
Z á p i s n i c a

z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 14. decembra 2017 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca

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

Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ Čadca, asistentka prednostu MsÚ Čadca, hlavný
kontrolór mesta Čadca, vedúci oddelení MsÚ Čadca, zást
upca MsP Čadca,  riaditelia riadených príspevkových organizácií mesta Čadca, 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

Ing. Ján Drobil - poslanec MZ

Mgr. Marcel Šulo - poslanec MZ

Ing. Ľubomír Vojár, PhD. - poslanec MZ

JUDr. Peter Strapáč, PhD. - poslanec MZ

Mgr. Jaroslav Klus - poslanec MZ

JUDr. Jozef Pajer - poslanec MZ

JUDr. Ján Macura - poslanec MZ

Vladimír Malík - poslanec MZ

Mgr. Michal Duraj - poslanec MZ

Ing. Jozef Pohančeník - poslanec MZ

Mária Badurová - poslankyňa MZ

Marián Kubala - poslanec MZ

Mgr. Martin Klimek - poslanec MZ

Ing. Rudolf Cyprich - poslanec MZ

Ing. Peter Lariš - riaditeľ Mestského podniku služieb 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)    III. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2017
(3)    III. zmena rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb Čadca
         na rok 2017
(4)    Návrh rozpočtu mesta Čadca na roky 2018 - 2020
(5)    Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na roky 2018 - 2020
(6)    Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čadca č. 1/2015 o určení    
         výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení
         na území mesta Čadca a na dieťa/žiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach
(7)    Návrh na zverenie majetku mesta Čadca do správy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
         mesta Čadca od 1. 1. 2018
(8)    Zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie Mestský podnik
         služieb Čadca
(9)    Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
(10)  Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti 
(11)  Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností
(12)  Rôzne
(13)  Záver
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R o k o v a n i e

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

Konštatoval, 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 25 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 Ing. Františka
Prívaru, poslancov MZ Čadca.

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

Vedením zápisnice poveril p. Veroniku Mariňákovú, 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 
Ing. František Prívara

Návrhová komisia:  Ing. Ján Drobil 
JUDr. Peter Strapáč, PhD. 

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
Ing. Ján Drobil, poslanec MZ
JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval prítomných, že navrhuje 
z programu rokovania vylúčiť Materiál č. 1 - Ing. Marián Pikuliak a Ing. Slávka Pikuliaková,
SNP 735, Čadca a Materiál č. 2 - Jozef Rebroš a Oľga Rebrošová, Hurbanova 1959/14, Čadca
bodu programu č. 11 - Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností, následne došlo k prečíslovaniu
materiálov bodu programu č. 11 - Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. 

/Hlasovanie: Za: 22, Proti: 0, Zdržal sa: 0/

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
101/2017
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K bodu 2)
III. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2017

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

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, informoval, že členovia Finančnej komisie na jej
zasadnutí predložený materiál prejednali a Finančná komisia odporúča Mestskému
zastupiteľstvu Mesta Čadca III. zmenu rozpočtu mesta Čadca na rok 2017 schváliť.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
102/2017

K bodu 3)
III. zmena rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb Čadca na rok 2017

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

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, informoval, že na zasadaní Finančnej komisie sa
rozpútala zaujímavá búrlivá debata ohľadom znižovania výdavkov, resp. III. zmeny rozpočtu
MPS Čadca a dotazoval sa, či návrh na zníženie rozpočtu vyšiel z iniciatívy Ing. Petra Lariša 
a MPS Čadca, v rámci úsporných opatrení alebo v rámci vyrovnania rozpočtu a vzájomnom
vysporiadaní vzťahov s mestom Čadca. Doplnil, že znižovanie rozpočtu sa týkalo čistenia
kanalizácií a vpustí, parkovacích plôch a rekonštrukcie cestných komunikácií. 

Ing. Peter Lariš, riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca, uviedol, že rozpočet musí
byť vyrovnaný a gro príjmu MPS Čadca sú príspevky od mesta Čadca, a keďže príjem mesta
Čadca je predpokladaný v tej výške, v akej je navrhovaný v predloženom materiáli, bolo
potrebné zníženie niektorých položiek. Uviedol, že ku zmene rozpočtu mal určité výhrady.
Zdôraznil, že plnenie predloženého rozpočtu bolo ku dňu 30. 9. 2017, a teda sa nejedná 
o aktuálny stav. Uviedol, že  aktuálny stav bude známy koncom roka 2017, kedy sa ukáže, či bol
rozpočet MPS Čadca dostatočný. 
Informoval, že prevažná väčšina vpustí a kanalizácií bola čistená po 30. 9. 2017, taktiež
podstatná časť činností spojených s parkoviskami bola realizovaná po tomto dátume, 
na Chalupkovej ulici zapríčinilo oneskorenie čakanie na umiestnenie polopodzemných
kontajnerov.  
Ďalej uviedol, že zlý technický stav cestných komunikácií nie je problémom len mesta Čadca,
ale celého Slovenska. Informoval, že oprava  90 - 95 % výtlkov bola realizovaná v máji 2017,
no vo väčšine prípadov sa jedná o sieťový rozpad ciest, kedy v priebehu 1-2 mesiacov 
po rekonštrukcii vznikne tesne vedľa nový výtlk. Uviedol, že jediným riešením týchto úsekov
ciest je ich celková rekonštrukcia a informoval, že mesto pravdepodobne v roku 2018 získa
nemalé finančné prostriedky na rekonštrukciu mestských komunikácií, najmä na sídliskách.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, informoval, že na zasadaní Finančnej komisie zaznelo,
že návrh na zníženie rozpočtu prišiel zo strany MPS Čadca.

Ing. Peter Lariš, riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca, bol názoru, že rozpočet
MPS Čadca je poddimenzovaný a bol by rád, keby disponoval väčším obnosom finančných
prostriedkov na nákup techniky a realizáciu ostatných potrebných činností. Podotkol, že
financie na zabezpečenie riadneho chodu MPS Čadca nikdy neodmietal. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
103/2017
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K bodu 4)
Návrh rozpočtu mesta Čadca na roky 2018 – 2020

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

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, informoval o prejednaní materiálu Finančnou komisiou,
ktorá odporúča MZ návrh rozpočtu mesta na roky 2018 – 2020 prijať. Poznamenal, že
najbúrlivejšia diskusia sa na zasadnutí rozpútala ohľadom kapitálových príjmov mesta 
so záverom a odporúčaním zvýšenia starostlivosti a pozornosti mesta pri ich napĺňaní.

Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poslanec MZ, bol názoru, že príjmy mesta v predloženom
rozpočte sú umelo navýšené, nakoľko materiál obsahuje príjem z predaja nehnuteľnosti 
na Moyzesovej ulici, ktorý ešte nebol mestským zastupiteľstvom schválený. Navrhol
prehodnotenie rozpočtu v príjmovej, a následne aj vo výdajovej časti. 
Informoval, že v rozpočte sú zahrnuté položky: Oprava tribúny vo výške 40 000 € 
a Rekonštrukcia a údržba hokejbalového ihriska vo výške 170 000 €.  Zdôraznil, že nie je proti
rekonštrukciám športovísk, ale bol názoru, že rekonštrukciám by malo predchádzať
vypracovanie štúdie s údajmi o počte športovísk, ich technickom stave a miere využívania, 
na základe ktorej by bol následne prijatý záver, či vôbec a v akom poradí budú rekonštrukcie
prebiehať. Trval na tom, že predloženému materiálu a tvorbe jeho príjmovej zložky by mala
predchádzať diskusia, ktorý majetok vo vlastníctve mesta je prebytočný, a tvorbe rozpočtu 
na šport by mala predchádzať diskusia, ktoré športy chce mesto Čadca podporovať. 

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, vyjadril súhlas s návrhom Ing. Ľubomíra
Vojára, PhD. vo veci vypracovania štúdií v súvislosti s 2 športovými halami, ktorými mesto
disponuje a ktoré nie sú v dostatočnom technickom stave a v stave plnohodnotne slúžiť
športovcom. Uviedol, že v momente, kedy mesto dostalo do vlastníctva futbalovú tribúnu 
a pracne dostáva do svojho vlastníctva aj futbalové ihrisko, koncepcia je jasná a je logické, že
chce tento majetok udržiavať a zveľaďovať. Ďalej uviedol, že čadčiansky hokejbalový juniorský
tím hrá  I. slovenskú ligu, na ihrisku prebiehajú športové aktivity pravidelne každý víkend, 
a preto si toto športovisko zaslúži rekonštrukciu, ktorú už dlho nedostalo. Bol názoru, že tieto
výdaje mesta majú svoje opodstatnenie a sú absolútne v poriadku.     

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, uviedol, že čiastku určenú na rekonštrukciu a údržbu
hokejbalového ihriska a čiastku určenú na opravu tribúny by navzájom vymenil, nakoľko
futbalové plochy navštevuje omnoho viac aktívnych športovcov.

Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poslanec MZ, zopakoval, že vyčleneniu financií v mestskom
rozpočte na rekonštrukciu športovísk by malo predchádzať vypracovanie štúdie a diskusia.  

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, vyjadril súhlas s tvrdením Ing. Ľubomíra Vojára,
PhD. vo veci štúdie a následnej tvorby rozpočtu.  
Bol názoru, že futbal je masovejším športom ako hokejbal. Informoval, že v minulosti bol
aktívnym hráčom hokejbalu a poznamenal, že hokejbalové ihrisko je ako športovisko využívané
len v nedeľu, nie sú na ňom organizované žiadne tréningy, navyše, v minulom roku bola 
v juniorskom tíme prevaha žilinských hráčov. Uviedol, že bol pri zrode i zániku čadčianskeho
ľadového hokeja a bol presvedčený, že pokiaľ  sú v tíme hráči iných miest, vytráca sa vízia 
do budúcna a šport zaniká.  Podporil rekonštrukciu hokejbalového ihriska, no zdôraznil, že je
potrebné myslieť aj na to, ktorý šport je v meste masový a ktorý je potrebné podporiť, aby
napredoval a bol prínosom pre mesto Čadca.
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Vyjadril svoj nesúhlas s uvedeným príjmom mesta z predaja 3 lukratívnych nehnuteľností a bol
názoru, že mesto týmto umelo navyšuje rozpočet a zavádza občanov. Uviedol, že s predajom
budovy bývalého CVČ Čadca a bytového domu na Moyzesovej ulici nesúhlasí. Argumentoval,
že finančne výhodnejším riešením pre mesto by bolo budovu na Moyzesovej ulici
zrekonštruovať a prenajímať ako bytové priestory, namiesto výstavby nových bytových domov.
Ďalej bol názoru, že uvedená suma je prinízka.  K veci predaja budovy bývalej ZŠ na Ul. A.
Hlinku uviedol, že nehnuteľnosť je nevyužitá a s jej predajom súhlasí.
Ďalej uviedol, že v Prílohe č. 2 – 06 – Bývanie a občianska vybavenosť predloženého
materiálu, v časti 717 – Realizácia stavieb je zahrnutá položka „Miestna komunikácia 
do priemyselného parku“ v sume 150 000 €. Informoval, že pri predaji priemyselného parku
bola schválená suma nákladov na vybudovanie komunikácie vo výške 110 000 € a suma
nákladov na vybudovanie chodníka súbežného s komunikáciou vo výške 120 000 €. Dotazoval
sa, z akého dôvodu bola suma navýšená o 40 000 €. Uviedol, že po odčítaní nákladov je suma
za predaj priemyselného parku 6 €/m². Bol názoru, že predaj bol nevýhodný, pretože 
po vybudovaní vodovodného potrubia a kanalizácie mestom na vlastné náklady mu neostanú
žiadne financie z predaja objektu. 
Vyjadril pochvalu mestu Čadca za vyjednanú sumu 7,80 €/m² vo veci kúpy pozemku 
pod futbalovým ihriskom. 
Na záver svojho vystúpenia zdôraznil, že mesto Čadca by malo konečne pristúpiť 
ku schvaľovaniu mestského rozpočtu zodpovedne a ako povedal Ing. Ľubomír Vojár, PhD.,
mala by tomu predchádzať široká diskusia. 

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, k veci vyčleneného rozpočtu na šport uviedol,
že rozpočet mesta spred 3 rokov zahŕňal financie na kúpu futbalovej tribúny a podotkol, že
niektorí poslanci návrh nepodporili. Ďalší rozpočet vyčlenil financie na plynovú prípojku,
rekonštrukciu šatní, sociálnych zariadení a okien, tento rok je v rozpočte vyčlenený znova balík
peňazí na potrebnú rekonštrukciu tribúny a ďalší balík financií je určený na kúpu futbalového
ihriska. Bol názoru, že mesto futbal koncepčne rieši a buduje postupne a rekonštrukcia
hokejbalového ihriska je jednorázová investícia. Doplnil, že budované by mali byť všetky
športoviská. 
Vo veci predaja majetku kvitoval triezvy pohľad mesta na svoj príjem z predaja nehnuteľností,
ktorý v materiáli radšej minimalizovalo a v prípade, kedy bude tržba vyššia, bude to iba 
na prospech rozpočtu. Podotkol, že predaj bude realizovaný verejnou obchodnou súťažou. 
Ďalej uviedol, že každý priemyselný park, ktorý buduje obec, samospráva alebo štát, je vždy
budovaný s infraštruktúrou. Uviedol, že priestor bol 15 rokov nevyužívaný, momentálne doň
vstupuje reálny investor, ktorý bude zamestnávať obyvateľov mesta a vyjadril pohoršenie 
nad kritizovaním budovania prístupov a inžinierskych sietí. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že poslanci neboli proti kúpe tribúny, ale
proti cene a spôsobu, akým bola kúpená, konkrétne kritizovali kúpu za sumu uvedenú 
v znaleckom posudku. Informoval, že sumy stanovené znaleckými posudkami vychádzajú
radovo viac o 20 – 30 % oproti reálnej sume posudzovanej nehnuteľnosti. Bol názoru, že mesto
mohlo tribúnu kúpiť aj o 100 000 € lacnejšie.
Bol názoru, že investor je v časovom sklze a fabriku do  roka neotvorí, nakoľko ešte nemá 
v priestore vybudovanú ani provizórnu cestu. Bol presvedčený, že firma celý 7-hektárový
pozemok nevyužije a väčšinu predá drahšie ako kúpila.  
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Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, sa stotožnil so všetkými vyjadreniami, ktoré zazneli 
v súvislosti s naplnením kapitálových príjmov rozpočtu mesta Čadca, najmä vo vzťahu 
k rizikám. 
Informoval, že na zasadnutí Finančnej komisie zaznel návrh na vypracovanie odhadu ceny
predávaných nehnuteľností, keďže ide o navrhovaný príjem do mestského rozpočtu a členovia
komisie nemali informáciu o ich reálnej hodnote.  
Vyjadril vďaku za vyčlenenie sumy na rekonštrukciu hokejbalového ihriska a bol názoru, že
keby mal mestský futbal také zázemie a ihrisko ako hokejbal, ani na futbalovom ihrisku by nik
nešportoval. Uviedol, že Čadca ako okresné mesto musí počítať s tým, že možno v každom tíme,
a nielen hokejbalovom, je rovnaký počet Čadčanov a „mimočadčanov“, no nestotožnil sa 
s vyjadrením, že hokejbal hráva viac Kysučanov ako Čadčanov. Vyjadril potešenie z podpory,
ktorú mestský hokejbal dostane a bol názoru, že nový hokejbalový štadión do okresného mesta
skutočne patrí. 
Ďalej vyjadril vďaku za vyčlenenie sumy 12 000 € v rozpočte cez MPS Čadca na výstavbu
športoviska nad obchodným domom Lidl a bol názoru, že sa jedná o veľmi dobrú investíciu,
nakoľko v tejto časti sídliska Kýčerka obdobné športovisko chýba, jedno multifunkčné ihrisko
sa síce nad ZŠ J. A. Komenského nachádza, no dnes už je v dezolátnom stave.
Ocenil navýšenie finančnej podpory športu a športovým klubom na sumu 120 000 € a uviedol,
že suma možno nie je najideálnejšia, ale určite ide o výrazný posun v porovnaní s podporou
športu minulých rokov.

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, uviedol, že Príloha č. 1 – 04 – Ekonomická oblasť
predloženého materiálu zahŕňa položku „Cintorínske služby“ v sume 50 000 €  a dotazoval sa,
či bude časť finančných prostriedkov použitá aj na údržbu cintorína v prímestskej časti Čadca-
Horelica. Poznamenal, že spoločne s poslancom Mariánom Kubalom na stav cintorína
dlhodobo upozorňujú.   
Upriamil pozornosť k položke v časti materiálu 06 – Bývanie a občianska vybavenosť – Kód
zdr. 41 – Elektrická energia – verejné osvetlenie, v súvislosti s ktorou sa dotazoval, či bude
časť financií vyčlenená na rekonštrukciu starých podper, ktoré boli vplyvom silného vetra
poškodené. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, že návrh rozpočtu zahŕňa veľké veci a výhrady
možno mať hlavne voči číselnému vyjadreniu kapitálových príjmov, ktoré je odvážne, no tak,
ako snahou poslancov je presadenie svojich návrhov do rozpočtu mesta, úlohou vedenia mesta
je zabezpečenie plnenia kapitálových príjmov. Požiadal prítomných poslancov o podporu
predloženého návrhu najmä kvôli tým významným položkám, akými sú, okrem iných, aj
zveľaďovanie sídlisk a rekonštrukcie ich ciest.

Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ, uviedol, že nechce výrazne kritizovať predložený
návrh rozpočtu, no vyjadril súhlas so slovami niektorých poslancov vo veci príjmov z predaja
nehnuteľností. Uviedol, že v prípade predaja bude, samozrejme, vyhlásená verejná súťaž,
ktorej by však mala predchádzať diskusia, či má mesto vôbec záujem spomínané nehnuteľnosti
predať a či je ich predaj potrebný. Vyjadril svoj nesúhlas s predajom bytového domu 
na Moyzesovej ulici a podporil návrh rekonštrukcie budovy tak, aby slúžila občanom a aby
bola budova vizitkou mesta, nie súkromného investora. Bol názoru, že zahrnutie týchto
položiek do rozpočtu mesta je predčasné. 
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Uviedol, že bude rád, ak sa bude priemyselný park využívať, no podotkol, že cena, za ktorú bol
predaný je smiešna. Bol názoru, že investor na kúpe pozemkov mnohonásobne zarobí ich
následným predajom.
Vyjadril svoj súhlas s rozvojom športu, napriek tomu bol názoru, že by bolo vhodné najprv
rozpútať diskusiu o prioritách rekonštrukcie, a následne rekonštruovať.  

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, vyjadril podporu predaju budov, pretože chátrajú,
sú v katastrofálnom technickom stave a nie je si istý, či by malo mesto na ich rekonštrukciu
dostatok financií, resp. muselo by sa zadĺžiť. Informoval, že v budove na Moyzesovej ulici je
množstvo špiny a potkanov, steny objektov, vodovodné a kúrenárske potrubia sú do takej miery
rozbité a zničené mrazom, že budovy by bolo potrebné jedine zbúrať, zaujímavým by ostal len
pozemok.
Uviedol, že mesto má vo vlastníctve 2 športové haly, no podľa jeho názoru by si vystačilo 
s jednou a zaujímalo by ho, koľko poslancov by podporilo predaj jednej z hál za účelom
zveľadenia ostatných športovísk tak, aby sa mesto za ne nemuselo hanbiť. 
Vyzval ostatných poslancov, aby k rozpočtu pristupovali reálnejšie, pretože nie všetko sa dá
zrealizovať, cena bude možno iná, možno vyššia, všetko sa ukáže časom.

Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ, uviedol, že v minulosti bol súkromnému investorovi
predaný bytový dom na Májovej ulici, ktorý bol v obdobnom technickom stave ako bytový dom
na Moyzesovej ulici dnes. Informoval, že súkromný investor budovu zrekonštruoval a bol
názoru, že pokiaľ vo veci nie sú iné záujmy, mesto by to dokázalo tiež.
K predaju ostatných budov navrhol ako prvú diskusiu, až potom predaj a zahrnutie do rozpočtu
mesta. 
Bol názoru, že pre mesto by bolo výhodnejšie zrekonštruovať bytový dom, za ktorého predaj by
utŕžilo „len“ 1 200 000 €, než výstavba nového bytového domu.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
104/2017

K bodu 5)
N  ávrh   rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na roky 2018 - 2020

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

N  ávrh rozpočtu príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca na roky 2018 – 2020

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb Čadca na roky 2018 – 2020

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Dom kultúry v Čadci na roky 2018 - 2020

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
105/2017
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K bodu 6)
Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čadca č. 1/2015 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta
Čadca a na dieťa/žiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
106/2017

K bodu 7)
Návrh na zverenie majetku mesta Čadca do správy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Čadca od 1. 1. 2018

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
107/2017

K bodu 8)
Zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb
Čadca

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
108/2017

K bodu 9)
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
109/2017

K bodu 10)
Správa o     výsledkoch kontrolnej činnosti

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
110/2017
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K bodu 11)
Kúpa, predaj a     nájom nehnuteľností 

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

Materiál č. 1: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina
- odkúpenie pozemku Ulica športovcov – futbalový štadión

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

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, ocenil snahu mesta o kúpu pozemku pod futbalovým
ihriskom, tiež ocenil dohodnutú cenu pozemku a uviedol, že ide o dobrú vec, a v prípade, že
Sevak, a. s. zmluvu s mestom podpíše, kúpu pozemku ocenia do budúcna všetci obyvatelia
mesta Čadca.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil, že podpis zmluvy je vo všetkých
orgánoch Sevak-u, a. s. odsúhlasený, mesto musí zrealizovať úpravu druhého uznesenia,
ktorého pôvodné znenie nebolo jasné, aby mohol byť uskutočnený vklad do katastra. 

Mária Badurová, poslankyňa MZ, informovala, že svojím hlasom odkúpenie
nehnuteľnosti – pozemku zapísanom na LV č. 251 nepodporí. Uviedla, že je vlastníčkou
pozemku – parcely č. 4089 zapísanej na LV č. 251, ktorú nadobudla v dedičnom konaní v roku
1988 po svojom otcovi, ako dcéra pôvodného vlastníka p. Andreja Skotnického, na základe
dedičného konania a Rozhodnutia č. 1158/87. Uviedla, že v súlade so Zákonom č. 503/2003 Z.
z. a v zmysle tohto zákona požiadala v stanovenej lehote o reštitučný nárok. Informovala, že 
na základe jej nároku zo dňa 30. novembra 2004, dostala rozhodnutie, citovala: „História:
Pozemky boli Rozhodnutím Rady MNV v Čadci, Odbor výstavby a vodného hospodárstva 
č. 9087 z roku 1961 zo dňa 15. marca pre Vodovod v Čadci v kat. úz. Čadca, boli vyvlastnené.“
Ďalej uviedla, že na základe tohto rozhodnutia mala byť občanom vyplatená finančná náhrada
v hodnote 1,60 Sk/m², avšak z dôvodu podania odvolaní zo strany občanov voči nízkej náhrade
došlo k úprave finančných náhrad navýšením o 0,40 Sk/m². Uviedla, že ďalšími rokovaniami
MNV v Čadci zo dňa 15. októbra 1962, Odbor výstavby a vodného hospodárstva č. 4875 z roku
1962, nakoľko táto finančná náhrada uvádzaná v predmetných vyvlastňovacích rozhodnutiach
nebola vyplatená pôvodným vlastníkom, boli pozemky vzaté do užívania, vzniklo ochranné
pásmo a stavba Vodáreň, ale listy vlastníctva neboli pôvodným vlastníkom porušené, ostali
zapísané na katastri tak, ako predtým. Ďalej informovala, že pôvodný vlastníci mali v rukách
listy vlastníctva, ale užívateľmi pozemku boli podľa rozhodnutí mesto Čadca alebo Vodovod.
Neskôr vznikol umelo vykonštruovaný LV č. 251 a mesto nedalo v tom čase občanom žiadne
vyrozumenie. Zdôraznila, že vedome a dobrovoľne porušili všetky morálne zásady a bola
názoru, že pôvodným vlastníkom pozemky ukradli. Uviedla, že Sevak, a. s. za predmetné
pozemky nezaplatil ani halier a navrhla, aby ich mestu dal tak, ako ich dostal, za symbolickú
sumu. Bola názoru, že predajom pozemkov sa Sevak, a. s. bezdôvodne obohatí, nakoľko
pôvodným majiteľom pozemkov nevyplatil žiadne finančné náhrady. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že chápe vystúpenie poslankyne
Márie Badurovej, no mesto Čadca vo veci nepochybilo a nenesie zodpovednosť za bôľ občanov
spôsobený vyvlastňovaním pozemkov. Uviedol, že keby Sevak, a. s. pozemky ponúkal 
za symbolickú sumu, každý primátor by sa ich tak snažil získať. Poznamenal, že ide o skutočne
dobrú vec pre mesto a nevidí dôvod, aby poslankyňa Mária Badurová za predložený materiál
nehlasovala.                        

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
111/2017
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K bodu 18)
Rôzne

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, informoval o dezolátnom technickom stave cestnej
komunikácie v prímestskej časti Čadca-Milošová-Megoňky v smere na Korcháň a požiadal
riaditeľa MPS Čadca Ing. Petra Lariša a vedenie mesta o provizórne zasypanie suťou 
a o zaasfaltovanie na jar 2018. 
Zaželal prítomným šťastné a veselé vianočné sviatky.

Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ, zaželal prítomným veselé Vianoce a šťastný nový rok
2018.

Marián Kubala, poslanec MZ, opakovane žiadal o odstránenie diery s rozmermi 20 cm
x 70 cm a hĺbkou 30 – 35 cm v prímestskej časti Čadca-Horelica neďaleko zastávky OSP. 
  Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, že ide o štátnu komunikáciu 
v správe SSC. Uviedol, že mesto bude SSC o požiadavke opakovane informovať.

 Marián Kubala, poslanec MZ, ďalej informoval o dezolátnom technickom stave
zrkadla umiestneného na Ul. A. Hlinku a žiadal o zmenu značenia. 
Uviedol, že 3. rok komunikuje spoločne s pracovníkmi stavebného oddelenia so SSC vo veci
vyčistenia kanalizácie pri škole v prímestskej časti Čadca-Horelica, kde 3 roky neustále
vyviera voda a požiadal mesto o pomoc. 

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, poznamenal, že okrem športovísk spomínaných 
v bode č. 4 - Návrh rozpočtu mesta Čadca na roky 2018 – 2020 mesto vybudovalo ďalšie
krásne športovisko pre širokú verejnosť, akým je Mestské kúpalisko Čadca. Informoval, že
rozpočet zahŕňa realizáciu veľkých vecí, na ktoré sa môžu obyvatelia mesta tešiť, ako
napríklad rekonštrukciu ciest na sídliskách a rekonštrukciu detských ihrísk. 
Do budúcna navrhol skultúrnenie centrálnej mestskej zóny od budovy mestského úradu smerom
k malej železničnej zastávke, či komunikáciu na Hviezdoslavovej ulici v okolí Tatra klubu. 
Informoval o zlej viditeľnosti na výjazde z Kukučínovej ulice na Malý obchvat a žiadal 
o umiestnenie zrkadla v priestore križovatky. 
Zaželal prítomným pokojné vianočné sviatky a šťastný nový rok.

Vladimír Malík, poslanec MZ, opakovane žiadal o umiestnenie zábradlia pozdĺž
chodníka vedúceho od bloku 9 ku kostolu na sídlisku Kýčerka.
Vyjadril vďaku vedeniu MPS Čadca za razantné začatie rekonštrukcie fitnes centra 
v priestoroch plavárne a za poskytnutie možnosti byť pri tom.

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, uviedol, že do Mestského operačného plánu zimnej
údržby boli doplnené 2 ulice s dopravným značením „Zákaz státia“ a opakovane žiadal 
o inštaláciu dopravného značenia. 

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, informoval, že na niekoľkých predošlých
zasadnutiach MZ opakovane upozorňoval na úpravu harmonogramu  autobusu č. 3 zo sídliska
Kýčerka. Uviedol, že jeho žiadosť podporili aj poslanci Vladimír Malík, Ing. Ján Drobil 
a poslankyňa Mgr. Miroslava Mináriková, no i napriek tomu sú medzi premávajúcimi
autobusmi dvojhodinové rozostupy. 
Vyjadril vďaku riaditeľovi MPS Čadca Ing. Petrovi Larišovi za promptné a ústretové
vybavovanie všetkých jeho požiadaviek.  
Zaželal prítomným šťastné Vianoce a nový rok 2018. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že v blízkej budúcnosti mesto Čadca
čaká mnoho investícií a kvalitných europrojektov. 
Zaželal prítomným šťastné a pokojné vianočné sviatky a všetko najlepšie v novom roku 2018. 

11



K bodu 19)
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                   Ing. František  P r í v a r a 
               I. overovateľ                           II. overovateľ

Zapísala: Veronika Mariňáková 
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	R o k o v a n i e
	8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca.
	Konštatoval, 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 25 poslancov, takže MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať.


