
 

Z á p i s n i c a

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 15. marca 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,  veliteľ  DHZ  Čadca,  riaditeľka  VZS,
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
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. - poslanec MZ
JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.     - zástupca primátora mesta  Čadca                                     
JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD. - poslanec MZ
JUDr. Jozef Pajer - poslanec MZ
Mgr. Jaroslav Klus - poslanec MZ
Ing. Peter Lariš - poslanec MZ
RNDr. Anna Belousovová - poslankyňa MZ
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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)    Informatívna správa o činnosti DHZ mesta Čadca za rok 2018
(3)    Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2018
(4)    Návrh na odvolanie riaditeľa  príspevkovej organizácie Dombyt  Čadca a návrh na
        vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Dombyt Čadca  
(5)    Návrh na doplnenie člena  do komisie výstavby, územného plánovania a
         investičných činnosti Mestského zastupiteľstva v Čadci
(6)    Informatívna správa k výsledkom kontroly NKÚ SR – Oprava a modernizácia
        verejného osvetlenia miest a obcí z pohľadu výkonnosti v meste Čadca
(7)    Informatívna správa o  vykonanej VI. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok  2018
(8)    Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkových organizácií Mesta
        Čadca-Mestský podnik služieb Čadca a Dom kultúry Čadca
(9)    Inventarizácia majetku Mesta Čadca k 31.12. 2018 
(10)  Inventarizácia majetku Mesta Čadca  v správe príspevkových organizácií Mesta 
        Čadca k  31.12. 2018
(11)  Inventarizácia majetku Mesta Čadca v správe rozpočtových organizácií  Mesta   
        Čadca k 31.12. 2018
(12)  Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností
(13)  Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte v rámci Fondu malých
        projektov  Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.
        Predloženie žiadosti  o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondov
        malých projektov  v rámci Operačného programu  Interreg V-A Slovenská
        republika - Česká republika pre projekt : So seniormi od Ostravy po Čadcu
(14)  Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte v rámci Fondu malých projektov 
        Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. Predloženie žiadosti  
        o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondov  malých projektov  v rámci
        Operačného programu  Interreg V-A Slovenská  republika - Česká republika pre projekt :
         Spoznajme sa navzájom
(15)  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
(16)  Správa o výsledkoch kontroly
(17)  Rôzne
(18)  Záver

2



 

R o k o v a n i e

3.  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: Ing. Rudolfa Cypricha a Jozefa Kupku, poslancov
MZ Čadca.

Do  návrhovej  komisie  navrhol:  Mgr.  Xéniu  Šurhaňákovú  a  JUDr.  PhDr.  Petra
Strapáča, PhD., poslancov MZ Čadca. 

Vedením zápisnice poveril  Danielu Grochalovú, pracovníčku MsÚ Čadca.        

K bodu 1)
Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, 
návrhovej  komisie,  overovateľov,  pracovného  predsedníctva  a     určenie  zapisovateľa
zápisnice

Overovatelia: Ing. Rudolf Cyprich
Jozef Kupka

Návrhová komisia:  Mgr. Xénia Šurhaňáková
                                               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
Mgr. Xénia Šurhaňáková, poslankyňa MZ

                                        
JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, žiadal program rokovania doplniť o dva body:

1/ Návrh na rekonštrukciu premostenia v Čadci, Rieke, časť Beľajka. Most je v havarijnom 
stave. /Neschválené/.
2/ Návrh na položenie asfaltu na komunikáciu v Čadci u Ščureho. Ide o panelovú cestu, ktorá 
je rokmi užívania zničená. Žiadal podporu poslancov, nakoľko na tieto okrajové časti mesta sa 
zabúda. /Neschválené/.
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RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, žiadala bod o kúpe a predaji pozemkov 
doplniť o bod: Odstránenie kvetinového predajného stánku na Námestí slobody pred OD 
Družba, ktorý tam bol premiestnený. Ing. František Ščury, vedúci oddelenia MsÚ Čadca, ju 
informoval, že tento stánok tam je nelegálne a nie sú vyjasnené zmluvné vzťahy. Aj na podnet 
občanov by poslanci mali zaujať stanovisko, lebo odhliadnuc od estetického hľadiska, je to 
precedens, aby si v meste každý robil, čo chce.

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, k požiadavkám poslanca JUDr. Jozefa Pajera 
poznamenal, že mesto intenzívne pracuje na projektovej dokumentácii na mostoch do osady 
Beľajka a  Rebroša, akcie budú zahrnuté do návrhu rozpočtu, teraz by sa to zbytočne prijímalo.
Čo sa týka kvetinového stánku, rieši sa situácia s vedúcim výstavby a aj s majiteľom stánku. 
Tiež sa rieši, ako premiestnime stánok na miesto, ktorý mesto majiteľovi navrhlo a s ktorým 
súhlasí. Snažíme sa pomáhať podnikateľom, ale aj chrániť záujmy mesta a jeho občanov.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 15/2019

K bodu 2)
Informatívna správa   o činnosti DHZ mesta Čadca za rok 2018

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
V  diskusii  kpt.  Ladislav  Oravec,  veliteľ  DHZ mesta  Čadca,  ako  predkladateľ  bodu

požiadal o pomoc pri zakúpení auta, nakoľko AVIA im slúži od roku 1981 a jej oprava by bola
nerentabilná. Tiež požiadal o garáž, nakoľko dostali vozík určený na povodne a parkujú ho až
na ihrisku v garáži. V tomto roku majú hasiči  dostať 500 vozidiel  značky IVECO. Pôjde o
dotáciu z MV SR, o auto požiadali, ale žiadajú o pomoc aj mesto.

Mgr.  Jaroslav  Klus,  poslanec  MZ,  požiadal  prítomných  o podporu žiadosti  veliteľa
DHZ.  Zariadenie, ktoré potrebujú k zásahu, nemajú ako dopraviť.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, sa opýtala, či sa v rozpočte mesta ráta s
touto pomocou pre DHZ, lebo je kuriozitou, keď zariadenie k požiaru nemajú ako dopraviť.

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, že jednal s riaditeľmi hasičov na
okresnej aj krajskej úrovni a tiež aj s prezidentom HZ. V meste Čadca sa konajú hlavné TOP
súťaže na Slovensku a verí, že prísľub máme.

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora Mesta Čadca, v mene poslaneckého klubu ako aj
v mene vedenia mesta poďakoval za činnosť v roku 2018, vykonali veľa dobrej práce či už pri
živelných pohromách alebo ďalších udalostiach, na ktoré boli v rámci nášho mesta nasadení.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 16/2019
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K bodu 3)
Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2018

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
V diskusii Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora Mesta Čadca, za poslanecký klub ako

aj za vedenie mesta poďakoval náčelníkovi a členom MP za činnosť v roku 2018.
Ing.  Peter  Lariš,  poslanec  MZ,  tiež  poďakoval  MP  za  činnosť  a  hlavne  dobrú

spoluprácu  s  MPS  v  roku  2018.  Aj  napriek  tomu,  že  nemajú  naplnený  stav  členov  MP,
odvádzajú dobrú prácu. MPS s nimi veľmi úzko spolupracuje a veľmi často im pomáhajú pri
činnostiach  ako  je  zvoz  odpadu,  zimná  údržba,  ktorej  bránia  nezodpovední  vodiči  a  tiež
pomáhali pre zmene značenia, keď sa robili nové cesty a nové parkovacie miesta. Pýtal sa, v
akom stave je napojenie na jestvujúci kamerový systém na Ul. Chalupkovej, aby MP mohla
priamo sledovať  činnosť  na tejto  dosť  problematickej  ulici,  hlavne čo sa týka  uskladnenia
odpadov, ktoré tam nemajú čo robiť. Veľmi by to pomohlo, keby sa tento kamerový systém
zrealizoval.

Mjr. Mgr. František Linet, náčelník MP Čadca, poznamenal, že už budúci týždeň by
mala prísť firma, ktorá túto techniku zabezpečuje. Spojili sa po MR s nimi a na 90 % to je
možné. Majú požiadavku o finančné prostriedky na rozšírenie kamerového systému.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  Mesta  Čadca,  vyzval  prítomných  pozrieť  si  kamerový
záznam z piatku a soboty, čo ľudia dokážu urobiť a ako ničia majetok mesta. Potom si ešte viac
budeme vážiť  prácu MP. Treba aj pomoc od štátnej polície,  ktorá by mohla intenzívnejšie
chrániť tak občanov,  ako aj majetok  mesta.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 17/2019

K bodu 4)
Návrh na odvolanie riaditeľa  príspevkovej organizácie Dombyt  Čadca a návrh na
vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Dombyt Čadca    

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
Ing.  Milan  Gura,  primátor  Mesta  Čadca,  poznamenal,  že  s  riaditeľom  Jánom

Kantoríkom sa stretol ešte pred komunálnymi voľbami v roku 2018 a vzhľadom na to, akú
prácu odvádza, mu sám navrhol, že ukončí svoje pôsobenie v tejto funkcii. Riaditeľ doručil list,
že sa vzdáva funkcie a preto vznikol tento návrh. Poďakoval mu za jeho dlhoročné pôsobenie,
spolupráca bola vždy výborná, excelentná, plná nápadov a riešení a pevne verím, že aj po
dnešku budú spolupracovať nielen ako ľudia, ale aj na odbornej úrovni, ktorú si nesmierne
váži.

JUDr.  Ing.  Jozef  Vražel,  PhD.,  poslanec  MZ, poznamenal,  že  materiál  nemajú,  ale
dopočul sa, že sa riaditeľ Dombytu dnešným dňom vzdal funkcie riaditeľa. Pozrel si uznesenie
a  chcel  by  nadviazať  na  systém  našich  príspevkových  organizácií.  Jedná  sa  o  ďalšiu
príspevkovú organizáciu, v ktorej vzniká chaos a uznesenie, ktoré máme pred sebou, sa v tomto
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znení  nedá  prijať,  pretože  jednoznačne  v  pracovno-právnych  vzťahoch  menovaním  vzniká
určitý pracovný vzťah a nie je možná retroaktivita. Je to nezákonné a je to pokutované v tomto
prípade inšpektorátom práce. Chce sa odborne pozrieť na to, aby veci boli na pravej miere tak,
aby v budúcnosti nedošlo k prehratým pracovno-právnym vzťahom, ktoré stoja veľa finančných
prostriedkov,  aby nedošlo k prehratým súdnym sporom v dôsledku uzatvárania obchodných
zmlúv v organizáciách MPS a Dombyt.  V MPS  z hľadiska pracovného práva je obrovský
neporiadok. Kto je riaditeľom MPS? On si nemyslí, že štatutárom MPS je Pavol Latka, myslí
si, že je to stále poslanec Ing. Peter Lariš. Splnil si všetky zákonné povinnosti, je legitímnym
poslancom, neurobil žiaden krok, ktorý by mu bránil vykonávať poslanecký mandát, do 26. 12.
2018 si splnil povinnosť a zosúladil  svoje postavenie a teda nezlučiteľnosť funkcie poslanca a
riaditeľa MPS. Aj toto súvisí s predloženým bodom, lebo sa to týka viac poslancov ako vedenia
mesta.  Kedy riaditeľovi zanikol mandát, kedy sa vzdal funkcie, kedy bolo prvé MZ? Na toto
bude reagovať zástupca primátora, lebo vie, o čom hovorím. Kedy poslanci prijali uznesenie o
jeho vzdaní alebo kedy mu to dovolil  zákon a zákon mu to ešte do dnešného dňa nedovolil
vzdať sa, ešte neubehla lehota. Podľa jeho právneho názoru legitímnym riaditeľom MPS je Ing.
Peter  Lariš.  Kto  v  MPS  podpisuje  pracovno-právne  vzťahy?  Spočíva  jeho  pomer  alebo
nespočíva? Ing. Lariš pracuje v MPS, jazdí na riaditeľskom aute, tak si je vedomý, že je stále
riaditeľom. Dáva na zreteľ odborným pracovníkom a bol by rád, keby sa zástupca primátora
prihlásil k jeho vystúpeniu a ozrejmil, či sú tam pochybnosti alebo nie, alebo tam máme právnu
istotu. Ak podnik vyhlási nejakú súťaž a o 5 rokov napadnú štatutára, bude podpis platný alebo
neplatný? Dnes ideme menovať novú riaditeľku Dombytu Čadca. Ak tam nastávajúca pani
riaditeľka  nepracuje,  bude  zápis,  ktorý  podpíšu  overovatelia,  bude  uznesenie,  ale  bude
právoplatné,  alebo  účtovníčky  za  dnešný  deň  dajú  plat  obom  riaditeľom  /odvolanie  aj
menovanie dňom 15. 03. 2019/? Deň predtým musí určité kroky urobiť aj účtovníctvo a ďalší,
ktorí majú povinnosť minimálne deň vopred nahlásiť náležitosti poisťovniam. Navrhol, aby sa
riaditeľ postavil a povedal, že sa vzdáva k 31. 03. 2019 a nová riaditeľka sa k tomu súhlasne
vyjadrí. A ak nechce mať prerušený pracovný pomer, bude riaditeľkou od zajtra.

Mgr.  Marcel  Šulo,  zástupca  primátora  Mesta  Čadca,  poznamenal,  že  s  určitými
vyjadreniami pána poslanca sa stotožňuje, ale na niektoré má iný právny názor. Poznamenal,
že ide asi o administratívnu chybu v materiáli, ktorá vznikla pri jeho príprave. Dal návrh na
zmenu uznesenia, a teda že nová riaditeľka Dombytu Čadca bude vymenovaná do funkcie dňom
16. 03. 2019.

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, poznamenal, že z pohľadu odvodov, ale aj
z logického pohľadu, keď sa niekto vzdá, mal by sa vzdať k 14. 3., teda deň vopred a k 15. 3. je
ďalší menovaný. Jedine MZ môže schváliť menovanie riaditeľa organizácie v našej pôsobnosti.
Takýto je postup. Bez MZ môže primátor poveriť najviac na 0,5 roka. Kvôli právnej čistote tam
treba dať jeden deň, treba odovzdať funkciu, ďalej sú tam účtovné veci, odovzdanie hmotného
či nehmotného majetku. Aj preto je dobré mať na to zopár dní. V samosprávach býva výberové
konanie. Je to na zváženie, že cez výberové konanie to bude dobré tak pre uchádzača, ako aj
pre  MZ. Nie  je  za to,  aby  sa  bezhlavo navyšovali  mzdové  prostriedky  na miesta  v  našich
organizáciách, lebo to pôjde na úkor rozvoja mesta.

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, poznamenal, že funkcie riaditeľa sa vzdal k určitému
dňu. Túto povinnosť si splnil. Čo sa týka odvodových povinností, v MPS je to vyriešené a čo sa
týka  menovania  jeho  zástupcu,  podľa  zákona  môže  byť  poverený  riaditeľ  príspevkovej
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organizácie na nejakú dobu. A to bolo splnené. Čo sa týka auta, má 14 rokov, nemusí sa v ňom
voziť.

JUDr.  Ing.  Jozef  Vražel,  PhD.,  poslanec  MZ,  poznamenal,  že  pracovný  pomer
nespočíva. Ako bývalý riaditeľ ste skončil pracovný pomer, ale nejaký pracovný pomer v tejto
organizácii máte. Primátor mesta môže poveriť nielen na 6 mesiacov, ale aj opakovane. Opýtal
sa, či poveril pána Latku na voľné pracovné miesto na uvoľnenú funkciu riaditeľa. Tri mesiace
je naďalej konateľom MPS, pokiaľ si nevyrieši záležitosti. Prijali sme takéto rozhodnutie, že
sme rešpektovali  vzdanie sa ku dňu vzdania sa,  alebo sme určili  termín alebo zákon Vám
umožnil odísť v nejakom termíne aj napriek tomu, že v tomto prípade je legislatíva deravá a je
tam určitý problém. Prečo neprijmeme uznesenie o vzdaní sa? Chceme v tomto meste robiť
normálne, lebo  mesto prehralo obrovské finančné prostriedky v pracovno-právnych vzťahoch
a ešte to nie je doriešené. Pavol Latka je jeden z tých, ktorý je nenahraditeľný. Môžu sa nájsť
špekulanti právne „dobre podkutí“ a zasa si zarobia na meste.

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, že menovanie riaditeľa podľa
zákona prebehne koncom apríla, zatiaľ má poverenie Pavol Latka.

JUDr.  Jozef  Pajer,  poslanec  MZ,  poznamenal,  že  je  nespravodlivé  voči  ostatným
potenciálnym kandidátom, ktorí by mali o túto funkciu záujem, že nie je vyhlásené výberové
konanie. Týmto spôsobom obsadzovať funkcie mesta je nedôstojné a nemorálne, vytýkalo sa to
vedeniu a zasa  je to tu. Malo byť výberové konanie, z ktorého by vyšiel najlepší kandidát a nie
z politických hier. Čo sa týka terajšieho riaditeľa Dombytu, odovzdal organizácii kus svojho
života a za toto by mu chcel poďakovať. Stretával sa s ním aj vo svojej praxi, riešili spoločné
záležitosti a bolo  by aj v poriadku,  že ak sa niekto odvoláva, mal by mať priestor odovzdať
veci svojmu nástupcovi.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, poznamenala, že očakávala, že mesto bude
postupovať ináč, že na takéto miesta bude vypísané výberové konanie. Na základe čoho bolo
toto miesto obsadené alebo bola navrhnutá pani Jantulíková, kto ju vybral a na základe akých
kvalít? Nastupujúcu riaditeľku vôbec nepozná, pred sebou majú len jeden papier a na základe
toho majú hlasovať. Pozná ju akurát z predvolebných plagátov Novej Čadce. Ak toto má byť
nový štýl práce Novej Čadce, tak jej to pripadá z doby veľmi starej. Očakávala, že sa pani
Jantulíková,  ako bolo dobrým zvykom, predstaví,  aj  keď nevzišla z výberového konania,  že
povie  nejakú  koncepciu,  predstavu  o  vedení  podniku.  Chcela  sa  jej  opýtať,  či  nebude
zamestnávať poslancov v rámci tejto mestskej organizácie. Sú to závažné veci a my sa nemáme
ani  koho  opýtať.  Chcete,  aby  sme  hlasovali  na  základe  nejakého  papiera  a  zákulisných
politických dohôd. Je nedôstojné týmto spôsobom obsadzovať takúto významnú funkciu. Táto
organizácia má dopad na každodenný život obrovskej väčšiny občanov mesta Čadca.

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora Mesta Čadca, poznamenal, že pani Jantulíková
je 20 rokov zamestnaná na MsÚ a je známa aj svojimi odbornými znalosťami, má vzdelanie aj
riadiacu prax.  Nepamätá si, že by sa miesta v týchto organizáciách obsadzovali na základe
výberového konania a myslí si, že ani zákon túto povinnosť neukladá. S lepším životopisom a
lepšími odbornými znalosťami by v  meste  a vôbec medzi  zamestnancami mesta ani  nikoho
nenašli. V závere poďakoval pánovi Kantoríkovi za dlhoročnú činnosť v tomto meste, odviedol
veľa dobrej práce a v ťažkých podmienkach, s ktorými museli naše príspevkové organizácie
zápasiť, najmä s nedostatkom finančných prostriedkov,  bojoval  za túto organizáciu.  Novej

7



 

riaditeľke bude svoje odborné skúsenosti odovzdávať nie hodinu, ani deň, ale jeho potenciál sa
bude využívať aj do budúcnosti.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, sa opýtala, či je pani Jantulíková prítomná,
či by sa postavila k mikrofónu a zodpovedala na pár otázok.

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, poďakoval  Jánovi Kantoríkovi za jeho dlhoročnú
prácu v prospech mesta, jeho práca je doslovne viditeľná a je vidieť, že je to veľký odborník a
bolo by dobré, keby svoje skúsenosti odovzdal novej riaditeľke. Keďže, ako sa dozvedel, pani
Jantulíková je prítomná,   chcel by sa opýtať, akú má koncepciu s týmto gigantom, ktorý sa
stará o tisícky ľudí v meste, aký má zámer a čo mieni urobiť v prospech nášho mesta a jeho
obyvateľov.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, reagoval na  poslanca Vražela, vo
veľa  veciach  má  pravdu.  Čo  sa  týka  poslanca  Lariša,  par.  25,  ods.  2  písm.  h/  zákona  o
obecnom zriadení hovorí, že poslanec, ak je zvolený, má povinnosť urobiť právny úkon. Ide o
jednostranný  právny  úkon,  on  si   splnil  svoju  povinnosť,  vzdal  sa  funkcie.  Zákon  ďalej
nehovorí, či to má MZ nejakým spôsobom zobrať na vedomie alebo prerokovať. Nesúhlasí s
názorom poslanca Vražela,  že  mu mandát  zanikol.  Jemu mandát  nezanikol,  je  to  všetko  v
poriadku. Poďakoval sa pánovi Kantoríkovi, s ktorým spolupracoval dávno predtým, než sa
stal poslancom, je to odborne fundovaný človek, ktorý si zaslúži náš obdiv. Veľmi si ho váži a
aj napriek tomu, že urobil tento úkon, verí, že ich cesty sa nerozídu a aj v odborných témach
bude prínosom. Zažil niekoľkých primátorov a aj to svedčí o tom, že odborne bol zdatný a
organizáciu viedol veľmi dobre, za čo mu prejavuje obdiv a vďaku.

JUDr. Ing. Jozef Vražel, poslanec MZ, k zástupcovi primátora Strapáčovi poznamenal,
že on sa nevyslovil, že poslanec Lariš je nezákonne poslancom. On si svoje povinnosti splnil.
Ale  dal inú otázku a to,  kedy mu skončí funkcia riaditeľa? To už nie je jeho problém, ale
problém  poslancov.  Uznesenie  k  riaditeľovi,  nie  k  poslancovi,  malo  byť,  stačilo,  že  bolo
zaradené do programu a neuskutočnilo sa, či skončí riaditeľovanie ak prijmeme uznesenie do
určitej doby alebo mu skončí funkcia riaditeľa zo zákona. V tomto prípade je tu právna diera.
Takže podľa názoru judikatúry by mal byť ešte do 90 dní riadnym riaditeľom a potom mu  to
zanikne automaticky. Alebo prijmeme uznesenie a skončí vtedy, kedy uznesenie prijmeme.

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, predniesol pozmeňujúci návrh uznesenia k
prejednávanému bodu.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 18/2019

K bodu 5)
Návrh  na  doplnenie  člena   do  komisie  výstavby,  územného  plánovania  a   investičných
činnosti Mestského zastupiteľstva v Čadci

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  sa  opýtala,  čím  je  tak  významný  pán

Haluška, aké zásluhy má pre mesto, kto za ním stojí, keďže dostal prednosť a navrhujú ho za
člena komisie pred šiestimi poslancami, ktorí doteraz nie sú zaradení do žiadnej z komisií pri
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MZ Čadca. Ing. Haluška bol vo vedení sprivatizovaného podniku TATRA, ktorý bol následne
privedený do takého stavu, že tisícky zamestnancov prišli o prácu a na mieste podniku, ktorý aj
on po privatizácii viedol, stojí teraz obchodné centrum. Z akých dôvodov tento človek dostal
prednosť  pred  riadne  zvolenými  poslancami,  za  ktorými  stoja  občania  Čadce?  Poslala
primátorovi e-mail,  kde uviedla,  v ktorých komisiách majú záujem pracovať. Jeho odpoveď
bola taká, že nie sú zaradení do žiadnej komisie a ani do žiadnej školskej rady. Poslanci, ktorí
dostali mandát od občanov, sú z možností pracovať v komisiách vylúčení.

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal,  že ponúkol prácu v komisiách
každému poslancovi, každému politickému klubu, aby dokázali spolu riadiť mesto Čadca a aby
ho posunuli ďalej. Nepredložili žiaden návrh, ale stále túto možnosť majú. Primátorom je 8
rokov  a  prizval  k  spolupráci  všetkých,  ktorí  majú  o  tvrdú  robotu  záujem.  Mesto  za
predchádzajúceho vedenia prišlo o pozemky na Matičnom námestí.

Ing.  Marián  Hlaváč,  MBA,  poslanec  MZ,  poznamenal   ,  že  ho  tiež  mrzí,  že  sa  tu
ignoruje zoznam šiestich poslancov, ktorý dali pánovi Šulovi, boli tam napísaní poslanci Pajer,
Duraj a ďalší vôbec sa to nikde neprejavilo.

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, opäť poznamenal, že nedali žiaden návrh.
JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ,  poznamenal, že sa mu zdá scestné napádať, že bývalé

vedenie prišlo o Matičné námestie, keď terajšie vedenie stratilo pozemky ako sú verejné WC a
ďalšie.  Zamenili  ich za podiely,  ktoré nemajú žiadnu hodnotu a ešte chcel aj 60 000 EUR
pánovi, ktorý to zamieňal. Nebol to jediný obchod, ktorý takto prebiehal. A teraz bude tvrdiť, že
chce zachrániť Matičné námestie?

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, vyzval poslanca Pajera, aby si klikol Google a
kataster, či mesto zamieňalo nejaké pozemky. Nezamieňalo.

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, opýtal sa, ako môže byť do jednej z najdôležitejších
komisií mesta navrhnutý Ing. Haluška, keď do tej istej komisie nemohli byť zvolení poslanci
Pajer a Hlaváč. Zoznam odovzdali Mgr. Urbaníkovi z Novej Čadce, takže ho mali, nemôžu sa
vyhovárať a teda bol presvedčený o tom, že to dostane aj vedenie mesta. Keď sa rozprával s
JUDr. Strapáčom, tak aj on vedel o niektorých návrhoch, napr. aj o tom, že chcel pracovať v
komisii školstva a v komisii mládeže a športu, takže odkiaľsi to vedieť musel a teda to znamená,
že návrhy, ktoré dali, existujú. Je to preňho sklamanie a to majú teraz chodiť prosiť, aby ich
dali do nejakej komisie? Osem poslancov z Novej Čadce rozhodlo, že Belousovová, Vražel,
Pajer, Duraj, Hlaváč a Klus sa nesmú podieľať na ničom, čo sa v meste deje.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, poznamenal, že je rád, keď poslanec
Vražel niečo povie, lebo to má hlavu aj pätu, má to zmysel, ale posúva sa ďalej. Chce reagovať
na poslanca Klusa. Namiesto vyčerpaných diskusných príspevkov stačilo dať návrh a hlasovať
o ňom. Točíme sa dookola, rokovací poriadok všetci poznáme. Nezmyselne sa tu napádame a
stačilo  len povedať, kam chcete  ísť. Osobne inicioval  poslanca Pajera do školskej rady na
Podzávoze, chcel dať poslanca Klusa do školskej rady ZŠ na Žarci, pretože tam vykonával
dobrú prácu. Po telefonáte s ním sa dozvedel, že už telefonoval s poslancom Šulom a vzdal sa
miesta v školskej rade. Tak nehovorme polopravdy, a keď chcete byť v komisiách, dajme návrh
a rokujme o ňom. Netočme sa okolo niečoho, čo nemá žiaden výsledok.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 19/2019
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K bodu 6)
Informatívna správa k výsledkom kontroly  NKÚ SR – Oprava a modernizácia verejného
osvetlenia miest a obcí z pohľadu výkonnosti v meste Čadca

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
V  diskusii  RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  k  verejnému  osvetleniu

poznamenala, že po preštudovaní protokolu NKÚ neskúmal tú najpodstatnejšiu vec – nedal
stanovisko k tomu, či uzavreté zmluvy, ktoré sa týkajú rekonštrukcie verejného osvetlenia, sú
uzavreté zákonne alebo nie. V protokole to nikde nie je. Skúmal iba efektívnosť, či sa urobili
úspory  atď.  Občanom to  treba jasne  povedať.  Je  názoru,  že  by  bolo  potrebné,  aby  NKÚ,
prípadne iné orgány, preskúmali zákonnosť postupu mesta pri uzatváraní zmlúv. Situácia je
taká, že v Čadci sa urobila rekonštrukcia verejného osvetlenia, v malej Čadci, za 6 mil. EUR,
osvetlenie  je  mimoriadne poruchové,  je  horšie  po rekonštrukcii  ako  pred  ňou.  Občania  sú
nespokojní,  keď  sa  nesvieti,  a  keď  VO  svieti,  intenzita  osvetlenia  je  slabá.  To,  čo  NKÚ
kontroloval  a  o  čom  je  protokol,  je  pre  ňu  nepodstatné.  Podstatné  je,  ako  boli  zmluvy
uzatvorené, ako boli finančné toky, pretože si dovolí povedať, že takáto rekonštrukcia za také
peniaze veľmi „smrdí“. Nech sa pán primátor pozrie zo svojej kancelárie doľava, že pri ceste
ešte stoja staré kandelábre s odrezanými svetlami a v meste ich stojí ešte niekoľko, keď sa z ČR
prichádza do mesta, v strede mesta, … Treba sa zaoberať nie efektivitou z hľadiska energie, ale
efektívnosťou z hľadiska vynaložených finančných prostriedkov. A to by mal NKÚ skontrolovať,
hlavne toky verejných  financií.

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, reagoval na pani poslankyňu, že či si myslí, že
on napísal  NKÚ, aby prišli  skontrolovať  tieto  veci?  NKÚ vyhlásila  kontrolu na to,  čo oni
považovali za potrebné skontrolovať.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, že na stole máme kontrolu z NKÚ a na
tomto MZ už spochybňujeme NKÚ a nimi vykonanú kontrolu, robíme v podstate všetko, len aby
sa tu rečnilo. Môžme sa tu hádať, ale hádajme sa o fundovaných a reálnych veciach, nie o
veciach, ktoré my nevieme ovplyvniť. My si nemôžeme vyberať, čo bude NKÚ kontrolovať a
dokonca  sme  smutní  z  toho,  že  nám  nevytkol  žiadne  zásadné  pochybenia.  Zmluva  bola
uzatvorená pred siedmimi rokmi,  veľa z terajších poslancov tu v MZ ešte nesedelo a teraz
budeme otvárať tému, či bola platne alebo neplatne uzatvorená zmluva. Kde sme boli doteraz?
Bavme sa o veciach, ktoré treba do budúcna pre Čadcu riešiť. Pozrime sa na staré stĺpy, či sú
na pozemkoch mesta alebo nie, dajme ako poslanci podnet.  Nie je nič ľahšie, ako navštíviť
oddelenie výstavby, za vedením mesta a povedať, že máme veci, ktoré sa nám nepozdávajú, že
sú tu svietidlá, ktoré sú v zlom stave alebo ich treba odstrániť a poďme sa o tom rozprávať. Aj
my poslanci máme zodpovednosť za mesto a poďme to riešiť s vedúcimi oddelení. Nemusíme sa
tu hašteriť, mnoho vecí je riešiteľných, riešme ich.

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, poznamenal, že poslankyňa Belousovová
vystupovala k veci globálne, on chce vytknúť niektoré veci, ktoré ona spomenula. Nebol ticho,
tí ktorí tu boli, vedia, že k verejnému osvetleniu vystupoval paragraf od paragrafu, detail od
detailu. Ako poslancovi mu neboli predložené žiadne prílohy, o ktoré žiadal. Tvrdí, že verejné
osvetlenie  ide v režime bezdôvodného obohatenia.  Zmluva bola nezákonná a nebolo možné
prijať dodatok zmluve,  ktorá nebola podpísaná, uznesením MZ.  Nechce pridávať problémy
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mestu, ale tvrdí, že zasa tu je určitý veľký právny problém, ktorý tu nemusel byť. Potom pri
dodatku vystúpil a povedal: „Zrušme tú zmluvu, ktorú sme prijali pred tým zastupiteľstvom a
prijmime tento dodatok ako zmluvu, lebo ten dodatok je dobrý, ten už robili právnici.“ Nikto
ale nepočúval, veď je to v stave takom, ako to je. Je tu otázka hospodárnosti celého projektu.
Na  Matičnom  námestí  za  jeho  funkcie  ako  primátora  dali  nové  LED  svietidlá,  viacerých
druhov, aby sme vyskúšali, ktoré sú aké. Aby občania, zamestnanci a odborníci sa vyjadrili,
ktoré  LED  svietidlá  dáme.  Rovno  pred  jeho  balkónom  odmontovali  tie  nové  a  dali  tam
„šmejdy“, ktoré dnes máme.

JUDr. Jozef  Pajer,  poslanec  MZ, súhlasil  s  poslankyňou Belousovou s tým,  že  celá
rekonštrukcia verejného osvetlenia bola veľmi nešťastná. Sám za to hlasoval, ale keby sa to
dalo vrátiť, v žiadnom prípade by za to nehlasoval. Boli náznaky, že zmluva o budúcej zmluve
bol totálny „paškvil“, ktorý bol predložený aj poslancom a naďalej to pokračuje, ako povedal
aj  poslanec  Vražel,  nebola prevedená rekonštrukcia,  ale  náter  a ešte  ani ten nebol  riadne
urobený.  Za  tie  finančné  prostriedky  vymeniť  ani  nie  polovicu  stĺpov  a  možno  štvrtinu
rozvodov, to nás dobehne a minúť skoro 6 mil. EUR na takúto rekonštrukciu je hanbou. Je to aj
jeho hanba, keď za to zahlasoval, ale bola to veľká chyba. 

RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  k  zástupcovi  primátora  Strapáčovi
poznamenala, že nespochybňuje NKÚ, ani to, čo kontrolovali. Jednoducho skontrolovali niečo,
čo nemá dopad na to, aké problémy cítia s verejným osvetlením občania nášho mesta. NKÚ si
skontroluje  čo  chce,  ale  my  by  sme  kvôli  občanom  mesta  skôr  potrebovali  kontrolovať
zákonnosť  tých  zmlúv,  efektívnosť  vynaložených  finančných  prostriedkov,  pretože  6  mil.
rekonštrukcia, ktorá má sústavne poruchy,  že sú aj staré kandelábre, tak sa pýta ako laik a
občan, kde tých 6 mil. EUR je? Už minule upozornila, nech sa staré kandelábre dajú dole, aj
keď nie sú na pozemku mesta. Sú na to páky, mesto môže vyzvať majiteľa pozemku. Treba
chodiť po Čadci s otvorenými očami a môžu si mesto prejsť aj spolu. Občania sú nespokojní.
Tento protokol NKÚ nekontroloval to, čo by bolo pri verejnom osvetlení potrebné skontrolovať.

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, že čo sa týka vstupu do Čadce,
treba počkať, je tu D3, bude celá výmena osvetlenia, čo musí vykonať zhotoviteľ tejto diaľnice.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 20/2019

K bodu 7)
Informatívna správa o  vykonanej VI. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok  2018

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 21/2019
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K bodu 8)
Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkových organizácií Mesta   Čadca - Mestský
podnik služieb Čadca, Dom kultúry Čadca

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  
č. 22/2019

K bodu 9)
Inventarizácia majetku Mesta Čadca k 31. 12. 2018 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  
č. 23/2019

K bodu 10)
Inventarizácia majetku Mesta Čadca  v správe príspevkových organizácií Mesta 
Čadca k  31. 12. 2018

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
JUDr.  Ing.  Jozef  Vražel,  PhD.,  poslanec  MZ,  poďakoval  pánovi  Kantoríkovi  za

predložený materiál. 
Ján  Kantorík –  ako  bývalý  riaditeľ  Dombytu  Čadca  poďakoval   poslancom  za

spoluprácu za  roky, čo spolu pracovali a riešili problémy. Taktiež poďakoval vedeniu mesta za
veľmi dobrú spoluprácu,  poďakoval zamestnancom mesta a vedúcim oddelení MsÚ Čadca. Od
všetkých zaznel pre pána Jána Kantoríka dlhý potlesk. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, sa opýtala riaditeľky DK Čadca, pod DK
bola aj technika, ktorá sa týkala spoločnosti Decora, ktorá je v likvidácii, je to aj mestská s. r.
o.,  likvidátorom tam bol  určený  pán Šulo.  Osem rokov nebola  v  MZ predložená správa o
likvidácii  Decory. Zaujíma ju, kde je technika z tejto spoločnosti,  nakoľko tam boli uložené
vysielače dosť veľkej hodnoty, na túto spoločnosť bola vybavená aj licencia na vysielanie, takže
mesto mohlo mať svoju TV, bola pred spustením. Bola pripravená na digitálne vysielanie. Pred
ôsmimi rokmi sa to zlikvidovalo, začal sa kupovať vysielací priestor z KTV od  pána Halušku,
čo nie  je  príliš  dobré hospodárenie s  finančnými  prostriedkami  mesta.  Zaujíma ju,  či  je  v
majetku mesta toto technické zariadenie z Decory alebo či je ukradnuté, kde vôbec je. Ak bolo
odcudzené alebo stratené, či existuje nejaký zápis o tom, že to polícia šetrila. Z akého dôvodu
likvidátor za toľké roky nepredložil správu o stave likvidácie?

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, si myslí,  že v minulosti  tu boli  nejaké
návrhy ohľadom mestskej TV, priamo sa to týka majetku DK, zdá sa mu, že sa to dvakrát alebo

12



 

trikrát odložilo. Je potrebné dať to opäť do nejakého právneho stavu. Je tu obrovské vákuum,
nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami mesta, keď máme vlastnú TV a platíme
komerčnú TV.  Majetok bol dosť veľký, digitálny, používateľný, neboli žiadne zákonné prekážky
v tom,  že  sa nesmie používať.  Treba to dať na poriadok a vrátiť  sa k  tomu a ku všetkým
ustanoveniam spoločnosti, ktorá bola v DK z hľadiska vysielania mestskej televízie Vaša TV.

Mgr.  Marcel  Šulo,  zástupca  primátora  Mesta  Čadca,  poznamenal,  že  spoločnosť
Decora nevlastnila tento majetok, využívala ho bezodplatne rovnako ako priestory DK na svoje
sídlo. Všetok majetok bol a je majetkom DK. Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia
tejto  spoločnosti  bolo  vysielanie  ukončené,  boli  informované  všetky  príslušné  orgány,
odovzdané boli licencie, spoločnosť momentálne je stále v likvidácii. Tieto náležitosti závisia
od rozhodnutia súdu a niekedy nie je možné z pozície likvidátora tieto veci urýchliť.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, sa opýtala, prečo teda osem rokov nebola
predložená správa o likvidácii? Predtým, keď sa likvidovali podniky, pomaly v každom MZ sa
správa o likvidácii prerokovávala. Poslanci by mali byť o tom informovaní a zaráža ju, že za
tých osem rokov to nikoho nezaujímalo.

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, povedal, že vedenie mesta to určite zaujíma a
v dohľadnej dobe bude predložená správa o likvidácii tohto podniku.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  
č. 24/2019

K bodu 11)
Inventarizácia majetku Mesta Čadca v správe rozpočtových organizácií  Mesta   Čadca 
k 31. 12. 2018

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

č. 25/2019

K bodu 12)
Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca,  stiahol materiál č. 3 z programu dnešného

rokovania.  /Schválené/.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 26-28/2019
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K bodu 13)
Dohoda  o  spolupráci  partnerov  na  malom  projekte  v     rámci  Fondu  malých  projektov
Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.
Predloženie  žiadosti       o  poskytnutie  nenávratného finančného príspevku z     Fondov malých
projektov      v     rámci Operačného programu      Interreg V-A Slovenská
republika -   Česká republika pre projekt : So seniormi od Ostravy po Čadcu

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 13 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 29/2019

K bodu 14)
Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte v     rámci Fondu malých projektov 
Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. 
Predloženie žiadosti   o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z     Fondov  malých
projektov       v     rámci  Operačného  programu      Interreg  V-A  Slovenská   republika  -    Česká
republika pre projekt : Spoznajme sa navzájom

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 14 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 30/2019

K bodu 15)
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 15 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 31/2019

K bodu 16)
Správa o výsledkoch kontroly

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 16 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 32/2019
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K bodu 17)
Rôzne

Mgr.  Jaroslav  Klus,  poslanec  MZ,  poďakoval  pánovi  Latkovi  za  plánovité  čistenie
mesta a v súvislosti s tým ho upozornil na  chodník pri Kysuckej ceste. Je v dezolátnom stave a
zasypaný je drťou zo zimnej údržby.

K bodu 18)
Záver

Nakoľko bol  program rokovania MZ Čadca vyčerpaný,  Mgr.  Marcel Šulo,  zástupca
primátora 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

                Ing. Rudolf   C y p r i c h                         Jozef   K u p k a 
               I. overovateľ                     II. overovateľ

Zapísala:  Daniela Grochalová
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	R o k o v a n i e
	3. 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.


