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Z á p i s n i c a 

 

z 3.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 16. apríla 2014 o 13.00 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 23 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: prednostka MsÚ, asistent prednostky MsÚ, hlavný kontrolór 

mesta Čadca, vedúci oddelení MsÚ Čadca,  náčelník MsP,  riaditelia riadených 

príspevkových organizácií mesta Čadca, zástupcovia médií, občania mesta.  

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

 V diskusii a interpelácii vystúpili títo poslanci, poslankyne a ostatní prítomní: 

 

Ing. Milan Gura    - primátor mesta Čadca 

Ing. František Prívara   - zástupca primátora 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

JUDr. Ing. Jozef Vraţel   - poslanec MZ 

Ing. Ján Drobil    - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

Ing. Vladimír Hruška    - poslanec MZ 

Ing. František  Ščury    - vedúci oddelenia ÚP a IČ MsÚ Čadca 
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P r o g r a m : 

 

1/ Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

     voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa    

     zápisnice 

2/ Uzatvorenie koncesnej zmluvy so zhotoviteľom diela ,,Modernizácia a rekonštrukcia  

     verejného osvetlenia v Čadci“  

3/  Návrh na odňatie majetku Mesta Čadca zo správy príspevkovej organizácie MPS Čadca  

4/  Zmena a Doplnok č. 4 Územného plánu mesta Čadca 

5/  Záver 
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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, ţe  zasadnutie MZ Čadca bolo zvolané na základe § 13, ods. 4, písm. a) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z celkového počtu 25 poslancov MZ Čadca 

bolo prítomných 23 poslancov, takţe MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 Na zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, 

prizvaných a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol: Vladimíra Malíka a JUDr. Jozefa Pajera, 

poslancov MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Mgr. Janu Serafínovú, pracovníčku MsÚ Čadca.         

 

 

K bodu 1) 

Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa 

zápisnice 

  

Overovatelia:   Vladimír Malík 

                       JUDr. Jozef Pajer                 

 Návrhová komisia:  Ing. Milan Liščák 

    Ing. Ján Drobil                    

 

Pracovné predsedníctvo:  Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca 

   Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca 

   Ing. Rudolf Cyprich, zástupca primátora mesta Čadca 

   Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca 

                 Ing. Ján Drobil, poslanec MZ 

       Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ 

        

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

35/2014 

 

 

K bodu 2) 

Uzatvorenie koncesnej zmluvy so zhotoviteľom diela ,,Modernizácia a rekonštrukcia  

verejného osvetlenia v Čadci“  
 

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

JUDr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, vyjadril súhlas s budovaním verejného 

osvetlenia. Uviedol, ţe sa jedná  o dlhodobú záleţitosť.  Poznamenal, ţe pred štyrmi rokmi 

chceli realizovať daný projekt rovnakým spôsobom, avšak pred tým, ako mali návrh 

zmluvných podmienok, dal urobiť analýzy. Dané analýzy však  vyšli pre mesto mimoriadne 

negatívne, preto projekt nerealizovali a zastavili ho, pokiaľ nezabezpečia  mimorozpočtové 

zdroje.  Uviedol, ţe pokiaľ vie, tak pokles cien energií za štyri roky bol  značný, čo znamená, 

ţe daný projekt je v súčasnosti pre mesto   násobne nevýhodnejší, ako bol pred štyrmi rokmi.  
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Uviedol, ţe zmluva je absolútne nezákonná a nie je moţné o nej ani rokovať.  

Poukázal na dôvodovú správu, v ktorej je uvedené, ţe forma splácania údrţby  je po dobu   15 

rokov.  Upozornil, ţe  zo zmluvy to vôbec nevyplýva. Podľa uzatvorenej zmluvy to môţe byť aj 

18 aj  20 rokov.  

Z dôvodovej správy ďalej prečítal: ,,Modernizáciou a rekonštrukciou, resp. novým 

komplexným riešením verejného osvetlenia v rámci územia mesta Čadca sa zrealizuje 

v priebehu roka 2012 aţ 2014“.  

Dotazoval sa, čo je zrealizované za rok 2012, 2013 a 3 mesiace za rok 2014.  Informoval sa, 

či koncesná zmluva je definitívna, či  MZ schvaľuje to, čo sa ide podpisovať alebo sa jedná 

len o ,,zdrap“ papiera.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe  áno – zmluva je definitívna. Ide 

o výsledok súťaţe.  

JUDr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, v koncesnej zmluve v časti Preambula prečítal:  

...s prefinancovaním - formou údrţby po dobu 15 rokov...  

Dotazoval sa, odkedy. Nie je jasný termín a neujasňuje ho ani  ţiadne nasledujúce  

ustanovenie predmetnej koncesnej zmluvy.   

Ďalej prečítal v časti I. Predmet zmluvy ods. 2. : ,,Stavebnými prácami podľa odseku 1 tohto 

článku (ďalej len „Práce“) sa rozumejú práce potrebné na rekonštrukciu existujúceho 

verejného osvetlenia v meste Čadca v zmysle tejto Zmluvy, a to verejného osvetlenia 

špecifikovaného v Prílohe č. 1. “. 

Dotazoval sa, ako môţeme Zmluvu schvaľovať, keď nemáme prílohu č. 1 a nevieme, aké 

stavebné práce ideme robiť.  

Ďalej v tejto časti  ods. 2 prečítal:,, Zoznam prác základnej rekonštrukcie mesta Čadca. 

Podmienky návrhu osvetlenia sa riadia podľa Prílohy č. 2“. 

Dotazoval sa, kde je príloha č. 2. Informoval sa, či  ideme schvaľovať Zmluvu bez prílohy.  

Ďalej prečítal v časti Predmet zmluvy ods. 3. : ,,Osvetlením podľa odseku 1 tohto článku 

(ďalej len „Osvetlenie“) sa rozumie systém verejného osvetlenia špecifikovaný v Prílohách č. 

3, 4, 5 tejto Zmluvy“.  

Dotazoval sa, kde sú  prílohy tejto zmluvy.  

Informoval sa, kedy MZ schválilo prenájom uznesením ,,podľa zákona o správe majetku 

v obci“ do nájmu. Uviedol, ţe je potrebné mať uznesenie na osobitný zreteľ, uznesenie o tom, 

ţe to môţeme dať  do nájmu a potom môţeme o takej zmluve rokovať. Poznamenal, ţe také 

uznesenie nemáme.   V závere dodal, ţe ak sa mýli, nech ho opravia. 

Ďalej prečítal v časti III. Stavebné práce ods. 2. : ,,Obstarávateľ sa zaväzuje zabezpečiť 

a umoţniť Koncesionárovi po celú dobu trvania tejto Zmluvy prístup na pozemky, na ktorých 

sa nachádza Osvetlenie, ktoré sú potrebné na realizáciu Prác alebo na prevádzku, údrţbu 

alebo opravu Osvetlenia“. 

Uviedol, ţe pred 29 rokmi nastúpil do technických sluţieb ako námestník, kde mal na starosti 

verejné osvetlenie. Poznamenal, ţe je mnoţstvo pozemkov, ktoré nepatria do vlastníctva 

mesta, cez ktoré sú vedené siete.  

Skryté platby – dotazoval sa, kto to bude zabezpečovať, platiť a   kto bude robiť nájomné 

zmluvy – mesto alebo koncesionár. Ide o  obrovský právny problém.  

Ďalej prečítal v časti III.  Stavebné práce ods. 3. : ,,... podľa tohto odseku Zmluvy sa v celom 

rozsahu vzťahuje aj na tretiu osobu určenú Obstarávateľovi Koncesionárom v prípade 

prevodu práv a povinností na tretiu osobu alebo v prípade realizácie povinností 

Koncesionára vyplývajúcich z tejto Zmluvy prostredníctvom tretích osôb“. 

Dotazoval sa, či chcú presunúť na tretie osoby bez toho, aby sme zadali zadanie tak, aby 

obstarávateľ dal také podmienky, aby vykonávateľ  to nebol schopný vykonať sám. Pýtal sa, 

ak sa dopredu vzdávame práva, prenosu na kohokoľvek, pretoţe  to konateľovi  dopredu 

presúvame.  
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Ďalej prečítal v časti III.  Stavebné práce ods. 7. : ,, Koncesionár sa zaväzuje vykonať Práce 

do (i) 9 mesiacov od vypracovania Dokumentácie, ak sa na vykonanie /zdôraznil slovo - 

žiadanej/ ţiadnej z Prác nevyţaduje stavebné povolenie, inak do (ii) 9 mesiacov po tom, čo 

nadobudne stavebné povolenie na vykonanie všetkých Prác (ktoré vyţadujú stavebné 

povolenie) právoplatnosť a vykonateľnosť; ak na Práce budú vydané viaceré samostatné 

stavebné povolenia...“. 

Poznamenal, ţe nie je uvedený reálny termín - dokedy.  Daná zmluva sa môţe predlţiť o 5,10 

rokov. Dotazoval sa, či ju ideme uzatvárať na 20 rokov. Poukázal na reálny  termín. Dokedy 

najneskôr. Poznamenal, ţe  Mesto musí byť súčinné.  Znie tak  otázka,  začali sme, idú 

stavebné povolenia, dotazoval sa, či  bude Mesto platiť a nebude sa realizovať, pretoţe 

v danej zmluve to je tak uvedené.  

Poukázal na bod č. 11 v časti Stavebné práce a uviedol, ţe  si zrejme vypracovávateľ nevšimol 

novelu zákona o verejnom obstarávaní. Poznamenal, ţe daný bod nemôţe byť, pretoţe je 

nezákonný. Je v rozpore s novelou zákona o verejnom obstarávaní § 10 a. 

V časti III. Stavebné práce  ods. 11 prečítal, prečo: V prípade ak sa počas trvania zmluvného 

vzťahu zistí, ţe počet svetelných bodov Osvetlenia, resp. Prác je vyšší ako  je uvedený 

v konečnom znení Dokumentácie v zmysle čl. III ods. 4 tejto Zmluvy, sú zmluvné strany 

povinné  zahrnúť do Dokumentácie vo forme osobitného písomného dodatku /zdôraznil slovo 

- povinné/  aj tieto ďalšie svetelné body tak, aby Dokumentácia obsahovala všetky reálne 

existujúce svetelné body pripojené na Osvetlenie. Povinnosť vykonať Práce a následne 

vykonávať prevádzku, údrţbu a opravu Osvetlenia sa týka aj týchto ďalších svetelných bodov. 

Takáto skutočnosť bude mať nasledujúci vplyv na výšku Mesačnej platby, /tzn., že  ide sa 

meniť platba, verejné obstarávanie/ Mesačné platby sa zvýšia priamoúmerne k zvýšeniu 

počtu svetelných bodov, resp. najviac Prác oproti počtu uvedenému v konečnom znení 

Dokumentácie. Zvýšenie Mesačnej platby sa týka oboch jej častí v rovnakej miere“. 

Uviedol, ţe o tejto moţnosti nerozhoduje ani obstarávateľ ani dodávateľ, ale v súlade 

s ustanovením zákona o verejnom obstarávaní, Rada. Poznamenal, ţe daný bod je nezákonný. 

Zmluva podpísaná nebude, v opačnom prípade podá ţalobu na súd a bude zastupovať verejný 

záujem.  

Ďalej prečítal v časti IV.  Technické odovzdanie Osvetlenia ods. 1. : ,,Koncesionár technicky 

odovzdá Obstarávateľovi Osvetlenie po vykonaní Prác“. 

Dotazoval sa, kto preberá práce a kedy sú vykonané. Uviedol, ţe v zmluve nič také neexistuje.  

Poznamenal, ţe nakoľko nemáme deň začatia, tak  ani v časti -  Prevádzka, údrţba a oprava 

Osvetlenia bod  č. 1 – nevieme, kedy bude 15 rokov. 

Ďalej prečítal v časti V. Prevádzka, údrţba a oprava Osvetlenia ods. 4. : ,, Opravy Osvetlenia 

bude Koncesionár vykonávať na základe objednávky obstarávateľa za ceny dohodnuté 

v Prílohe č.7.....“. 

Dotazoval sa, aké ceny ideme schváliť, keď nemáme cenník.  

Nakoľko bolo povedané, ţe daná zmluva je definitívna, prešiel na Platby.  

V časti  VI. Platby ods. 2.  prečítal: ,,Výška Mesačnej platby pozostáva z dvoch častí: 

b) 3  115,66 Eur bez DPH mesačne plus daň z pridanej hodnoty vo výške  platnej sadzby za 

reálne nameranú spotrebu elektrickej energie, 

c) 21 806,66 Eur bez DPH mesačne plus daň z pridanej hodnoty vo výške  platnej sadzby za 

prevádzku, údrţbu a opravy Osvetlenia“. 

Poukázal na to, či si poslanci pamätajú, keď na minulom MZ vynímali  plaváreň s tým,  ţe sa 

ideme vyhnúť DPH, a tu sa jedná o DPH  vo výške 1 mil. EUR. Dotazoval sa, prečo to 

nenechali v MPS a nerealizuje to MPS, ktorý  je platcom DPH a  Mesto platcom DPH nie je.  

Ďalší problém, aby Mesto ručilo. 

 

 



 6 

 V časti VI.  Platby  ods. 6. prečítal: ,,V prípade, ak dôjde k medziročnému nárastu alebo 

poklesu cien elektrickej energie je Koncesionár oprávnený upraviť cenu platby podľa čl. VI 

ods. 2 písm. a) ...“ 

Uviedol, ţe písm. a) uvedeného čl. neexistuje. Poukázal na to, ţe zmluva je definitívna.  

Upozornil, ţe daná zmluva je nezákonná, zmätočná, nevyváţená a je proti mestu.  

  Ďalej v časti VI.  Platby ods. 8.  prečítal: ,, Koncesionár sa zaväzuje platiť Obstarávateľovi 

podobu Koncesnej lehoty dohodnuté ročné nájomné v sume 1 eur za kalendárny rok bez 

DPH“.  

 Uviedol, ţe porušujeme zákon.  Pred rokovaním o danej zmluve sme mali najskôr prijať 

uznesenie o prenájme za 1 euro, schváliť uznesenie,  čo je osobitný zreteľ, ako nám ukladá 

zákon, inak je  dané ustanovenie  v zmluve opäť nezákonné.  

Ďalej v tejto časti ods. 9. prečítal: ,,Dohodnutú cenu opráv, vykonaných koncesionárom v 

zmysle čl. V ods. 4 a 5 tejto Zmluvy sa zaväzuje obstarávateľ uhradiť Koncesionárovi na 

základe samostatných faktúr, vystavených Koncesionárom v zákonom stanovenej lehote po 

dodaní oprav v lehotách splatnosti, uvedených na jednotlivých faktúrach Koncesionárom“.    

Dotazoval sa, kto ide preberať práce. Uviedol, ţe daná zmluva to neobsahuje. Obsahuje 

všetko moţné čo má Mesto odovzdať, ale neobsahuje,  kto preberá práce.  
Ďalej v časti VII.   Zodpovednosť ods. 3.  prečítal:  ,,Obstarávateľ sa zaväzuje poistiť verejné 

osvetlenie, ktoré je predmetom tejto Zmluvy vrátane jeho technického zhodnotenia 

vykonaného Koncesionárom na celú dobu Koncesnej lehoty a riadne platiť poistné po celú 

dobu trvania účinnosti tejto Zmluvy“. 

Predchádzajúce ustanovenia – vlastníkom svietidiel je koncesionár.  Mesto ide poisťovať 

cudzí majetok. Uviedol, ţe to nie je moţné. Je to v rozpore so zákonom.  

K časti VIII. Zmluvné pokuty uviedol, ţe Mesto je bez ekonomického  nastroja, smiešne 

sankcie koncesionára a  voči mestu ako dodávateľovi  sú vyvodené obrovské sankcie.  

Ďalej v časti VIII.  Zmluvné pokuty ods. 1.  prečítal: ,,Obstarávateľ má právo uplatniť voči  

Koncesionárovi zmluvnú pokutu vo výške 10 eur za kaţdých začatých 24 hodín omeškania  

...“.  

Dotazoval sa, kde sú sankcie za nesplanenie vykonania prác. Uviedol, ţe v danej zmluve nie 

sú. 

Ďalej v tejto časti prečítal  ods. 6. : ,,Koncesionár má právo uplatniť si voči Obstarávateľovi 

úrok z omeškania vo výške 0,1% ...“. Dotazoval sa, prečo tam nie je 0,01%, lebo je 

desaťnásobok, keď pozrieme ceny.  Mesto je v danom smere  zjavne v nevýhodnej pozícii. 

Uviedol, ţe nie 0,01 %  v rámci obchodného práva, ale 0,1%. Pristupujeme na sankcie  vo 

výške desaťnásobku voči Mestu a jedennásobok voči obstarávateľovi.  

Ďalej v časti  IX.  Odstúpenie od tejto Zmluvy a vypovedanie tejto Zmluvy ods. 2.  prečítal: 

,,Koncesionár je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak: 

Obstarávateľ je v omeškaní s akoukoľvek platbou podľa tejto Zmluvy alebo jej časťou o viac 

ako 60 dní,...“. 

Uviedol, ţe ak nebudú vykonávať práce 6 mesiacov, tak obstarávateľ bude 6 mesiacov platiť 

a aţ potom môţe od zmluvy odstúpiť. Poukázal na rozdiel štyri mesiace. 60 dní a 6 mesiacov – 

úplný nezmysel. Jedná sa o absolútne nevýhodnú zmluvu. Uviedol, ţe takú zmluvu uţ mali 

v roku 2005 a potom  celé roky stáli pred súdmi.  

Ďalej v časti  X.  Kompenzácia v prípade ukončenia prečítal ods. 4. :  ,,Ustanovenie odseku 4 

tohto článku Zmluvy sa nepouţije,...“. 

Uviedol, ţe  ustanovenie odseku 4 je dané ustanovenie daného článku  a nepouţije sa.  

Následne uviedol – posunuté - Kompenzácia podľa odseku  č.5, predsa  je to odsek č. 6 a nie 

odsek č. 5.  

Ďalej poukázal na bod č. 6 a prečítal: ,,Kompenzácia podľa odseku 6 tohto článku Zmluvy...“ 

Uviedol, ţe však sme v bode č. 6. Dotazoval sa, kde to ďalej odkazujeme. 
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Poznamenal, ţe zmluva je zmätočná a  nie je pod právnym dohľadom. Je to absolútny paškvil, 

ktorý v ţiadnom prípade neobstojí pred ţiadnym súdom. Všetci dobre vedia, ţe čo povie, to sa 

časom vţdy potvrdí.  

V časti  XI. Postúpenie a prevod práv uviedol, ţe Mesto nemôţe, ale koncesionár môţe na 

tretie  osoby.  

Poznamenal, ţe verejné osvetlenie je potrebné urobiť, je však treba urobiť novú zmluvu. 

Zrovnoprávniť Mesto Čadca, obstarávateľa s koncesionárom, s dodávateľom. Chceme na 5 

volebných období odhlasovať niečo, pretoţe to 15 rokov nebude. Nie je moţné  - vybaviť vstup 

a stavebné povolenia na cudzie pozemky, za ktoré musí  mesto platiť, poistiť a zodpovedať. 

Nie je to moţné. Ak sa to prijme, tak za to ponesú všetci právnu zodpovednosť. Uviedol, ţe on 

uţ Mestu pomáhal za rok 2005. Je toho názoru, ţe sú medzi nami právnici a advokáti, ktorí 

veľmi dobre vedia, o čom hovorí. Nie je to moţné urobiť.  

Súhlasí s tým, aby sa v danom pokračovalo, je víťaz, ale zmluva musí byť iná. Musí byť nie 

nezákonná, ale zákonná.  

V závere dal procedurálny návrh, v ktorom ţiadal daný materiál stiahnuť z rokovania MZ 

/poslancami MZ neschválené/.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, ukázal zviazaný materiál, ktorý obsahuje 

pripomienky spomenuté JUDr. Ing. Vraţelom a o ktorých vedenie mesta vie a rokuje 

s úspešným uchádzačom. Uviedol, ţe v prílohách to je všetko ozrejmené. Bola takáto  

koncesná zmluva vysúťaţená a je vecou  rokovania  Mesta Čadca, aby sa s firmou dohodlo  

formou  dodatkov k Zmluve.  Poznamenal, ţe o danej záleţitosti uţ jednajú celý rok. 

Upozornil, ţe neexistuje len zákon o verejnom obstarávaní, ale aj obchodný zákonník. 

Vyslovil spokojnosť, ţe JUDr. Ing. Vraţel spomenul DPH a v tej súvislosti  poukázal na to, 

ako hlasoval  proti, aby ušetrili  DPH ohľadne plavárne.   

Uviedol, ţe zmluva je prekonzultovaná a Mesto Čadca sa bude správať ako  riadny ,,gazda“. 

Poznamenal, ţe o  všetkých spomenutých pripomienkach vedia, sú v materiáli. Jedná sa buď o  

písomnú chybu alebo to bude predmetom dodatkov. Neobáva sa toho, ţe by mesto priviedol 

do  vysoko predraţených investičných akcií, viď HBV Kýčerka, úradovňa a pod. 

Ing. Vladimír Hruška, poslanec MZ, poukázal nielen na  svoj vlastný názor, ale aj 

názor tých ľudí, ktorí sa podieľali alebo boli spolutvorcami viacerých dobrých myšlienok 

ohľadne rekonštrukcie verejného osvetlenia v Čadci. Uviedol, ţe situácia  ,,hardwaru“ na 

osvetlení v Čadci je veľmi nebezpečná a hrozivá. Je dobre, ţe sa doposiaľ  pri rôznych 

haváriách nič váţne nestalo. Poznamenal, ţe on určite danú myšlienku podporuje. 

Jednoznačne bude hlasovať,, za“ a ostatní poslanci nech si zváţia, či máme moţnosť 

rozsvietiť mesto alebo danú myšlienku nepodporíme.   

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe kaţdú dobrú myšlienku pre podporu 

uzatvorenia zmluvy Mesta s koncesionárom je si potrebné  vypočuť. Vypočuli si aj Ing. 

Hrušku, ale pokiaľ si pamätá, tak v minulosti po procedurálnom návrhu uţ ďalší prihlásení 

poslanci  slovo nedostali.  Podporil teda daný postup, ţe primátor dal slovo aj iným, ale opäť 

poukázal na to, ţe v minulosti to tak nebolo.  

Uviedol, ţe dobré myšlienky si je potrebné vypočuť. Zmluva je viacstranová, ale ako povedal, 

prvý predkladateľ návrhu, robí sa to najmenej na štyri volebné obdobia, a ak to  robiť 

chceme, tak  zasadnime opäť, upravme zmluvu, poraďme sa s tými, ktorí dali pripomienky, 

odkiaľ majú dané názory a návrhy, pretoţe pokiaľ vie, tak  sú to pripomienky z hláv 

právnikov. Bude hlasovať za to, aby daný materiál stiahli a posunuli ho o mesiac.    

Ing. Milan Gura, primátor mesta, sa ospravedlnil  a dal hlasovať o procedurálnom 

 návrhu JUDr. Ing. Vraţela – stiahnuť  materiál  z rokovania MZ, čo nebolo poslancami MZ 

schválené.  

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe majú pred sebou veľmi váţny dokument. 

Poznamenal, ţe situácia ohľadne verejného osvetlenia  je neudrţateľná. Poukázal na to,  ţe uţ 
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v minulosti sa Mesto o danej situácii snaţilo rokovať, ale bohuţiaľ nenašli sa aţ také dôvody, 

resp. odvaha Mesta, aby k tomu prikročilo. Tlmočil názory iných ľudí a aj vlastný názor 

a uviedol, ţe je potrebné kvitovať, ţe terajšie vedenie k danej veci skutočne pristúpilo a bude 

riešiť havarijnú situáciu, ktorá v oblasti verejného osvetlenia je. Poukázal na to, ţe tu boli 

prezentované určité pripomienky od JUDr. Ing. Vraţela, ale ako povedal  primátor, 

o pripomienkach sa vie, ale tieţ  sa vie, ţe daný projekt bol daný do súťaţe, kde boli 

vysúťaţené podmienky, ktoré sú predmetom danej zmluvy. Chyby chcú napraviť dodatkom ku 

koncesnej zmluve, kde by všetky spomenuté pripomienky, o ktorých vedia, boli eliminované 

a aby bol  celkový projekt vyváţený a aj po právnej stránke správny. A ako tu bolo 

prezentované od koncesionára, aby daná zmluva bola dobrá pre obe strany, pretoţe pokiaľ by 

bola zlá  pre jednu stranu, tak by sa nejednalo o dobrú zmluvu.  V závere uviedol, ţe aj za 

občanov sídliska Kýčerka, kde je poslancom, podporí, aby bola daná akcia zrealizovaná. 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe si Ing. Drobila váţi práve  preto, 

lebo  vo vzťahu k predkladaným materiálom vidieť jeho vzťah k tomu, ţe si ich preštuduje 

a predkladá svoje pripomienky. Dnes Ing. Drobil rozpráva, ţe  sa to  upraví, dorobí, avšak pri 

niektorých iných predkladaných materiáloch, napr. u hlavného kontrolóra, boli vyslovené 

pripomienky a ţiadalo sa, aby boli  dané materiály upravené a aţ potom sa o  nich hlasovalo. 

Poukázal na  závaţnosť dokumentu, ktorý je predloţený. Je toho názoru, aby daný  materiál 

posunuli o mesiac.    

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe tu bolo veľa povedané o koncesnej 

zmluve o zákonných a nezákonných moţnostiach, avšak  prvoradá je bezpečnosť mesta. 

Hovorí sa, ţe 20-30 rokov je verejné osvetlenie v dezolátnom stave a hanbíme sa zaň.  Ďalej 

hovoríme, ţe v koncesnej zmluve sú niektoré písomné chyby, ktoré sú vysvetlené  v materiáli, 

ktorý má pri sebe. 

Je potrebné sa ukľudniť a  počúvať tak, ako aj on predchádzajúce štyri roky trpezlivo  počúval 

o predraţených veciach obalených do pozlátka. Nechce tak  ako JUDr. Ing. Vraţel 

vyhrocovať situáciu.  

Uviedol, ţe aj za účasti mnohých poslancov  viackrát rokovali o tom,  ţe dodatok k danej 

koncesnej zmluve musí byť pripravený tak, aby tam niektoré veci ozrejmili. Nie je pravdou, ţe 

nevedia kto, kedy a ako bude platiť. Poţiadal, aby danú koncesnú zmluvu poslanci schválili. 

Uviedol, ţe o  ďalšom priebehu bude informovať na nasledujúcom MZ. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

36/2014 

 

 

 

 K bodu 3)  

Návrh na odňatie majetku Mesta Čadca zo správy príspevkovej organizácie MPS Čadca   

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

37/2014 
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K bodu 4 ) 

Zmena a Doplnok č. 4 Územného plánu mesta Čadca 

 

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

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa dotazoval, či sa daný materiál týka aj  Čadce.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, poznamenal, ţe sa  jedná o Územnom  pláne  

mesta Čadca Doplnok č. 4.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe pociťuje určitú krivdu, ako sa postupuje 

voči obyvateľom  predovšetkým na sídliskách, v prípade, ak sa tam niečo dáva. Poukázal na 

to, ţe občania o tom nevedia. Je povedané, ţe to je uvedené na úradnej tabuli, avšak ľudia 

chodia do práce a pod. Nemajú čas sledovať úradnú tabuľu. Rovnako o  prípade, ktorý bude  

na Ţarci uviedol, ţe ak by tu nebol on ako poslanec, tak občania nie sú informovaní. Je to 

veľká výčitka vo vzťahu k ľuďom, pretoţe sme tu pre nich a občania by  mali  byť informovaní. 

Nie však len  tým spôsobom, ţe informácie budú  na úradnej tabuli.  

Poznamenal, ţe pred 3-5 rokmi  predali za 5,8 mil. Sk  jazykovú školu, z čoho bude večný 

problém. Vytvoril sa stres a budú tam problémy. Teraz do danej  lokality dávame nové byty. 

Občania by to  akceptovali  aj keď je potrebné povedať, ţe ocenená bude v tom, ţe výjazdy by 

mali byť na 1/11. Je však otázkou,  či to polícia povolí.  Poukázal na odkúpenie dvoch 

rodinných domov a záhrady. Ak by sa byty stavali v danej časti, tak občania to akceptovať 

budú, ale ak ich chcú tlačiť na jestvujúci panelák, tak sa jedná o  necitlivý prístup vedenia 

vedúceho odboru výstavby. Nie je to úcta k človeku. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe to tak vôbec nebude. Poznamenal, ţe 

teraz však jednáme o  Doplnku č. 4, ktorý sa týka prímestských častí.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, sa ospravedlnil  a povedal, ţe jednajú 

o Územnom pláne mesta. Uviedol, ţe spolu s Ing. Glasnákom  intenzívne  komunikujú 

o Zmene a doplnku  2013 ÚP centrálnej mestskej zóny. Je to poloha, kde majú riešené 

lokality, ktoré sa týkajú centra sídliska Ţarec, sídliska Martinkov potok a ďalších lokalít 

v centrálnej časti mesta. Uviedol, ţe to bude predmetom rokovania niektorého z nasledujúcich 

 MZ.  Informoval, ţe včera prebehlo rokovanie  za účasti verejnosti s dotknutými  orgánmi 

a  občanmi. Je za to, ţe by  Mesto  malo reagovať na všetky poţiadavky občanov a zákonným 

spôsobom dané  poţiadavky riešiť. Dotazoval sa, aká je iná zákonná forma, ako dať danú 

ţiadosť na verejnosť a  prerokovať ju za účasti verejnosti. V  prípade, ţe verejnosť nebude 

namietať, bude koncenzus, súhlas dotknutých orgánoch  a bude to v súlade so zákonom, tak 

nie je dôvod, prečo to neschváliť. Nebolo by vhodné, aby na ţiadostí odpovedali tak, ţe 

vedenie mesta rozhodne za ,,stolom“. Ţiadosti prichádzajú, a tak musia na ne reagovať. 

Mnoho občanov odchádza z mesta aj z toho dôvodu, ţe nemôţu nájsť pozemky na bývanie. 

V územnom pláne majú mnoţstvo plôch na výstavbu rodinných domčekov, ale dané plochy 

vyţadujú  skôr developerský prístup, vybudovanie technickej infraštruktúry, výkup pozemkov, 

reparcelácie pozemkov, na čo musí byť úplne iný prístup. Uviedol, ţe v  Územnom pláne  ide 

o drobné ţiadosti, ale aj tam vychádzajú v ústrety  aj za cenu, ţe si daní občania musia 

zaplatiť časť nákladov na obstaranie Územného plánu. Pokiaľ to poslanci schvália, bude 

regulatív, aby na daných plochách povolili výstavbu. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe Ing. Glasnáka budú informovať. 

 Ohľadne škôlky uviedol, ţe poţiadal firmu, aby ju odpredala, tak ako to urobili na Kýčerke. 

Avšak  kúpili  za 5,8 mil. Sk, ale ponuka prišla na 15 alebo 16 mil. Sk. Nemohol na to 

reagovať.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

38/2014 
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Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Ing. Milan Gura, primátor 

mesta Čadca, poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie MZ vyhlásil za ukončené.  

 

 

 

Ing. Anna Z b o j a n o v á         Ing. Milan   G u r a 

prednostka MsÚ Čadca        primátor mesta Čadca   

             

 

 

 

Vladimír Malík     JUDr. Jozef Pajer  

I. overovateľ                  II. overovateľ 

 

         

 

   

 

Zapísala: Mgr. Jana Serafínová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


