aj súčasných  primátorov týmto spôsobom.  Keď je to  v uznesení uvedené,  je to  pre neho
zákon a pokyn, kde sa vždy plat  spätne upravuje k 1.1. kalendárneho roka s tým, že sa vždy
čaká,  kedy  Štatistický  úrad  SR  vydá  pevný  plat  pracovníka  národného  hospodárstva,  od
ktorého sa odvíja  aj  plat  primátora,  na základe  koeficientu  a tohto  platu. Ak  by  sme plat
primátora schvaľovali bez akéhokoľvek príplatku, automaticky má plat násobok koeficientu a
pevného platu pracovníka národného hospodárstva.  Ak sa ide do ďalšieho ods. § 4 ods. 2, kde
sa hovorí, že poslanci môžu schváliť najvyšší  plat primátorovi  od 0 do 60 %, podľa poslednej
novely, musí byť predložený na rokovanie MZ. Uviedol, že keď schvaľovali plat primátora k
1.2.2019, na základe nového koeficientu,  nebol problém.  Ak ideme schvaľovať to,  čo bolo
zaužívané  a  platí  mnoho  rokov,  je  to  len  v  kompetencii  zastupiteľstva  a  nie  nejakého
ustanovenia, či sa prerokuje raz ročne alebo nie. Je toho názoru, že dané uznesenie, návrh,  je
v súlade so zákonom a tým, ako poslanci schvaľovali  plat primátora od nepamätí, nemôže to
byť v rozpore tri roky späť.  Ak mali znalosť, že to je tri roky späť v rozpore so zákonom, tak
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mohli dávať návrh na protest prokuratúry alebo iný výklad, ale on to nepovažuje, že to je v
rozpore so zákonom o platových pomeroch a platových postavení starostov obcí  a primátorov
miest. Preklep rok 2018 berie na vedomie, že sa vždy  vychádza  z pevného platu národného
hospodárstva a koeficient ako hovorí zákon bol upravený k 1.12.2018.  K 1.2.2019 schvaľovali
plat primátora, na základe toho,  čo už mal a z platu  v r. 2017, z priemerného platu, len
navyšovali koeficient  z 2,8 násobku na 3,21 násobok. 
Ak pôjde pán  primátor  na holoplat,  prípadne príplatok,   pôjde na plat 3 252 eur,  ak sa
schvaľuje percento, čo ťaháme pre sebou už niekoľko rokov  -  19% zo základného platu,  je to
tam uvedené.  Celkovo po využití  paragrafov, zákona o priemernom plate,  základnom plate,
zvýšenia platu, je jeho plat 3 870 eur. 

JUDr.  Ing.  Jozef  Vražel,  PhD.,  poslanec  MZ,   uviedol,  že  nespochybňuje  nič,  čo
uviedol pán predkladateľ. Má pravdu okrem toho, že uznesenie, ktoré je vypracované, nemá
súlad so súčasnou právnou úpravou. Spochybňuje rok 2017.  Ing. Jaroslav Hacek,  prednosta
MsÚ Čadca, to tam napísal, ale nie je to tam tak uvedené. A spochybňuje ustanovenie, kde
hovorí o tom, že raz ročne sa prerokováva.  Uviedol, že to vôbec nie je pravda. Poznamenal, že
idú   nad rámec zákona.  Informoval  sa,  prečo by  mal   mať  primátor  na tomto  dokumente
čokoľvek  zle. 
Je to predsa dokument pre primátora a ten nie je  napísaný,  v súlade so súčasnou právnou
úpravou. Ak nemá pravdu, vyzval, aby  právnici povedali, že nemá pravdu. 

Ing. Jaroslav Hacek,  prednosta MsÚ Čadca, odporučil vypustiť v dôvodovej správe  
§ 4 ods. 4 a zvyšok ponechať v takom znení, v akom je. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že je potrebné opraviť rok. 
JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,zástupca  primátora  mesta   Čadca,  uviedol,  že

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, má pravdu, §4 ods 4 už neexistuje, čiže dôvodová
spáva nie je celkom v poriadku. 
 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca odporučil,  aby bol v uznesení   v bode č. 1/
opravený dátum, namiesto 1.1.2019 bol dátum 1.7.2019, a  aby  bol  bod č.  2/  uznesenia
vypustený. Jeho návrh si osvojil JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta
Čadca. Uviedol, že to je aj jeho návrhom. 

Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ, uviedol, aby sa materiál stiahol a prepracoval. 
Vladimír Malík, poslanec MZ, poznamenal, aby sa uznesenie prepracovalo.  
JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  zástupca  primátora  mesta   Čadca,  prečítal

pozmeňujúci návrh: v bode č. 1/ sa vypúšťa  od 1.1.2019 a vkladá sa od 1.7.2019. Bod č. 2/ sa
vypúšťa celý a an-bloc. 
           Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, dal hlasovať o návrhu   JUDr. PhDr. Petra
Strapáča, PhD., zástupcu primátora mesta  Čadca.
Hlasovanie:  ZA: 17    PROTI: 0    ZDRŽAL SA:1  /poslancami  MZ schválené/.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 45/2019
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K bodu 6)
Valorizácia platu hlavného kontrolóra Mesta Čadca

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

č. 46/2019

K bodu 7)
Záverečný účet Mesta Čadca  za rok 2018

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa   MZ  Čadca,  skonštatovala,  že  podľa

predloženého záverečného účtu má mesto  výbornú finančnú kondíciu, čiže mesto má rekordné
príjmy.   Uviedla,  že  potom však  budeme  mať  v  programe ďalší  bod,  kde  ideme  zvyšovať
poplatky, ktoré sa budú týkať detí a rodín,  čo jej tak trošku neladí. Možno by sme sa dozvedeli
viac o záverečnom účte a  skutočnej finančnej kondícii  mesta, keby tak ako  po minulé roky
dozadu, tento záverečný účet obsahoval aj výkaz ziskov a strát, aby sme vedeli súvahu, bilanciu
aktív  a  pasív,  pretože  z  tohto  sa  dozvieme,  že  mesto  je  v  dobrej  situácii,  avšak  na
predchádzajúcom MZ si  vzalo  na prevádzkové náklady úver vo výške  viac ako 3 mil. eur. 
Ďalej sa dotazovala, aká je absolútna a relatívna zadĺženosť mesta, pretože účtovne vieme, že
zadĺženosť mesta sa môže skrývať aj v tom, že mesto určitým spôsobom financovalo, podľa 
zmlúv verejné osvetlenie, kde idú ročne dostatočne veľké peniaze. Mohlo by sa to nazvať, že je
to dodávateľský úver, ktorý si mesto  vzalo cez niekoho iného, pretože toto všetko sa počíta do
výdavkov, ktoré  musí mesto  dať.  Aj keď sa to volá nejako ináč, ale je to dlhové zaťaženie. 
Dotazovala sa, prečo sa teda  už asi 6 rokov do daného bodu  neuvádza výkaz ziskov, ako to je
so skutočnou zadĺženosťou mesta, a čo znamenajú na papieri  dobré výsledky, nakoľko sme si
na minulom MZ vzali úver. 

Mgr. Erika Mazancová, vedúca oddelenia ekonomického a správy majetku MsÚ Čadca,
uviedla, že zadĺženosť mesta je v stanovisku hlavného kontrolóra. Zadĺženosť predstavuje 
29,61  %  a  suma  splátok  návratných  zdrojov  financovania,  vrátane  úhrady  výnosov  v
príslušnom rozpočtovom roku dosiahla  7,96  % .  To znamená, že  máme na splácanie ŠFRB.
Ohľadne výkazu ziskov a strát uviedla, že v bode č. 5 je bilancia aktív a pasív, čo je súvaha.
Do ďalších rokov môžu dať do prílohy výkaz ziskov a strát. Uviedla, že účtovná závierka za rok
2018 je overená audítorkou. 
Ďalej uviedla, že podľa zákona č. 583/2004  § 17 ods. 6.   sa verejné osvetlenie  do dlhovej
služby nezapočítava, ani  úvery ŠFRB.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa  MZ Čadca, uviedla, že ona vie, že sa to tam
nezapočítava. Avšak, ako poslankyňa  a určite aj občania chcú vedieť, ako je mesto zadĺžené,
sumu a  koľko má dlžoby. 

Mgr. Erika Mazancová, vedúca oddelenia ekonomického a správy majetku MsÚ Čadca,
uviedla, že to majú  uvedené v %.  29,61 % sú  napočítané všetky sumy, to sa následne vydelí,
odpočíta sa ŠFRB a  iné, ktoré sa do toho nezapočítavajú a dosiahne výsledok 29,61%.  To je
celkový výsledok zadĺženosti. 
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Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že   záverečný  účet  má  svoju
metodológiu,  ktorú musia akceptovať.  Ak budú chcieť  iné  materiály,  ktoré nie  sú súčasťou
záverečného účtu, tak sa  na ne môžu prísť osobne opýtať. 

RNDr. Anna Belousovová,  poslankyňa  MZ Čadca, uviedla,  že ju zaujíma, koľko je
mesto zaťažené v absolútnej hodnote v eurách. 

Mgr. Erika Mazancová, vedúca oddelenia ekonomického a správy majetku MsÚ Čadca,
uviedla, že  musí postupovať podľa zákona č. 583/2004  § 17 ods. 6. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  poznamenal,  že  podľa  jeho  názoru,  bolo
všetko dostatočne vysvetlené. Na ostatné otázky vedia odpovedať,  môžu prísť  osobne na MsÚ
alebo prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám im odpovedia. 
V  závere  uviedol,  že  schvaľujú  záverečný  účet,  ktorý  má  svoju  metodiku,  podľa  ktorej
postupovali. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 47/2019

K bodu 8)
Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Čadca za   rok 2018 

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

č. 48/2019

K bodu 9)
Návrh   uzatvorenia  zmluvy  o  výpožičke   /bezplatnom  užívaní/  majetku  mesta  v   správe
príspevkovej organizácie DOM KULTÚRY V ČADCI

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa   MZ  Čadca,   uviedla,  že  v  bode  B/  sú

vymenované  subjekty,  ktorým  schvaľujeme  bezplatný  prenájom.  Následne  sa  dotazovala  v
uznesení  na bod C/, ktorý následne prečítala: 
Splnomocňuje primátora mesta, aby vo výnimočných a odôvodnených prípadoch a na základe
písomnej žiadosti žiadateľa so sídlom v meste, doručenej a zaevidovanej u správcu, udelil  
súhlas Domu kultúry v Čadci a uzatvorenie zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ priestorov
a zariadenia  Domu  kultúry  v  Čadci,  ak  to  kapacitné  a prevádzkové  možnosti  v príslušnom
termíne dovoľujú /napr. na jednorazové podujatia/.
Informovala sa, ako sú zadefinované výnimočné a odôvodnené prípady, pretože je vypísaných
dosť subjektov a nevie,  aké ďalšie sa tým myslia.  Týmto uznesením mali  platiť   pravidlá o
bezplatnom užívaní priestorov a zariadení  domu kultúry,  demokraticky pre všetkých rovnako.

Mgr. Ľubica Kullová, riaditeľka Domu kultúry v Čadci, uviedla, že  sa jedná napríklad
o  školy,  ktoré  nie  sú  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  a  majú  podujatie  u  nich.  Ide  o
nekomerčné spoločenské podujatia, ktoré sú v rámci ich činnosti. Sú to subjekty, ktoré  nie sú
pravidelnými užívateľmi domu kultúry. Niektoré školy majú  u nich jedno  podujatie   raz  za
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dva alebo  tri  roky. Nie sú zahrnuté v danom zozname. Rovnako aj spoločenské  organizácie,
ktoré nevyužívajú ich priestory. Toto sú organizácie, ktoré využívajú pravidelne ich priestory.
Ide o jednorázové využívanie  ich priestorov,  nekomerčné.  Je to  pre spoločnosť prospešná
činnosť. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa  MZ Čadca,  uviedla, že to mohlo byť uvedené v
dôvodovej správe. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že sú to rôzne benefície, ktoré vzniknú
možno raz za rok, kedy je požiadaný, či by tam nemohli urobiť benefičný koncert, kde  celý 
výťažok ide človeku, ktorý to najviac potrebuje. Nepodpíše nič, čo by mohlo byť komerčné. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  
č. 49/2019

K bodu 10)
Program odpadového hospodárstva mesta Čadca na roky 2016-2020

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, ospravedlnil z ďalšej časti rokovania Mgr. 

Michala Duraja a JUDr. Jozefa Pajera, poslancov MZ Čadca. 
JUDr.  Ing.  Jozef  Vražel,  PhD.,  poslanec  MZ,  poukázal  na  formuláciu  uznesenia.

Následne prečítal:  MZ Mesta Čadca prerokovalo program odpadového hospodárstva mesta
Čadca  na  roky  2016-2020.  Uviedol,  že  to  zaváňa  retroaktivitou.  V  programe  2016-2020
prerokovalo roky 2019-2020, alebo schvaľuje odpadové hospodárstvo mesta Čadca na roky
2016-2020. 

Ing. Emília Ďuranová,  vedúca  oddelenia  životného  prostredia  a  odpadového
hospodárstva  MsÚ  Čadca,  uviedla,  že  v  dôvodovej  správe  to  je  vysvetlené.  Ako  bol
vypracovaný  Program odpadového hospodárstva SR,  tak  rovnaký musí  byť aj krajský a
taktiež  aj  obce  musia  takýto  program  vypracovať.  Uviedla,  že  najskôr  napísala  program
odpadového hospodárstva do roku 2020, ale vrátili jej to. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  
č. 50/2019
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K bodu 11)
Doplnok č. 3 k VZN  Mesta Čadca č. 77/2008 o výške mesačného príspevku na   čiastočnú
úhradu nákladov spojených so štúdiom v základných umeleckých   školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Čadca

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 25 zápisnice.
RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa  MZ Čadca,  uviedla, že vo svojom vystúpení k

záverečnému  účtu  mesta  konštatovala,  tak  ako   bolo  aj  v  dokumentoch,  ktoré  im  boli
predložené,  že  mesto  je  podľa  záverečného  účtu  vo  veľmi  dobrej  finančnej  kondícií.
Konštatoval to audítor a aj hlavný kontrolór. Už vtedy sa dotazovala, prečo sa idú zvyšovať
poplatky v takej citlivej oblasti  ako sú deti a mládež. Uviedla, že trochu spochybní, čo uviedol
PaedDr. Ján Polák,  vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a  športu MsÚ Čadca, čo  je
uvedené  aj  v  dôvodovej  správe,   že  je  to  na  návrh  alebo  z  iniciatívy  riaditeľov  škôl.
Poznamenala, že to je uvedené  skoro pri všetkých návrhov na zvýšenie poplatkov, ktoré majú
poslanci  na stole.  Ak  si  riaditelia  naštudovali  dokument-záverečný účet  mesta,   ktorý pred
niekoľkými bodmi schvaľovali,  tak museli vidieť, že  mesto malo a  zrejme bude mať veľké
príjmy z  podielových  daní.  A  tiež  tam je  konštatované,  že  je  v  dobrej   finančnej  kondícii.
Dotazovala sa, čo  viedlo riaditeľov k tomu, kto z mesta im  povedal, že pri takejto dobrej
kondícii mesto nebude podporovať, tak ako doteraz, záujmovú činnosť detí. 
Uviedla, že možnosti vyžitia pre deti nie je až tak veľa. Robila si porovnanie z mestami, ktoré
sa nám môžu podobať,  kde napríklad v Hlohovci tieto poplatky nezvyšovali a tiež majú možno
porovnateľné príjmy. Poukázala na to, že sa idú zvyšovať prídavky na deti o 0,60 eur a my
ideme zvyšovať o 2 eurá, adť... Pre niekoho to možno záťaž nie je, ale pre niektoré rodinné
rozpočty to záťaž je, predovšetkým, ak majú viac detí. 
Často sa hovorí, že Čadca má zlý demografický vývoj, avšak, takýmito opatreniami jeho lepší
vývoj nedosiahneme. Je toho názoru, že tieto dokumenty vôbec nemali byť predložené. Keď

mesto v tejto dobrej finančnej situácii nájde finančné  prostriedky na to, že investuje 6 mil.  eur

do verejného osvetlenia, ktoré sa neustále kazí, tak nemá prečo  vyberať drobné od rodičov detí
na to, aby mohli rozvíjať svoje talenty. Uviedla, že bude hlasovať proti. 

Ing.  Marián Hlaváč,  MBA,   poslanec MZ, uviedol,  že  plne  súhlasí  s  RNDr.  Annou
Belousovovou, poslankyňou   MZ Čadca. Je toho názoru, že ak je mesto v takej dobrej kondícii,
nevidí dôvod, aby zvyšovali poplatky o 2 eurá, pretože pre niekoho, kto má viac detí, to môže
byť skutočne veľa. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, požiadal o podporu  predloženého VZN a aj 
ostatných VZN.  Uviedol, že to bolo po dlhých diskusiách, analýze a stretnutiami s pani 
riaditeľkami a pánmi riaditeľmi. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 51/2019
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K bodu 12)
Dodatok č. 2 k VZN  Mesta Čadca č. 122/2011 o výške mesačného príspevku na   čiastočnú
úhradu  nákladov na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej    pôsobnosti  Mesta
Čadca

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 26 zápisnice.
Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ, uviedla, že rozumie tomu, že náklady stúpajú,

ako je napísané, že dôvodom tohto navrhnutého zvyšovania v školských kluboch z 10 eur na 15
eur  sú  nejaké  osobné  náklady,  mzdy,  odvody  do  poistných  fondov,  prevádzkové  náklady,
dofinancovanie bežného školského klubu, ale nerozumie zvýšeniu z 10 eur na 15 eur, čiže o
50 %. Uviedla,  že už pýtala podklad, analýzu, na základe čoho, to pani riaditeľky navrhli.
Teraz  pán predkladateľ uviedol,  že v ZUŠ mali nejaké analýzy, návrhy, podklady. K tomuto
však doposiaľ žiadne podklady nevideli. Dotazovala sa, prečo nie je  poplatok zvýšený 
o 4 eurá, 6 eur,  prečo to je práve 5 eur. Uviedla, že bolo uvedené, že momentálne, tento rok,
navštevuje  školský  klub  561  žiakov  a  že  riaditeľky  nepredpokladajú  pokles.  Čo  ak  pokles
nastane, nedosiahne sa to, čo sa docieliť chcelo, teda zvýšenie. Jej laickým výpočtom, keďže sa
nedostala k analýzam je,  že ak  školské kluby navštevuje 561 žiakov krát 10 je  5 610 eur
mesačne, ročne to je 56 100 eur.  Ak by sme pristúpili k zvyšovaniu na 15 eur tak,   561 krát 15
je 8 415 eur mesačne, 84 150 eur ročne. Rozdiel oproti predchádzajúcemu roku je cca 28 050
eur za školský rok. Dotazovala sa, kde sa 5 eur premietne, na základe čoho to bolo. Určite sa
to premietne do rodinného rozpočtu, aj napriek dotáciám školským jedálňam a pod. Rodič to
jednoducho pocíti.  Bežný rodič,  ktorý má dve  deti  v škole  alebo v  škôlke,  tak náklady pre
rodinu, budú navýšené tak,  že mnohé rodiny budú zvažovať, či  školský klub využívať. Existujú
rodiny, ktoré využívajú školské kluby ako uskladovňu, ale týchto rodičov je menej, viac rodičov
je takých, ktorí pracujú, fungujú bežne a príjmy nemajú vysoké. Rada by vedela, na základe
čoho to bolo navýšené. Uviedla, že keď si pozrela VZN č. 122 z roku 2011, tak sa  za školské
kluby platilo 7 eur, platnosť od 1.1.2012.  1.4.2016 sa poplatok zvýšil o 3 eurá, čo bolo 
42,86 % a  teraz  sa  od  1.9.2019 navrhuje  ďalšie   zvýšenie  o  ďalších  50  %.   Za  7  rokov
vychádza  zvýšenie  o  114%.  Dotazovala  sa,  prečo sa  to  má premietať  do  nákladov  bežnej
rodiny. 

RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa   MZ Čadca,  vyjadrila  podporu  Mgr.  Slávke
Zelníkovej, poslankyni MZ Čadca, pretože je vidno, že je z praxe, ako učiteľka. Oceňuje, že
pôvodný návrh, ktorý bol  zvýšený z  10 eur na 15 eur,  je teraz znížený na 5 eur. Možno by
poplatok  mohol  byť  symbolický,  možno  aj  nulový,  pretože  v  školských  družinách  sú deti
zamestnaných rodičov. Nevie, či školskú družinu vytrhne poplatok 5 eur. Dotazovala sa, či by
nebolo pekné gesto, keby bol  poplatok  symbolický - 2 eurá alebo koľko, pretože v družinách
toľko  detí  určite  nie je.  Poďakovala sa  Mgr.  Slávke Zelníkovej,  poslankyni  MZ Čadca, za
analýzu,  ktorá  bola  veľmi  dobre  vysvetlená.  Uviedla,  že  možno  v  budúcnosti  by  sa  dalo
uvažovať, po zhodnotení situácie, že keď nie všetkým, ale aspoň  niektorým nízkopríjmovým
skupinám rodičov odpúšťať tento poplatok v družinách, pretože niektorí  rodičia pracujú za
nízku mzdu a niektorí za ďaleko vyššiu. 

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, požiadal o prestávku, pretože je
vonku veľmi teplo. 
Uviedol,  že  na  úrovni  poslaneckých  klubov,  na  úrovni  MR  viedli  niekoľkokrát,
niekoľkohodinové rokovania. Dokonca o materiáloch rokovala MR dvakrát. Poznamenal, že
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pri  všetkých  návrhoch  zohľadňujú  nielen  demografický  vývoj,  ale  všetky  skutočnosti,
ekonomiku mesta,  vývoj  hospodárenia a snažia sa nájsť  také riešenie,  ktoré pomôže nielen
mestu ako takému, ale  aj naším obyvateľom. Stotožňuje sa aj s tým, čo povedala Mgr. Slávka
Zelníková,  poslankyňa MZ. Na rokovaniach požadovali,  aby im zodpovedný,   PaedDr. Ján
Polák,  vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a   športu MsÚ Čadca, detailne ekonomicky
popísal  situáciu  na  školstve,  situáciu  v  hospodárení  jednotlivých  školských  klubov  a   pri
ďalších  návrhoch  VZN,  aby  skutočne  zistili,  či  zvýšenie  budeme potrebovať  alebo  nie.  Vo
všetkých   týchto  oblastiach  máme  chýbajúce  finančné  prostriedky  na  to,  aby  sme  mohli
zachovať súčasnú kvalitu poskytovania služieb alebo naštartovať nejaký rozvoj mesta.  Je rád,
že dnes majú na stole VZN, ktorým vychádzame v ústrety hlavne mladým rodinám, pretože
mladé rodiny sú budúcnosťou nášho mesta a zníženie poplatku na 5 eur  kompenzuje mnohé z
predpokladaných a navrhovaných zvýšení, ktoré sú dnes predložené a ktorými sa budú ako
mestské zastupiteľstvo  zaoberať. Vyzval všetkých poslancov, ak by sa mohli k danému návrhu
pripojiť svojím hlasovaním a  podporiť uvedené zníženie. Aj keď na druhej strane  chápe, že  to
bude mať ekonomický výpadok vo vzťahu k hospodáreniu  školských klubov, ale je to aspoň
citeľná kompenzácia, ktorou vykompenzujeme hospodárenie v mladých rodinách, pretože vo
väčšine  sú  deti  v  našich  školských  kluboch   z  mladých  rodín  a  tie  ako   sami  vieme,  sú
ekonomicky na začiatku a náklady  na dieťa sú vysoké. 

Mgr.  Martin  Klimek,  poslanec  MZ  Čadca,  uviedol,  že   nemá  dôvod  podporiť  aj
zvýšenie,  pokiaľ  to  nie  je  vysoké  zvýšenie.  Škoda,  že  sa  nezamýšľali  aj  nad  inou  formou
podpory a do budúcna by  to bolo vhodné pri návrhoch akceptovať. Ak  má niekto  1-2 deti, tak
nie je problém s poplatkom, ale ak hovoríme o podpore čadčanov, populácii v meste, možno by
bolo  vhodné   uvažovať  o  nejakých  zľavách,  ak  je  druhý  alebo  tretí  súrodenec.  Je  trošku
provokačné,  keď na jednej  strane vláda ide  populisticky dávať  zadarmo obedy a zvyšuje
daňový bonus pre deti do šesť rokov a my chceme niečo zvýšiť, čo môže  občanov zradiť. Jemu
samému chodia tri deti do ZUŠ, pracujú obaja s manželkou, ale vníma, že  ak by bol poplatok v
ZUŠ nižší, dal by tam aj štvrté dieťa. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta Čadca,  uviedol,  že  s   Mgr.  Martinom Klimekom,
poslancom MZ Čadca,  včera  viedli debatu,  že  pripraví do budúcej VZN  takýto návrh, aby to
upravili.  
Poznamenal, že sú originálne a prenesené kompetencie. Vláda im síce navýšila, hlavne v časti,
aby viac zaplatili  pedagógom,  upratovačkám, ale v celkovej fáze potrebovali 180 mil. eur,
avšak dali  im len  150 mil. eur. Poukázal na zvyšovanie energií a pod.  Uviedol, že  to  odznelo
aj  na ZMOS-e, kde  stále kritizujú zvyšovanie.  Aby  sanovali školstvo a ich činnosť ide to
potom z podielových daní, a hlavne z daní mesta a iných obcí.   Sme okresné mesto,  ktoré
navštevujú deti z celých Kysúc. Momentálne na škôlky, aj keď dostaneme dotácie, potrebujeme
vykryť navyše 140 tis. eur. Pri kluboch  to vychádza cca 30 tis. eur, ale navyše potrebujeme dať
na školy, škôlky, ŽUŠ, CVČ  z daní občanov a  mesta 1 mil. 100 tisíc eur. 
Ohľadne danej VZN uviedol,   že návrh na zníženie podal Ing. Peter Lariš. Podotkol,  že aj
zamestnanci, ktorí tam pracujú potrebujú mzdu. V závere uviedol, že všetky škôlky sú nanovo 
zrekonštruované.  Aj toto je benefit, ktorý robíme pre naše deti  a  ich rodičov. 
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Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyhlásil krátku prestávku. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 52/2019

K bodu 13)
Dodatok č. 5 k VZN  Mesta Čadca č. 76/2008 o výške mesačného príspevku  na   čiastočnú
úhradu  nákladov na činnosti centra voľného času  v zriaďovateľskej   pôsobnosti  Mesta
Čadca

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 27 zápisnice.
Mgr. Dana Jašurková, poslankyňa MZ Čadca, vyjadrila svoju spokojnosť s tým, že sa

daná suma zjednotila a je jednotná pre deti z Čadce aj mimo Čadce. Uviedla, že  má súbor, vie
čo sa stalo,  keď minimálne pred troma rokmi mnoho  detí, ktoré   boli talentované,  museli so
súboru odísť, pretože im to finančná situácia nedovolila. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,  požiadal o podporu danej VZN. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 53/2019

K bodu 14)
Dodatok č.  3  k VZN  Mesta Čadca č.  118/2011 o výške  príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a  podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov v zariadeniach školského stravovania v  zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Čadca

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 27 zápisnice.
RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa  MZ Čadca,  uviedla, že v dôvodovej správe je

uvedené, že je to  na základe iniciatívy riaditeľov. Je toho názoru, že to nie je pravda, že sa
vedenie  mesta  len  skrýva za nejakú iniciatívu  riaditeľov  škôl,  pretože  ak  sme tu  preberali
záverečný účet mesta, mesto je v dobrej kondícii. Stále jej na to nikto z vedenia neodpovedal.
Vyzvala pána primátora a pánov zástupcov, že ak je mesto v takej dobrej kondícii, prečo sa idú
zvyšovať poplatky v takej citlivej oblasti ako sú obedy. Povedalo sa, že obedy budú zadarmo,
avšak z pozície vlády  to bolo  myslené úplne ináč,  populisticky, ale u nás sa navyšujú poplatky
pre deti a mládež. Uviedla, že ona nepodporí žiadne navýšenie. Aj pán poslanec Mgr. Martin
Klimek je zamestnaný a ešte  je aj členom MTS a. s., z čoho má určite nejaký príjem a  má
problém dať štvrté dieťa do ZUŠ a my chceme od rodičov vyberať posledné drobné za obedy.
Pripadá jej  to ako  protiľudová a už trošku hyenistická  politika zo strany   vedenia mesta.
Minuli  sa  obrovské  peniaze  na  mnohé   veci,  ktoré  tu  ani  nevidno.  Poukázala  na  verejné
osvetlenie, ktoré je poruchové alebo, že  mesto nie je poriadne upratané. Uviedla, že na otázky
poslancov sa neodpovedá a my máme na seba vziať úlohu, že budeme zase poplatky  zvyšovať.
Dotazovala sa, či si vedia predstaviť pri  svojich príjmoch, že iné rodiny  žijú z ďaleko nižších
príjmov. Pre nich, keď si napočítajú  deti,   je aj každých 5 eur mesačne dosť vysoká suma.
Avšak, mesto má na to, aby malo dvoch zástupcov primátora, aby malo právne oddelenie, a
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pritom si najíma  ešte právne služby z advokátskej kancelárie, ale musí vyberať peniaze od
rodičov. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta  Čadca,  na margo RNDr.
Anny Belousovovej, poslankyne  MZ Čadca,  uviedol, že  nebude osobný, bude sa snažiť byť
vecný. V konečnom dôsledku aj ona bola vo vrcholovej politike, mohla tvoriť zákony, aj  ich
tvorila a  k  ich prijímaniu  im napomáhala, ale mesto musí variť, čo už je navarené a čo je
uverejnené v zbierke zákonov, čo určite pani poslankyňa dobre vie. Je toho názoru, že ak máme
nejakú povinnosť,  ktorú na nás preniesol štát  a preniesol  ich v podobe zavedenia určitých
režijných nákladov, my túto povinnosť musíme rešpektovať. Nie je to o tom, že niekto chcel byť
pekný vo vláde  alebo v parlamente a schválil  obedy zadarmo. A teraz,  ako na to  máme
reagovať. Uviedol, že to je réžia, ktorá súvisí s prípravou teplého jedla,  ktoré majú študenti
zadarmo. Nie je to výmyslom Mesta Čadca. Takéto VZN prijímajú všetky obce a mestá na
Slovensku. Je toho názoru, že treba byť konštruktívny a kričať tam, kde to je naozaj potrebné,
avšak tam, kde nám niekto povinnosť ukladá, tam si tu povinnosť splňme a rešpektujme ju.
Tento  bod programu nemá nič  spoločné  s hospodárením mesta,  s  verejným osvetlením,  so
zástupcami primátora. Je potrebné byť vecný, korektný a konštruktívny a nie pri každom bode
povedať to isté, len aby to bolo povedané.  Povinnosť VZN prijať máme a musíme.  Je toho
názoru, že nikto nebude ukrátený a už vôbec nie občan. 

RNDr.  Anna Belousovová,  poslankyňa   MZ Čadca,   uviedla,  že   tu  povinnosť  síce
máme,  ale obsah VZN nám neukladá žiadny zákon. Žiaden zákon nám neukladá zvyšovať
čiastku alebo výber od rodičov. Uviedla, že nebola osobná, povedala len, že ak mesto má na
určité činnosti, môže vydotovať aj tieto réžie. Stále jej nikto neodpovedal na to, že ak je mesto v
dobrej situácii, prečo tie réžie nevie zaplatiť. Záverečný účet nám povedal jasnou rečou, ako
na tom mesto dobre je. Mesto veľa investovalo a  teraz si za to zobralo nelogický úver. Ako
poslankyňa a rovnako aj  občania  majú z toho v hlave akurát zmätok. Nepomôže im hra z
číslami, lebo oni žijú každý mesiac  z reálnych peňazí. 

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ Čadca, ohľadne svojho  predchádzajúceho výstupu
uviedol, že pretože má viac detí, uviedol seba  za  príklad. Nechcel tým  povedať, že  si nemôže
dovoliť zaplatiť, ale pozná rodiny, ktoré majú 5-6 detí  a chceli by ich  dávať  do ZUŠ.  
Poukázal  tým, aby sa uvažovalo nad inou zľavou. V princípe nemá problém, aby sa poplatky
zvýšili, ale aby  sa podporili viacdetné rodiny. Uviedol, že deti budú mať obedy zadarmo, ale
budú  povinné platiť nejakú réžiu. 

PaedDr. Ján Polák, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a   športu MsÚ Čadca,
uviedol,  že tí,  ktorí sa nebudú chcieť prihlásiť sa neprihlásia, na obed nemusí chodiť nikto
povinne. Poznamenal, že to vymyslela Vláda SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR.  V tabuľke sú uvedené pásma, kde je presne definované od Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR finančné pásmo: na  desiatu je v MŠ  0,38 eur, na obed 0,90 eur, olovrant
0,26 eur, čiže spolu to je 1,54 eur.  Dotazoval sa, kto by  z nás vychoval dieťa za  1,79 eur na
deň,  kde majú  desiatu,  obed, olovrant a kde sú dodržiavané všetky  hygienické,  kalorické
zásady, aby bola zabezpečená zdravotná výživa. Nie je to výmysel mesta, všetky obce a mestá
musia platiť túto réžiu. Uviedol, že 1,20  eur je len na nákup potravín, réžia je minimálna. Na
MŠ je réžia na mesiac 5 eur, na ZŠ je 4 eurá. Vyplýva to z metodiky Ministerstva školstva SR.
Na predškolákov neplatia nič. 
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Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,  požiadal o podporu danej VZN. Uviedol, že 
nám to zákon ukladá. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 54/2019

K bodu 15)
Dodatok   č.  5   k     Všeobecne  záväznému  nariadeniu  Mesta  Čadca  č.  74/2008  o        výške
mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú   úhradu  výdavkov
v     materských školách na jedno dieťa v     zriaďovateľskej  pôsobnosti Mesta Čadca   

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 15 zápisnice.
Ing. Rudol Cyprich, poslanec MZ Čadca, uviedol, že býva zvykom, že materiál býva

prerokovaný v komisii. Dotazoval sa na výstup  z komisie. Ako dopadlo hlasovanie a aký bol
návrh komisie. 

PaedDr. Ján Polák, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a   športu MsÚ Čadca,
uviedol, že komisia mala návrh, ktorý predkladal aj do MR.   V MR to neprešlo, bolo tam  v
mesiacoch júl, august zvýšenie na 40 eur. Uviedol, že komisia to odporučila. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,  požiadal o podporu danej VZN. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 55/2019

K bodu 16)
Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine mestskej príspevkovej organizácie DOMBYT 
Čadca 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 16 zápisnice.
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.,   poslanec MZ  Čadca, uviedol,  že má s tým problém,

nakoľko ide o prepracovaný materiál.  Uviedol,  že 300 tis.  eur  ako vyčíslenie  nákladov na
koncepciu, plus navýšenie mzdových nákladov pre  minimálne 8 ľudí je pre neho neprijateľné.
Bude hlasovať proti a vyzval aj kolegov, aby takto hlasovali, pretože mesto nemá financie na
rozdávanie. Nemáme peniaze na chodníky, na cesty a pod. a ideme robiť koncepciu, ktorá  nie
je  profesionálna.   Ku  všetkej  úcte  poslancov  vyzval,  aby  to  nerobili,  je  to  vyhadzovanie
finančných  prostriedkov,  bude  kategoricky  proti  tomu.   Uviedol,  že  to  je  ešte  možné
prepracovať,  urobiť  k  tomu   diskusiu,  ale  nerobme  medzičlánky.  Nezvyšujme  ešte  viac
prezamestnanosť, nebude to dobré a občania nám to spočítajú, robme pre mesto. On osobne to
nepodporí. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa  MZ Čadca,  uviedla, že chce podporiť svojho
predrečníka. Dotazovala sa, že keď si pozrela rozšírenie činností, na základe živnostenského
oprávnenia, sú tam niektoré činnosti: hubenie škodlivých živočíchov, rastlín atď... Dotazovala
sa, či si uvedomujú, že sú to činnosti, ktoré sa vykonávajú občas. Sú na to potrební preškolení
pracovníci a práve preto existujú služby, ktoré si  v takýchto prípadoch, mesto alebo každý iný
podnikateľský subjekt objednáva, napríklad veľké závody. Rozprávala sa s vlastníkmi  firiem,
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ktoré  vykonávajú  deratizáciu  pre  Kiu  alebo  niekoho  podobného.  Na  takéto  činností   si
objednávajú  ľudí  a  nedržia  ich  v  zamestnaneneckom  stave.  Čo  sa  týka  prezamestnanosti,
dotazovala  sa,  či  je  Ing.  Rudolf   Cyprich,  poslanec  MZ,  zamestnancom Dombytu,  pretože
potom si  je  naozaj   potrebné uvedomiť,  čo sa tu  stvára.  Na jednej  strane budeme žmýkať
drobné z mnohopočetných rodín a na druhej strane budeme vymýšľať koncepcie len preto, aby
sme  mohli  poslancov  určitého  poslaneckého  klubu   schovať  na  dobre  platené  miesta  do
mestskej príspevkovej organizácie. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že koncepciu budú preberať v druhom
bode, teraz je Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine mestskej príspevkovej organizácie Dombyt 
Čadca,  kde  chcú  rozšíriť  nejaké  veci,  ktoré  Dombyt  nemá  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti,
niektoré boli vyhodené, zo živnosti sú premenované. Nevidel by v tom žiadny problém.   

RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa   MZ  Čadca,   upozornila,  že  tým  pádom  sa
navyšuje  mzdový  fond.  Ročne  ide  o  nemalé  finančné  prostriedky,  nakoľko  sa  tam plánuje
zamestnať 8 ľudí. Dotazovala sa, koľko poslancov bude ešte zamestnaných, na aké činnosti,
ktoré sú v rozšírení živnostenského oprávnenia. 

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že Dombyt Čadca  dnes
spravuje nielen byty, ktoré sú vo vlastníctve mesta Čadca, ale aj byty, ktoré boli odpredané. 
S tým súvisí, že Dombyt Čadca musí vykonávať, minimálne na úseku týchto bytov, ktoré už nie
sú vo vlastníctve mesta, podnikateľskú činnosť. Možno nehľadajme za tým nič iné, len resty,
ktoré  sme  mali  z  minulosti  a  kde  upravujeme  činnosť  Dombytu  pri  rozširovaní   jeho
kompetencií, a  aby sme to dali do súladu so zákonom a s faktickým stavom, ktorý na Dombyte
je. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,  požiadal o podporu daného bodu. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 56/2019

K bodu 17)
Koncepcia príspevkovej organizácie -  DOMBYT Čadca

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 17 zápisnice.
RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa  MZ Čadca,  uviedla, že  v materiáloch, ktoré

dostali je podpísaný ako jeden z tých, ktorí ho  vypracovali, okrem pani riaditeľky  Mgr. Dany
Jantulíkovej,   aj  Ing.  Rudolf  Cyprich,  zástupca  riaditeľa.  Čiže  už  bolo  vytvorené  jedno
pracovné  miesto naviac pre pána poslanca Ing. Rudolfa Cypricha z poslaneckého klubu Nová
Čadca.  Je  toho  názoru,  že  ďalšie  navýšenie  je  spôsobené  tým,  že  sa  hovorí  o  ďalšom
poslancovi, ktorý má byť v Dombyte   zamestnaný. Celá táto koncepcia je vlastne o tom, ako
uspokojiť určitý poslanecký klub, aby potom hlasoval za všetko, čo chce pán primátor schváliť.
A o tom bola aj prestávka, nikomu  nebolo horúco, komu bolo, mohol sa ochladiť,  ale museli
sa dohodnúť,  a preto boli aj niektoré body preradené. Najskôr dali hlasovať o tom, o čom
chceli,  o  zvýšení  poplatkoch  pre  mladé  rodiny  a deti,  a  potom  prišla  na  rad  vec,  ktorá
zaujímala Novú Čadcu, pretože to je všetko o Dombyte, o koncepcii, atď. V koncepcii ide o to,
aby tam mali uplatnenie niektorí ľudia, pretože prvé bolo, že sa tam zamestnal pán poslanec
Ing. Rudolf Cyprich. Dotazovala sa u pani riaditeľky Mgr. Dany Jantulíkovej, koľko je ešte
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plánovaných miest,  ktorí tam budú  v  rámci Novej Čadce zamestnaní, pretože o toto im v
koncepcii ide. 

Mgr. Dana Jantulíková, riaditeľka Dombytu Čadca, ohľadne zamestnania Ing. Rudolfa
Cypricha uviedla, že nakoľko odišiel technický pracovník pán Kantorík, bolo nutné, zamestnať
ďalšieho pracovníka. Na Dombyte je veľmi rozsiahla činnosť, nie je možné, aby riaditeľ  pokryl
ekonomickú, právnu a technickú časť. Je tam len jeden technický pracovník. Z dôvodu, že Ing.
Rudolf Cyprich už pracoval na Dombyte a pozná danú prácu, bol oslovený. Ohľadne koncepcie
uviedla, že bola vytvorená preto, aby jeden správca spravoval všetky športoviská. Nakoľko sú v
takom stave, v akom sú, je  ich potrebné  renovovať, obnovovať, vypracovať projekty a pod.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa  MZ Čadca,  uviedla, že je veľká náhoda, že z 25
tis. obyvateľov Čadce bol najvyhovujúcejším na miesto zástupcu riaditeľa  práve pán poslanec
za Novú Čadcu. Všetci vieme, o čo ide. Radšej sa nestrápňujte. 

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že koncepcia rozšírenia
pôsobnosti Dombytu a zmysel jej vypracovania je nasledovný. Poznamenal, že začne počtom
pracovníkov,  ktorí  sa  podieľali  na  koncepčnom  materiáli.  Uviedol,  že  nebol  jednoduchý,
podieľalo sa na ňom mnoho pracovníkov, nielen z organizácie Dombyt, podieľali sa na ňom
pracovníci a zamestnanci mesta Čadca  ako aj pracovníci MPS Čadca. Zmyslom, hodnotením
súčasného stavu majetku, či už zvereného  do pôsobnosti Dombytu alebo  do pôsobnosti  MPS
Čadca, rovnako majetku, ktorý dnes ešte nie je zverený a je ešte v majetku a v správe majetku
Mesta Čadca, a teda jeho ďalšej koncepcie jeho rozvoja  a zveľaďovania,   sa prijal úzus, aby
MPS Čadca ako organizácia, v podstate reagujeme aj na návrh, ktorý tu zaznel z úst  JUDr.
Ing. Jozefa Vražela, PhD., poslanca MZ, sa skôr zameral na tie činnosti, ktoré sú mu možno
historický bližšie, a to je správa ciest, chodníky, cesty, mestská zeleň, asfaltovanie a všetky veci
súvisiace so správou budov, so správou športových zariadení a o tom  celé rozšírenie je, aby
správu  vykonávala druhá mestská organizácia. Aby každý mal jedno pole pôsobnosti, ktorému
sa bude intenzívne venovať. Uviedol, že športových zariadení, vrátane detských ihrísk majú v
tomto  meste  mnoho.  Niektoré  vznikli  možno  živelnejšie,  avšak  je  im  potrebné  z  hľadiska
predchádzania  nejakých  úrazov detí venovať zvýšenú pozornosť. Buď ich koncepčne označiť
ako detské ihriská v správe niektorej z organizácii alebo vo vlastníctve mesta, prípadne ich ako
tak  zrušiť.  Uviedol,  že  máme   skoro  18  detských  ihrísk,  a  zároveň  tu  máme   športové
zariadenia, možno  niektoré, ak ich tak nazve, ako tribúna a juniorka, ktorá bola  historicky
spravovaná Dombytom. Vraciame sa len ku konceptu, ktorý tu bol a  zároveň reagujeme na
novú  bytovku  alebo  na  nové  byty,  ktoré  boli  odsúhlasené  v  minulých  rokoch,  a  ktoré   s
najväčšou pravdepodobnosťou postupne pribudnú do vlastníctva  Mesta Čadca a do správy
mestskej organizácie Dombyt. Samotné zvýšenie počtu zamestnancov tejto mestskej organizácie
súvisí   s  dvoma  faktormi.  Jednak  je  ten,   že  keď  sa  prevedie  alebo  zverí   majetok  do
príspevkovej organizácie Dombyt, vyvolá to aj zvýšené náklady, osobné, mzdové, ale tie budú
čiastočne pokrývané  aj z  prostriedkov MPS Čadca, pretože ide o delimitáciu zamestnancov,
ktorí  sa už v súčasnej dobe podieľajú na správe týchto zariadení.   Sú  označené ako nové
pracovné miesta, ale vo finále to nie sú nové pracovné miestá. Úbytok mzdových, osobných a
personálnych nákladov bude na MPS Čadca,  a  samozrejme tieto  náklady  sa musia  aj   s
pracovníkmi  posunúť  na Dombyt. Zároveň všetci asi vidíme faktický  stav troch bytových
domov na Žarci. V blízkom čase môžeme  očakávať, že správcom týchto nehnuteľností bude
Dombyt Čadca. Toto je už cca  30 % zvýšenie  spravovaných kapacít  mestskou organizáciou.
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Schválením  koncepcie  vytvárame  priestor  na  to,  aby  Dombyt  ako  organizácia  mohol  mať
všetky predpoklady a nemuseli sme sa k tomu vracať a mohli riadne a zodpovedne spravovať
majetok Mesta Čadca.  

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.,   poslanec MZ  Čadca, uviedol,  že donedávna bolo na
Dombyte  zamestnaných  8  ľudí,  teraz  tam  je  14  a  má  ich   byť  22.  Nepočuli,   že  koľkí
zamestnanci  budú presunutí z MPS Čadca do Dombytu Čadca. Nemôže  byť  presvedčený  o
tom, prečo to  bude lepšie  v  Dombyte,  keď MPS  Čadca má technikov  pre zveľaďovanie a
údržbu ihrísk.  Určite   má k tomu bližšie  MPS Čadca ako Dombyt  Čadca s niečim novým.
Rovnako  aj  samotný  názov  Dombyt,  znamená,  že  sa  má  prioritne   venovať   správcovstvu
bytom, domom a nie niečomu inému. Pokiaľ sa všetci nemôžu delimitovať z MPS do Dombytu,
informoval sa, budeme teda prepúšťať.  Sú to otázky, na ktoré nebolo doposiaľ odpovedané a
vraciame sa naspäť. Následne prečítal z materiálu,  že: najväčšou požiadavkou je stále rastúci
dopyt po oprave, rekonštrukcii, atď... Avšak to sme tu už mali. Uviedol, že bol jeden podnik,
ktorý sa mal prioritne venovať svojej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a vieme
ako to dopadlo. Je to neefektívne. Dnes nie je kríza, ale je problém nájsť dobrého remeselníka.
Sú to zase len vyhodené peniaze. Za 300 tis. eur, toľko bude stať koncepcia, by sa dalo  toho
mnoho   zrekonštruovať. Sedliacky rozum je na to najlepšia vec, keď viem, že to mám opraviť,
tak to opravím a nepotrebujem na to 300 koncepcií a 400 ďalších zamestnancov.  Uviedol, že
sa bude  čudovať, kto za to zahlasuje, ale on  bude určite  proti.  Je to nedobré a nevhodné pre
mesto a čuduje sa, že vôbec ideme niečo také schvaľovať. Berie to, ako obsahovo pre mesto
veľmi nevýhodné. 

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, uviedol,  že predrečník sa vyjadroval k
veciam, ktoré skutočne súvisia s financiami. On koncepciu ako takú vidí ako začiatok niečoho,
čo nie je konkrétne definované, pretože naozaj mal vo všetkom pravdu.  Dotazoval sa, kedy sa
začneme v meste  zaoberať   činnosťami,  z  ktorých budú podnikateľské príjmy. V minulosti
vystúpil  s  tým,  že  MPS  Čadca  je  veľmi  zaťažený.  Prečo  nemáme  koncepciu  mestských
podnikov. Máme predsa ZZO, kde vlastníme 52 % a 8 rokov o nej nevieme nič, absolútne nič
nevieme o Decore, s.r.o. pričom  v ZZO a v Decore, s.r.o.,  sme majoritní vlastníci. Máme MPS
Čadca,  máme  Dombyt  Čadca,  súhlasí  s  koncepciou,  ale  toto  nie  je  ani  A. Poukázal  na
koncepciu mestských podnikov, ktoré budú vykonávať správu, činnosti potrebné s mestom a
zisky, ktoré potrebujeme dostať do mesta, z hľadiska činností,  ktoré nestíhajú ostatné obce.
Dotazoval sa, kedy  naposledy náš finišer robil  chodníky. Vie, že MPS Čadca je zaťažený,
súhlasí  so všetkým čo  mesto robí,  ale toto je  totálny paškvil,  ktorý nemá nič spoločné s
koncepciou, ktorá by manažérsky zodpovedala  súčasnej dobe.  

Mgr. Marcel Šulo,  zástupca primátora mesta Čadca, uviedol,  že finančné vyčíslenie
súvisí najmä  so stavom majetku, ktorý sa bude zverovať. Sú tu vyčíslené nevyhnutné opravy,
ktoré je potrebné v najbližšej možnej dobe, rokoch  uskutočniť, ktoré chceme urobiť tak, aby
majetok bol opravený a  zveľadený. Nesúvisí to teda s koncepciou ako takou, sú tam vyčíslené
náklady  na budúce možné  nevyhnutné opravy a údržbu nehnuteľností, ktoré budú v správe
Dombytu Čadca. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, že súhlasí s tým že,   športoviská, hlavne verejné
športoviská sú mnoho rokov v katastrofálnom stave. Je potrebná zmena, treba to začať robiť
ináč. Môže to robiť Dombyt. On sám ako poslanec dával niekoľkokrát  podnet na ihrisko na
Komenského ulici a dodnes je  v takom stave, v akom je, čo dokazuje, že to nefunguje akoby
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malo. Vadí mu, že tomu nepredchádzala širšia diskusia so zainteresovanými ľuďmi a aj s ním,
nakoľko sa o šport zaujíma dlhé roky. Možno keby sa to prediskutovalo dopredu,  tak by sa
materiály vypracovali na prvýkrát a  naporiadok, nebolo by ich potrebné  prerábať. Nemá s
tým problém, nech to robí Dombyt, pretože MPS to nestíha. Koncepcia je prvý krok, určite
však budú musieť nadväzovať ďalšie kroky.  Športu sa bude potrebné venovať  komplexne a
seriózne. Nemá problém prijať nejakú koncepciu,  časom sa  ukáže, čo z nej vyjde. Požiadal, že
ak sa bude niekto zaoberať športom ako takým, aby to nebežalo ako táto koncepcia. Nech sa
športu venujeme rok,  prediskutujeme to  s  odborníkmi,  nezvolávajme  nezmyselné  diskusie  v
kultúrnom dome, ktoré nikdy nič nevyriešili, ale je potrebné  si  zavolať  každý klub a debatovať
s nimi. To, ako  Dombyt pôjde ďalej, budeme sledovať, nemá problém ani s pani riaditeľkou a
ani s koncepciou. Je za. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,  požiadal o podporu daného návrhu. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 57/2019

K bodu 18)
Odňatie  majetku  Mesta  Čadca  zo  správy  príspevkovej  organizácie  Mestského      podniku
služieb Čadca a zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej    organizácii  Dombytu
v Čadci

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 18 zápisnice.
JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, uviedol,  že predchádzajúce materiály boli

pripravované v súvislosti s materiálom na prevod majetku, aby mohli niečo v tomto prípade
robiť. Tento materiál  absolútne nespĺňa žiadne zákonné možnosti tak, aby mesto neprišlo o
veľké  peniaze.   Uviedol,  že  preto  oslovil  JUDr.  PhDr.  Petra  Strapáča,  PhD.,  zástupca
primátora mesta  Čadca, či to videl, pretože čítal jeho knihy a priamo v nich rieši obdobné
situácie. Uviedol, že nemá nič s tým, čo sa týka prevodu, ale  uvedeným  materiálom vyhlásili v
obidvoch organizáciach organizačné zmeny. Ustanovením § 76 zákonníka práce v súvislosti s
§ 63 organizačných zmien a ak chcú uzatvoriť § 60 zákonníka práce, potrebujú na to súhlas
každého zamestnanca a každej odborovej organizácie. Zaváňa to rokom 2011 – prehraté všetky
súdne spory. Je to totálny nezmysel a totálny paškvil. Uviedol, že to  svojich študentov učí  v
každom semestri na  desiatich, 90-minútových hodinách.  Následne prečítal v uznesení bod D/
odst.  1.:  Štatutárnym zástupcom odovzdávajúcej  a  preberajúcej  príspevkovej  organizácie  a
mestu  Čadca  k  uvedenému  termínu  2.7.2019  doriešiť  všetky  pracovnoprávne,  zmluvné,
odberateľské, dodávateľské vzťahy týkajúce sa zvereného majetku.
Uviedol, že vyhlásili organizačné zmeny. Dotazoval sa, kde je prevod časti podniku. Bez toho,
aby  nezaložili obrovský problém na možno pol milióna eur, stačí len urobiť situáciu, ktorá
zodpovedá normálnemu obchodnému právu a prevodu tak, aby došlo k prevodu  majetku s
prevodom pracovno-právnych vzťahov. Keby bol zamestnancom on, tak nepodpíše nič, vezme
odstupné. Uviedol, aby všetci zamestnanci navštívili jeho kanceláriu.  Upozornil, že to nemôže
prejsť, pretože, ak to prejde, tak sa všetci podpíšu na obrovské škody v meste, čo je  jedna
strana. Druhá strana je, že už máme  organizačné zmeny v MPS Čadca. Dodnes sme neočistili
nasledujúceho štatutára MPS Čadca. Dotazoval sa, či je riaditeľom zastupujúci Pavol Latka
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alebo Ing. Peter Lariš. Uviedol, že on nevie, je to tak zložitá právna problematika. Stačí, aby
pán riaditeľ, možno aj súčasný riaditeľ MPS Čadca  Ing. Peter Lariš sa postavil a do zápisnice
uviedol, že sa vzdáva. Dotazoval sa, či to dodnes, za pol roka nevedeli urobiť. Zakladáme to, že
ak  náhodou  súčasný štatutár MPS Čadca podpíše  obchodnú zmluvu, ktorú niekto niekedy
napadne, že ju podpísať nemohol. Zase založíme nejakých právnych špekulantov na to, aby sme
mohli odísť od právnej istoty. Stačí jedna jediná veta, jedno jediné postavenie.  Poukázal na
ustanovenia  obchodného  práva  v  súvislosti  so  správou  majetku  zákon  č.  138/1991  Zb.  o
majetku obcí,  ale ak toto prejde a  poslanci za to zahlasujú,  opäť sa vrátime  do  roku  2011,
kedy bolo  400 tis. eur mestskej škody. 

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že   koncepcia fungovania
mestskej príspevkovej  organizácie Dombyt Čadca podľahla mnohým rokovaniam, nielen na
úrovni mesta  a organizácií ako takých, ktorých sa to  dotkne, ale samozrejme  aj s dotknutými
zamestnancami. Dnes nie sme vo  fáze, že ideme zamestnancom oznamovať alebo ich nútene
posúvať  z  jednej  organizácie  do  druhej.  Všetky  tieto  veci  sú  so  zamestnancami  dopredu
vykonzultované a sú dohodnuté podmienky ich nástupu. Nehovoriac o tom, že mnohí, ktorých
by sa to mohlo dotknúť, by ešte radi ostali na MPS Čadca, pretože keď sa pozrú do pracovných
zmlúv  a do náplne práce, tak majú  ďaleko širšie pracovné povinnosti, ako tie, ktoré súvisia s
prevodom majetku z jednej mestskej organizácie do druhej organizácie. 
Ohľadne samotného prevodu uviedol, že ide len o, tak ako v minulosti mnohokrát realizované,
odňatie zo správy a zverenie do správy. Vlastníctvo ako také sa nemení. V tomto prípade mesto
nemôže prísť ani o cent, pretože  vlastníctvo ostáva, len správa pôjde z jednej organizácie na
druhú mestskú organizáciu. Ich štatút je absolútne v zmysle zákona rovnaký. 

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, uviedol,  že nespochybňuje ani slovo, ale v
obidvoch  organizáciách  vyhlásili  organizačné  zmeny  uznesením  mestského  zastupiteľstva.
Nespochybňuje prevod, ale spochybňuje  jednoznačne ľudské zdroje, pretože v uznesení  bodom
D/ Ukladá:   vyhlásili   organizačné zmeny.  Žiaden sudca to, čo teraz povedal predrečník
,,nezožerie“, že to máte dopredu  odsúhlasené a nemôžete sa vzdať  svojho práva, ktoré ste
nenadobudli. Je to právny nezmysel. Dotazoval sa u zástupcu primátora  JUDr. PhDr. Petra
Strapáča, PhD., či má pravdu alebo nemá.  

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta  Čadca, uviedol, že nemá
slovo.              

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, uviedol,  že to je nezmysel, a aby to skúsili
upraviť. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, sa dotazoval u JUDr. Ing. Jozeaf Vražela, 
PhD., poslanca MZ,  čo navrhuje. 

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, poznamenal,  že on nebude navrhovať nič,
pretože  nie  je  platený  za  to,  aby  tvoril  dokumenty.  Ak  to  pošlú  s  objednávkou  do  jeho
kancelárie, tak to spraví. 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.,  poslanec  MZ  Čadca,  sa  dotazoval,  či  si  prečítali
dôvodovú správu tohto bodu. Uviedol, že on si ju prečítal. Keď je niečo za a proti, tak má byť
uvedený  aj  dôvod.  Následne  prečítal  posledný  odstavec  dôvodovej  správy:  Mesto  Čadca
navrhuje,  aby  majetok  bol  odňatý  zo  správy  MPS  Čadca  a  následne  zverený  do  správy
Dombytu v Čadci, z dôvodu následného zabezpečenia jeho užívania a prevádzkovania. 
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Uviedol, že sú zvolení ľudmi, je tu nejaká dôvera,  sú inteligentní, či už poslanci, vedenie mesta
alebo prísediaci, ale tu nie je uvedený žiadny dôvod. Dotazoval sa na dôvod zmeny, pretože
zatiaľ nikto nepovedal prečo. Uviedol, že  ide o  majetok za desiatky tisíc eur.  V MPS Čadca sú
technici, nevie, v čom je neschopnejšie vedenie v MPS Čadca, že to nemôžu robiť. 
Dajme im koncepciu,  v čom sa majú zlepšiť, dajme im zdroje, ale tie pôjdu zase na mzdové
prostriedky a  na odvody. Dotazoval sa, koľko stojí zamestnanec s odvodmi.  Uviedol, že cca
10-12 tisíc. eur krát 8 je cca 100 tisíc. eur a my tu ideme šetriť. Nemá problém pri zvyšovaní,
ak je to  koncepčné, ale toto je vyhadzovanie peňazí, bez odôvodnenia, prečo to ideme zmeniť.
Uviedol, že sa bude  čudovať, ak niekto za to dvihne ruku, toto nás dobehne. Je to proti mestu.
Vyzval, aby sa spamätali. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta  Čadca, uviedol, že on si
celkom nemyslí, že bodom D/ je vyhlásená organizačná zmena v jednotlivých organizáciách,
pretože majú vlastnú právnu subjektivitu. Obecné zastupiteľstvo nemôže riaditeľa príspevkovej
organizácie zaviazať. Ak toto prejde, organizačná zmena bude musieť  jednoznačne nastať.   Ak
nenastane alebo zamestnanci dobrovoľne nebudú chcieť prejsť, budú musieť  ostať na MPS
Čadca alebo na Dombyte. Nikoho nemožno nútiť.  Potom je otázka, akú budú mať pracovnú
náplň,  atď.  V  tomto  bode  vidí  iné  problémy,  vidí  problém,  na  ktorý  upozornil  všetkých
poslancov. S čím má  problém, všetci  poslanci  vedia. Na margo  PhDr. Pavla Holeštiaka,
PhD.,  poslanca MZ  Čadca, uviedol, že materiál je len podkladom. Poslanci  tvoria materiály,
a preto sa s JUDr. Ing. Jozefom  Vraželom, PhD., poslancom MZ,  trošku nestotožňuje ohľadne
posielania objednávky. Poslanci sú tu na to, aby  spoločnými silami, pretože každý máme iné
videnie,  dali materiály do poriadku, ak nie sú. Preto si váži každý vecný príspevok, aby o ňom
diskutovali a debatovali. Je za to, aby materiál bol pripravený plnohodnotne, ale ak má niekto
nejaké výhrady, sme tu na to, aby sme to tvorili, aby sme si povedali pre a proti. Je za to, aby
materiál  bol  pripravený  plnohodnotne,  ale  poslanci  sú  tu  na  to,   aby  materiál  dopĺňali,
kreovali, aby sme sledovali najlepší záujem mesta. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že vie, že to je dôležitý materiál. 
Sedeli nad ním niekoľko hodín. Tiež má k niektorým veciam výhrady, ale  keď sa tvorí niečo 
nové, bohužiaľ, niekedy to musí ísť, aj cez bolesť. Požiadal o podporu materiálu. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 58/2019

K bodu 19)
Zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie mesta MPS     Čadca

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 19 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 59/2019
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K bodu 20
Zverenie majetku      Mesta Čadca do správy Mestského podniku služieb Čadca,    príspevkovej
organizácie  Mesta  Čadca,  nadobudnutého  z     projektu  Kompostáreň  –   Čadca  na  základe   
Zmluvy o     poskytnutí NFP č.         OPKZP- PO1-SC111-2016- 11/17

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 20 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 60/2019

K bodu 21)
Predloženie žiadosti o     nenávratný finančný príspevok v     rámci programu     INTERREG      V-A
Slovenská republika – Česká republika na realizáciu projektu s     názvom:         Cyklocestou za
prírodným a     kultúrnym dedičstvom česko -slovenského   pohraničia

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 21 zápisnice.
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.,  poslanec MZ  Čadca, vyslovil svoju spokojnosť, že sa

nám  to  spoločnými  silami  podarilo.  Upozornil,  na  chybu  v  texte,  nie  česko-slovenské
pohraničie, ale slovensko-české pohraničie. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 61/2019

K bodu 22)
Určenie sekretára Komisie dopravy a správy mestských komunikácií

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 22 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 62/2019

K bodu 23)
Poverenie poslanca MZ na uzavretie manželstva pred Matričným úradom v Čadci    

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 23 zápisnice.
JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, uviedol,   že je  asi  problém,  kto  chce  a

nechce sobášiť. Videl uznesenia v Bratislave a v Trenčíne, kde  hneď na začiatku volebného
obdobia  odsúhlasia uznesenie,   že  môže sobášiť  každý  poslanec  s  nejakým režimom, ktorý
potom vyberá vedenie mesta.  Uviedol, že videl aj také uznesenie, že sobášia členovia MR. Je
toho názoru, že materiál je predlžený len z hľadiska právnej istoty, z dôvodu, že pán poslanec
je zástupca primátora a prenos kompetencií primátora je právomocou primátora. 
Uviedol, že  sobášiaci je ženatý, pretože  poverujeme poslanca MZ na uzavretie manželstva. 
Snaď:  Poverujeme poslanca mestského zastupiteľstva výkonom funkcie sobášiaceho tak, ako to
je v zákone.
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Ďalej  uviedol,  že  Mestské  zastupiteľstvo  Mesta  Čadca  prerokovalo predložený  návrh  na
rozšírenie zoznamu  poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Čadca  na uzavretie manželstva
pred Matričným úradom v Čadci.  Dotazoval sa, ktorí poslanci sa idete ženiť. 
Upozornil, že uznesením nepoveruje, pretože také niečo nepoznáme, ale  schvaľuje.
Teda  v  bode  B/  odstrániť  poverenie  a  uviesť:  schvaľuje  poverenie  poslanca  Mestského
zastupiteľstva mesta Čadca JUDr. PhDr. Petra Strapáča, PhD. vykonávať funkciu sobášiaceho
na uzavretie manželstva pred Matričným úradom v Čadci. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, sa dotazoval u  JUDr. Ing. Jozefa Vražela, 
PhD., poslanca MZ, či to môže vziať  ako predložený nový návrh uznesenia. Následne dal o 
ňom hlasovať. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 63/2019

K bodu 24)
Návrh na schválenie cenníka vstupného s účinnosťou do 15.6.2019:
          a/ Letného kúpaliska Čadca, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je príloha č.1
          b/ Krytej plavárne Čadca, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je príloha č.2

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 24 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 64/2019

K bodu 25)
Koncepcia  umiestňovania  reklamných  stavieb  a  reklamných  zariadení  na  území   mesta
Čadca

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 25 zápisnice.
RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa  MZ Čadca,  uviedla, že kvituje túto iniciatívu.

Po zložení sľubu sa o tom rozprávali s Ing. Františkom Ščurym, vedúcim oddelenia výstavby,
ÚP,  stavebného   poriadku  a  dopravy  MsÚ  Čadca,  pretože  mesto  Čadca  vyzerá  skutočne
hrozne. Je toho názoru, že by mali byť odstránené všetky reklamné plochy z  mestskej zóny,
okrem  označenia  obchodov alebo  prevádzok. 
Požiadala,  aby  si  niektorí  poslanci  v  rámci  likvidácie  vizuálneho  smogu  odstránili  svoje
predvolebné propagácie. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, že privíta takýto materiál. Berie to ako prvý krok
nejakej  štúdie,  ktorá by sa neskôr venovala vizualizácii,  ako by mala pešia zóna  vyzerať.
Neskôr by privítal   z iniciatívy primátora alebo zástupcov,  aby sa vytvorila komisia, čo by bol
prvý  krok,  kde   by  v  širšom spoločenskom,   tvorivom  prostredí  vypracovali   vizualizáciu
Palárikovej  ulice do budúcna.  Toto berie  len ako prvý krok,   je to len a, bude  potrebné
povedať aj  b, c a ďalej.   
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JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta  Čadca, uviedol, že týmto
oficiálne pozýva Vladimíra Malíka,  poslanca MZ Čadca do komisie,  ktorá je už vytvorená.
Taktiež bude veľmi rád, ak  JUDr. Ing. Jozef Vražel,  PhD., poslanec MZ, a  RNDr. Anna
Belousovová, poslankyňa  MZ Čadca, ak  môžu, priložia ruku k dielu a  budú v tejto komisii
pracovať. Je to  verejná výzva,  privítajú  aj ďalších odborníkov. Uviedol,  že táto komisia už
bola kreovaná, chcú  pokračovať ďalej. Jeho cieľom je  spoločne s MPS Čadca odstraňovať
všetky  nelegálne  bilbordy,  na  ktoré  nebolo  stavebné  povolenie  a  tiež  všetky  plachty.   Na
nezákonnosť  reagovať  promptne,  rýchlo,  tak,  aby  všetci  ľudia  videli,  že  si  z  nášho  mesta
nenecháme urobiť smetisko a záplavu bilbordov. Prvé kroky už urobili a  všetci občania,  ktorí
chodia s otvorenými očami, to vidia.  Spolu  s  pánom  Ing. Františkom Ščurym, s  pánom
primátorom, s  pánom Mjr. Mgr. Františkom Linetom a  s pánom  Pavlom Latkom robia kroky
v tom smere, aby  boli promptní a rýchlo reagovali na každú bezprávnosť v našom meste.  Kto
má záujem, môže byť účastný tejto komisie, bude veľmi rád za každý návrh a podnet.  Všetci sú
vítaní.  Uviedol, že táto koncepcia je aj reakciou na ďalší bod č. 27, kde  prokurátor napadol
VZN.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, požiadal o podporu materiálu. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 65/2019

K bodu 26)
Zmena a Doplnok č. 6 Územného plánu mesta Čadca 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 26 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 66/2019

K bodu 27)
VZN č.  49  o  reklamných,  informačných a  propagačných  zariadeniach na   území  mesta
Čadca - zrušenie

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 27 zápisnice.
JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta  Čadca, uviedol, že on

osobne, je  niekedy zarmútený  z toho, ako  v niektorých prípadoch  naše mesto vyzerá. Nie je
to však  z dôvodu, že by sme nechceli, ale  že tu je svojvôľa. Každý si na svojich budovách, na
zelených miestach vyvesí  bilbordy, panely, reklamné plochy, ktoré tam nemajú čo robiť. 
V mnohých prípadoch využívajú tú skutočnosť,  že mnoho pozemkov nie  je vysporiadaných,
prípadne úplne bezhlavo na mestských pozemkov takéto stavby zriaďujú. Naším cieľom je  proti
tomuto úpenlivo  bojovať.  Jeho osobný  postoj k tomu, že VZN bola napadnutá protestom
prokuratúra  je  taký,  že  je  to  názor  prokuratúra,  že  je  nezákonná.  Samozrejme,  môže  byť
správny, ale nemusí. On by sa bez boja nevzdával, a preto podľa jeho názoru, je potrebné,   k
tomu pristúpiť aj tak, že môžu ísť  aj  do konfliktu s prokurátorom a môžeme si naše stanovisko
a našu pravdu hájiť. Nikde nie je napísané ako súd rozhodne, ak prokurátor podá žalobu a  či
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rozhodne, že VZN je platné alebo neplatné.  Do toho rizika ideme a je to zodpovednosť, ktorú si
všetci uvedomujeme. Momentálne by  túto VZN nerušil, nech máme názor súdu, čo si o tomto
VZN myslí. 
V  uznesení  upozornil  na  bod  B/  Konštatuje,  že:  VZN  č.  49  o reklamných,  informačných
a propagačných  zariadeniach  na  území  mesta  Čadca  zo  dňa  27.4.2006,  účinného  dňa
12.5.2006,  namiesto nebol vydaný, uviesť bolo vydané v súlade s platnou právnou úpravou.
Uviedol, že  vo vedení mesta je názor taký, že ak chceme účinne bojovať proti týmto čiernym
stavbám, reklamným stavbám, ktorými je oblepená celá Čadca,  mali by sme VZN  nechať v
platnosti. Je to vlastne  aj také zdupľovanie koncepcie, ktorú sme prijali dva body spätne. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že potrebujeme mať oporu, že máme
nejaké  VZN,  ktoré  napadol  prokurátor,  ale  my  chceme  nevyhovieť,  aby  sme   mohli  robiť
poriadok podľa VZN, a aby aj mestská polícia a  naše zložky konali  podľa nej. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta  Čadca, prečítal 
pozmeňujúci návrh:  v uznesení bod B/ Konštatuje, že:  VZN č. 49 o reklamných, informačných
a propagačných  zariadeniach  na  území  mesta  Čadca  zo  dňa  27.4.2006,  účinného  dňa
12.5.2006   bolo vydané, v súlade s platnou právnou úpravou.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, dal hlasovať o danom pozmeňujúcom návrhu.
Požiadal o podporu daného návrhu.  
Hlasovanie:  ZA: 18    PROTI: 0    ZDRŽAL SA:0  /poslancami  MZ schválené/.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, dal hlasovať o celom uznesení aj so zmenou.
Požiadal o podporu. 
Hlasovanie:  ZA: 19    PROTI: 0    ZDRŽAL SA:0  /poslancami  MZ schválené/.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 67/2019

K bodu 28)
Doplnok  č.  1  k      VZN  Mesta   Čadca   o     dočasnom   parkovaní  motorových  vozidiel   na
miestnych komunikáciách v     meste Čadca  č. 142/2013

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 28 zápisnice.
RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa  MZ Čadca,  uviedla, že zvýšenie parkovného sa

jej zdá trošku neadekvátne, pretože 0,60 eur za každú začatú hodinu je  v Žiline. Je to veľká
suma, pretože je uvedené, že pôvodne bola 0,20 eur  za každú začatú polhodinu  a teraz je 0,60
eur za každú začatú hodinu.  Uviedla, že v dôvodovej správe je uvedené,  zrušiť sadzbu 0,20
eur  za každú začatú polhodinu, teda,  za hodinu to je 0,40 eur a teraz to bude  0,60 eur. 
Poznamenala, že teda parkovanie je  už len na hodinu a je iná sadzba.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 68/2019
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K bodu 29)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Čadca o verejnom poriadku    č. 1/2019 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 29 zápisnice.
Vladimír Malík,  poslanec MZ, vyzval všetkých, aby daný materiál podporili,  pretože

všetci dobre vieme, čo sa v meste deje v piatok a v sobotu večer. Schádzajú sa tu mladí ľudia z
celého okresu. Táto VZN  nám  ich pomôže trošku scivilizovať. 

Ing.  Rudolf  Cyprich,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  v  časti  3  odsek  3  je  uvedené:
neodstraňovať  exkrementy  zvierat  z  verejných  priestranstiev.  Poznamenal,  že  nerozumie
danému textu. 

mjr.  Mgr.  František  Linet,  náčelník  MsP  Čadca,   poznamenal,  že  je  zákaz  -
neodstraňovať exkrementy zvierat z verejných priestranstiev

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 69/2019

K bodu 30)
Návrh na  delegovanie  zástupcov  zriaďovateľa  do rád  škôl  a     do  obecnej  školskej    rady
v     zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 30 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 70/2019

K bodu 30)
Návrh na  delegovanie  zástupcov  zriaďovateľa  do rád  škôl  a     do  obecnej  školskej    rady
v     zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 30 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 70/2019

K bodu 31)
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.31 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 71/2019
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K bodu 32)
Správa o výsledkoch kontroly

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 32 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 72/2019

K bodu 33)
Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 33 zápisnice.

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: materiál č. 4 – Mestská teplárenská spoločnosť, a.s.,
Palárikova 800, Čadca

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, materiál stiahol z rokovania MZ. 

Kúpa,  predaj  a  nájom nehnuteľností:  materiál  č.  7  –  Slovenská správa ciest,  IVSC,  M.
Rázusova 104/A, Žilina

Ing. František Ščury,  vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného  poriadku a dopravy 
MsÚ Čadca, uviedol, že pracovníčka pri prepisovaní urobila chybu. V časti B/ Konštatuje, 
uviedla, …..boli vyvolanou investíciou stavby diaľnice ,,D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec. Je  tam 
potrebné  uviesť názov stavby, ktorý je v bode A/ Prerokovalo …...“Čadca obchvat-preložka 
cesty I/11“.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 73-80/2019

K bodu 34)
Rôzne

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa  MZ Čadca,  uviedla, že sa už rozprávala  s Ing.
Františkom Ščurym a tiež  volala na  Slovenský hydrometeorologický ústav. Mesto by malo
požiadať o to, aby  Slovenský hydrometeorologický ústav urobil merania, ktoré sú potom brané
ako hodnoverné. Poukázala na situáciu, ktorá je, a zrejme aj bude roky, okolo hlavnej cesty,
teda spojnice medzi  Čechmi  a Poľskom. Je toho názoru,  že tam je  únosnosť prašnosti  a
exhalátov  vysoko nad normou. Uviedla, že sa o tom rozprávala s jednou lekárkou, ktorá mala
k dispozícii určité štúdie, že na Kysuciach narastá počet rôznych  ochorení, ktoré  sú s týmto
znečistením spájané.  Je toho názoru, že keby malo mesto v rukách takýto argument, tak ho
môže použiť na rokovanie smerom k VÚC, ale hlavne kompetentnému ministerstvu, prípadne,
Vláde  SR,  poslancom,  aby  niečo  s  danou  situáciou  robili,  aspoň  v  tom  zmysle,  aby  časť
dopravy bola presmerovaná niekde  inde. Ďalej dala do pozornosti, že v Čadci a na Kysuciach
sú  dosť  často  inverzie,  to  znamená,  že  sa  to  netýka,  len  tých  občanov,  ktorí  žijú  v
bezprostrednej  blízkosti cesty, ale nakoľko je vzduch ťažký, rozťahuje sa po dolinách, teda
všade,  kde   žijú  ľudia.  Požiadala  vedenie  mesta,  aby  dalo  žiadosť  na  Slovenský
hydrometeorologický ústav a  stanicu tu  umiestnili aspoň  na nejaký čas. Podľa toho, čo jej
bolo povedané, najlepšie merania  a hodnoverné ukazovatele sú na jeseň. Je za to, aby  tu
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stanicu  dali  aspoň  na  mesiac.  Stojí  to  síce   nejaké  peniaze,  ale  mesto  platí  len  spotrebu
elektrickej  energie.  Uviedla,  že   na  základe  toho  by  sme  potom   mohli  s  týmto  ďalej
argumentovať. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, že by bolo vhodné, aby sa v súčinnosti s MsP
venovali  opilcom, ktorí vysedávajú po pešej zóne a okolo fontány. Nakoľko je  dosť  teplo,
zapácha  to tam močom.  Uviedol, že v  blízkosti  predávajú zmrzlinu, chodia tam deti a pod. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že robia všetko preto, aby urýchlili
výstavbu  diaľnice  D3.  Podľa  vyjadrení  odborných  pracovníkov,  ale  aj  ministerstva,  takú
súčinnosť, akú poskytuje naše mesto, konkrétne oddelenie výstavby a ostatné,  ešte nemali. 
Uviedol, že ich trápi aj to, že tam je prašnosť a ešte minimálne  do júna budúceho roka si tam
občania  dosť vytrpia. Taktiež poukázal aj  na stavebný ruch.  Vyslovil spokojnosť s tým, že
máme malý obchvat, most a tiež že bude D3. Uviedol,  že poslanci schvaľovali aj  diaľničný
úsek  Bukov-Oščadnica,  kde  sa  budú  sústrediť,  aby  zápchy  vyviedli  aspoň  pod  Oščadnicu.
Informoval, že pripravujú výstavbu druhej tunelovej rúry. 
Ohľadne  hydrometeorologického merania uviedol, že sa to pokúsi preveriť.
Na margo Vladimíra Malíka, poslanca MZ, poznamenal, že dostáva hlásenia, každý pondelok
danú situáciu  preberajú s náčelníkom MsP. Poznamenal, že veľká väčšina týchto mladých ľudí
nie je z Čadce. Poukázal na to, že si vykonávajú svoje  potreby priamo  na Palárikovej ulici, čo
sa snaží MsP pokutovať.  Uviedol, že to je výchovou a demoralizáciou, ktorá teraz nastáva.
Požiadal aj poslancov, aby pomohli MsP Čadca a  upozorňovali, keď o niečom budú vedieť.
Tiež, ak  majú známych, ktorí by sa chceli zapojiť do služieb MsP, aby sa prihlásili.  Peniaze v
rozpočte  na  to  určite   nájdu.  Ide  o  to,  aby mali  ešte  lepšiu  MsP,  ale  hlavne,  aby ju  ešte
personálne doobsadzovali. 
V  závere  uviedol,  že  pevne  verí,  že   všetci  prítomní  naberú  veľa  síl,  a  ak  nebude  nič
mimoriadne, tak  nasledujúce MZ bude v septembri. V prípade, že sa  stretnú až v septembri,
samozrejme,  okrem  kultúrno-spoločenských  akcií,  ktoré  budú  prebiehať  počas  júna,  júla,
augusta  a  septembra,  tak   všetkým poprial  veľa  zdravia,  aby  si  oddýchli  a   prišli  trošku
ukľudnení a nabudení pracovať pre naše mesto. 
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K bodu 35)
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 Korduliaková                         Mgr. Xénia Šurhaňáková 
               I. overovateľ                     II. overovateľ

Zapísala:  PhDr. Jana Serafínová
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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 25 poslancov MZ Čadca bolo prítomných 23 poslancov, takže MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať.


