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Z á p i s n i c a 

 

z 3.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 2. júla o 10.00 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 24 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ, zástupkyňa prednostu MsÚ, vedúci oddelení 

MsÚ Čadca, náčelník MP Čadca, riaditelia riadených príspevkových organizácií mesta 

Čadca, zástupcovia médií, kronikárka mesta. 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

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

 

 

 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

Ing. Milan Gura    - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

Ing. Ján Kľučka    - poslanec MZ 

Ing. Peter Krkoška    - poslanec MZ 

Ing. Štefan Holeščák    - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Marec    - poslanec MZ 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.   - poslanec MZ 

Ing. František Prívara   - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Kanaba    - poslanec MZ 

Ing. Vladimír Hruška    - poslanec MZ 

Pavol Štrba                                                    - poslanec MZ 

Jozef Beleš      - poslanec MZ 

RNDr.  Anna Belousovová   - poslankyňa MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

JUDr. Ján Macura    - zástupca primátora Mesta Čadca 

Mgr. Marián Fúrik    - zástupca primátora Mesta Čadca 

Ing. Ľubomír Vojár    - riaditeľ MPS 

Mgr. Pavol Pánis    - vedúci oddelenia MsÚ Čadca 

Ing. Mária Goreková     -vedúca oddelenia MsÚ Čadca 

Bc. Ing. Jozef Vraţel    - primátor Mesta Čadca 

Ing. Ján Husár    - prednosta MsÚ Čadca 

 

 

 

 

 

 



 2 

P r o g r a m : 

 

1/  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva  

     a overovateľov zápisnice. 

2/  Návrh opatrení na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia v roku 2010 /doplnený bod/ 

3/  Pomoc ľuďom po povodniach /doplnený bod/ 

4/  VZN   Mesta Čadca č. 106/2010 - Poţiarny poriadok Mesta Čadca 

5/  Informatívna správa o vykonanej III. zmene rozpočtu Mesta Čadca k 14.05.2010 

6/  IV. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2010 

7/  Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2010 

8/  Návrh na vyradenie majetku MPS Čadca 

9/ Vyhodnotenie zimnej údrţby 2009/2010 

10/ Doplnok č. 2 k VZN č. 72/2008 o zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo 

      vlastníctve mesta  Čadca, Stanovenie výšky nájomného  v novopostavených nájomných  

      bytoch na Okruţnej ulici  

11/  Doplnok č. 2 k VZN Mesta Čadca č. 104/2009 o určení výšky dotácie na 

       prevádzku  a mzdy na ţiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca 

12/  Zriadenie dvoch súkromných školských zariadení v meste Čadca 

13/ Cenník sluţieb Krytej plavárne v Čadci  

14/ Určenie volebných obvodov a počet poslancov v nich pre voľby do obecného 

       /mestského/ zastupiteľstva – volebné obdobie 2010/2014 

15/ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu počas funkčného obdobia 2010/2014 

16/ Právne analýzy k sporu o náhradu škody podnikateľovi M. Majchrákovi 

17/ Informácia o výsledkoch prešetrenia ekonomických krokov MTS, a.s. Čadca  

      komisiou poslancov MZ                   

18/  Návrh Štatútu Mesta Čadca 

19/ Návrh rokovacieho poriadku MZ v Čadci 

20/ Správa o výsledkoch kontroly za mesiac apríl - jún 2010      

21/ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2010 

22/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

23/ Rôzne 

24/ Záver 

 

 

 

 

 

R o k o v a n i e 

 

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Bc. Ing. Jozef Vraţel, 

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 prítomných poslancov MZ Čadca, 

prizvaných a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol: Mgr. Martina Klimeka a Oľgu Kostkovú, 

poslancov MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Bc. Janu Serafínovú, pracovníčku MsÚ Čadca.         
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K bodu 1) 

Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva       

 a overovateľov zápisnice 

Overovatelia:  Mgr. Martin Klimek 

         Oľga Kostková 

 

       Návrhová komisia: Ing. Peter Krkoška 

                 Mgr. Rastislav Kaličák 

 

 

Pracovné predsedníctvo: RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, stála členka PP 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca 

     Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca 

JUDr. Ján Macura, zástupca primátora Mesta Čadca 

                                               Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca 

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

89/2010 

 

 

  Pavol Štrba, poslanec MZ, v súvislosti s minulomesačnými povodňami, ktoré nás 

postihli, navrhol doplňujúci bod programu s názvom – Pomoc ľudom po povodniach a 

 následne prečítal jeho návrh, kde ţiadal, aby vedenie mesta zabezpečilo zriadenie osobitného 

účtu na pomoc obetiam tohtoročných  povodní s tým, ţe vedenie mesta zabezpečí príjem 

a odoslanie hmotných potrieb  postihnutým obciam /schválené/.   

Ing. Štefan Holeščák,  poslanec MZ, navrhol, aby sa ako bod č. 2 prijal  návrh 

opatrení na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia mesta Čadca  v roku 2010 /schválené/.  

 

 

K bodu 2) 

Návrh opatrení na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia v roku 2010.              

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

  

 Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, prečítal návrh opatrení vedenia mesta 

a poslaneckého klubu na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia v roku 2010 s účinnosťou 

od 1.7.2010 nasledovne: 

1.  zníţenie odmeny poslancov a viceprimátorov o 50% 

2. zníţenie odmeny - pohyblivej zloţky primátora  mesta Čadca 100% 

3. zníţenie  odmeny - pohyblivej zloţky hl. kontrolóra mesta Čadca o 100% 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ,  vyslovil spokojnosť s predloţeným návrhom a uviedol, 

ţe  ho podporí. 
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PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ,  uviedol, ţe rovnako aj iné samosprávy 

zniţujú pohyblivé zloţky  a odmeny poslancov, takţe uvedený návrh  podporí.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

90/2010 

 

 

K bodu 3) 

Pomoc ľuďom po povodniach. 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

91/2010 

 

 

K bodu 4) 

VZN   Mesta Čadca č. 106/2010 - Požiarny poriadok Mesta Čadca 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

92/2010 

 

 

K bodu 5) 

Informatívna správa o vykonanej III. zmene rozpočtu Mesta Čadca k 14.05.2010 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

93/2010 

 

 

K bodu 6) 

IV. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2010 

 

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

 

 Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, uviedol, ţe za prvých 5 mesiacov v porovnaní 

s minulým rokom je  výpadok daní 252 tis. EUR.  Pokiaľ by bol vývoj ako doposiaľ,  výpadok 

by predstavoval pribliţne 564 tis. EUR. Poukázal na nízky objem  z hľadiska  plánovaných 

kapitálových príjmov  hlavne  z predaja pozemkov a nehmotných aktív. Uviedol, ţe z 2 mil. 

EUR je výber za prvých 5 mesiacov na úrovni pribliţne 13%. 

Upozornil, ţe nakoľko vývoj nebude čoskoro lepší, Mesto by  malo redukovať svoje výdavky. 

Ohľadne smernice o verejnom obstarávaní uviedol, ţe nepovaţuje za hospodárne nákup 

niečoho za 33 tis. EUR.  Navrhol ako jednu z moţnosti zadávanie zákazok s nízkymi 

hodnotami pri nákupe tovarov a sluţieb s predpokladanou hodnotou nad 3 000 EUR 

a súčasne zabezpečiť v záujme efektívnosti a transparentnosti  aj  zverejnenie na webovej 

stránke mesta Čadca.  

 Ohľadne futbalu, uviedol, ţe FK neobdrţal  dotáciu, ktorá bola vyčlenená v časti rekreácia, 

kultúra,  náboţenstvo. Poznamenal, ţe FK nedodrţal termín pri vyúčtovaní, čo však  

nepovaţuje za tak zásadný nedostatok, aby nemohol dostať ďalšie dotácie. Uviedol, ţe určite 
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celé Slovensko ako aj on je hrdé na to, čo naša reprezentácia dosiahla.  Informoval, ţe v čase 

jeho príchodu  do FK bol FK zadlţený pribliţne 73 tis. EUR, pričom v súčasnosti sa uvedená 

čiastka zníţila  na  pribliţne 23 tis. EUR. Uviedol, ţe nesúhlasí s tým, aby sa hrala 4 liga 

a zároveň zdôraznil, ţe futbal by mal niekto propagovať.  Dotazoval sa, prečo dotácia nemôţe 

byť poskytnutá. Zároveň informoval,  ţe celý futbalový výbor sa vzdáva funkcie a pri tej  

príleţitosti poţiadal vedenie mesta, aby pomohli pri vytvorení nového výboru.  Poznamenal, 

ţe FK bude mať  v roku 2011  90 rokov, čo je podľa jeho názoru história a patrí do nášho 

mesta.  Bola by škoda, keby sme nevedeli reprezentovať Čadcu aj v tretej lige.  

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, ţe futbalisti dostali schválené 

peniaze, ale nedodrţali zmluvné podmienky. Myslí si, ţe skôr je potrebné vytvoriť podmienky 

pre masový šport aj v meste Čadca.  Peniaze, ktoré sa poskytli  FK sa mohli pouţiť  na 

vybudovanie ihrísk na pľacoch a sídliskách, kde by mohli športovať deti  a práve tam by 

vznikali talenty, ktoré by preslávili Slovensko. Je názoru, ţe Čadčianski futbalisti nepreslávia 

Čadcu a poukázala na to, ţe nevedia rešpektovať Mesto.  Uviedla, ţe bola jediná, ktorá 

nehlasovala za poskytnutie dotácie, hoci ju za to opisovali na internete.  Poznamenala, ţe 

futbalisti si prelepili dresy mesta Čadca a povedali, ţe reprezentovať mesto nebudú. Uviedla, 

ţe vydieračom sa nikdy neustupuje. 

Uvedené peniaze navrhla pouţiť zmysluplne a vybudovať ešte ihriská v okrajových častiach. 

Uviedla, ţe je pyšná na mládeţnícke a detské divadelné,  folklórne a tanečné súbory. 

Informovala, ţe súbory  pri kultúrnom dome majú veľmi dobré výsledky, pričom sú  slabo 

podporované.  

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol svoju poznámku k rozpočtu v časti 

kapitálových príjmoch, kde je v rozpočte  2 mil. EUR a naplnenosť k polroku predstavuje 

13%. Dotazoval sa, či  sme schopní rozpočet v meste udrţať.  Uviedol, ţe máme deficit  670 

tis EUR. 

Pavol Štrba, poslanec MZ,  reagoval na Ing. Klučku, a uviedol, ţe 8 rokov hlasoval za 

futbal a jeho spoluobčania v Čadečke chodili po rozbitých cestách. A keď jeden krát 

spomenul, ţe je potrebné si hľadať  sponzorov, bol aj s RNDr. Belousovou opísaný v jednom 

článku.  Uviedol, ţe on sa uţ k futbalu vracať nebude.    

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, uviedol, ţe futbal dostal v minulosti dostatok peňazí, 

s čím súvisí aj to, ţe z pôvodného dlhu  sa dostali na čiastku 23 tis. EUR.  Uviedol, ţe dotácia 

bola schválená a futbal by ju mal mať. Informoval, ţe v porovnaní s inými vecami, futbal 

dostal 43 tis. EUR, čím poukázal, ţe ak by sa všetky poloţky uvedeným spôsobom krátili, 

rozpočet by bol naplnený. Ohľadne nedodrţania termínu uviedol, ţe horšie by bolo, keby to 

bolo neefektívne, nehospodárne a neúčelné. Je  tam však  len drobná nezhoda v tom, ţe sa 

niečo posunulo.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe sa jedná o zákon o nakladaní 

s majetkom mesta a s finančnými prostriedkami. Poznamenal, ţe k danej téme bolo veľa 

rokovaní. Je to vţdy na rozhodnutí MZ  a  nielen na rozhodnutí primátora.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe si prečítal vyhlásenie Zdruţenia miest 

a obcí Kysúc a poznamenal, ţe situácia je zlá.  Uviedol, ţe v apríli sa schvaľoval úver 1 800 

tis. EUR. Podľa analýzy, ktoré dostali, prvé zatrasenie bolo, ţe sme v mesiaci marec dostali 

len 279 tis. EUR. Keď sme vedeli, ţe nám niečo hrozí, mali sme zvaţovať uţ vtedy úsporný 

reţim a z úveru 1 800 tis. EUR  sa mali  vytvoriť predpoklady, aby sa zabezpečil chod mesta, 

čo sa však pravdepodobne nestalo. Uviedol, ţe sa hovorilo, ţe rezerva je 2 mil. EUR  

následne to bolo dementovane a vzal sa 1 800 tis. EUR úver. Odporučil dať vypracovať 

úsporné opatrenia, ktoré  však  uţ poslanci mali dostať. Poslanci mali dostať podklad o tom, 

ţe sa ide vziať preklenovací úver.  Uviedol, ţe situácia je zlá. Poznamenal, ţe keď si robil 

prepočty, vyšlo mu 1,2 mil. EUR. Poukázal, ţe zo strany Mesta nie je písomná informácia, 

jediná relevantná bola zo strany Zdruţenia miest a obcí Kysúc.  
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 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe v našom okrese  sú obce, 

ktoré nevyplatili mzdy, odvody, prepustili zamestnancov, dali neplatené voľno zamestnancom 

a ktoré robia 2 alebo 3 dní.  Informoval, ţe Mesto Čadca má k dnešnému dňu na účte plus 

309 tis. EUR a nevyplatené záväzky 17 tis. EUR. Mesto Čadca sa zodpovedné správa pri 

všetkých obstarávaniach a zároveň uviedol, ţe v priebehu 3 mesiacov zastavil niekoľko vecí. 

V prípade, keď si to vyţiada situácia, bude zvolané mimoriadne zastupiteľstvo. 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe poslanci mali dostať písomne 

predloţené,  čo urobilo Mesto v rámci  úsporného krízového opatrenia. Malo informovať, čo 

urobilo alebo, ţe je v mínuse  a koľko potrebuje navyše peňazí.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca,  poznamenal, ţe ak by mal Ing. Glasnák 

záujem, navštívil by primátora, kde by sa dozvedel o všetkých opatreniach, ktoré vykonal 

v kompetencii primátora. Keďţe predsedá Zdruţeniu miest a obcí, uviedol, ţe boli prijaté 

opatrenia, ktoré boli aj zverejnené. Uviedol, ţe mesto Čadca je  oproti ostatným  mestám 

a obciam v lepšej kondícii.   

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, vyslovil svoju podporu s Ing. Klučkom a uviedol, aby 

sa dodrţalo to, čo sa schválilo a aby prostriedky primátor uvoľnil. Súhlasí s tým, ţe sú  aj iné 

odvetvia športu a ako príklad uviedol maţoretky   z CVČ alebo EVITA, ktoré sú majsterky 

Slovenska.  Maţoretkový klub EVITA  sme podporili 170 EUR a keď išli autobusom mali 

veľkú ceduľu Mesto Čadca.  Informoval, ţe vyhrali 2 tretie miesta. Následne poznamenal, ţe 

BENFICA hrala druhú ligu a  postúpila do prvej, pričom zdôraznil, ţe od Mesta nedostali nič, 

ale tak isto reprezentujú mesto Čadca. Je za to, aby sa  futbalistom vyplatilo to, čo sa im 

schválilo. 

Ohľadne úveru uviedol, ţe  je potrebné povedať, ţe  je to určené  na chod mesta a na mzdy.  

Poznamenal, ţe ak je to na mzdy, tak  je to v poriadku a je potrebné s tým súhlasiť. Chýba mu  

však informácia, za akých podmienok a s akými bankami jednáme.  Uviedol, ţe ak  je to na 

mzdy, tak  je to v poriadku a bola by chyba, ak by zamestnanci nedostali výplaty. Je však 

potrebné, aby bola dôvera.  Uviedol, ţe stretol niektorých policajtov, ktorí povedali, ţe majú 

holé triedy. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe to nie je pravda a ţe nič také  

sa nestalo. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ,  poţiadal, aby mu bolo poloţkovite uvedené,  na čo 

bude uvedený úver poskytnutý, za akých podmienok a od ktorej banky. Sú to pravidlá, 

o ktorých musí byť MZ informované.  Ďalej uviedol, ţe bolo nutné šetriť tam, kde to bolo 

potrebné t. z. na úradovni, ktorá je nadpriemerne ohodnotená. Poznamenal, ţe bol v úradovni 

dvakrát  spolu s   odborníkom, ktorý uvedenú stavbu ohodnotil úplne inač.  

Uviedol, ţe bolo sľúbene, ţe sa bude hovoriť o eurofondoch a europrojektov, ktoré však stále 

nie sú a dávame to z vlastných prostriedkov. Uviedol, ţe úver podporí, pokiaľ je určený na to, 

na čo myslí.  

Ďalej poznamenal, ţe obyvatelia Rieky, rovnako ako aj v Milošovej a v Čadečke, sú postihnutí  

budovaním kanalizácie. Uţ tri roky chodia v Rieke  po  ceste, ktorá  je vo veľmi zlom stave.  

Uviedol, aby mu dovolili  zabetónovať diery. Informoval sa, kedy sa  konečne cesta  v Rieke  

objaví v rozpočte a kedy sa bude robiť. 

 RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, ţe podľa  diskusie niektorých 

poslancov môţe tipovať, kto bude kandidovať na primátora, pretoţe sú tu aktívni  ľudia, ktorí 

doteraz aktívni neboli.  

Čo sa týka futbalu, uviedla, ţe bola podmienka, aby FK odovzdal vyúčtovanie, ktoré doposiaľ 

neposkytli. Informovala sa, či existuje vo FK Čadca nejaká šedá ekonomika, keď doposiaľ 

v zmysle zákona o nakladaní s majetkom mesta, vyúčtovanie  neodovzdali.  Dotazovala sa, či 

chcú nútiť primátora a  MZ, aby porušili zákon o nakladaní s majetkom mesta. 
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Ohľadne čerpania úveru uviedla, ţe zákon hovorí, ţe  najskôr poslanci musia schváliť to,  ţe 

berieme úver a potom môţe ísť primátor alebo prednosta rokovať, pretoţe ak by to urobili 

naopak, porušil by sa zákon. Postupuje sa v súlade so zákonom. Ak budeme súhlasiť 

s úverom, následne sa bude rokovať s bankami a na nasledujúcom MZ sa predloţia výsledky 

rokovania na základe čoho sa rozhodneme. Poţiadala prípadných kandidátov na primátora, 

aby prestali stavať svoju kampaň na šírení paniky. Mesto nie je v takej zlej finančnej situácii, 

ako to niektorí  pripisujú. Poslanci sú zástupcovia ľudí a ak niečo chcú vedieť majú sa obrátiť 

na MsÚ, ktorý im poskytne informácie. Ďalej uviedla, aby nespochybňovali niektorí poslanci 

to, čo sa zrealizovalo za 4 roky. Uviedla, ţe úradovňu občania chvália a v súvislosti s  domom 

kultúry, poznamenala, ţe sa konečne začína podobať na stánok kultúry. Informovala, ţe sa na 

poslednú chvíľu podarilo vybaviť 332 tis. EUR na telocvičňu na Kyčerke.  V závere uviedla, 

ţe Mesto Čadca je v dobrej kondícii a poţiadala poslancov, aby prestali šíriť paniku.   

           Ing. Milan Gura, poslanec MZ, ohľadne úveru uviedol, ţe on, keď potrebuje úver 

najskôr pochodí všetky banky a následne informuje blízkych o moţnostiach. 

Ďalej uviedol, ţe v minulosti  boli v Palárikovom dome Číňania.  Čo sa týka 332 tis. EUR na 

Kyčerke  uviedol, ţe  sa vţdy  pozitívne  vyjadril, keď p. RNDr. Belousovová  vybavila nejaké 

prostriedky. Následne uviedol, ţe on tieţ vybavil prostriedky, keď bol ministrom p. Fronc, 

ktorý uvoľnil 332 tis. EUR.  Uviedol, ţe keby sa pred 2,5 rokmi pristúpilo  k jeho  návrhu na 

dokončenie  telocvične na Kyčerke, tak by uţ bola dávno postavená.   

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ,  vyslovila svoj nesúhlas s tým, ţe  ona 

pustila Číňanov do Matičného domu a preto zhorel, pretoţe to nebolo za čias, keď bola 

primátorkou. Povedala, aby sa  Ing. Gura išiel poďakovať  Matici slovenskej.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  ráno bo predvolaný na úrad 

justičnej a kriminálnej polície z dôvodu podania trestného oznámenia.  Dvaja  poslanci MZ 

podali  trestné oznámenie na svojich kolegov na prevod majetku a na primátora mesta.  

Uviedol, ţe sa vie identifikovať iba to, kto to zverejnil na svojich internetových stránkach 

a v médiách. Uviedol, ţe je smiešne, keď jeden na druhého podávajú trestné oznámenia, 

pričom na MZ hlasovali všetci poslanci - za, nikto sa nezdrţal a ani nebol proti.  

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, uviedol, ţe on bol tieţ  pozvaný na políciu s tým, ţe mu 

ukázali  list, kde bolo podané trestné oznámenie. Poznamenal, ţe pri pohľade na obálku 

neverí, ţe oznámenie písal niektorý poslanec a neverí ani tomu, ţe by akýkoľvek poslanec, 

s ktorým sa stýka uvedené trestné oznámenie podal. 

  Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  oznámenie je verejné, pretoţe 

bolo zverejnené v médiách a má ho niekto na internetovej stránke. Ten, kto ho zverejnil je  

zodpovedný. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ,  uviedol, ţe  polícia je na to, aby uvedenú vec 

vyriešila.  

 Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, uviedol, ţe uvedená úprava rozpočtu 

nereaguje na vývoj situácie z hľadiska vývoja  podielových daní, pretoţe bola spracovaná ešte 

pred dvoma mesiacmi, nakoľko v tom čase sa ešte nevedelo aké výpadky daní budú v priebehu 

dvoch mesiacov. Výpadok dane z príjmu bol zlý najmä v posledných  dvoch mesiacoch, kde v 

mesiaci máj bol 50 % výpadok  oproti minulému obdobiu a v mesiaci jún na účet mesta prišlo 

24 % oproti minulému roku v porovnaní s tým istým obdobím.  Uviedol, ţe sa na výpadok 

bude reagovať a zároveň poznamenal, ţe podľa prognózy MF, by sme mali  mesačne dostavať 

pribliţne 500 tis. EUR.  Očakávalo sa, ţe dobehneme rest z predchádzajúceho obdobia, ktorý 

sme vykryli jednak rezervou, ktorou sme čiastočne kryli aj výpadok z priemyselného parku a 

vďaka tomu sa nemuseli robiť zásadne reštriktívne opatrenia. Pokiaľ bude uvedený vývoj 

pokračovať a nebude ho vláda v krátkej dobe riešiť, budú sa musieť  prijať opatrenia. 

Uviedol, ţe opatrenia sú uţ pripravené a niektoré sa  aj spúšťajú. Prvé opatrenie,  ktoré bolo 

dnes predloţené a schválené sa týka mestského zastupiteľstva. Je pripravených ďalších 27 
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opatrení, ktoré sú v kompetencií primátora. Uviedol, ţe v nadväznosti na vývoj, bude 

upravený aj rozpočet. Snaţíme sa výpadok v priemyselnom parku kompenzovať aj iným 

spôsobom. Je dostatok prebytočného majetku, ktorý bude následne predkladaný na 

schvaľovanie  do MZ.  Uviedol, ţe táto poloţka je vysoko riziková, avšak  v ďalšej úprave 

rozpočtu bude  zníţená.  Čo sa týka podielových daní, poznamenal, ţe  pokiaľ nebude 

v nasledujúcich  2 mesiacoch výpadok riešiť vláda, bude nutné zaviesť tvrdšie opatrenia.  

Ohľadne úveru, uviedol, ţe sa jedná o kontokorentný úver, ktorý chcú prerokovať s bankami. 

Ide o úver, kde bude banka sánovať naše výpadky, t. z., ţe  nás pusti do debetu s tým, ţe do 

roka sa musí  úver vysporiadať. Poznamenal, ţe sa  jedná o prevádzkový úver, ktorý nemá  

nič spoločné s investičným úverom.   

Ohľadne rezervy uviedol, ţe zostatok z roku 2009 2 mil. EUR overil audítor, a to je  

nespochybniteľné. Poznamenal, ţe z rezervy  670 tis. EUR sa sánoval výpadok, keď sa zníţila 

cena v priemyselnom parku.        

Čo sa týka zadávania zákazok, uviedol, ţe je zákon a interný predpis. Kontrolór našiel chybu, 

čo uznávame a zároveň poznamenal, ţe predpis sa musí aktualizovať v súvislosti s 

novelizáciou zákona. Je to však interný predpis a nepatrí do pôsobnosti zastupiteľstva.  

Poznamenal, ţe  sa to bude riešiť, avšak zásadný vplyv na financovanie mesta to nemá.  

  PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ,  uviedol, ţe  nakoľko ešte neboli na 

Meste realizované relevantné úsporné opatrenia, napadá ho určitá obava z dôvodu, ţe 

v porovnaní s Krajskou samosprávou, kde je rozpočet 7 krát väčší, mali prepad 9,5 mil. EUR  

oproti minulému roku reálne za prvý polrok a ţiadny preklenovací úver nezobrali. Uviedol, ţe 

všetci vedia aké pravidlá a vlastností má kontokorentný úver, ktorý je drahý na prevádzku. Sú 

to pomerne drahé prostriedky. Je potrebné zváţiť, či  Mesto  neuvaţuje ísť skôr do úsporných 

opatrení. Uviedol, ţe poslanci pri schvaľovaní bezúčelového úveru majú právo vedieť, aké sú 

jeho podmienky.  Dotazoval sa na rozpočet, nakoľko nám chýba 670 tis. EUR okrem výpadku 

daní z fyzických osôb, práve z nenaplnených kapitálových príjmov. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, dal procedurálny návrh, aby sa o bezúčelovom úvere 

hlasovalo  samostatne  /neschválené/.  

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

94/2010 

 

K bodu 7) 

Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2010 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

95/2010 

 

 

K bodu 8) 

Návrh na vyradenie majetku MPS Čadca 

 

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

  

  PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, sa dotazoval, v koho vlastníctve je 

majetok  v súčasnosti.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe je vo vlastníctve mesta 

a zároveň poznamenal, aby sa v uznesení doplnilo - v správe.  
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Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

96/2010 

 

 

K bodu 9) 

Vyhodnotenie zimnej údržby 2009/2010 

 

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

 

Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, sa dotazoval, či  sú nutné retardery na cestách 

popri školách v čase letných  prázdnin a či by sa počas prázdnin retardery nezdemontovali.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

97/2010 

 

 

K bodu 10) 

Doplnok č. 2 k VZN č. 72/2008 o zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo  vlastníctve 

mesta   Čadca, Stanovenie výšky nájomného  v novopostavených nájomných  bytoch na 

Okružnej ulici  
 

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

 

 Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, uviedol, ţe na rokovaní MR sa danou témou 

zodpovedne zaoberal a následne uviedol, ţe nesúhlasí s tým, aby Mesto niekomu doplácalo na 

bývanie.  Vzhľadom na situáciu aká v meste je, mali by poslanci schváliť takú alternatívu, kde 

mesto  nebude doplácať nič. Nech si to nájomníci hradia z vlastných zdrojov.  

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, uviedol, ţe on sa stotoţňuje s tým, čo prijala MR. 

Potrebujeme tieto byty obsadiť, aby sa zabývali a aby to začalo fungovať.  

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ,  uviedol, ţe ceny sú premrštené z hľadiska tých 

ľudí, ktorí prichádzajú do uvedených bytov. Tí ľudia, ktorí peniaze majú si byt kúpia.  

Uviedol, ţe sa to stalo tým, ţe Mesto si vzalo úver a nebralo všetko z fondu. Poukázal na to, ţe 

v Krásne sa stavajú byty oveľa lacnejšie ako u nás.  Praje si, aby tam prišlo čo najviac ľudí, 

ktorí si urobia  trvalý pobyt a aby sme dostali  podielové dane. Má však obavu, ţe pri cene, 

ktorá je stanovená,  táto skupina ľudí na to nebude mať.    

 Oľga Kostková, poslankyňa MZ, uviedla, ţe  cena 2,5/m2 bola na komisii 

prejednávaná po dlhom zvaţovaní. Uviedla, ţe uvedená varianta  vypláca z nájomného aj 

úver, ktorý zobralo Mesto, t. z., ţe tam bude  poistenie a aj úver -  splácanie úveru. Suma bola  

navrhnutá tak,  aby to občania zvládli. Informovala, ţe boli navrhnuté aj väčšie ceny,  

s ktorými však nesúhlasili. Nesúhlasí s tým, aby bolo navýšenie, keďţe  sú to štartovacie byty 

pre mladých ľudí.    

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

98/2010 
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K  bodu 11) 

Doplnok č. 2 k VZN Mesta Čadca č. 104/2009 o určení výšky dotácie na  prevádzku  a mzdy 

na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

99/2010 

 

 

K bodu 12) 

 Zriadenie dvoch súkromných školských zariadení v meste Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 12 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

100/2010 

 

 

K bodu 13) 

Cenník služieb Krytej plavárne v Čadci 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 13 zápisnice. 

 

 PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, sa dotazoval na deti mladšie ako 5 rokov, 

nakoľko deti od 3-5 rokov majú vstupné  v pondelok aţ v nedeľu zadarmo.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe kaţdá plaváreň má nejaký 

prevádzkový poriadok.  

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ,  ďalej uviedol,  ţe mu chýba zvýhodnené 

vstupné  pre obyvateľov mesta Čadca, nakoľko prevádzkové náklady na plaváreň  sú cca  230 

tis. EUR a môţu tu  chodiť občania z okolitých obcí. Poznamenal, ţe plaváreň je z nášho 

rozpočtu a keďţe obce a mestá naň neprispievajú, dotazoval sa, na moţnosť  zvýhodneného 

vstupného na plaváreň  pre obyvateľov mesta Čadca. 

 Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, uviedol, ţe  uvedený návrh je od 

prevádzkovateľa, nakoľko pri zvýhodňovaní, ktoré bolo v predchádzajúcom období sa to  

nedalo identifikovať a to najmä u detí, pretoţe nemali občiansky preukaz,  a tak sa všetky ceny  

museli zaradiť do kategórie zvýhodnených.  Uviedol, ţe  prevádzkovateľ ZZO poţiadal, aby sa 

neposkytovalo zvýhodnenie, nakoľko s tým  má  problémy. 

 Mgr. Pavol Pánis, vedúci oddelenia, doplnil, ţe  pernamentka v porovnaní 

s jednorazovou vstupenkou poskytuje vyuţitie plavárne za niţšiu cenu.  

Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, uviedol, ţe  ceny  sú symbolické, a tak nemá 

význam dávať ďalšie zľavy.   

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ,  sa dotazoval,  ako sa myslí dieťa.  Uviedol, ţe ak by 

išlo dieťa s dospelým, malo by mať vstup zadarmo. Poznamenal, ţe plaváreň ostane vţdy 

veľkým bremenom z hľadiska  výdajovej poloţky  mesta.  Myslí si, ţe ceny 1,5 a 2,4 EUR by 

mali byť ohraničené v istej hodine. Je za to, ţe dieťa by platiť nemalo. Poukázal na uznesenie, 

kde je uvedené, ţe cenník platí od 2. júla, ale nespomína sa dokedy. Uviedol, ţe je to potrebné  

spresniť.   

 RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ,  keďţe je obdobie prázdnin, navrhla, aby 

v mesiacoch školských prázdnin, t. j. júl a august, občania mesta Čadce ako aj ich  deti v ich 

sprievode /občania mesta Čadce  preukáţu  sa obč. preukazom/ majú bezplatné vstupne na 

krytú plaváreň. /schválené./ Myslí si, ţe občania Čadce si to zaslúţia. 



 11 

  PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ,  uviedol, ţe on uvedený návrh podporí a 

je rád, ţe myšlienka,  len pre obyvateľov Čadce sa vracia. Dotazoval sa, koľko sú príjmy zo 

vstupného napr. za rok 2009. 

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca,  uviedol, ţe pribliţne 40 tis. EUR  

 Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, prečítal návrh od Ing. Glasnáka, ktorý znie – dieťa  

ak ide v sprievode  dospelého - zadarmo /neschválené/.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, dal následne hlasovať o ostatných 

návrhoch.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

101/2010 

 

 

K bodu 14) 

Určenie volebných obvodov a počet poslancov v nich pre voľby do obecného  /mestského/ 

zastupiteľstva – volebné obdobie 2010/2014 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 14 zápisnice. 

 

 PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, predloţil, svoj pozmeňujúci  návrh  

v písomnej podobe. Uviedol, ţe počet obyvateľov mesta Čadce od roku 2002 značne klesá.  Z 

26 548 pred 8 rokmi je  v súčasnosti  24 934 obyvateľov.  Čo sa týka jeho návrhu z 25 

poslancov na 15 poslancov, uviedol, ţe je to minimálna hranica vzhľadom na to, ţe zákon 

umoţňuje  od 20 do 50 tis. obyvateľov  15 -25 poslancov.  Z hľadiska počtu by sme  mali mať 

15-17 poslancov.  Navrhuje  15 poslancov z dôvodu, ţe počet obyvateľov klesá. Poznamenal, 

ţe aj keď sa odhlasovalo  za zníţenie odmien, vyšla mu ešte pred zníţením čiastka  pribliţne 

110 tis. EUR. Uviedol, ţe  keď sa odmeny zníţia predstavuje to polovicu, čo sú reálne 

ušetrené finančné prostriedky  a môţeme to brať ako jednu z moţných úspor.  

 Jozef Beleš, poslanec MZ, uviedol, ţe nesúhlasí s tým, aby bol na Horelici  jeden 

poslanec. Je rozdiel robiť poslanca na sídlisku, kde sú  občania pokope a rozdiel na dedine, 

kde sú obyvatelia  na veľkej rozlohe.    

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, uviedol, ţe s uvedeným návrhom nesúhlasí, nakoľko  

nesúvisí so šetrením.  Poznamenal, ţe šetrenie si vieme upraviť aj keď bude 15 alebo 25 

poslancov. Myslí si, ţe poslanecký zbor v počte 25 poslancov je pre ľudí  dobrý. Je rozdiel 

zastupovať ľudí na sídlisku a rozdiel po okolitých obciach alebo prímestských častiach. 

Pavol Štrba, poslanec MZ, vyslovil svoj nesúhlas s návrhom  PhDr. Holeštiaka, PhD.  

Poznamenal, ţe ušetriť sa dá aj tak, ţe môţu poslanci pracovať  bez nároku na odmenu 

a zároveň uviedol, ţe je ochotný zastupovať ľudí aj bez odmeny. V závere dodal, ţe je rozdiel 

vykonávať funkciu  poslanca na rozsiahlom území ako je dedina a rozdiel na sídlisku.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ,  uviedol, ţe v dôvodovej správe nie je uvedené, 

prečo sa zmenili počty poslancov. Na základe čísiel uvedených v správe,  pre  volebný obvod 

č.  3 matematický pripadá 8 poslancov. Dotazoval sa, prečo berú  z volebného obvodu č. 3 

jedného poslanca.  Uviedol, ţe aj keď si to MR osvojila, mala uviesť dôvod. Niekto vzal 

jedného poslanca a  dôvod nie je uvedený.   

Ing. Mária Goreková, vedúca oddelenia, uviedla, ţe MR je doporučujúci orgán a MZ 

je najvyšší orgán, ktorý je na to, aby rozhodol. Uviedla, ţe dôvodom bolo, ţe sa Kyčerka 

rozšíri  o Mierovú ul. a ţe tam pribudne ďalších 100 bytov.  

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe MR zmenila materiál, ktorý 

bol predloţený na jej rokovanie, pretoţe na Kyčerke pribudlo 100 ďalších  bytov, súkromne 

spoločnosti vybudovali ďalších 100  súkromných bytov v Martinkovom Potoku a do  
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volebného obvodu č. 4  pribudlo celé sídlisko III., čím  sa z obvodu č. 3  odrátalo  celé 

sídlisko III.   

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe presun sa uskutočnil, pretoţe nedáva 

logiku, aby poslanec zo Ţarca a z Rieky zastupoval sídlisko III., ktoré je súčasťou celej 

Kyčerky. Uviedol, ţe  v  správe  mohol  byť uvedený budúci stav obyvateľov, nakoľko tam je 

uvedený len súčasný stav. 

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, súhlasil s názorom p. Štrbu, a uviedol, ţe nie je to 

otázka počtu poslancov, ale otázka výšky odmien. Navrhol  ponechať počet poslancov tak ako  

doposiaľ.  

JUDr. Ján Macura, zástupca primátora Mesta Čadca, čo sa týka súčasnej doby 

a šetrenia, uviedol, ţe sa vykonalo ústretové gesto, keď sa zníţili odmeny  na 50 %.  

Poznamenal, ţe je dostatok práce pre všetkých poslancov, nakoľko sú zvýšené nároky 

obyvateľov. Je proti zniţovaniu počtu poslancov. Čo sa týka náleţitosti presunu jedného 

poslanca uviedol, ţe to uţ bolo  deklarované  Mgr. Kaličákom.  Poznamenal, ţe dôvody boli 

zvýšeným počtom občanov a odovzdaním nových bytoviek. 

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, uviedol, ţe je potrebné  si uvedomiť, ţe od roku 

1989 malo MZ  30 poslancov a následne sa zmenou zákona  zmenilo na počet 25. Mrzí ho,  ţe 

redukujú volebný obvod č. 3.  Je to najšpecifickejší obvod v rámci mesta,  ktorý zahŕňa  od 

Ţarca, dedinské časti- Vojty, Drahošanka, Bukov a centrálnu časť. Od roku 1989, kedy 

dostali samosprávy iné kompetencie, Mierová ul. ako typ staršieho sídliska kulminuje aj spolu 

s Hviezdoslavovu ulicou k centrálnej zóne. Dotazoval sa, kto navrhol uvedenú zmenu do MR.  

Uviedol, ţe volebný obvod č. 4 a 3 mali zo začiatku rovnaký počet poslancov. Pred 8 rokmi sa  

počet zníţil na 9  poslancov, naposledy na 8 a teraz je návrh na 7 poslancov, čo je 

zdôvodnené tým, ţe sa presunie Mierová ulica. Poukázal na skutočnosť, ţe nevieme ako sa 

budú k tomu ľudia vyjadrovať. Uviedol, ţe pravdepodobne, ak by boli dlhodobí úspešní 

kandidáti vo volebnom obvode č. 3  SNS, HZDS a Smeru, moţno by nebol záujem meniť počty 

poslancov. Čo sa týka Horelice, poznamenal, aby sa nespochybňovali počty poslancov na 

Horelici. Uviedol, ţe Horelica má samostatné katastrálne územie a bola samostatnou obcou 

do roku 1954, čím si zaslúţi  určité postavenie. Dotazoval sa, kto dal návrh na pripojenie 

Mierovej ul.  do volebného obvodu. č. 4.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe ľudia so sídliska III. sa napr. pri   

petíciách obracali na poslancov  s  tvrdením, ţe sú  pri Kyčerke.  Uviedol, ţe sídlisko III. je 

späté s volebným obvodom č. 4. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe Ţarec je skutočne špecifický. Následne 

prečítal svoj návrh na uznesenie - schvaľuje pre voľby do obecného /mestského/ zastupiteľstva 

na volebné obdobie 2010-2014, 4 volebné obvody s celkovým počtom 25 poslancov: volebný 

obvod č. 1 Horelica - 2,  volebný obvod č. 2  Čadečka, Milošova, Podzávoz - 4,  volebný 

obvod č.  3  Čadca, Drahošanka, Rieka - 8, volebný obvod č.  4 U Hluška, U Siheľníka - 11 

poslanci s tým, ţe  počty poslancov ostanú ako doposiaľ a ulice  budú podľa  návrhu 

/neschválené/. 

 MUDr. Jozef Kanaba, poslanec MZ,  sa dotazoval,  čo bráni poslancovi, aby 

z Horelice alebo zo Ţarca išiel pomôcť inde. Uviedol, ţe návrh z MR je pragmatický a 

vychádza  z perspektívy novostavieb.  

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, ţe sú 3 kritéria, ktoré zohrávajú  

úlohu pri tvorbe  jednotlivých volebných obvodov a počtu poslancov, a to: počet obyvateľov, 

špecifiká oblastí, kde sa zarátava aj terén, ktorý je tieţ špecifický a zmeny, ktoré nastali za 4 

roky.   Uviedla, ţe ak  bol v roku 2002  počet obyvateľov  26 548  a v roku 2009 -  25 474 , čo  

predstavuje úbytok len 1000 obyvateľov, nezodpovedá to návrhu, ktorý podal PhDr. 

Holeštiak, PhD. s tým,  ţe pre 26 000 obyvateľov budeme mať 25 poslancov, ale pre 25 000 

budeme mať 15 poslancov. Počtom to nevychádza.  Takto stále zachovávame, aby pri 25 
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poslancov bolo  pribliţne 1000 obyvateľov na jedného poslanca. Je potrebné zachovať 

pôvodný stav. Nemôţe sa brať len kritérium počty, pretoţe špecifický je aj terén. Kysuce majú 

osídlenie charakteristické po kopcoch teda rozptýlené územie. Na sídliskách sú ľudia pokope, 

nakoľko v prímestských častiach sú ľudia od seba vzdialení. Nesúhlasí s návrhom, ktorý dal  

PhDr. Holeštiak, PhD., ale nesúhlasí ani  s návrhom s Ing. Guru. Uviedla, ţe návrh z MR je 

lepší. Poznamenala, ţe sídlisko III. patrí ku Kyčerke infraštruktúrou, ďalej tým, ţe deti chodia 

do školy  na Rázusovu atď... Následne spomenula 200 nových bytov s tým, ţe je poţiadavka na  

prestavbu škôlky na Kyčerke na bytový dom. Dotazovala sa, ţe ako sa potom vysvetli 

občanom na Kyčerke, ţe k ním pričleníme sídlisko III. a nedáme im poslanca. Uviedla, ţe 

Čadca sa bude rozrastať na Kyčerke, pretoţe sú tam lacnejšie stavby  a je tam infraštruktúra. 

Uviedla, ţe návrh z MR má logiku a je spravodlivý.   

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ,  uviedol, ţe Ţarec je špecifický a je to dosť náročný 

obvod. Poznamenal,  ţe aj na Ţarci má byť výstavba bytoviek a rodinných domov. Myslí si, ţe 

štatút zachovania  ako  bolo v tomto volebnom období by bolo najlepšie.     

 Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora MZ, uviedol, ţe on bol pôvodne za zníţenie 

počtu poslancov.  Zastaval názor, ţe ak chceme zniţovať počet poslancov, musíme vychádzať 

od obvodov a aby sme boli najspravodlivejší, tak od najmenšieho obvodu.  Aţ vtedy by došlo 

k tomu, ţe by sme veľmi ukrivdili najmenšiemu obvodu, pretoţe pri zníţení  počtu poslancov 

v meste, by sme museli  vychádzať z toho, ţe pre volebný obvod č. 1 by pripadol 1 poslanec.  

Uvedený dôvod by krivdil okrajovým častiam. Bude hlasovať za návrh prednesený MR.  

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ,  uviedol, ţe si praje, aby do nových bytov prišli 

nový obyvatelia a ich  počet sa tak zvýšil.  On vychádza z čísiel, ktoré dostal a volebný obvod 

č. 3 by mal mať 8 poslancov.  Ak si niekto myslel, ţe by to malo byť ináč, tak to malo byť v 

materiáli  uvedené.  

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, to odôvodnila tým, ţe sídlisko III. sa 

presunulo na Kyčerku.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa dotazoval, prečo to nie je uvedené v správe. 

Uviedol, ţe sa pýtal ľudí a nikto nevie, ţe sa sídlisko III. presúva.  

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, ţe ich zjednocuje infraštruktúra,  

sídlisko III. a Kyčerka je kompaktné   územie a zároveň uviedla, ţe sa  presúva  1400 ľudí na 

Kyčerku.  

 Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, uviedol, ţe z terajšieho stavu pomerne k počtu 

obyvateľov vychádza 1,48 % -1,  3,76% – 2,   7,88% – 3,   11,89% – 4,  z tohto pohľadu 

vychádza   najviac 12 poslancov v jednom volebnom obvode.   

 Čo sa týka rozlohy a špecifík, uviedol, ţe  sídlisko Ţarec je jedno z najväčších. Uviedol, ţe je 

ťaţké odhadnúť čo bude  v budúcnosti. Poznamenal, ţe má byť vybudovaný nový dom 

dôchodcov, kde budú taktieţ obyvatelia, je tak ťaţko povedať, kde  prirastie počet obyvateľov 

a kde ubudne.   Uviedol, ţe on uvedený návrh  nepodporí a bude súhlasiť s tým, čo bolo 

doposiaľ. 

 Oľga Kostková, poslankyňa MZ, uviedla ţe, v 90 rokoch dolné sídlisko volilo 

poslancov z Kyčerky a následne o 4 roky sa občania čudovali, prečo ich presunuli. Uviedla, 

ţe sa to stalo tým, ţe sme ich presunuli do DK a ţe volia poslancov na Ţarci, ktorí sú od  nich 

vzdialení 2 km a ktorých nepoznajú. Ďalej uviedla, ţe na  Kyčerke sú uţ postavené 3 paneláky, 

ďalšie sú  v Martinkovom potoku a patrí tam osada  U Buty, U Krkošky a samotné osady.  

Keď spojíme  sídlisko U Hluška,  sídlisko Kyčerka a dolné sídlisko  pri nemocnici pri Bielom 

dome, pribudne 1400 obyvateľov. Uviedla, ţe ľudia na sídliskách majú veľké problémy.  Je 

rozdiel bývať v paneláku,  kde je veľa problémov,  kde sú zlé medziľudské vzťahy  a kde ţije 

veľa ľudí  pokope v porovnaní s dedinou, kde ľudia bývajú vo  svojich domoch a majú svoj 

pokoj. Poţiadala, aby sa bral ohľad na ľudí ţijúcich v panelákoch a vychádzalo sa im 

v ústrety.   



 14 

  Ing. František Prívara, poslanec MZ, čo sa týka kritéria na zvolenie počtu 

poslancov, uviedol, ţe  sú váţne  všetky. Uviedol, ţe pozná problémy, ktoré sú na Kyčerke 

a v súvislosti s tým sa dotazoval, či majú poslanci rozdelené jednotlivé paneláky. Sú tam  

problémy, ţe sa tam poslanec neukáţe aj 2 roky.   Ďalej uviedol, ţe  váţny problém je nie len 

počet obyvateľov, ale stred mesta, ktorý je  klenot mesta. Nemali by sme ho krátiť. Nechajme 

počet poslancov pracovať v takom  zloţení ako doposiaľ. Dotazoval sa, v ktorej časti  postihlo 

zníţenie obyvateľov najviac, pretoţe Milošova sa stále rozrastá, načo dostal odpoveď, ţe  

najväčšie zníţenie obyvateľov je v strede mesta.   

 RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa, uviedla, ţe starne vţdy stred mesta  a ostatné 

mesto sa územne vyvíja a rozrastá. Mesto sa vţdy rozrastá na okrajoch.  Má úbytky vzhľadom 

k tomu, ţe  ostatné časti sa rozrastajú a prečíslujú stred mesta svojim prirodzeným  vývojom.   

 Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, uviedol, ţe jediné kritérium nie je počet 

obyvateľov, ale aj terén, ktorý je v obvode č. 3 náročný.  Poznamenal, ţe  od 1989 bol 

najväčší úbytok poslancov v obvode č. 3.   Z 11 poslancov sa tam zníţil počet na súčasných 8.  

Informoval, ţe ľudia stavajú domy nad stanicou, smerom na Drahošanku, v Rieke.  

Poznamenal, aby sa neredukoval tento  obvod len na Ţarec. Ako keby sme aj my chceli, aby 

sa stred mesta neoţivoval. Ďalej uviedol, ţe  na základe údajov v materiáli vychádzajú počty 

tak, ţe  volebný obvod č. 3 by mal mať 8 poslancov, aj v prípade, ţe sa presunie Mierová ul. 

Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ,  ohľadne počtu poslancov uviedol, ţe išlo 

o vyriešenie vzťahov, ktoré boli nesprávne zaloţené. Upozornil, ţe to nie je ul. Mierová, ale 

sídlisko III.  Poznamenal, ţe uvedený návrh  nebol návrh jednej osoby, ale vyplynulo to po 

dlhých diskusiách. Poznamenal, ţe pribudli byty nielen na Kyčerke a v Martinkovom potoku, 

ale pribudli byty aj oproti Medei a oproti Bielemu domu. Z toho vyšlo, ţe je logické jedného 

poslanca pridať na Kyčerku a jedného ubrať na Ţarci. Mysli si, ţe návrh z MR bol dôkladne 

preverený a súhlasí s ním. 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ,  v súvislosti so špecifikami jednotlivých 

volebných obvodov, uviedol, ţe  Horelica je veľké  samostatné, katastrálne  územie. Je však 

rád, ţe sú aj poslanci, ktorí sú  za zníţenie počtu poslancov.   

MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, uviedol, ţe  podporí návrh z MR. Poznamenal, ţe 

uvedený problém by si vyţadoval dlhšiu diskusiu a aj analýzu. Moţno by sa našli aj kritéria 

na diferencované odmeňovanie poslancov. Čo sa týka návrhu PhDr. Holeštiaka PhD.,  nie je 

za  počet 15 poslancov, ale za iných okolností by  hlasoval  za   menej  poslancov.  

 Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, sa informoval, či  presun obvodov bude 

automaticky bez toho, ţe by poslanci  niečo schválili, či sa presúva Mierová ulica pod volebný 

obvod č. 4. bez toho, ţe by sa to schválilo. 

Ing. Mária Goreková, vedúca oddelenia, uviedla, ţe momentálne je platné to, čo sa 

schválilo MZ pred  4 rokmi. Na nové  volebné obdobie, MZ určí volebné obvody a počet 

poslancov v nich, najneskôr 65 dní pre voľbami. 

 RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, reagovala na  PhDr. Holeštiaka, PhD., 

ktorý navrhoval úspory a  uviedla, ţe radikálnu úsporu vykonali na začiatku MZ, keď si 

poslanci  skrátili odmeny na polovicu. Nie je za to, aby sa zniţoval počet poslancov, pretoţe 

čím je menej poslancov, tým sú lepšie ovládateľní.  V budúcnosti,  ak ju občania zvolia, 

vystúpi  na MZ s tým, aby poslanci vykonávali svoju funkciu  úplne zadarmo a aby sa 

materiály doručovali elektronickou formou. Vtedy bude demokratickejšie mať 25 poslancov, 

ktorí budú vykonávať svoju funkciu zadarmo.    

 Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, uviedol ţe,  on ešte v čase, keď bol riaditeľom 

BYTY Čadca s.r.o.,  prešiel byty, ktoré spravoval a poznamenal, ţe ľudia skutočne nevedia, 

koho majú za poslanca.  

Následne  dal  Bc. Ing. Jozef Vraţel,  primátor Mesta Čadca, hlasovať o písomnom 

pozmeňujúcom návrhu PhDr.  Holeštiaka, PhD., ktorý nebol poslancami MZ schválený.   
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Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, prečítal návrh Ing. Glasnáka, ktorý znie 

nasledovne: ponechať v platností uznesenie MZ č. 77/2006 zo dňa 24. 8. 2006, 4 volebné 

obvody s počtom poslancov 25 takto: volebný obvod č. 1 - 2 poslanci, volebný obvod č. 2 - 4 

poslanci, volebný obvod č. 3 – 8 poslanci,  volebný obvod č. 4 -11 poslanci, spolu 25 

poslancov. Určenie volebných obvodov a počet poslancov v nich pre voľby do obecného 

/mestského / zastupiteľstva v období 2010/2014 /neschválené/.  

Ďalej prečítal návrh Ing. Guru, ktorý však nebol poslancami MZ schválený. 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, vysvetlil rozdiel medzi uvedeným 

návrhom a návrhom Ing. Glasnáka a uviedol, ţe v návrhu Ing. Guru,  Mierová ulica ostáva 

pod volebným obvodom č. 4.  

V závere dal hlasovať o materiálu ako celku, čo bolo poslancami MZ schválené.  Uviedol, ţe 

dal vypracovať prácu poslancov za celé predchádzajúce obdobie, aby bola predloţená 

občanom mesta.  

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

102/2010 

 

K bodu 15) 

Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu počas funkčného obdobia 2010/2014 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 15 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

103/2010 

 

 

K bodu 16) 

Právne analýzy k sporu o náhradu škody podnikateľovi M. Majchrákovi 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 16 zápisnice. 

 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, uviedol, ţe  v minulosti ţiadal také uznesenie, ktoré  

navrhuje teraz JUDr. Lehutová a vedenie mesta. Ţiadal, aby sme podali s okamţitou 

platnosťou mimoriadne dovolanie na generálnu prokuratúru s odkladom exekučného titulu. 

Spoločne sme vypracovali viacej analýz. Uviedol, ţe bola spracovaná analýza p. JUDr. 

Muráňovou zo Ţiliny, p. JUDr. Stopkom  aj JUDr., Doc.  Prochádzkom. Dotazoval sa, kto je 

zodpovedný, ţe sa vynaloţilo 13 tis. EUR za analýzy a kto vyberal tieto právne agentúry. 

Následne informoval o cenníku  renomovaných právnických agentúr z Bratislavy, zo Ţiliny a  

z Čadce.   

Uviedol, ţe právna agentúra doktorky ţiadala 250 EUR, významná renomovaná agentúra 

Doc. Prochádzku, ústavného právnika, napísala nasledovné:  obvyklá cena takejto analýzy, 

ktorú som Vám spravil  je   950 EUR plus DPH. Uviedol, ţe jemu analýzu vypracoval 

zadarmo. Pán JUDr. Stopka, hovoril o 400 EUR,  vypracoval ju tieţ zadarmo. Keď sa 

informoval iných renomovaných agentúr aj v Bratislave, cena sa pohybovala 900 aţ 1500 

EUR. Uviedol, ţe keď  presadzoval aj spolu s inými poslancami dovolanie, bolo mu povedané, 

ţe strávili tisíce hodín nad uvedeným problémom. Dotazoval sa aj  u JUDr. Lehutovej, čím sa 

zaoberali. Pokiaľ by sa podalo dovolanie včas za Mesto aj s odkladným účinkom, tak po 

rozhodnutí Najyššieho súdu by sme  uvedený problém nemali. Uviedol, ţe keď vyhodnotí 

všetky uvedené právne analýzy, tak vyznievajú v prospech našich slov 4,2 plus 0,8. Uznesenie 

je napísane veľmi dobre a  presne to iste ţiadal.  
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Po prvé uviedol, ţe je nevyhnutné, aby Mesto vykonalo  opatrenia na navrátenie majetku 

vydaného p. Majchrákovi na základe Dohody o urovnaní, nakoľko  to je ten problém, ţe sme 

sa rýchlo ponáhľali urobiť Dohodu o urovnaní.  Po druhé, uviedol, ţe vykonanie opatrení je 

zákonnou povinnosťou Mesta, menovite primátora,  mestského zastupiteľstva upravené 

zákonom 131/1991 o majetku obci.  Po tretie vykonanie opatrení je efektívné, pretoţe s veľkou 

pravdepodobnosťou bude Mesto v súdnom konaní úspešné. Po štvrte uviedol, sa musia úkony 

vykonať bezodkladne, pretoţe inak Mesto sa vystavuje riziku premlčania svojich majetkových 

nárokov. Všetky analýzy sa zhodli na jednom, kedy je premlčanie tohto sporu. Po piate 

uviedol, ţe nevykonaním opatrení je spojene so zodpovednosťou nás ako volených zástupcov 

za zverený majetok mesta.  

Uviedol, ţe analýzy sa rozchádzajú len v jednej rovine a to, aké právne argumenty pre 

napadnutie Dohody o urovnaní zvoliť. Poznamenal, ţe Dohoda celé navrátenie majetku 

skomplikovala. Uviedol, ţe vie kto presadzoval uzatvorenie Dohody. Poznamenal, ţe on 

presadzoval podanie podnetu na mimoriadne dovolanie, čo sa u vedenia mesta a niektorých 

poslancov nestretlo s pochopením. Ako príklad, ktorý mu povedali viacerí právnici uviedol, ţe 

ak príde na niekoho exekúcia na 1 mil. EUR, tak dotyčný  1 mil. EUR  vyplatí, aby neprišiel 

o dom, on ich vyplatí, ale súd rozhodne, ţe exekúcia je neoprávnená, pretoţe sa dotyčný  

bráni. Všetko musím prijať naspäť. Čuduje sa, ţe mu nedôverovali pri tejto argumentácii. 

Uviedol, ţe ho mrzelo, keď JUDr. Lehutová povedala, ţe sa s vecou sa nedá nič robiť, 

nakoľko analýzy  ukazujú opak.  Uznesenie, ktoré je predloţené ukazuje opak. Keby sa nedalo 

s tým nič robiť, tak tu nie je ani uvedený bod.  

 Informoval, ţe po zrušení rozsudkov sa JUDr. Lehutová vyjadrila do médií, ţe sa s vecou 

nedá nič robiť a tieţ sa vyjadrila  do médií, ţe p. Majchrák môţe získať ešte viac. Uviedol, ţe 

to nie je pravda.  Poznamenal, ţe za  právne analýzy, ktoré sa dali vypracovať  zaplatilo 

Mesto  13 tis. EUR.   Dotazoval sa, kto vyberal tieto agentúry, kto ich kontaktoval a kto 

dohodoval ceny.  Uviedol, ţe jemu bez toho, aby jednal o cene  kaţdý  cenu povedal  

a najvyššia  predstavovala 1500 EUR. Apeloval na prítomných, aby sa opatrenia na 

navrátenie majetku vykonali tak ako to vyţaduje zákon.  Uviedol, ţe súhlasí s uzneseniami, 

ktoré navrhli. V závere odporúčal, aby v bode B a C   bolo doplnené: zistenie a vyvodenie  

osobnej  zodpovednosti, ktorý pracovník  mestského úradu zanedbal náleţitú, odbornú  

starostlivosť, následkom čoho Mesto Čadca vynaloţilo neefektívne finančné prostriedky 

v súvislosti so súdnym sporom medzi Mestom Čadca a M. Majchrákom v spore o 30 mil. Sk.  

Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca, uviedol, ţe vedenie mesta 

v tejto veci konalo, koná  a aj bude konať.  Uviedol, ţe dostali a vybrali dve právne analýzy, 

z ktorých  si on osvojil analýzu  JUDr. Marsovszskej, z dôvodu, ţe  v návrhu dala, aby sme 

vrátili súdom čo  pokazili. Uviedol, ţe sa koná na základe dvoch  právnych kancelárii.      

Jozef Beleš, poslanec MZ,  poznamenal, ţe keď si kaţdý prečíta uznesenie je všetkým zrejme, 

ţe Mesto urobilo chybu v tom, ţe keď sa dávali návrhy, tak boli obviňovaní z toho,  ako si 

dovoľujú Mesto očierniť.  Konkrétne sa to týkalo aj jeho osoby, ako si dovolil  v jedných 

novinách povedať, ţe Mesto nekonalo. Uviedol, ţe  tu je jasný dôkaz, ţe Mesto nekonalo. 

Nesúhlasil s čiastkou 13 tis. EUR vynaloţených za dve analýzy. Ďalej poznamenal, ţe Mesto 

sa neustále s niekým súdi, nakoľko prednedávnom  skončil ďalší spor s bývalou kontrolórkou. 

Uviedol, ţe Mesto musí vyplatiť  27 tis. EUR bývalej kontrolórke a prijať ju naspäť. 

Dotazoval sa, kto to zavinil. Uviedol, ţe to je ďalší dôvod, kde sa peniaze míňajú.  

 Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, ţe on od začiatku tvrdil, ţe analýzy nebudú 

zadarmo. Zadarmo ich má len Ing. Gura, čo v ňom evokuje pocit, či sú objektívne. Ohľadne 

vyhadzovania peňazí spomenul, ţe je škoda, ţe sa nespomenulo, keď sa vyhadzovali peniaze 

za minulé volebné obdobie, keď sa  za fontánu a ďalšie veci  vynaloţili veľké peniaze.   
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Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ,  sa vrátil k tomu, keď niekedy ako opoziční poslanci 

hovorili niečo na výsmech. Uţ vtedy mali nejaké analýzy.  Brzdilo sa to a  bola veľká  

nečinnosť. Dotazoval sa, prečo potom riešime 40% ku 60% MTS.   Uviedol, ţe Najvyšší súd 

rozhodol v závere roka 18.12.2009.  Pol roka  je preč a my stojíme tam, kde sme mohli byť 

hneď. A to bola  tá nečinnosť. Prečo sa okamţite nejednalo s tým, aby sa vypracovali právne 

analýzy. Aţ otvorený list vzburcoval vedenie a  odvtedy sa začalo triezvejšie nazerať na 

uvedenú kauzu.  Uviedol, ţe je 2.7.2010.  Dohoda bola robená v horlivosti s tým, ţe tam bola 

ešte jedná cesta, ktorú sme zasa nevyuţili. Teraz tu stojíme, aby sme neušli pred termínom 

vypršania  zmluvy, pretoţe ak vyprší, bude koniec.  Ohľadne právnych sluţieb  poznamenal, ţe 

právne sluţby sú indikátorom zdravého ţivota samosprávy a stále  sa zdraţovali. Vyslovil 

svoju spokojnosť s predloţeným uznesením a následne poznamenal, aby vedenie mesta bolo 

účinné a naplnilo kaţdé slovo a myšlienku, ktorá  je uvedená, pre reálne navrátenie pozemku. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, zopakovala skutkový stav, kedy uzatvárali 

s p. Majchrákom Dohodu o urovnaní a uviedla, ţe  p. Majchrák mal v rukách právoplatný 

rozsudok, rozhodnutie súdu, na základe ktorého si mohol uplatňovať cestou exekútora  

peniaze, na ktoré mal právny nárok. Mohli sme dať mimoriadne dovolanie, ale jeho podanie 

nemá odkladný účinok. Teda cez exekútora by  p. Majchrak siahol  na účty Mesta a Mesto by 

sa dostalo do nútenej správy.  Skončili sme tak, ţe sme boli úspešný a bude ďalšie konanie. 

Uviedla, ţe nevie ako dopadne rozsudok súdu. Preto aj v uznesení  je podľa nej v bode B a C 

v druhej odráţke: po podaní ţaloby poţiadať  o prerušenie konania aţ do právoplatného 

skončenia konania o náhradu škody atď... Uviedla, ţe my budeme čakať aţ  na rozsudok súdu.  

Ohľadne kontrolórky, uviedla, ţe je potrebné povedať aké zákony platia pre pracovný pomer 

kontrolóra. Uviedla, ţe je nutné uviesť,  aké špeciálne  úpravy vo svojom pracovnom pomere 

mala na základe ústretovosti bývalého primátora,  Ing. Pohančeníka. Nakoľko kontrolóri  sú 

volení, dotazovala sa,   prečo jej urobil takú výhodnú zmluvu, na ktorú  ako kontrolórka nárok 

nemala. Nemala nárok na pacovanú zmluvu na  dobu neurčitú a zároveň uviedla, ţe p. 

Zbojanová akoby náhodou neprišla na prešľapy, ktoré sa diali okolo priemyselného parku 

a ďalšie chyby.  

Dotazovala sa u Ing. Guru,  za koľko kúpili dom na Májovej ul. a potom ho predal. Ak je 

čestný človek nemá sa čoho báť. Uviedla, ţe ona si ako primátorka z mesta Čadce nevzala 

nič. Poznamenala, ţe cesta, pri ktorej býva, bola urobená za 9 rokov. Ďalej uviedla, ţe ona 

ako primátorka ani plat nebrala a ak  všetci schvália, bude vykonávať prácu poslanca 

zadarmo.     

 Na doplnenie svojich slov  prečítala aký bol skutkový stav z právnej analýzy a uviedla, aby  

sa do Ozveny Čadce  napísalo, ţe vedenie mesta sa snaţilo predísť bezprostrednému 

ohrozeniu majetku exekúciou aj značnému zníţeniu majetku, za ktoré nieslo personálnu 

zodpovednosť, výsledkom čoho  je uzatvorenie posudzovanej Dohody. V  danej situácii to bola 

správna moţnosť, pretoţe akékoľvek pouţitie mimoriadneho opravného prostriedku nie je 

dôvodom na odloţenie vykonateľnosti rozhodnutia.  

Odporúčala Mestu, aby uvedenú citáciu zverejnili do všetkých plátkov, ktoré uverejňujú 

dianie z Mesta.  

Poznamenala, ţe uvedený  právny názor hovorí,  ţe Mesto konalo v zmysle zákona  

a v pozitívnej snahe predísť ohrozeniu majetku  exekúciou.  

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, uviedol, ţe bytovku na Májovej ulici nekúpil tak, ţe sa 

zakrýval za iné firmy, ale ako Milan Gura a manţelka a  má v tom čisté svedomie.  Ďalej 

uviedol, ţe má čisté svedomie aj v tom, ţe  si dal vypracovať tri  nezávislé právne analýzy 

v peňaţnej hodnote, ktoré uţ spomínal a ktoré nemôţe nikto spochybňovať.  Ohľadne Dohody 

o urovnaní uviedol, ţe  bolo dostatok času, aby sa vykonali úkony, o ktoré  ţiadal.  

 Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ,  v súvislosti s bývalou kontrolórkou uviedol, ţe sa 

dopočul o tom, ţe  Mesto viedlo viaceré súdne spory s bývalými zamestnancami, ktoré boli 
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neúspešné. Dotazoval sa, či aj vtedy sa robili právne analýzy. Nemalo sa podať dovolanie uţ  

keď prišlo rozhodnutie z Najvyššieho súdu. Dotazoval sa primátora, či ho nemrzí, ţe nekonal 

hneď v čase,  keď ho vyzývali poslanci.   

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe to nemohol urobiť, pretoţe je 

viazaný uznesením MZ. Ak uznesenie MZ bolo také, ţe bolo niečo schválené a nebolo niečo 

prijaté, tak to plne rešpektoval. Na rokovanie MZ sme to predloţili a návrh na právne analýzy  

prijali poslanci.  Nemohol podať dovolanie, pretoţe bola schválená Dohoda o urovnaní, ktorú 

schválili poslanci. Rozhodovanie proti uzneseniu MZ je nezákonný krok.  Dotazoval sa, prečo 

ho navádzajú na nezákonné kroky. Ak je uznesenie v súlade so zákonom,  nemôţe robiť proti 

nemu.  Ohľadne pracovnoprávnych sporoch poznamenal, ţe ani jeden nezapríčinil. Všetky 

prehraté  spory  boli z minulého obdobia. Uviedol, ţe ani on nevie, prečo mala bývala 

kontrolórka zmluvu na dobu neurčitú. 

V závere poznamenal, ţe ak by konal proti rozhodnutiu uznesenia  MZ, ku ktorému prikladá 

zo zákona  svoj podpis, dopustil by sa nezákonného konania.    

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, uviedol, ţe z jeho pohľadu,  keď poslanci dali 

návrh na odsúhlasenie MZ, bolo evidentne, ţe väčšina MZ  bola pod vplyvom primátora.   

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, sa dotazoval, či niekedy hlasoval za 

jeho osobu. Uviedol, ţe on musí stavať konanie primátora na základe právnej skutočnosti, 

ktorá je v čase, kedy rozhoduje. Môţe konať len v súlade s rozhodnutím poslancov.   

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, ţe  Mgr. Klimek naznačil, ţe 

poslanci hlasujú pod vplyvom primátora. Uviedla, ţe tým by boli porušené ústavné princípy 

slobody hlasovania. Poznamenala, ţe ona hlasovala podľa svojho najlepšieho svedomia 

a vedomia v snahe uchrániť mesto pred exekúciou a nútenou správou. Ohľadne p. Zbojanovej 

uviedla, ţe je to volená funkcia, ktorá zakladá pracovný pomer na dobu určitú. Odporúčala sa 

opýtať Ing. Pohančeníka, prečo bývalej kontrolórke dal pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, 

za aké dobré sluţby to urobil.  Mali by sa poďakovať vedeniu mesta, ţe ukončilo pracovný 

pomer s bývalou kontrolórkou, ktorá nevedela kontrolovať ani to, ţe  má v rozpore 

uzatvorenú pracovnú zmluvu. 

Na adresu Ing. Guru, uviedla, ţe hovoril, ţe má bezplatne vypracované právne analýzy, ktoré 

sľúbil, ţe poskytne, avšak doposiaľ ich neposkytol.   

  Ing. Milan Gura, poslanec MZ, uviedol, ţe RNDr. Belousovová nemá pravdu, 

poznamenal, ţe jednu analýzu poskytol ďalšie dve má u seba.   

Ohľadne odsúhlasenej  Dohody o urovnaní uviedol, ţe súhlasí s tým, ţe primátor nemohol 

konať, nakoľko by išiel proti rozhodnutiu najvyššieho orgánu mesta, čím je MZ.  Uviedol, ţe 

súhlasí s uznesením, ktoré je predloţené, len doplnil jednu odráţku. Poznamenal, aby sa  

diskusia nevracala späť a aby sa uznesenie odsúhlasilo. 

 V závere uviedol, aby sme hájili čo je naše a poukázal na to, ţe pozemky pred poštou sú uţ 

predané inej spoločnosti.  

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, uviedol, ţe  pozná kompetencie MZ a má dojem, ţe 

niekedy sa poslancom predkladajú veci, ktoré nie sú v ich kompetenciách.  

Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, prečítal doplňujúci text k návrhu na uznesenie od 

Ing. Guru.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca,  uviedol, ţe  uvedený návrh  je v rozpore 

s kompetenciami MZ.  

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, uviedol, ţe  poukazoval na to, ktorý pracovník jednal 

s právnickými agentúrami a kto dojednával cenu. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe sa to uskutočnilo 

prostredníctvom výberového konania.  

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, uviedol, ţe chce, aby mu  boli materiály predloţené.   
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Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  ak podklady vyţadujú všetci 

poslanci, budú ich mať predloţené, v opačnom prípade pracovníčka, ktorá má na starosti 

verejné obstarávanie Ing. Gurovi podklady poskytne. Poznamenal, ţe odkedy sa zriekol 

konania, celé konanie viedol Mgr. Fúrik.  

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, svoj návrh stiahol.  

Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca, uviedol, ţe informácie nie sú 

tajné a kedykoľvek  si ich môţe kaţdý poslanec pozrieť.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

104/2010 

 

 

K bodu 17) 

Informácia o výsledkoch prešetrenia ekonomických krokov MTS, a.s. Čadca  

komisiou poslancov MZ                   

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 17 zápisnice. 

 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, predpokladal, ţe komisia by mala uviesť aj výstup, 

ktorý mu chýba.  

Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca, uviedol, ţe  komisia si splnila 

povinnosť. Poznamenal, ţe mesto má  jedného človeka v dozornej rade a jedného 

v predstavenstve.   

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa dotazoval, v akom stave je podanie voči MTS 

a.s.     

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe bolo začaté súdne konanie 

a dopĺňajú sa rôzne veci. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

105/2010 

 

 

K bodu 18) 

Návrh Štatútu Mesta Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 18 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

106/2010 

 

 

K bodu 19) 

Návrh rokovacieho poriadku MZ v Čadci 

 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 19 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

107/2010 
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K bodu 20) 

Správa o výsledkoch kontroly za mesiac apríl - jún 2010      

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 20 zápisnice. 

 

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, upozornil, ţe smernica pre verejné obstarávanie je 

stará a nie je dobrá.  Odporučil  obstarávanie uvádzať na internete. Ohľadne majetku mesta  

uviedol,  ţe  v prípade moţnosti by bolo vhodné zabezpečiť vrátenie majetku, ktorý je na 

Husáriku. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, informoval, ţe sa k danej veci  

pripravuje ţaloba, ktorá bude zaslaná v priebehu budúceho týţdňa na súd.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

108/2010 

 

 

K bodu 21) 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2010 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 21 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

109/2010 

 

 

K bodu 22) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 22 zápisnice. 

 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, stiahol materiál č. 17 z dôvodu 

nedodania znaleckého posudku.  

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Mgr. Viliam Kocúrek, Oščadnica 1442. 

 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa informoval ako sa dopracuje k cene.  

Ing. Tatiana Krkošková, vedúca oddelenia, uviedla, ţe cena sa stanovuje znaleckým 

posudkom.  

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Prenájom spevnenej plochy Palárikovej ulice. 

 

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ informoval sa, či prenájom bude určený len pre 

prevádzkovateľov reštauračných zariadení.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca uviedol, ţe o tom hovorí príslušná VZN.

  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

110 - 134/2010 
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K bodu 23) 

Rôzne 

 Nakoľko pred plavárňou bolo zorganizované otvorenie letnej sezóny, primátor poveril 

vedením  schôdze MZ, viceprimátora Mgr. Mariana Fúrika.   V závere všetkým poprial 

prijemné preţitie prázdnin. 

 Jozef Beleš, poslanec MZ, sa dotazoval, kedy sa  začne robiť cesta u Mravca, ktorá uţ 

bola v rozpočte zahrnuté minulý rok. Je pravdou, ţe bol prebytok peňazí a aj tak sa cesta 

neurobila. Chcel  by poznať dôvod  a povedať občanom, prečo to tak je, zároveň tieţ poukázal    

na  cestu u Berčáka. Dotazoval sa, prečo posiela Mesto občanov za poslancom, keď to je 

v rozpočte zahrnuté. 

 Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, uviedol, ţe priority v rozpočte nie  sú určené. 

Je potrebné počkať do konca roka. Uviedol, ţe Mesto má vlastné kapacity, ktorými buduje sa 

moţno na inom konci. Uviedol, ţe príde čas aj na Horelicu. Momentálne sa prehodnocuje 

rozpočet, uvidíme aký bude stav financií o mesiac, dva.  Poznamenal, ţe  zatiaľ to však  

v rozpočte zahrnuté je. 

 Ing. Ján Klučka, poslanec MZ,  poukázal na VAŠA TV – Ţarec, kde sa poskytlo 

dostatok peňazí avšak sledovanosť nie je moţná. Dotazoval sa, či sa v uvedenej veci niečo 

deje. Ďalej sa informoval ohľadne verejného osvetlenia, či je to v nejakom štádiu  alebo sa 

uvedená akcia pozastavila. V súvislosti s futbalom uviedol, ţe prezident a viceprezident  FK 

sa vzdávajú    funkcii.  Pokiaľ  záleţí, aby futbal v Čadci existoval, je potrebné, aby sa zo 

strany Mesta  danej veci venovali. Uviedol, ţe nedošlo k porušeniu VZN o poskytovaní 

dotácii, kde sa nehovorí o tom, kedy sa má zaplatiť. Je tam  jediné porušenie a to v zmluve 

a nie vo VZN.  Uviedol, ţe účel  sa splnil. Nie je pravda, ţe vyúčtovanie nebolo.  Problém bol 

v tom, ţe v marci bolo veľa snehu a plánované akcie sa nedali odohrať, čím sa to presunulo 

na apríl.  Informoval sa, či sa ohľadne danej veci ide niečo robiť alebo sa to nechá tak. 

V závere uviedol,  ţe  aj on konči vo futbale. 

 Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, uviedol, ţe nakoľko bol vo FK 5 rokov, veľmi 

dobré pozná pomery  z minulosti a aké sú v súčasnosti. Poznamenal, ţe nie je dobre, keď je 

v jednej osobe manaţér aj prezident.  Uviedol, ţe ak on sa dozvie od trénera, ţe má pokyn, 

aby doviedol muţstvo o súťaţ niţšie, tak  je to tragédia. Poznamenal, ţe aj Ing. Gurom 

dotiahli futbal spoločne do  druhej ligy.  Je proti tomu, ak niekto chce robiť politiku vo 

futbale. To čo sa stalo s futbalom, si musí uvedomiť aj ten, kto bol na čele FK, či konal 

správne alebo nie. Ak sa odhlasovalo 45 tis. EUR a nečerpali sa, tak sa stala niekde  chyba. 

Uviedol, ţe chyba je v tých, ktorí peniaze nevyčerpali. 

 Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, ohľadne VAŠA TV uviedol, ţe sú problémy 

vstúpiť do káblovky na Ţarci.  Informoval,  ţe sa ohľadne danej záleţitosti rokuje s OSBD.  

Pokiaľ ide o okrajové časti, poznamenal,  ţe v schválenom rozpočte je aj vybudovanie 

vykrývačov pre Milošovu a  Horelicu. Uviedol, ţe  tovar je uţ dodaný a čaká sa na inštaláciu. 

V súvislosti s verejným osvetlením uviedol, ţe sa jedná o zloţitý problém. Vypísali  do 

európskeho vestníka zverejnenie verejnej súťaţe, kde sú však veľmi  prísne lehoty.  Uviedol, ţe 

sa dal vypracovať aj posudok,  aký typ verejného osvetlenia by  sa mal dať. Chceme to zadať 

nezávislej agentúre alebo firme, ktorá by verejné obstarávanie zrealizovala. V súvislosti s FK 

uviedol, ţe personálne zmeny sú vnútornou záleţitosťou FK a mesto Čadca by do toho nemalo 

zasahovať. Pokiaľ ide o porušenie zmluvy, uviedol, ţe zmluva bola  porušená v dvoch 

rovinách a to, ţe prostriedky neboli pouţité na účel, na ktorý sa mali a termín vyúčtovania 

nebol v stanovenom čase  dotiahnutý do konca.  V zmluve sa hovorí, ţe kto poruší tieto 

ustanovenia tykajúce sa účelu a termínu, ďalšiu dotáciu nedostane.   

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, uviedol, ţe VZN  porušené nebolo a čo sa týka zmluvy 

uviedol, ţe  zmluva je dvojstranný akt, ktorá sa dá vţdy  meniť a prispôsobiť. Najdôleţitejšie 

je porušenie účelovosti, hospodárnosti a efektívnosti.  
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Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, uviedol, ţe FK mal v tom čase sponzorské 

peniaze, dotazoval sa, prečo míňal sponzorské peniaze  a nemíňal dotáciu, keď ju nestihol 

minúť.  

Ing. Vladimír Hruška, poslanec MZ, sa vrátil  k  problematike cesty, teda k  prístupu 

na Podzávou do areálu agrostavu.  Uviedol, ţe pred niekoľkými mesiacmi sa schválil predaj 

pozemku, aby sme sa tam mohli dostať. Tento týţdeň bol súdny spor, kde majetkové práva p. 

Holúbeka sú tak silné, ţe súd sa prehral. Uviedol, ţe príjazd do danej lokality je 

komplikovaný z dvoch hľadísk. Jednak  prvá cesta, ktorá je mestským majetkom  je v zlom 

stave a druhá  pokračuje po doteraz právne  Holúbekových  pozemkoch, kde mal podpísanú 

nájomnú zmluvu s kórejským partnerom, ktorá je platná do 11 mesiaca tohto roku, t. z. , ţe je 

vypovedaná. Chcel poţiadať p. primátora, aby osobne intervenoval u p. Kondeka, aby 

uvedený stav nejako vyriešili, nakoľko je v danej lokalite zamestnaných okolo 300 aţ 350 ľudí  

a  sú tam  obchodné prevádzky, kde chodí mnoţstvo áut a ľudí. Uviedol, ţe je to váţna a 

kritická  situácia, ktorú je potrebné vyriešiť. Informoval, ţe by sa v danej lokalite mala 

rozvíjať ďalšia výroba, kde by sa mohlo zamestnať  pribliţne 50-70 ľudí.  

Ďalej uviedol, ţe mu nie je jasné financovanie ohľadne  verejného osvetlenia. Informoval sa, 

či by to šlo na 15 rokov, - formou sluţieb alebo  je varianta, ktorú schvaľuje on s tým, ţe by sa 

vyuţili  európske fondy, čím by Mesto nemalo zo svojich zdrojov tak veľký únik peňazí. 

 Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, ohľadne prístupovej komunikácie do areálu 

Podzávoz  uviedol, ţe sa zvolá rokovanie. Ohľadne verejného osvetlenia, poznamenal, ţe sa 

musí rešpektovať uznesenie MZ, kde je jednoznačne určené na 15 rokov - formou údrţby. 

Chceme  unifikovať  a mať jednotné verejné osvetlenie.  

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, informoval,  ţe dva dni pred Kubánskou nocou  

dostali jej organizátori list z Mesta /odd. kultúry/, kde sa uvádza, ţe sa uvedená akcia nemá 

konať. Dotazoval sa, aké boli dôvody.  Uviedol, ţe sa jedná o veľké podujatie - 2500 ľudí,  

rozpočtový náklad  6 tis. EUR,  40 účinkujúcich, ktoré má byť len do 22.00 hod. Poznamenal, 

ţe to síce jeho doménou nie je, ale ide mu o to, ako sa Mesto k danej veci postavilo. Poukázal 

na to, ţe minulý týţdeň bol rokový koncert do tretej hodiny ráno a následne v stredu bola tieţ 

diskotéka do 24. 00 hod. Uviedol, ţe sa jedná o podujatie, ktoré je nosné a má byť len do 

22.00 hod.  Ďalej uviedol, ţe v období, keď Mgr. Strýčková predstavovala Čadčianske 

kultúrne leto, mal jedinú výhradu a to, aby uvedené podujatie skončilo do   22.00 hod.  V tom 

čase Mgr. Strýčkova aj s p. Stolárikom povedali, ţe obyvatelia, ktorí ţijú v strede mesta majú 

niečo zniesť. Uviedol, ţe on bol proti tomu. A teraz príde  z Mesta list,  ţe uvedené podujatie 

má byť len do 22.00 hod. Zdôraznil, ţe tam je naviazaných veľa sponzorov.  

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, poznamenala, ţe včera večer všetko 

nasvedčovalo tomu, ţe Kubánska noc má byť. Poznamenala, ţe uvedenú informáciu počuje 

prvý krát. Ďalej uviedla, ţe  všeobecne povolené je hrať do 22.00 hod. a po 22. 00 hod. s tým,  

ţe  sa zníţi hlučnosť. Uviedla, ţe mali jednu diskotéku na začiatku prázdnin, ktorá trvala do 

24.00 hod. a posledná by mala byť na konci prázdnin. To sú všetky akcie, ktoré sa realizujú 

s hudobnou produkciou na námestí. Následne poznamenala, ţe rokový koncert bol v estrádnej 

sále, ktorá bola prenajatá za normálnych komerčných podmienok.   Uviedla, ţe na uvedenú 

akciu prišlo  pribliţne 180 ľudí s tým, ţe  akcia bola nahlásená na MsP a boli tam tieţ 

esbeeskári, čím bolo celé podujatie monitorované. Súhlasí s tým, ţe hluk v nočných hodinách 

je nepríjemný a preto zredukovali nočné akcie pred DK na minimum.   

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, uviedol, ţe nakoľko momentálne nie je 

prítomný  Mgr. Pánis, nevie na otázku Ing. Glasnáka odpovedať. Uviedol, ţe pravdepodobne 

oddelenie kultúry malo na to nejaký dôvod. Poznamenal, ţe na predchádzajúci  koncert boli 

sťaţností.  

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, uviedol, ţe minulý rok sa začala Kubánska noc tak, ţe  

ich plagáty, kde  bolo jeho meno  DK prelepil svojimi plagátmi s tým, ţe sa ide konať 
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Kubánska noc. Uviedol, ţe uvedenú akciu podporilo VÚC a tieţ  podnikatelia. Je arogancia 

skončiť podujatie o 22.00 hod. v čase keď začnú vystúpenia. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa dotazoval, kedy dostanú poslanci hospodárenie 

ZZO a.s. za rok 2009.  

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, uviedol, ţe nakoľko  sa jedná o  akciovú 

spoločnosť, nemôţu do toho zasahovať. Sú tam však poslanci v orgánoch spoločnosti a na 

nich sa treba obrátiť. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe by malo byť vo reţime Mesta, aby sa 

predkladali uvedené správy. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, uviedol,  ţe  z fungujúcej organizácie sme dotovali 

nejaký podnik, kde  cieľ, aby sa podporoval futbal zlyhal. Poznamenal, ţe niekedy činnosť 

vykonával jeden pracovník a teraz sú tam štyria. Uviedol, ţe je to hlboká strata, ktorú bude 

musieť Mesto dotovať.   

Ďalej sa dotazoval, kedy bude urobená cesta do Rieky, kedy bude skolaudovaná kanalizácia a 

regulácia cesty. Uviedol, ţe uţ tri roky chodia po zlých cestách a keď sa príde pýtať na Mesto 

nejaká pani, odkáţu ju  na neho. Dotazoval sa, ako  on môţe uvedený problém  riešiť, keď sa 

na kaţdom MZ  pýta, kedy bude konečne cesta v  Rieke urobená. Uviedol, ţe uţ to malo byť 

urobené v apríli, potom v máji a teraz je jún a stále nič.  

Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, sa tieţ dotazoval, kedy bude prepojka medzi Ul. 17 

novembra a Podjavorinskou. Uviedol, ţe  sa jedná o  12-ročnú záleţitosť.  

Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca, uviedol, ţe je určitý plán 

činnosti a podľa toho sa postupuje v rámci moţnosti. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, ohľadne futbalu uviedol, ţe ho vykonávali niekoľko 

rokov a boli tam normálne vzťahy. Kaţdý deň  sa stretávali s hráčmi a bola dobrá atmosféra 

hoci bolo menej peňazí. Teraz sa tu hádame o peniazoch, ktoré boli schválené. Dotazoval sa, 

ako FK mohol peniaze vyčerpať, keď ich nemali na účte. Uviedol, ţe vlastní dva kluby a bol 

prezidentom FK Čadca, čiţe vie ako sa financuje. Uviedol, ţe ţiadna tieňová ekonomika 

nebola. Netreba hovoriť, ţe niekto vlastnil hráčov a ich predával alebo nepredával, 

jednoducho, kto mohol tak pomáhal. Uviedol, ţe dotácie z mesta chodili nasledovne, 

schválené boli v januári a prišli v júni, schválené v júni a prišli aţ v decembri. V tých 

obdobiach, keď je to najpodstatnejšie, keď sa končí  sezóna, kupujú sa hráči a robia sa 

zmluvy. Ešte raz sa dotazoval, kedy  bude hotová Rieka.  

Ing. Ľubomír Vojár, riaditeľ MPS, uviedol, ţe v priebehu budúceho týţdňa by sa malo 

začať s povrchovými úpravami.  

Pavol Štrba, poslanec MZ, sa dotazoval, kedy bude dokončená kanalizácia v Čadečke,  

a u Juroši. Uviedol, ţe sa na neho obrátili s poţiadavkou  občania s Podzávozu ohľadne 

chodníka na Svrčinovskej zástavke. Uviedol, ţe občania tam poţadujú chodník.  

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, uviedol, ţe chodník nie je v rozpočte.  

Jozef Beleš, poslanec MZ, poznamenal,  aby sa robilo najskôr to, čo je zahrnuté 

v rozpočte. Uviedol, ţe po voľbách sme mali rok stabilizáciu, na druhý rok bolo uvedené, ţe 

sa musí mesto skrášliť, v priebehu tretieho roka bolo uvedené, ţe sa začnú robiť prímestské 

časti a momentálne je štvrtý rok a nerobí sa. Uviedol,  aby sa konečne povedalo, či sa bude 

niečo robiť alebo nie. 

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, uviedol, ţe vzhľadom na počasie, ktoré bolo 

doposiaľ sa nedalo  robiť nič.  

 PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, ţe všetko je o prioritách. 

Poznamenal,  ţe  ak nie sú peniaze nekupuje sa  10 vecí, keď je len na 5. Otázka je, čo ľudia 

radšej chcú, či chcú to čo uviedol p. Beleš alebo p. Štrba, a to či  cesty nie sú dôleţitejšie ako 

stavať  vykrývače na mestskú televíziu. Tu je však potrebné uviesť, ţe nie kaţdý má názor, ţe 

televízia má objektívne a vyváţené  spravodajstvo a publicistiku. Nevie, či je lepšie mať 
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televíziu aj keď on je za, ale je to potrebné načasovať. Je otázkou načasovať, či radšej občan 

potrebuje cestu alebo televíziu. Ak je niečo v rozpočte malo by sa to splniť, uviedol, ţe je  za 

to zodpovedná exekutíva. Keď nie sú peniaze je potrebné o tom informovať, pretoţe 

v opačnom prípade nie je naplnené uznesenie MZ.  Uviedol, ţe on kaţdé dva mesiace dáva 

kontrolu plnení uznesení zastupiteľstva na krajskom zastupiteľstve a nedovolili by si 

uznesenia neplniť. Dal na zváţenie či radšej cesty ako vykrývače. 

Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca, uviedol, ţe sa robí všetko čo je 

v moţnostiach. V závere poprial všetkým prijemné preţitie dovoleniek.  

 

Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Mgr. Marián Fúrik, zástupca 

primátora Mesta Čadca, poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie MZ vyhlásil za 

ukončené.  
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