
Z á p i s n i c a

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 21. septembra 2017 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca

Z celkového  počtu  25  poslancov  sa  zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  Čadca
zúčastnilo 22 poslancov.

Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ Čadca, asistentka prednostu MsÚ Čadca, hlavný
kontrolór  mesta  Čadca,  vedúci  oddelení  MsÚ  Čadca, zástupca  MsP  Čadca,   riaditelia
riadených  príspevkových  organizácií  mesta  Čadca,  zástupcovia  médií,  kronikárka  mesta,
občania mesta. 

Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

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

Ing. Milan Gura - primátor mesta Čadca

Mgr. Marcel Šulo - poslanec MZ

Ing. Ján Drobil - poslanec MZ

Mgr. Jaroslav Klus - poslanec MZ

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD. - poslanec MZ

Ing. František Prívara - poslanec MZ

Ing. Jozef Pohančeník - poslanec MZ

JUDr. Peter Strapáč, PhD. - poslanec MZ

Ing. Rudolf Cyprich - poslanec MZ

JUDr. Ján Macura - poslanec MZ

Marián Kubala - poslanec MZ

Ing. Peter Lariš - riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca

Ing. Emília Ďuranová -  vedúca oddelenia životného prostredia a odpadového

   hospodárstva MsÚ Čadca

Ing. Jaroslav Hacek - prednosta MsÚ Čadca

JUDr. Ján Klučka - hlavný kontrolór mesta Čadca

Ing. František Ščury - vedúci oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, 

  výstavby, rozvoja mesta a služieb MsÚ Čadca
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P r o g r a m :

(1)    Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba  
         návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa    
         zápisnice
(2)    II. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2017
(3)    II. zmena rozpočtu PO mesta Čadca na rok 2017
(4)    Prerokovanie Protokolu o výsledku kontroly NKÚ SR „Nakladanie subjektov územnej
         samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach č. KA-
         027/2017/1120“
(5)     Dodatok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016
(6)     Návrh na rozšírenie počtu sobášiacich poslancov
(7)     Informatívna správa o príprave volieb do orgánov samosprávnych krajov konaných   
          dňa 4. 11. 2017
(8)     Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti 
(9)     Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností
(10)   Rôzne
(11)   Záver
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R o k o v a n i e

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

Konštatoval, že  zasadnutie MZ Čadca bolo zvolané na základe § 13, ods. 4, písm. a)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z celkového počtu 25 poslancov MZ Čadca
bolo prítomných 22 poslancov, takže MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať.
Privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, prizvaných a ostatných prítomných.

Za overovateľov zápisnice navrhol: MUDr. Annu Korduliakovú a p. Vladimíra Malíka,
poslancov MZ Čadca.

Do návrhovej komisie navrhol: Ing. Jána Drobila a p. Mariána Kubalu, poslancov MZ
Čadca. 

Vedením zápisnice poveril p. Veroniku Mariňákovú, pracovníčku MsÚ Čadca.        

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

Overovatelia: MUDr. Anna Korduliaková
Vladimír Malík 

 Návrhová komisia:  Ing. Ján Drobil 
Marián Kubala

Pracovné predsedníctvo: Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca
Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca
PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora mesta Čadca
Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca
Ing. Ján Drobil, poslanec MZ
Marián Kubala, poslanec MZ

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval prítomných, že navrhuje 
do programu rokovania doplniť ako bod č. 9 - „Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca MUDr.
Vladimírovi Gajdičiarovi, akad. maliarovi Miroslavovi Cipárovi, Ing. Jozefovi Vráblovi a Ceny
primátora mesta Čadca Ing. Stanislavovi Mikovčákovi a Kpt. Ladislavovi Oravcovi“, následne
došlo k prečíslovaniu celého programu. 

/Hlasovanie: Za: 19, Proti: 0, Zdržal sa: 0/

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
60/2017
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K bodu 2)
II. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2017

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

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol niekoľko poznámok k predloženému materiálu:
- dotazoval sa na odôvodnenie položky Čistenie ulíc (zníženie položky o 3 000 €) v prílohe 
č. 1 – 04 – Ekonomická oblasť a navrhol vyčistenie mesta od naplavených kameňov a hliny 
po prívalových dažďoch, k veci ďalej uviedol, že niektoré ulice mesta neboli po zimnej údržbe
úplne vyčistené, a teda niektoré medzibloky by bolo prospešné dočistiť, 
- dotazoval sa na položku Výrub (zníženie položky o 5 000 €) v prílohe č. 1 – 04 – Ekonomická
oblasť  a  zaujímal  sa  o  informáciu,  či  má  mesto  Čadca  vybavené  rozhodnutím  všetky
zaevidované žiadosti od občanov na výrub stromov v meste,
- dotazoval sa na zdôvodnenie navýšenia položky Prevádzka budov v správe MPS Čadca 
v prílohe č. 1 – 04 – Ekonomická oblasť o 50 000 €, nakoľko sa mu suma javí príliš vysoká,
- upozornil na chybné značenie s dodatkovou tabuľou „retardér 2x“ v mestskej časti 
Čadca – U Sihelníka, v skutočnosti je na cestnej komunikácii nainštalovaný len 1 retardér,
následne požiadal kompetentných o nápravu,
- uviedol, že podobne, ako ostatní poslanci, obdržal e-mail od obyvateľov panelákov č. 1, 2 a 3
nad  obchodným  domom  Lidl,  so  žiadosťou  o  vybudovanie  detského  ihriska  a  rozšírenie
stávajúceho  parkoviska  a  poznamenal,  že  by  bol  rád,  keby  bola  požiadavka  občanov
zapracovaná do návrhu rozpočtu mesta na rok 2018.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyjadril súhlas s názorom Mgr. Marcela Šula
vo veci inštalácie retardérov a prisľúbil, že mesto situáciu v mestskej časti U Sihelníka preverí
a vykoná nápravu. 
Ďalej informoval, že kompetentní prijali rozhodnutie, že retardéry v mestskej časti Čadca –
Martinkov potok budú odstránené, a následne  budú  na  ich  miesto  ukotvené  štandardné
retardéry. 
Uviedol, že v roku 2018 budú rekonštruované všetky detské ihriská v správe MPS Čadca, 
a pokiaľ bude v návrhu rozpočtu mesta priestor na výstavbu nových, mesto ju, samozrejme,
zrealizuje. Uviedol, že v tomto smere rešpektuje petíciu od obyvateľov panelákov 
pri obchodnom dome Lidl. 
Bol názoru, že zimná údržba bola riadne dokončená a poznamenal, že prívalové dažde, ktoré
sa vyskytujú čoraz častejšie, sú pre mesto problémom. Ubezpečil prítomných, že bez ohľadu 
na to, či bude položka Čistenie ulíc znížená alebo nie, ulice mesta budú čistené aj naďalej. 

Ing. Peter Lariš, riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca, potvrdil slová Ing. Milana
Guru o nepríjemnostiach spôsobených prívalovými dažďami a uviedol, že MPS Čadca sa  snaží
vyčistiť cesty od kameňov a rôznych iných nánosov v čo najkratšom čase. Poznamenal, že 
v  prípade  rozkopávky  je  potrebné  vyzvať  toho,  kto  rozkopávku  zrealizoval,  aby  uviedol
komunikáciu do pôvodného stavu. 
Vo veci  prevádzky budov v správe MPS Čadca uviedol,  že budova tribúny a budova šatne
Junior  bola  zverená  do  správy  MPS  Čadca,  majetok  prešiel  rekonštrukciou,  ale  rozpočet
nepočítal s tým, že správa a údržba spomínaného majetku bude vytvárať náklady. 

Ing.  Emília  Ďuranová,  vedúca  oddelenia  životného  prostredia  a  odpadového
hospodárstva  MsÚ  Čadca,  k  veci  Čistenia  ulíc  uviedla,  že  položka  zahŕňa  čistenie  ulíc
dopravnými prostriedkami v rámci letnej a zimnej údržby, ale čo sa týka čistoty mesta, 
v rozpočte je  samostatne vyčlenená suma 8 000 €. 
Ďalej uviedla, že rozpočet na výrub stromov na rok 2017 predstavuje čiastku 15 000 €, 
v jarnom období sa zrealizoval výrub v hodnote 3 192 €, v októbri začína výrub znova a bola
názoru,  že  suma 15 000 € nebude vyčerpaná.  Preto je  v  II.  zmene rozpočtu navrhnuté jej
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zníženie na sumu 10 000 €. Informovala, že na zasadnutí Komisie životného prostredia bola
prednesená požiadavka na vyhotovenie tzv. „passportu“ všetkej zelene na území mesta Čadca 
s  tým,  že  oprávnená  organizácia,  ktorá  súťaž  vyhrá,  zhotoví  pre  mesto  kompletnú
dokumentáciu  mestskej  zelene  spoločne  s  prípadnými  odporúčaniami  na  výrub.  O  tento
materiál  sa budú pracovníci  mestského úradu opierať v  prípade prijatej  žiadosti  na výrub
stromov. 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, sa opäť dotazoval, či budú vybavené všetky prijaté
žiadosti na výrub od občanov. 

Ing.  Emília  Ďuranová,  vedúca  oddelenia  životného  prostredia  a  odpadového
hospodárstva MsÚ Čadca, uviedla, že všetky oprávnené žiadosti budú, samozrejme, vybavené. 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, vo veci rozkopávky uviedol, že ten, kto komunikáciu
rozkopal,  či  už svojvoľne alebo na základe rozhodnutia,  má vo vzťahu k  rozkopávke  svoje
povinnosti, ale  vo všeobecnosti zodpovednosť za správu, stav a zjazdnosť komunikácie nesie
správca komunikácie.  

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, informoval, že II. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok
2017 bola na zasadnutí Finančnej komisie podrobne prejednaná a Finančná komisia odporúča
schválenie materiálu mestským zastupiteľstvom. 

Mgr.  Jaroslav  Klus,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  materiál  nemôže  podporiť,  pretože
podobne,  ako  pri  I.  zmene  rozpočtu,  ani  tentokrát  nebola  ani  jedna  jeho  požiadavka
(rekonštrukcia cesty v mestskej časti Čadca – Drahošanka, rekonštrukcia cesty Bukov – Na
Kopečku, rekonštrukcia chodníka a cesty na Bernolákovej ulici od bl. 33, zriadenie priechodu
pre chodcov na Mierovej ul. od Hviezdoslavovej ulice, autobusová zastávka pri moste a mnoho
ďalších) splnená, či zaradená do rozpočtu.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, bol názoru, že mestu sa skutočne darí v rámci
rozpočtu vyjsť v ústrety širokému obyvateľstvu. Uviedol, že mnoho poslancov bojovalo za svoje
návrhy  aj  niekoľko  rokov,  kým  mohli  byť  zrealizované.  Podotkol,  že  v  tomto  období  sa
zrekonštruovalo mnoho prímestských ciest a mesto bude budovať, samozrejme, naďalej.   
Na záver požiadal prítomných poslancov MZ o podporu materiálu.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
61/2017

K bodu 3)
II. zmena rozpočtu PO mesta Čadca na rok 2017

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
62/2017

K bodu 4)
Prerokovanie  Protokolu  o  výsledku  kontroly  NKÚ  SR  „Nakladanie  subjektov  územnej
samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach   č. KA-027/2017/1120“

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

JUDr.  Ing. Jozef Vražel,  PhD., poslanec MZ, uviedol,  že  mu v opatreniach chýbajú
informácie:
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– kto porušil všeobecne záväznú právnu disciplínu,
– kto porušil finančnú disciplínu a 
– kto porušil rozpočtové pravidlá.
Podotkol, že mesto v minulosti vynaložilo obrovské úsilie, aby získalo majoritu v spoločnosti
ZZO Čadca, a. s. Uviedol, že posledná správa o stave spoločnosti bola predložená v roku 2010.
Bol  názoru,  že  je  potrebné  pomenovať  ľudí,  ktorí  sú  za  momentálny  stav  spoločnosti
zodpovední a vymáhať od nich spôsobenú škodu, nakoľko získanie akcií stálo mesto nemalé
finančné prostriedky a jedná sa o majetok občanov a mesta Čadca.  
Ďalej sa dotazoval na informácie súvisiace so spoločnosťou DECORA, s. r. o.:
– kým a prečo bolo ukončené televízne vysielanie, 
– akým spôsobom sa nakladalo s majetkom spoločnosti a kde sa momentálne nachádza, 
– prečo mestské zastupiteľstvo nerozhodlo o spôsobe zániku spoločnosti a 
– kto zarobil na likvidácii mestskej televízie. 
Uviedol, že považuje podiel mesta Čadca v spoločnosti MTS, a. s. za nedostatočný a považuje
ho v súlade s absolútnou neplatnosťou. Tiež ho zaujímalo, kto figuruje v spoločnosti MTS, a. s.
a prečo zástupcovia spoločnosti neinformovali MZ o jej stave od roku 2010.  
Vyzval  prítomných  poslancov,  aby  sa  pokúsili  nájsť  nejaký  spôsob,  či  systém,  aby  mohli
spoločnými silami spravovať majetok mesta lepšie.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyjadril súhlas s niektorými tvrdeniami JUDr.
Ing.  Jozefa  Vražela,  PhD.  Uviedol,  že  majetok  mesta  bol  v  minulosti  rozdrobený  medzi
spomínané spoločnosti, ako jeho prevádzkovateľov, a podotkol, že je pyšný na to, že sa mestu
spoločne s poslancami podarilo získať majetok mesta do správy.  

Ing.  František  Prívara,  zástupca  primátora  mesta  Čadca,  podotkol,  že  predmetom
kontroly NKÚ SR bola spoločnosť MTS, a. s., tu neboli nájdené žiadne nedostatky. 
Vyzval  Mgr.  Marcela  Šula,  likvidátora  spoločnosti  DECORA,  s.  r.  o.,  aby  prítomných
oboznámil s priebehom likvidácie spoločnosti.  

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, informoval, že spoločnosť  DECORA, s. r. o. počas
svojho pôsobenia nedisponovala takmer žiadnym majetkom, všetka technika bola vo vlastníctve
Kultúrneho a informačného centra Mesta Čadca. Jediným majetkom spoločnosti 
DECORA, s. r. o. bola jedna multifunkčná tlačiareň a spotrebný materiál.  
Vyjadril nesúhlas s tvrdením  JUDr. Ing. Jozefa Vražela, PhD. o tom, že poslanci Mestského
zastupiteľstva Čadca neboli informovaný o stave majetku spoločnosti DECORA, s. r. o. 
a nakladaní s ním, keďže tieto informácie na zasadaní mestského zastupiteľstva zazneli podľa
jeho slov tretí raz.  
Doplnil, že v momente, kedy valné zhromaždenie spoločnosti DECORA, s. r. o. rozhodlo 
o likvidácii spoločnosti, z pozície konateľa uskutočnil všetky právne kroky k naplneniu litery
rozhodnutia valného zhromaždenia.

Ing.  Ján  Drobil,  poslanec  MZ,  informoval,  že  v  MTS,  s.  r.  o.  sú  delegovaní  dvaja
poslanci:  on  (Ing.  Ján  Drobil)  je  členom  dozornej  rady  spoločnosti  a  MUDr.  Anna
Korduliaková je členkou predstavenstva. Uviedol, že počas troch rokov pôsobenia 
v spoločnosti MTS, s. r. o. predkladal na zasadaní MZ správu dvakrát a v prípade, ak mesto
požiada,  predloží  ju  opäť.  Poznamenal,  že  MTS,  s.  r.  o.  posledné  tri  roky  každoročne
prerozdeľuje zisk, ktorý ide do rozpočtu mesta Čadca vo výške 50 000 – 100 000 €/rok.

JUDr.  Ing.  Jozef  Vražel,  PhD.,  poslanec  MZ,  zopakoval,  že  potrebné  informácie
nezazneli na zasadnutí MZ. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
63/2017
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K bodu 5)
Dodatok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016

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

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, požiadal prítomných o podporu Dodatku č. 2
VZN č. 1/2016. 

Ing.  Emília  Ďuranová,  vedúca  oddelenia  životného  prostredia  a  odpadového
hospodárstva MsÚ Čadca, uviedla, že počas vyvesenia materiálu na úradnej tabuli 
a  na  internete  neboli  uplatnené  k  návrhu  Dodatku  č.  2  žiadne  pripomienky,  zmeny  alebo
doplnenia, návrh sa predkladá taký, aký bol vyvesený.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
64/2017

K bodu 6)
Návrh na rozšírenie počtu sobášiacich poslancov

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

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  informoval  prítomných  o  ignorovaní
povinností  jedného  zo  sobášiacich  poslancov,  nakoľko  sa  dvakrát  nedostavil  na  vopred
dohodnutý sobáš, a tým zároveň dehonestoval dobré meno mesta Čadca. Uviedol, že aj z tohto
dôvodu sa mesto rozhodlo predložiť návrh na rozšírenie počtu sobášiacich poslancov.   

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
65/2017

K bodu 7)
Informatívna správa o príprave volieb do orgánov samosprávnych krajov konaných
dňa 4. 11. 2017

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
66/2017

K bodu 8)
Správa o     výsledkoch kontrolnej činnosti

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

Ing.  Ján  Drobil,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  v  časti  „Kontrola  usadenia  reklamných
zariadení na území mesta“ ho zarazili dva údaje, a to: 
– správne poplatky vybrané mestom pri riešení reklamných stavieb sa pohybujú vo výške
cca. 600 – 700 €/rok. Poznamenal, že tu vidí priestor, kde by mesto mohlo peňažné prostriedky
získať, preto požiadal pracovníkov príslušného oddelenia o zvýšenie aktivity,
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– oddelenie  výstavby  musí  celý  proces  vydania  rozhodnutia  o  odstránení  nelegálnych
reklamných zariadení vydať opakovane, pretože spisy boli odovzdané na právne oddelenie 
v roku 2012, kde náhradný výkon rozhodnutia nebol ani začatý, rozhodnutia stratili po štyroch
rokoch  svoju  platnosť  a  spisy  boli  vrátené  na stavebné  oddelenie.  Dotazoval  sa  vedúceho
právneho oddelenia, prečo boli spisy celé 4 roky nedotknuté.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, priznal, že mesto Čadca trápi 
tzv. „billboardový smog“. Uviedol, že prijatý zákon je absolútne neúčinný a prihráva štyrom
existujúcim spoločnostiam, ktoré mesto dokážu vyčistiť s tým, že na vyčistených miestach budú
stáť ich billboardy. Mesto, žiaľ, nemá dostatočný dosah.  

Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca, uviedol,  že funkciu vedúceho právneho
oddelenia prevzal v roku 2016 a konštatoval, že pred jeho príchodom nefungovalo oddelenie
plnohodnotne. Informoval, že od tohto momentu sa mnoho vecí „pohlo“ a bolo vymožených
mnoho pohľadávok, či už platobnými rozkazmi, výzvami, súdnymi alebo mimosúdnymi cestami.
Ďalej k veci uviedol, že premlčanie lehoty sa, žiaľ,  pravdepodobne netýka len spomínaných
reklamných tabúľ,  tiež  hrozilo  spôsobenie  škody  mestu  premlčaním lehôt   na výbere  daní,
poplatkov a faktúr, ktoré mesto vystavilo.  

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór mesta Čadca, informoval prítomných, že 
s Ing. Františkom Ščurym, vedúcim oddelenia  výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, vznikla dohoda, že pri  najbližšej  zmene územného plánu sa doň zakomponuje
informácia, kde reklamné zariadenia môžu byť a kde nie, čím by sa zjednodušil  proces ich
povoľovania, ale aj odstraňovania.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
67/2017

K bodu 9)
Návrh  na  udelenie  Ceny  mesta  Čadca MUDr.  Vladimírovi  Gajdičiarovi,  akad.  maliarovi
Miroslavovi  Cipárovi,  Ing.  Jozefovi  Vráblovi  a     Ceny  primátora  mesta    Čadca  Ing.
Stanislavovi Mikovčákovi a     Kpt. Ladislavovi Oravcovi

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
68/2017

K bodu 10)
Kúpa, predaj a     nájom nehnuteľností

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

Materiál č. 1: Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 3/2017
pozemky p. č. KN-C 1537/11, 1537/33, 1537/34, 1537/35
pri Základnej umeleckej škole Jozefa Potočára 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
69/2017
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Materiál č. 2: Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 4/2017
pozemky p. č. KN-C 15298/89  a 15298/90
(radové garáže sídl. Žarec pri ceste k domovu dôchodcov)

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
70/2017

Materiál č. 3: Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 5/2017
(pozemok na Májovej ulici v Čadci)

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, uviedol, že pozemok sa nachádza vedľa bytového
domu a bol názoru, že pri výstavbe by mohol vzniknúť problém medzi novým vlastníkom 
a obyvateľmi bytovky a z toho dôvodu s predajom nesúhlasí. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že vždy sa jedná o vec dohody 
a mesto potrebuje finančné prostriedky. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
71/2017

Materiál č. 4: Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 6/2017
(nebytový priestor budovy súp. č. 30 Mestského úradu Čadca - 
priestory po Prima banke)

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
72/2017

Materiál č. 5: Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 7/2017
(nebytový priestor budovy súp. č. 30 Mestského úradu Čadca -
priestory po cukrárni)

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
73/2017

Materiál č. 6: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina
- odkúpenie pozemkov Ulica športovcov

Mgr. Marcel  Šulo,  poslanec MZ, priznal,  že  na predchádzajúcich zasadnutiach MZ,
kedy poslanci o veci rokovali, bol skôr skeptický. Ocenil snahu mesta a poznamenal, že v meste
Čadca môžu byť do budúcna vybudované veľmi pekné športoviská nielen pre Čadčanov, ale aj
pre všetkých Kysučanov.

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, uviedol, že je rád, že to, čo Ing. Milan Gura
sľúbil  aj  dodržal  a  poznamenal,  že  mesto  získalo  omnoho  výhodnejšie  podmienky,  a  tým
ušetrilo obrovské množstvo finančných prostriedkov.  Prejavil vieru v to, že v budúcnosti sa
podarí mestu vysporiadať aj  pozemky futbalového štadióna a hracej  plochy. Vyjadril  svoju
vďaku poslancom MZ,  že  v  minulosti  návrh  podporili,  čím  zároveň  Ing.  Milanovi  Gurovi
prejavili dôveru. 

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, informoval, že mesto malo záujem vybudovať 
na tzv. „ováli“ novú bežeckú dráhu, no pokiaľ nebude pozemok v osobnom vlastníctve mesta,
nebude to možné.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, navrhol doplnenie Podmienok predaja 
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v Návrhu uznesenia – za bod č. 2 zapracovať bod č. 3 v tomto znení: 
„3. Mesto Čadca sa zaväzuje odkúpiť do výlučného vlastníctva pozemok /trávnaté ihrisko 
s  príslušenstvom/  KN-C  č.  1  200/21  o  výmere  20  363  m²,  zastavané  plochy  a  nádvoria,
zapísaný na LV č. 251 u Okresného úradu Čadca, odbor katastra, v k. ú. Čadca, po doriešení
majetkoprávnych vzťahov k jednotlivým stavbám nachádzajúcich sa na uvedenom pozemku.“ 
Doplnil, že mesto získa pozemky do svojho vlastníctva za tretinovú cenu oproti cene predošlej,
je tomu veľmi rád a tiež ho teší, že mesto bude môcť rozvíjať kultúrne a športové aktivity 
v tomto areáli už ako vo vlastníctve mesta. 

Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca, si osvojil predložený návrh. 
JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, vyjadril súhlas so slovami Ing. Milana Guru

a osvojil  si predložený návrh. Spoločne s Ing. Františkom Prívarom predložili  pozmeňujúci
návrh  návrhovej  komisii.  (Poslancami  MZ  odsúhlasené,  tento  pozmeňujúci  návrh  bol
schválený.)

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, že procedurálny návrh si osvojili
páni poslanci JUDr. Peter Strapáč, PhD. a Ing. František Prívara. Požiadal návrhovú komisiu,
aby návrh prečítala.

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, predložil  pozmeňujúci návrh pánov poslancov  JUDr.
Petra Strapáča, PhD. a Ing. Františka Prívaru , v ktorom podávajú:
„V návrhu uznesenia, v bode C/ - Podmienky predaja - za bod č. 2 zapracovať bod č. 3 v tomto
znení: 
3. Mesto Čadca sa zaväzuje odkúpiť do výlučného vlastníctva pozemok /trávnaté ihrisko
s  príslušenstvom/  KN-C  č.  1  200/21  o  výmere  20  363  m²,  zastavané  plochy  a  nádvoria,
zapísaný na LV č. 251 u Okresného úradu Čadca, odbor katastra, v k. ú. Čadca, po doriešení
majetkoprávnych vzťahov k jednotlivým stavbám nachádzajúcich sa na uvedenom pozemku.“
(Poslancami MZ odsúhlasené, tento pozmeňujúci návrh bol schválený.) 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
74/2017

Materiál č. 7: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina
- odpredaj pozemkov ČOV Čadca

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
75/2017

Materiál č. 8: Štefan Zakopčan, Čadca, J. Bottu 2367/7

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
76/2017

Materiál č. 9: Ing. Stanislav Machovčák, Staškov 767

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, vyjadril svoj nesúhlas s výškou ceny, za ktorú chce
mesto pozemok odpredať a poznamenal, že sa jedná o centrálnu mestskú zónu, preto by mala
byť cena pri každom predaji obdobná. Návrhovej komisii predložil svoj pozmeňujúci návrh.
(Poslancami MZ odsúhlasené, tento pozmeňujúci návrh bol schválený.) 
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Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, predložil pozmeňujúci návrh pána poslanca Ing. Rudolfa
Cypricha, v ktorom podáva návrh na zmenu kúpnej ceny na 99,99 €/m². 
(Poslancami MZ odsúhlasené, tento pozmeňujúci návrh bol schválený.) 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
77/2017

Materiál č. 10: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  doplnil,  že  predloženému  materiálu
predchádzalo nespočetné množstvo rokovaní a požiadal poslancov MZ o podporu materiálu. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
78/2017

Materiál č. 11: Ondrej Delinčák a manž., Horná ulica č. 2081/75, Čadca

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, uviedol, že kupujúci inicioval kúpu a neskôr 
kvôli vysokej  kúpnej  cene od kúpy odstúpil,  preto navrhol,  aby p. Delinčák mestu pozemok
vyčlenil 
a mesto si na ňom zriadi napr. parkovisko. 

Ing. František Ščury,  vedúci  oddelenia dopravy,  ÚP, stavebného poriadku, výstavby,
rozvoja mesta a služieb MsÚ Čadca, uviedol, že ide o svahovitý pozemok, naviac je zastavaný
stavbou. 

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, bol za schválenie prenájmu pozemku. 
JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, vyjadril súhlas s materiálom. 

Poznamenal,  že v obdobných prípadoch, kedy sa jedná o odpredaj pozemkov vo vlastníctve
mesta zastavaných čiernymi stavbami, by malo byť vedenie mesta tvrdšie, navrhol napríklad
navýšenie kúpnej ceny o sankcie v zmysle stavebného zákona. 

Ing. František Ščury,  vedúci  oddelenia dopravy,  ÚP, stavebného poriadku, výstavby,
rozvoja mesta a služieb MsÚ Čadca, uviedol, že v prípade, že mesto s p. Delinčákom uzavrie
nájomnú zmluvu, stavebný úrad môže ihneď začať konanie, aby si nájomca stavby zlegalizoval.
Za  vydanie  dodatočného  stavebného  povolenia  zaplatí  žiadateľ  trojnásobok  štandardného
poplatku. Poznamenal, že p. Delinčák pozemok nezastaval svojvoľne, ale vysporadúva majetok
po svojich predkoch.  

Ing.  Milan Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  v  tomto prípade zrovna nie  je
vhodné, aby boli kompetentní zamestnanci tvrdí a prideľovali sankcie. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
79/2017

K bodu 11)
Rôzne

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, požiadal mesto v spolupráci s MPS Čadca o realizáciu
niekoľkých úkonov: 

– očistenie komunikácií, ktoré má v správe MPS Čadca, od kameňov – ide najmä 
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o sídlisko Kýčerka a Ing. Petra Lariša sa dotazoval, či je možné požiadavku zrealizovať
a v akom časovom horizonte,

– vybudovanie dvoch svietidiel na parkovisku nad kostolom na sídlisku Kýčerka, 
v súvislosti s tým upozornil, že uplynulú noc nesvietili svietidlá v hornej časti sídliska
Kýčerka,

– rekonštrukcia chodníka nad  obchodným domom Lidl, časť pri panelákoch 1 – 3, 
– rekonštrukcia cesty vedúcej zo sídliska Kýčerka (nad bl. č. 23) do osady nad sídliskom

a ďalej na Husárik, informoval, že cesta je vyspravená len kamenivom, a teda by bolo
vhodné cestu aspoň zhutniť, čím by sa zabránilo kotúľaniu kameňov k panelákom, a tiež
by sa sčasti odľahčila doprava v centre mesta,

– upratanie odpadkov – nadrozmerného odpadu umiestnených na stojiskách kontajnerov.
Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, vyjadril vďaku od rodičov detí z mestskej časti Čadca –

Martinkov potok: 
– Ing.  Milanovi  Gurovi  za  prijatie  a  ústretové  jednanie  pri  žiadaní  o  rekonštrukciu

detského ihriska,
– poslancom MZ, ktorí hlasovali za zaradenie investície do rozpočtu mesta a
– v neposlednom rade  Ing. Petrovi Larišovi za promptnú, rýchlu a kvalitnú realizáciu

rekonštrukcie ihriska. 
Vedeniu mesta doporučil, aby udelilo odmenu za skutočne kvalitné prevedenie činností.

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, ešte raz vyjadril vďaku vedeniu mesta 
za dodržanie slova vo veci odkúpenia pozemkov od spoločnosti SEVAK, a. s.
Dotazoval sa, v akom štádiu riešenia je realizácia jeho požiadavky na dobudovanie priechodu
pre chodcov v časti Čadca - U Sihelníka. K veci uviedol, že z VÚC Žilina dostal informáciu, že
mesto je povinné predložiť projekt. Žiadal mesto o skoré vybavenie veci. 
Ďalej uviedol, že mesto vydáva rozkopávkové povolenia na vybudovanie prípojok k rodinným
domom, následne je vlastník povinný uviesť komunikáciu do pôvodného stavu, čo sa aj stane,
ale výkop o krátky čas upadne a mesto musí vykonať nápravu na vlastné náklady.  Navrhol, aby
mesto  dôslednejšie  skúmalo,  či  nie  sú  výkopy  po  2-3  rokoch  upadnuté,  prípadne  vyzvalo
obyvateľov, aby ich dali opätovne do pôvodného stavu, či už svojpomocne alebo v spolupráci 
s MPS Čadca. 

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, uviedol, že v prímestskej oblasti Čadca - Horelica –
U Nemčáka je potrebné doasfaltovať časť komunikácie. 
Informoval, že bol osobne prítomný pri asfaltovaní komunikácií a vyjadril vďaku pracovníkom
MPS Čadca, ale aj občanom, ktorí boli pri prácach nápomocní.
Dotazoval sa, z akého dôvodu bola autobusová zástavka Čadca – Pod Žarcom presunutá 
z centra mesta do okrajových častí mesta. Uviedol, že starším občanom táto zmena spôsobuje
problém.

Marián Kubala, sa pripojil k dotazu JUDr. Jána Macuru o autobusovej zastávke Čadca
– Pod Žarcom a doplnil, že mnoho občanov ho oslovuje práve v tejto veci.
Informoval, že v časti Čadca – Horelica pri spoločnosti Moget, a. s. je vedľa chodníka 
pre chodcov diera. Zdôraznil, že si je vedomý toho, že mesto nemá komunikáciu I/11 v správe,
no napriek tomu žiadal o pomoc. 
Ďalej informoval, že v časti Čadca – Horelica pri škole vyviera voda a dotazoval sa, či mesto
nemôže Slovenskú správu ciest žiadať o nápravu dôraznejšie.

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že o probléme bol oboznámený, ale
jedinou inštitúciou, s ktorou sa mestu nie práve dobre spolupracuje, je Slovenská správa ciest. 

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, apeloval na vybudovanie priechodu pre chodcov 
na Májovej ul. od ulice Hviezdoslavovej, nakoľko v dotknutej časti býva mnoho dôchodcov. 
Tiež sa dotazoval na dôvod presunutia  autobusovej zástavky Čadca – Pod Žarcom. 
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Ing. Milan Gura,  primátor  mesta Čadca,  vo veci   presunutia  autobusovej  zástavky
Čadca – Pod Žarcom uviedol, že mesto má záujem z centra mesta vytesniť nákladnú dopravu 
a  zvlášť  nebezpečný  odpad.  Z  toho  dôvodu  bol  vybudovaný  malý  obchvat  mesta  a  most.
Nevylúčil možnosť prehodnotenia autobusovej zástavky Čadca – Pod Žarcom v momente, kedy
bude vybudovaná diaľnica a doprava v meste kľudnejšia. Poznamenal, že toto rozhodnutie sa
skôr dotýka občanov iných lokalít, než občanov mesta Čadca.  

Ing. František Ščury,  vedúci  oddelenia dopravy,  ÚP, stavebného poriadku, výstavby,
rozvoja  mesta  a služieb  MsÚ  Čadca,  informoval,  že  rozhodnutiu  presunutia  autobusovej
zástavky Čadca – Pod Žarcom predchádzalo mnoho rokovaní. Uviedol, že sa jedná 
o komunikáciu, ktorá sa ťahá stredom mesta a ktorou prechádzala časť tranzitnej dopravy 
a celá prímestská hromadná doprava. Na tejto komunikácii je umiestnených osem priechodov
pre chodcov, na ktorých sa udialo mnoho smrteľných úrazov. Nemuselo k nim dôjsť, keby bola
doprava na komunikácii prehľadnejšia a kľudnejšia. Uviedol, že cieľom nebolo ľuďom sťažiť
dostupnosť do centra mesta. Doplnil, že pracovníci  príslušného oddelenia Mestského úradu
neustále monitorujú situáciu a v budúcnosti nie je vylúčená zmena rozmiestnenia autobusových
zástavok. 

Ing. Peter Lariš, riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca, uviedol, že počasie, žiaľ,
nie  je  možné  ovplyvniť  a  prívalové  dažde  sa  vyskytujú  čoraz  častejšie,  no  napriek  tomu
prebieha čistenie ciest pravidelne.  
K veci rekonštrukcie chodníka nad  obchodným domom Lidl uviedol, že stav chodníka preverí 
a pokiaľ sa jedná o rozsiahle poškodenie, bude chodník, samozrejme, rekonštruovaný.
Ďalej  uviedol,  že  cesta  vedúca  zo  sídliska  Kýčerka  do  osady  Kýčerka  bola  prejednávaná
nespočetne mnohokrát. Poznamenal, že sa jedná o vozovú cestu a nepozná vlastnícke pomery,
každopádne, jediným riešením je cestu odvodniť,  a následne na ňu položiť živičný podklad.
Informoval, že v tomto roku bola cesta minimálne jeden raz vysypaná makadamom 
a  zavalcovaná.  Žiaľ,  v  momente,  kedy  prídu  prvé  väčšie  dažde,  zmyjú  kamene  dolu
komunikáciou až k obchodnému domu Lidl.

Ing. František Ščury,  vedúci  oddelenia dopravy,  ÚP, stavebného poriadku, výstavby,
rozvoja mesta a služieb MsÚ Čadca, informoval, že mesto Doplnkom zmeny č. 5 územného
plánu schválilo rozšírenie zástavby osady nad sídliskom Kýčerka smerom k časti 
Čadca – U Buty. Uviedol, že momentálne nie sú v oblasti dobudované inžinierske siete, až 
v momente, kedy sa tak stane, bude možné pristúpiť k úprave cesty ako takej. Vyjadril súhlas 
s tvrdením Ing. Petra Lariša, že cesta by sa bez jej odvodnenia po prvej zime poškodila. 

Ing. Peter Lariš, riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca, uviedol, mesto zabezpečuje
zber  nadrozmerného  odpadu  dvakrát  ročne  a  v  období  mimo  tohto  zberu  je  povinnosťou
občana odviezť vyprodukovaný nadrozmerný odpad, ako sú staré matrace, nepotrebný nábytok,
či stavebný a iný odpad z rekonštrukcie bytového jadra alebo inej časti bytu, na zberný dvor 
na vlastné náklady. Niektorí občania tento nadrozmerný odpad vynesú ku zberným nádobám,
čím vytvárajú čierne skládky a porušujú zákon. Vyzval poslancov MZ, ktorí bývajú 
na sídliskách,  aby nasmerovali  domovníkov bytových domov,  ale aj ich obyvateľov,  aby sa
nebáli  upozorniť  a  poukázať  na  občanov,  ktorí  tieto  čierne  skládky  na  sídliskách  tvoria.
Priznal,  že  samotný  zvoz  odpadu  ako  takého  je  momentálne  problém  najmä  kvôli
komplikovanej dopravnej situácii v meste. Doplnil, že na žiadosť pána primátora Ing. Milana
Guru pracovníci MPS Čadca zlikvidovali čierne skládky vyvezením nadrozmerného odpadu 
na sídlisku Žarec, budú pokračovať na sídlisku Kýčerka. Zdôraznil, že mesto by malo situáciu
riešiť iným spôsobom. 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že po rokoch skúseností je všetkým známe,
ako situácia vzniká a kde je problém, ale v tomto prípade je na meste, aby problém vyriešilo 
a nadrozmerný odpad vyviezlo a zlikvidovalo.  
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Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, potvrdil slová Ing. Petra Lariša, že dal príkaz,
aby pracovníci MPS Čadca nadrozmerný odpad ihneď zlikvidovali, ale priznal, že mesto bude
riešiť  problém radikálnejšie,  pretože kvôli niekoľkým nezodpovedným občanom trpia všetci.
Informoval, že mesto Čadca má jeden z najnižších poplatkov za smeti na Slovensku, a preto
pripravuje kampaň, ktorej úlohou bude upozorniť všetkých občanov, aby sami sebe zbytočne
nenavyšovali  náklady.  Doplnil,  že  mesto  Čadca  získalo  prostredníctvom  europrojektov
obrovské množstvo financií, vďaka ktorým zabezpečilo kompostáreň, novú halu na separovaný
zber a zberný dvor. 

Občan mesta  Čadca,  zástupca  vlastníkov  bytov  bl.  688,  informoval  o  nebezpečnom
stave chodníka pri obchodnom dome Lidl, a tiež o zanedbanom stave kanalizácie na odvod
dažďovej vody nad spomínaným blokom, čo spôsobuje, že voda nedostatočne odteká.
Vyjadril vďaku pánovi primátorovi Ing. Milanovi Gurovi za boj proti čiernym skládkam 
a informoval, že so spomínaným problémom sa stretávajú aj obyvatelia dolnej časti sídliska
Kýčerka,  kde  v  nočných  hodinách  príde  ku  stojisku  kontajnerov  dodávka a  posádka  z  nej
vyhádže  nadrozmerný  odpad.  Navrhol  mestu  priestor  monitorovať,  a  následne  uložiť
zodpovedným adekvátnu sankciu.

Ing.  Emília  Ďuranová,  vedúca  oddelenia  životného  prostredia  a  odpadového
hospodárstva MsÚ Čadca, informovala, že mesto už nahlásilo na Okresný úrad päť podnetov
na tvorbu čiernych skládok neznámou osobou a MPS Čadca dostal zákaz tento nadrozmerný
odpad zbierať. Ďalej uviedla, že mesto plánuje zvolať všetkých zástupcov vlastníkov bytov, aby
spoločne hľadali riešenie tohto problému. 
Na záver informovala, že zber nadrozmerného odpadu v meste Čadca začína dňa 2. októbra
2017.  

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, bol názoru, že riešenie mesta je absolútne nesprávne 
a  vedenie  mesta  v  spolupráci  s  poslancami  mestského  zastupiteľstva  majú  za  úlohu  tieto
problémy  riešiť.  Vyjadril  nesúhlas  s  postupom,  kedy  niektorý  zo  zamestnancov  Mestského
úradu udelí zákaz riaditeľovi MPS Čadca plniť si svoje povinnosti. 

 Ing.  Milan Gura,  primátor  mesta Čadca,  uviedol,  že  každý  vedúci  oddelenia  MsÚ
Čadca plní príkazy vedenia mesta a urobí všetko pre to, aby sa mesto pohlo ďalej, každopádne,
vyjadrením mesta nebol priamo zákaz zberu nadrozmerného odpadu. 
Informoval, že mesto Čadca v tomto roku získalo veľký balík finančných prostriedkov vďaka
eurofondom, poslanci MZ dostanú správu. 
Ďalej informoval, že mesto plánuje riešiť infraštruktúru komplexne, preto žiadal prítomných
poslancov o trpezlivosť a dôveru. 
Na záver poďakoval prítomným za účasť. 
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K bodu 12)
Záver

Nakoľko  bol  program rokovania  MZ  Čadca vyčerpaný,  Ing.  Milan  Gura,  primátor
mesta Čadca, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie MZ vyhlásil za ukončené.

 
               Ing. Jaroslav  H a c e k             Ing. Milan   G u r a
                prednosta MsÚ Čadca                       primátor mesta Čadca

           MUDr. Anna  K o r d u l i a k o v á                        Vladimír  M a l í k 
                  I. overovateľ     II. overovateľ

Zapísala: Veronika Mariňáková 
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