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Z á p i s n i c a 

 

zo 7.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 18. septembra 2014 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 24 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, kronikárka 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 

JUDr. Jozef Pajer    - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

Ing. Milan Liščák     - poslanec MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

PaedDr. Mária Blendovská    - poslankyňa MZ 

Oľga Kostková    - poslankyňa MZ 

Pavol Štrba     - poslanec MZ 

František Kučák    - poslanec MZ 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

Ing. František Ščury    - vedúci oddelenia ÚP a IČ MsÚ Čadca 

Ing. Peter Lariš    - riaditeľ MPS Čadca 

Ing. Boţena Cvečková   - vedúca oddelenia soc. starostlivosti, zdravia,  

                                                                         bývania a podnikateľskej činnosti MsÚ Čadca  

p.. Kvašňovská    - občan mesta 

p. Ondrašinová    - občan mesta 
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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/  II. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2014 

3/  Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2014 

4/  Návrh na prenájom a vykonanie stavebných úprav nebytového priestoru  

      FITCENTRA v  športovej hale ul. Športovcov č. 2581 Čadca 

5/  Zverenie majetku Mesta Čadca do správy rozpočtovej organizácii Mesta Čadca 

6/  VZN o výpočte výšky nájomného v bytovom dome na Okruţnej ulici v Čadci 

7/  Informatívna správa o príprave volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014, konaných  

     dňa 15.11.2014 

8/  Správa o výsledkoch kontroly 

9/  Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností        

10/ Rôzne  

11/ Záver 
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R o k o v a n i e 

 

7. 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 24 poslancov, takţe MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 Na zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých poslancov MZ Čadca, prizvaných 

a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol: JUDr. Jozefa Pajera, a  Ing. Petra Laša, 

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: JUDr. Jozef Pajer 

      Ing. Peter Laš 

Návrhová komisia: Ing. Ján Drobil 

   Ing. Milan Liščák  

 

Pracovné predsedníctvo:  Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca 

   Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca 

   Ing. Rudolf Cyprich, zástupca primátora mesta Čadca 

   Ing. Jaroslav Hacek, asistent prednostky MsÚ Čadca 

      Ing. Ján Drobil, poslanec MZ 

      Ing. Milan Liščák, poslanec MZ 

     

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

63/2014 

 

 

K bodu 2) 

II. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2014 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

64/2014 
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K bodu 3) 

Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2014 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

65/2014 

 

 

K bodu 4) 

Návrh na prenájom a vykonanie stavebných úprav nebytového priestoru  FITCENTRA v  

športovej hale ul. Športovcov č. 2581 Čadca 

 

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

 

Vladimír Malík, poslanec MZ, poţiadal poslancov MZ, aby daný materiál podporili. 

Uviedol, ţe sa jedná o najstaršie fitcentrum v Čadci.  

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, sa stotoţnil s poslancom Malíkom.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

66/2014 

 

 

K bodu 5) 

Zverenie majetku Mesta Čadca do správy rozpočtovej organizácii Mesta Čadca 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

67/2014 

 

 

 

K bodu 6) 

VZN o výpočte výšky nájomného v bytovom dome na Okružnej ulici v Čadci 

 

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

Ing. Boţena Cvečková, vedúca oddelenia, poţiadala v celom materiáli uviesť namiesto 

ul. Komenského - ul. Okruţná. Uviedla, ţe v projektovej dokumentácii sa uvádzala ul. 

Komenského, ale nakoľko má daný bytový dom viacej vchodov, tak ako hlavný vchod sa určil 

vchod smerom z ul. Okruţnej.  Z toho dôvodu budú uvádzať ul. Okruţná.  

Oľga Kostková, poslankyňa MZ, vyjadrila svoju spokojnosť s tým, ţe je členkou 

sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie a ţe cena  za nájom ostala rovnaká, ako v čase, keď 

dali do prevádzky aj ostané bytové domy, pretoţe v niektorých iných mestách cena nájomného 

presahuje aj 2,90 EUR/1m
2
. 

Rovnako vyslovila svoju spokojnosť aj s tým, ţe sa z danej budovy postavil bytový dom, ktorý 

bude veľmi osoţný. Zároveň poţiadala, aby sa  do budúcna postaralo  aj o MŠ na sídl. 

u Hlúška.  
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Ing. Milan Liščák, poslanec MZ, sa poďakoval Ing. Cvečkovej sa rýchly postup pri 

spracovaní daného návrhu  VZN.  Uviedol, ţe komisia sa veľmi podrobne  zaoberala všetkými 

aspektmi. Poţiadal o podporu VZN.  

Ďalej poukázal na to, ţe niektoré VZN neboli prerokované v príslušných komisiách, nad čím 

sa  poslanci často pozastavujú, na druhej strane je však zaráţajúce, prečo sa niektorí  

poslanci nezúčastňujú na zasadnutí pri riešení tak závaţných dokumentoch, ako  sa jedná 

o nájom. Upozornil, ţe je potrebné sa na komisiách zúčastňovať.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, vyjadril spokojnosť s tým, ţe na budúci mesiac 

prebehne kolaudácia daného bytového domu. Uviedol, ţe výsledok pre sídlisko Kýčerka bude 

veľmi dobrý. V tej súvislosti poukázal na priľahlé vybudovanie nových parkovacích miest,   

bezpečnosť chodenia detí do škôl a pod.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

68/2014 

 

 

K bodu 7) 

Informatívna správa o príprave volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014, konaných 

dňa 15.11.2014 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

69/2014 

 

 

K bodu 8) 

Správa o výsledkoch kontroly 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

70/2014 

 

 

 

K bodu 9) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností         

 

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

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2014, 

Dvojizbový byť č. 2 – bytový dom súp. č. 1582 Májová  ulica         

Ing. František Prívara, zástupca primátora, nakoľko je situácia na trhu 

s nehnuteľnosťami    nepriaznivá, navrhol zníţiť cenu na 18 tis. EUR. 

 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 2/2014, 

Jednoizbový byt č. 4 – bytový dom súp. č. 754 Rázusova ulica         
Ing. František Prívara, zástupca primátora, navrhol minimálnu cenu 23 tis. EUR. 

 



 6 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 3/2014, Byt 

č. 10 (garsónka) – bytový dom súp. č. 688 Okružná ulica         
Ing. František Prívara, zástupca primátora, navrhol zníţenie minimálnej ceny na 

12 500 EUR.  

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 4/2014, 

Trojizbový byt č. 13 – bytový dom súp. č. 157 Chalupkova ulica         
Ing. František Prívara, zástupca primátora, navrhol ako minimálnu cenu 28 tis. EUR.  

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 5/2014, 

(bytový dom na Májovej ulici v Čadci)         
Ing. František Prívara, zástupca primátora, uviedol, ţe nakoľko daný objekt uţ 

predávajú niekoľko rokov a čím ďalej tím viac sa devastuje, navrhol zníţiť cenu na 55 tis. 

EUR. Pokiaľ by sa  budova za danú cenu nepredala, budú uvaţovať o rekonštrukcii daného 

objektu.  

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Ing. Ján Klučka a manž., Čadca, Janka Kráľa 2593 
Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, sa dotazoval, o akú stavbu sa na danom pozemku  

jedná.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe na danom pozemku je spevnená 

plocha z  betónových dlaţdíc. Smerom zo strany svahov lemujú danú plochu oporné múry.  

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, uviedol, ţe materiál sa na MZ opätovne vracia. 

Pamätá si, ţe sa jednalo o priestor, kde boli pingpongové stoly, ktoré vyuţívali detí. Nesúhlasí 

s daným návrhom.  

PaedDr. Mária  Blendovská, poslankyňa MZ, navrhla stiahnuť  materiál z rokovania 

MZ.  

František Kučák, poslanec MZ, poukázal na to, ţe ak sa p. Kľučka nebude starať o  

oporné mury, tak nastane problém s  tým,  ţe  buď budú musieť  nútiť   rodinu p. Kľučku  

sa starať o oporné múry, ktoré chránia pozemok mesta alebo sa bude mesto starať o oporné 

múry, ktoré nie sú v jeho vlastníctve.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, stiahol daný materiál z rokovania MZ  s tým, ţe po 

prerokovaní s majiteľmi nehnuteľností ho predloţia do nasledujúceho MZ.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

71- 83/2014 

 

 

K bodu 10) 

Rôzne 

p. Ondrašinová, občan mesta, uviedla, ţe býva v osade u Buty. Poznamenala, ţe na 

MZ prišli ohľadne cesty, ktorú uţ reklamujú  na MsÚ vyše 20 rokov.  Mnohokrát im uţ bolo 

prisľúbené, ţe cesta u Buty bude opravená, ale doposiaľ sa nič nestalo.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol,  ţe sú lokality, kde  občania ţiadajú  cesty 

20-30 rokov. Je tieţ pravdou, ţe za dané 4 ročné volebné obdobie  niektoré cesty,  ktoré 

občania ţiadali 15-20 rokov,  uţ urobili.  

Dotazoval sa u Ing. Lariša, či sú kapacity na to, aby časť cesty u Buty ešte urobili. 

 Ing. Peter Lariš, riaditeľ MPS,  uviedol, ţe o  ceste vedia, niektoré prípravne práce uţ 

vykonali. Poţiadal primátora, aby vyzval oddelenie výstavby o napísanie poţiadavkového 

listu.  Budú sa snaţiť vyjsť v ústrety občanom z  danej časti. Uviedol, ţe primátor  sa bol na 

cestu pozrieť  uţ minulý týţdeň.   
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p. Ondrašinová, občan mesta, uviedla, ţe dostali písomne vyjadrenie, ţe sa  tento  rok 

bude na danej ceste robiť. Rovnako aj pred dvoma rokmi im bolo prisľúbené, ţe cestu 

opravia, doposiaľ sa tak však  neudialo.   

 Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, ţe aj v jeho lokalite je mnoţstvo nespravených 

ciest. Rovnako tam  občania čakajú 20 rokov na cestu.  Poznamenal, ţe aj  on by  chcel 

vo svojom obvode dorobiť niektoré cesty, avšak finančná situácia to asi nedovoľuje.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, poţiadal Ing. Lariša a aj občanov z časti u  Buty, 

aby ho  po MZ  počkali a spoločne sa  dohodli na ďalšom postupe. 

p. Kvašňovská, občan mesta, sa dotazovla, či sa bude  niečo robiť s oplotením na 

cintoríne u Krkošky.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe tento rok nebudú robiť oplotenie 

cintorína, pretoţe toto volebné obdobie zabezpečili, aby bolo kde pochovávať. Informoval, ţe 

od budúceho týţdňa sa začne rekonštrukcia domu smútku u Krkošky.  Cintorín u Krkošky 

budú oplocovať na budúci rok.  

Ing. Peter Lariš, riaditeľ MPS, uviedol, ţe pred dvoma rokmi bolo na pochovavanie 

voľných len 7 miest. Na cintorín do Krkošky sa doviezlo mnoho  zeminy, ktorá je vhodná na 

pochovavanie.  Uviedol, ţe je potrebné opraviť dom smútku, ktorý je v dezolátnom stave. Na 

jeho opravu sa nedali ţiadne peniaze uţ mnoho rokov. Informoval, ţe je vyhlásená súťaţ 

o realizátora, ktorá bude v najbliţších dňoch vyhodnotená.  

p.. Kvašňovská, občan mesta, poţiadala, aby oplotenie cintorína  u Krkošky zahrnuli 

do rozpočtu na rok 2015.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe daný návrh bude určite v rozpočte 

zakomponovaný.  

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, sa v svojom mene a rovnako aj v mene rodičov 

ZŠ Rázusova poďakovala za opravu chodníka a namontovanie spomaľovačov. Je toho názoru, 

ţe bezpečnosť detí im nie je ľahostajná, čo dávajú aj najavo.  Taktieţ poţiadala, aby sa do 

budúcoročného rozpočtu zahrnula oprava oplotenia na cintoríne u Krkošky. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, poţiadal o spevnenie dočasného parkoviska na ul. 

Chalupkovej, kde bola plánovaná výstavba obchodného centra a tieţ aby sa parkovisko 

sprejazdnilo aj k blokom č. 12 a 13.  

František Kučák, poslanec MZ, poukázal na dve schodiská na Ţarci, ktoré súvisia 

s bezpečnosťou občanov.  Uviedol, ţe o tom uţ komunikoval  aj s Ing. Larišom, ktorý mu 

povedal, ţe uţ  je veľa vecí rozpracovaných a momentálne  na to  nie je priestor a ani čas. 

Ide však o bezpečnosť  občanov  a jednoduchú opravu. Hovoril o schodoch pri Tip-Tope 

okolo  výškových  panelákoch.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe o tom vedia, oprava schodov je v pláne. 

Ing. Peter Lariš, riaditeľ MPS, poznamenal, ţe schody sa spravia, len je potrebné 

pochopiť, ţe sa nedá urobiť všetko naraz.  

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe  pri čínskom múre na Ţarci doposiaľ nie sú 

vyriešené troje schody a stredné medzi garáţami. Všetko sa podarilo dať do poriadku, ostáva 

však jedná strana.  P. Čarnecký sa vyhýba tomu, ţe stena je jeho, avšak schody sú mestské. Uţ 

tri roky sa to snaţia vyriešiť. Dotazoval sa u JUDr. Cenigovej, v akom to je štádiu riešenia. 

Uviedol, ţe pred pol rokom sa rozprávali o tom, ţe by sa to do dvoch mesiacoch mohlo 

ukončiť tým, ţe ak  p. Čarnecký neodstráni padajúcu primúrovku, tak by pristúpili k tomu, ţe 

by to urobilo Mesto a vymáhalo náklady od neho. Doposiaľ však k tomu nedošlo.  

Oľga Kostková, poslankyňa MZ,  ohľadne cesty u Buty, uviedla, ţe v čase, keď bola 

poslankyňou v danom volebnom obvode, tak jej bolo mnohokrát  prisľúbené, ţe daná cesta 

bude kompletne opravená. Uviedla, ţe cesta je skutočne v dezolátnom stave.  

Upozornila, ţe je potrebné vyriešiť budovu škôlky u Hluška. Občania, ktorí bývajú v blízkosti 

budovy, ţiadajú, aby sa s daným objektom niečo robilo. Uviedla, ţe v budove prespávajú 
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bezdomovci, ktorí  rozkradli cely kovový plot,  je tam vysoká tráva  a pod. Jedná sa 

o odstrašujúci monument sídliska u Hluška.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, sa poďakoval poslancom, ktorí hlasovali za 

odkúpenie škôlky na ul. Okruţnej.  Informoval, ţe v  danom objekte tak  vznikne  99  nových 

bytov.  

Ohľadne MŠ u Hluška, uviedol, ţe s majiteľmi jednal.  Majitelia sa však nevedia  dohodnúť. 

Ponúkol im odpredaj. Urobí všetko preto, aby sa stretli a urobili v bývalej MŠ poriadok. Keď 

k tomu dôjde, poslancov MZ o tom oboznámi.  

 

 

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 

asistent prednostky MsÚ Čadca   primátor mesta Čadca   

             

 

 

 

JUDr. Jozef Pajer     Ing. Peter Laš   

I. overovateľ               II. overovateľ 

 

       

 

   

 

Zapísala: Mgr. Jana Serafínová 
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