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Z á p i s n i c a 
 

z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 23. februára 2017 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 23 poslancov. 

 

 

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

Čadca, vedúci oddelení MsÚ Čadca, 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 

Ing. Ján Drobil   - poslanec MZ 

Mgr. Marcel Šulo   - poslanec MZ 

JUDr. Jozef Pajer   - poslanec MZ 

Mgr. Jaroslav Klus   - poslanec MZ 

Ing. Rudolf Cyprich   - poslanec MZ 

JUDr. Peter Strapáč, PhD.  - poslanec MZ 

Ing. Ľubomír Vojár, PhD.  - poslanec MZ 

Ing. František Prívara  - poslanec MZ 

Mgr. Michal Duraj    - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek   - poslanec MZ 

JUDr. Ing. Jozef Vražel   - poslanec MZ 

Ing. Jozef Pohančeník  - poslanec MZ 

Mgr. Miroslava Mináriková  - poslankyňa MZ  

Mária Badurová   - poslankyňa MZ  

Marián Kubala    - poslanec MZ 

mjr. Mgr. František Linet  - náčelník MP Čadca 

Ing. Emília Ďuranová - vedúca referátu životného prostredia a odpadového 

  hospodárstva 

Ján Kantorík    - riaditeľ Dombyt-u Čadca 
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Ing. Anna Zbojanová   - prednostka MsÚ Čadca 

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc.  - vedúci oddelenia regionálneho rozvoja a cestovného  

       ruchu 

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)    Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za r. 2016 

(3)    Informatívna správa o činnosti DHZ mesta Čadca za r. 2016 

(4)    Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi odpadmi  

         a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čadca č. 1/2016 

(5)    Informatívna správa o IV. zmene rozpočtu mesta Čadca za r. 2016 

(6)    Informatívna správa o hospodárení s nájomnými bytmi v r. 2016 

(7)    Správa o inventarizácii majetku mesta k 31. 12. 2016 

(8)    Správa o inventarizácii majetku mesta v správe PO k 31. 12. 2016 

(9)    Správa o inventarizácii majetku mesta v správe RO k 31. 12. 2016 

(10)  Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Čadca na r. 2017 športovým klubom, nadáciám,  

         združeniam, neziskovým organizáciám 

(11)  Žiadosť o NFP na projekt IROP „Materská škola SNP 742 Čadca – zvýšenie kapacity,  

         energetickej hospodárnosti a stavebno-technické úpravy areálu“ 

(12)  Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra mesta Čadca za r. 2016 

(13)  Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

(14)  Rôzne 

(15)  Záver 
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R o k o v a n i e 
 

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

                mesta Čadca. Konštatoval, že  zasadnutie MZ Čadca bolo zvolané na základe § 13, ods. 4, písm. 

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

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

Privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, prizvaných a ostatných prítomných. 

Za overovateľov zápisnice navrhol: p. Máriu Badurovú a Mgr. Martina Klimeka, poslancov 

MZ Čadca. 

Do návrhovej komisie navrhol: Ing. Jána Drobila a JUDr. Petra Strapáča, PhD., 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:   p. Mária Badurová 

                         Mgr. Martin Klimek               

 Návrhová komisia:    Ing. Ján Drobil  

     JUDr. Peter Strapáč, PhD.  

 

Pracovné predsedníctvo:   Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca 

    Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca 

    PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora mesta Čadca 

    Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca 

    Ing. Ján Drobil, poslanec MZ 

    JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ 

 

/Hlasovanie: Za: 20, Proti: 0, Zdržal sa: 0/ 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

1/2017 

 

 

K bodu 2) 

Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za r. 2016 

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

 

 Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, že podľa správy bolo v roku 2016 vykázaných 

celkom 12 preventívnych aktivít. Podľa jeho názoru sú tieto preventívne aktivity veľmi dôležité 

a prispejú k prevencii v oblasti kriminality. V súvislosti s týmto bodom vyjadril vďaku 

náčelníkovi MsP mjr. Mgr. Františkovi Linetovi a všetkým pracovníkom MsP za víťazstvo 

národného kola Európskej ceny za prevenciu kriminality, a následne reprezentovali Slovensko 

aj medzinárodne.  

Ku kontrole parkovania poznamenal, že v správe sa uvádza, že v priebehu minulého roka bolo 

skontrolovaných viac ako 7 200 vozidiel. Bol názoru, že toto číslo by mohlo byť v budúcnosti 

vyššie, pretože mnoho vodičov zaparkuje a parkovné neplatí, a tým zaberajú miesto tým, čo si 
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chcú za parkovanie zaplatiť. Poprosil mjr. Mgr. Františka Lineta, aby kontrolu prevádzali 

častejšie. Konštatoval, že správa je vypracovaná veľmi dobre.  

  Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, vyslovil vďaku za činnosť MsP za minulý rok, za 

aktivity, ktorými nielen zviditeľňuje mesto Čadca, ale aj získava finančné prostriedky do 

mestského rozpočtu a zároveň zvyšuje bezpečnosť v meste, ale aj za aktivity v súvislosti s bojom 

proti drogovej kriminalite, najmä na úseku základných škôl, ktorým sa pracovníci MsP 

intenzívne venujú.  

 JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že je Mestskej polícii vďačný za preventívnu 

činnosť v protidrogovej oblasti.    

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, sa pripojil k ostatným a blahoželal MsP k získaniu 

Európskej ceny za prevenciu kriminality, ktorou zviditeľnili Slovensko, ale aj naše mesto, 

a skutočne si ju zaslúžia.  

Informoval, že na zasadaní Komisie pre prevenciu protispoločenskej činnosti, prerokovávali 

tému čistenia chodníkov so záverom, že by bola potrebná novela VZN. Uviedol, že MsP 

vykonáva veľmi veľa činností a najefektívnejšie by bolo, keby si každý občan čistil chodník pred 

svojim domom sám.  

 Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, taktiež poďakoval MsP za odvedenú prácu 

a dotazoval sa na vážnosť situácie v meste. Poukázal na odsek III. v správe, kde je uvedené, že 

v minulom roku bolo uskutočnených 811 zákrokov, z toho 584 zákrokov s použitím 

donucovacích prostriedkov.   

   Mjr. Mgr. František Linet, náčelník MsP, uviedol, že informácia je možno skreslená, 

nakoľko podľa zákona je donucovacím prostriedkom aj blokovacie zariadenie, ktoré obmedzuje 

slobodu pohybu vozidla.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

2/2017 

 

 

 

K bodu 3) 

Informatívna správa o činnosti DHZ mesta Čadca za r. 2016 

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

 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyjadril vďaku kpt. Ladislavovi Oravcovi, 

vedúcemu DHZ mesta Čadca, za vedenie DHZ. Uviedol, že DHZ potrebuje zabezpečiť viacero 

vecí na správne fungovanie, ktorými sa bude mesto zaoberať.  

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, vyjadril svoju vďaku p. Ladislavovi Oravcovi 

nie len za činnosť v DHZ, ale aj za činnosť, ktorú vykonáva vo Futbalovom klube Čadca, 

a ktorá je neoceniteľná.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

3/2017 
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K bodu 4) 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čadca č. 1/2016 

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

 

Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poslanec MZ, bol názoru, že materiál je predložený neskoro, 

a to z dôvodu, že mal byť predložený pred tým, ako mesto prijalo VZN o poplatkoch, kde by sa 

tento dodatok zohľadnil. Ďalej poznamenal, že vo VZN chýba údaj, koľko nádob na domácnosť 

má byť pridelených, akej veľkosti a či sa budú nádoby prideľovať podľa m², podľa počtu členov 

domácnosti alebo centrálne, a teda že VZN  je podľa jeho názoru nedotiahnutá, je v nej dosť 

nejasností a mesto si ňou iba plní povinnosť zvážať biologicky rozložiteľné odpady. Informoval, 

že na zasadnutí Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva bola táto téma tiež 

prerokovávaná. Bol názoru, že 1 000 ľudí, ktorí si pred 2 rokmi požiadali o kompostér, sú 

znevýhodnení, nakoľko už nemajú možnosť voľby, ďalších 1 700 ľudí, ktorí si o kompostér 

nepožiadali, si môžu vybrať, či majú záujem o kompostér alebo zbernú nádobu.  

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, k veci uviedol, že netreba situáciu vidieť tak 

skepticky a ide aj o schopnosť, ako to dokáže mesto odkomunikovať. Bol názoru, že pre každého 

obyvateľa individuálnej bytovej výstavby je vhodnejšie si zmesový odpad separovať a ľudia, 

ktorí predložili čestné prehlásenie o kompostovaní, by do tejto skupiny patriť nemali, pretože už 

využívajú kompostovanie, jednu z možností, ktorú zákon pripúšťa a mesto Čadca im prenajíma 

kompostér bezodplatne, nie je tomu tak v každej obci, a teda, keď sa už občan raz rozhodol pre 

kompostovanie, tento záväzok platí.  

Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poslanec MZ, zopakoval, že je to nespravodlivé pre občanov, 

ktorí sa rozhodli pre kompostovanie, pretože v tom čase inú možnosť nemali, a zároveň to bolo 

pre nich výhodnejšie. Momentálne zavádza mesto druhú možnosť, malo by teda umožniť 

všetkým občanom rozhodnúť sa, ktorú možnosť využijú. Uviedol, že predloženú VZN nepodporí, 

pretože ju treba stiahnuť a dopracovať o veci: aké nádoby budú prideľované, v akom počte a 

na aký počet domov, tak, ako to má mesto uvedené pri komunálnom odpade.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že zákon je platný od 1. 1. 2017 

a v čase, kedy občania začali kompostovať, nemohol nikto vedieť, že takýto zákon príde do 

platnosti. Momentálne mesto vyberá najistejšiu a najrýchlejšiu variantu, ako naplniť znenie 

zákona. Keďže zákon platí od 1. 1. 2017, mesto mešká mesiac, ale chce, aby VZN spĺňala tie 

paragrafy, ktoré v danom zákone sú. Podotkol, že na veci nevidí nič zlé a čas ukáže, ako budú 

ľudia reagovať. Ako príklad uviedol, ako funguje zber biologicky rozložiteľného odpadu na 

dolniakoch a v západných štátoch, kde si ľudia sekajú svoje stromčeky a viniče, odpad dajú 

pred dom a raz za mesiac, alebo v tom období, prechádza obcou traktor a zbiera ho. Nie je to 

podľa zákona, ale takýmto spôsobom si robia poriadok.  

Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poslanec MZ, podotkol, že vyhláška bola prijatá v novembri 

2015, mesto teda malo rok aj mesiac na prejednanie Komisiou životného prostredia 

a odpadového hospodárstva, mestským zastupiteľstvom, následné odhadnutie predpokladaného 

dopadu na rozpočet mesta a zahrnutie tohto do poplatkov.  

Ing. Emília Ďuranová, vedúca referátu životného prostredia a odpadového 

hospodárstva, informovala, že vyhláška bola prijatá v roku 2015, ale mesto Čadca malo 

udelenú výnimku a zákon o poplatkoch udáva, že poplatok sa platí za zmesový komunálny 

odpad, objemný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, za zle vytriedený odpad a za 

odpad, na ktorý neplatí organizácia zodpovednosti výrobcov, takže v poplatku je aj biologicky 

rozložiteľný odpad, čo znamená, že keby mesto zvýšilo občanom poplatok napr. na 30 €, 

občania, ktorí bývajú v bytovkách, by určite nesúhlasili. Vyhláška mestu ukladá povinnosť 

zabezpečiť zber biologicky rozložiteľného odpadu, mesto si ju teda musí splniť. Mesto 

disponuje 240-litrovými a 1 100-litrovými nádobami a zákon ukladá povinnosť prideliť 
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najmenej 120-litrovú nádobu. Takže ak mesto nechce v budúcom roku zvyšovať poplatky, toto 

je riešenie. Pracovníci MsÚ plánujú navštíviť každý dom a zisťovať situáciu, v krajnom prípade 

chcú občanom prenajímať zberné nádoby a zabezpečovať zber bioodpadu.  

 Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poslanec MZ, znova zdôraznil, že od roku 2015, kedy vyšla 

vyhláška, vedel, kedy výnimka skončí a do poplatku je potrebné zakomponovať všetky položky. 

V tom prípade sa môže stať, že rodinné domy budú mať vyššie náklady a malo by to byť 

zahrnuté v paušálnom systéme, ktorý momentálne mesto má.  

Vo veci separovaného zberu uviedol, že je potrebné ho podporiť a v prípade, že občan bude 

mať svoj vlastný kompostér, mesto by mu mohlo udeliť zľavu.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, bol presvedčený, že mesto separuje, ako 

najlepšie vie, ale na separovaný odpad nie je odbyt, a s tým sa mesto trápi.  Je názoru, že keď 

štát vydáva zákon, mal by byť jasný a jednoznačný. Informoval, že nikdy nebolo v teréne toľko 

zamestnancov MsÚ z oddelenia odpadového hospodárstva, ako v súčasnosti a svoju prácu si 

vykonávajú naozaj dobre.  

 Ing. František Prívara, poslanec MZ, podotkol, že z biologického hľadiska kompost nie 

je odpad, kompost je komodita, a preto aj osvetová činnosť medzi majiteľmi rodinných domov 

má smerovať k tomu, aby túto komoditu zúžitkovali doma. Každý, kto kompostuje, vie, že je to 

vynikajúca vec, ktorá sa dá v záhradke využiť. Preto by sa mali ľudia vyhýbať odovzdávaniu 

kompostu na centrálne kompostoviská.     

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

4/2017 
 

 

 

K bodu 5) 

Informatívna správa o IV. zmene rozpočtu mesta Čadca za r. 2016 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

5/2017 

 

 

 

K bodu 6) 

Informatívna správa o hospodárení s nájomnými bytmi v r. 2016 

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

 

Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ, informoval prítomných, že v čase, keď sa začala 

výstavba nájomnej bytovky na sídlisku Kýčerka, vyjadril na zasadnutí mestského zastupiteľstva 

svoj nesúhlas. Zverejnená dlžná suma za nájom a služby spojené s bývaním predstavovala pred 

4 rokmi na nájomných bytoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta, okolo 68 000 €. Táto suma má 

tendenciu neustále rásť. V konečnom dôsledku, dlh na nájomnom je 79 000 €,  na službách 

51 000 €, plus úver, ktorý mesto spláca. Otázkou je, či má význam stavať nájomné byty, keď 

stále, obrazne povedané, tlačí balvan. Dlh ďalej narastá súdnymi poplatkami, poplatkami za 

exekúcie,... Poznamenal, že nemá vedomosť o tom, či má mesto dohodu s exekútormi, že 

v prípade nevymoženej pohľadávky si exekútori nebudú uplatňovať trovy. Onedlho bude 

situácia horšia, pretože sa zmenil zákon, mesto si už nebude môcť vybrať svojho exekútora, 

ktorý mu pohľadávku vymôže. Navrhol, aby mesto prehodnotilo ďalšiu výstavbu nájomných 

bytov, resp. prenechalo výstavbu súkromným developerom.  
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JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, poďakoval p. Jánovi Kantoríkovi, riaditeľovi Dombyt-

u Čadca, za precízne vypracovanú správu. 

Ďalej uviedol, že sa plne stotožňuje s názorom Mgr. Michala Duraja, na výstavbu bytoviek 

doplácajú všetci. Dlh mesto dopláca z daní, za ktoré by mohlo budovať chodníky, cesty alebo 

zvýšiť dotácie športovým klubom a  neziskovým organizáciám. Informoval, že mesto nedávno 

vyhlásilo súťaž na výstavbu ďalších 100 – 150 bytov a  navrhol mestu zvážiť ďalšiu výstavbu 

nájomných bytov, pretože mesto nie je na to, aby nahradzovalo súkromných investorov 

a uskutočňovalo developerskú činnosť.  

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, informoval, že v predloženom materiáli je zverejnený 

menovitý zoznam neplatičov, a následne sa dotazoval, či je obdobný zoznam zverejnený na 

webe alebo v bytovkách, a či mesto má zákonné možnosti na to, aby takýto materiál zverejnilo 

na stránke mesta, a tým vyvíjalo určitý tlak na neplatičov, aby svoj dlh zaplatili, resp. použiť 

tento spôsob ako opatrenie na zníženie dlhov na nájomnom alebo na službách spojených 

s bývaním. Poznamenal, že materiály predkladané do mestského zastupiteľstva sú verejné 

materiály, to znamená, že tento materiál môže byť kdekoľvek zverejnený a publikovaný na 

internete.  

 Ján Kantorík, riaditeľ Dombyt-u Čadca, spresnil, že zoznam dlžníkov v materiáli 

zverejnil z dôvodu, aby bolo zrejmé, v akej výške sú v jednotlivých bytových domoch dlhy. 

Menovitý zoznam dlžníkov by sa nemal zverejňovať vyvesením do vchodu, nie je to v súlade so 

zákonom. Informoval, že Dombyt vyvíja tlak na neplatičov tak, že všetkých pozýva do budovy 

MsÚ, kde spolu s Ing. Boženou Cvečkovou, vedúcou oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravia, 

bývania a podnikateľskej činnosti, prejednávajú situáciu osobne, o čom sú vedené zápisy 

s prísľubom dlžníka, že dlh splatí. Samozrejme, najväčší dlžníci sa nedostavia, aj keď ich 

Dombyt pozve 2 – 3-krát. Ďalším tlakom vyvíjaným na dlžníkov sú upomienky, ktoré Dombyt 

zasiela každý mesiac, pozýva dlžníkov na osobné prejednanie veci. Ďalej poznamenal, že 

základným dôvodom, prečo dlh rastie, je strata zamestnania alebo choroba a vtedy nájomník 

nemá finančné prostriedky na platbu nájomného, hoci pri pridelení bytu dokladoval pravidelný 

príjem. Uviedol príklad, kedy výška nájomného predstavuje 300 € a ročný nárast dlhu je 

10 000 €, čo nepredstavuje ani 10 bytov. Vyjadril presvedčenie, že tento dlh sa skladá 

z vymožiteľných pohľadávok vo výške minimálne 70%, pretože ide o mladé rodiny, ktoré časom 

niečo zdedia alebo nadobudnú majetok. Exekútorom vyhovuje, keď dlžník nezaplatí hneď, ale 

pre Dombyt je lepšie, keď je pohľadávka vymožená čo najrýchlejšie, aby mohli byť uhradené 

služby spojené s bývaním. V opačnom prípade Dombyt platí služby z vlastných zdrojov, naviac, 

pri exekúcii si Dombyt vie vykryť ich určitú časť z penálov. Dombyt ďalej vyvíja tlak aj na 

exekútora, každý mesiac má s ním stretnutie. Uviedol, že verí v to, že peniaze prídu, a že mesto 

zveľaďuje majetok, pretože keď zainvestuje do bytového domu, peniaze sa nestratia a do obehu 

budú dané o ďalších 10 rokov, kedy už bude predaj fungovať na základe znaleckého posudku.  

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, poďakoval za vysvetlenie.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyjadril vďaku p. Jánovi Kantoríkovi, za 

odvedenú prácu na Májovej ul. a Mojzesovej ul. aj napriek tomu, že má problémy s neplatičmi. 

Mesto spoločne s Dombyt-om bude musieť pokračovať v intenzívnom boji proti občanom, ktorí 

prosia o byt, a následne, keď sa nasťahujú, neplatia nájomné. Konštatoval, že z 500 

pridelených bytov možno 15 - 20 bytov robí problémy a navyšujú dlh. Samozrejme, mesto 

vyberá a nechce dávať byty ľuďom, ktorý sú zo sociálne slabších pomerov, čím by ich ešte viac 

finančne zaťažilo.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

6/2017 
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K bodu 7) 

Správa o inventarizácii majetku mesta k 31. 12. 2016 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

7/2017 

 

 

 

K bodu 8) 

Správa o inventarizácii majetku mesta v správe príspevkových organizácií k 31. 12. 2016 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

8/2017 

 

 

 

K bodu 9) 

Správa o inventarizácii majetku mesta v správe rozpočtových organizácií k 31. 12. 2016 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

9/2017 

 

 

 

K bodu 10) 

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Čadca na r. 2017 športovým klubom, nadáciám,  

združeniam, neziskovým organizáciám 

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

 

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, informoval prítomných o priebehu zasadnutia 

Komisie mládeže a športu, na ktorom sa zúčastnili všetci riadni členovia komisie, ale aj 

zástupcovia všetkých športových klubov, ktoré pôsobia na území mesta Čadca. Na zasadnutí 

komisie bolo 23 prítomných osôb, jeden športový klub sa nezúčastnil, svoju účasť ospravedlnil, 

tomuto klubu dotácia nebola pridelená. Táto diskusia bola veľmi plodná, pretože predložený 

materiál tak, ako ho prítomní dostali, bol schválený všetkými členmi komisie, okrem klubu TJ 

Lokomotíva Čadca, ktorý sa zdržal hlasovania. Podotkol, že nielen členovia komisie, ale aj 

ostatné športové kluby s týmto materiálom vyslovili súhlas a ide o široký konsenzus, ktorý sa za 

dlhé roky nepodarilo dosiahnuť. Následne poprosil členov MZ, aby predložený materiál 

podporili v takom znení, v akom im bol predložený a vyjadril svoj názor, že MZ by nemalo 

zasahovať do niečoho, čo si kluby schválili.   

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, vyjadril svoju spokojnosť s tým, že na zasadnutí 

komisie, kde sa vytváral návrh na pridelenie dotácií, boli účastné aj športové kluby, nielen 

členovia Komisie mládeže a športu, a došlo ku spoločnému konsenzu.  

Ďalej vyjadril svoj nesúhlas s pridelením dotácií občianskym klubom a nadáciám, vzhľadom 

k tomu, že niektoré mestské organizácie nedostali žiadne finančné prostriedky a má za to, že 

okresné mesto s 25 000 obyvateľmi a s rozpočtom niekoľko miliónov eur, by mohlo financovať 
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občianske aktivity v našom meste. Informoval prítomných, že by rád predložil pozmeňujúci 

návrh, týkajúci sa organizácií, ktoré treba dofinancovať:  

- navýšiť dotáciu Mestskej organizácii Jednota dôchodcov Slovenska v Čadci o sumu 500 €, 

- navýšiť dotáciu ZO SZZ 18 – 21 Čadca – Bukov 2 o sumu 600 €, 

- navýšiť dotáciu ZO SZZ Čadca – mesto o sumu 600 € a  

- ZO SZZ Čadca – Bukov I navýšiť dotáciu o sumu 600 €. 

Celkové navýšenie by bolo teda vo výške 2 300 €, čo z pohľadu rozpočtu mesta pokladal za 

zanedbateľnú čiastku a pozmeňujúci návrh doručil návrhovej komisii.  

(Poslancami neodsúhlasené.) 

 JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, vyjadril podporu návrhu Mgr. Marcela Šula, 

a zároveň poznamenal, že záhradkárske spolky mali v minulom období schválené dotácie vo 

výške 300 €, z toho 2 spolky pridelenú dotáciu nedostali, tento rok nedostanú dotáciu znova, 

pretože im nebola pridelená vôbec, čo pokladá za nespravodlivé.  

 Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, vyslovil svoj nesúhlas s pozmeňujúcim návrhom 

Mgr. Marcela Šula  a ako predseda Komisie kultúry uviedol, že nevidí dôvod, prečo by mali byť 

dotácie v tejto oblasti prerozdeľované medzi záhradkárske organizácie, najmä, keď účelom má 

byť oprava ciest a oplotenia.  

Ďalej vyjadril vďaku Mestskej rade mesta Čadca, že konečne na 99% rešpektovala návrh 

komisie a zdôraznil, že je stále možné meniť členstvo v jednotlivých komisiách, nakoľko členmi 

Komisie kultúry sú len dvaja poslanci, kým v iných komisiách je aj 5 – 6 poslancov. Bol názoru, 

že je potrebné podporiť organizácie, ktoré vytvárajú kultúrne podujatia. „Záhradkári“ majú 

pravdepodobne súkromné záhradky, takže nevidí dôvod, prečo by si nemohli financovať opravu 

oplotenia z vlastných zdrojov.  

 JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, sa priklonil k názoru Mgr. Martina Klimeka. 

Poznamenal, že „záhradkári“ síce vykonávajú záslužnú činnosť, ale určite by mali byť 

preradení do inej sekcie, napríklad do sekcie životného prostredia, a to by malo byť výsledkom 

diskusie v príslušných komisiách. Na strane druhej vyjadril súhlas aj s názorom JUDr. Jozefa 

Pajera, že „záhradkárov“ treba podporiť, ale určite z iných zdrojov, nie zo zdrojov kultúry.   

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, že mestská rada prijala jasné 

stanovisko, že táto sekcia bude od budúceho roka v rozpočte životného prostredia, pretože 

vôbec nepatrí do sekcie kultúry.  

 Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca, informovala prítomných, že podľa čl. 11 

zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ktorým o. i. bol novelizovaný aj zákon 583/2004 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, bol doplnený §7 odsekom 7:  

„Právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec, a právnickej osobe podľa odseku 4 možno 

poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne 

uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a 

podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.“. 

Informovala, že na najbližšom zasadaní mestského zastupiteľstva bude predložená zmena 

Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií, kde budú zapracované 

novelizované predpisy aj v rámci zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy, kde sa bude považovať od žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy s mestom, 

a to:  

- predložením čestného vyhlásenia žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so 

štátnym rozpočtom, s rozpočtom mesta, potvrdením miestne príslušného správcu dane, 

nie starším ako 3 mesiace, a že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, 

- predložením potvrdenia príslušného konkurzného súdu, nie starším ako 3 mesiace, že 

nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a 

nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,  
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- predložením čestného vyhlásenia žiadateľa, že nie je voči nemu vedený výkon 

rozhodnutia,  

- predložením príslušného potvrdenia príslušného inšpektorátu práce, nie starším ako 3 

mesiace, že neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho 

zamestnávania podľa osobitného predpisu,  

- predložením potvrdenia sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie starším 

ako 3 mesiace, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, 

sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 

- potvrdením výpisu z registra trestov, nie starším ako 3 mesiace, že nemá právoplatne 

uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, a že nemá právoplatne uložený 

trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. 

 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, k uviedol, že v žiadnom prípade nepodporí 

pripravované VZN, pretože ide o totálnu aroganciu mesta Čadca, a takýmto spôsobom dotáciu 

nik nedostane. Navrhol, aby mesto zvolilo inú variantu, napr. dotáciu organizácii odobralo po 

tom, ako poruší zákon. 

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, že Ing. Anna Zbojanová citovala 

zákon a takéto VZN prijímajú všetky obce.     

  Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca, doplnila, že novelizácia citovaného 

zákona je v platnosti  od 1. 7. 2016.  

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, k veci uviedol, že bude výsmech organizáciám mesta, 

keď im bude mesto schvaľovať 200-eurové dotácie, no za poplatky zaplatia 400 eur.  

Vyslovil vďaku JUDr. Jozefovi Pajerovi za podporu, a zároveň poprosil prítomných, aby 

podporili predložený pozmeňovací návrh.  

Na margo tvrdenia  Mgr. Martina Klimeka, že „záhradkári“ nepatria do sekcie kultúry, 

uviedol, že by malo byť jeho morálnou povinnosťou podporiť všetky mestské organizácie, ktoré 

v svojom sektore má, aj keď je názoru, že tam nepatria.  

K schvaľovaniu novej VZN o podmienkach poskytovania dotácií uviedol, že s veľkou 

pravdepodobnosťou sa dotkne až roku 2018. Preto znova vyzval poslancov MZ, aby jeho 

pozmeňovací návrh podporili.  

 JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, poznamenal, že skutočne súhlasí 

s vyjadrením Mgr. Marcela Šula, že po prijatí spomínanej VZN bude predstavovať značnú 

byrokraciu, ale ide o zákon a je potrebné sťažovať sa v NR SR alebo v parlamente, pretože 

mesto Čadca zákony neprijíma, no musí ich rešpektovať. V prípade, že by mesto nerešpektovalo 

zákon, ako môže chcieť od bežných občanov, aby si plnili svoje daňové povinnosti, poplatkové 

povinnosti alebo povinnosti voči mestu. Podotkol, že s tým, čo sa píše v zákone, mesto nemusí 

súhlasiť, rešpektovať to však musí, v opačnom prípade príde sankcia.     

 Ing. Milan Gura, primátor mesta, vyjadril sklamanie, pretože podľa jeho názoru mesto 

vyčlenilo tento rok pre organizácie veľkú dotáciu.  

 Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, na margo vyjadrení Mgr. Marcela Šula poznamenal, 

že každoročne pripomína vyčlenenie „záhradkárov“ zo sekcie kultúry. Dotazoval sa, či je 

správne, aby mesto prispievalo na oplotenie súkromného majetku. V minulosti mesto 

akceptovalo príspevok „záhradkárom“ vo forme dotácie v prípade, že pripravovali výstavu 

ovocia. Dnes žiadajú finančné prostriedky vyslovene na opravu vnútorných ciest v areáli 

a údržbu spoločného oplotenia, s tým má komisia problém, nakoľko táto činnosť nesúvisí 

s kultúrou.  

 Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, poďakoval Mgr. Marcelovi Šulovi za predložený 

návrh a vyjadril nadšenie zo sumy 90 000 €, ktorá bola tento rok vyčlenená zo štátneho 

rozpočtu pre športové kluby.  
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Čo sa týka „záhradkárov“, uviedol, že nie sú súkromníci, ale organizácia, a oplotenie zničili 

diviaky, a preto sa musí opravovať, hoci bolo nové a vybudované za vlastné zdroje. Vyjadril 

pohoršenie nad tým, že mesto ukončilo rok 2016 s prebytkom 300 000 €, ale 2 300 € pre ostatné 

organizácie nenájde, naviac, mesto príjme od „záhradkárov“ peniaze vo forme daní za 

pozemky, ale dotáciu im nepridelí.    

Informoval, že tento rok pripravujú „záhradkári“ výstavu, ktorá je časovo aj finančne veľmi 

náročná, a z toho dôvodu požiadali o dotáciu, a verí, že v prípade, ak požiadajú p. primátora 

o dotáciu z reprezentačného fondu, vyjde im v ústrety tak, ako pri minulej výstave. Ďalej 

podotkol, že organizácia ZO SZZ 18 – 21 Čadca – Bukov 2 nežiadala o dotáciu na oplotenie, 

ale na založenie bio osady.   

 JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, upozornil, že záhradkárčenie nie je o oprave plotov 

a ciest, ale o prednáškach, osvetovej činnosti a vydávaní rôznych publikácií.   

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, že tak je formulovaná žiadosť 

organizácie ZO SZZ Čadca – Bukov I.  

 JUDr. Ing. Jozef Vražel, poslanec MZ, uviedol, že ho veľmi mrzí, že poslanci stále 

diskutujú o čisto administratívnych problémoch, mesto predsa rozhoduje o pridelení 

organizácií do komisií a poslanci by mali zaistiť, aby činnosť neziskových organizácií bola 

smerovaná tak, ako má. Informoval, že v minulosti boli dve strany žiadateľov v počte 38 – 40, 

zrejme ešte fungujú, napriek tomu nežiadajú od mesta dotáciu. Je zrejmé, že aj iné neziskové 

organizácie robia pre naše mesto mimoriadne záslužnú činnosť a zviditeľňujú ho na rôznych 

miestach, ale mesto o tom ani nevie. Bol presvedčený, že je potrebné vypracovať materiál, aby 

sa zabránilo chaosu, a aby aj mesto vedelo, koľko a akých organizácií v našom meste funguje 

celkovo, nielen na báze dotácií.   

    JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, sa poďakoval JUDr. Petrovi Strapáčovi, PhD. za 

vypracovanie materiálu z oblasti športu a dotácií, ktorý je vypracovaný dobre a vcelku 

spravodlivo. Podotkol, že finančné prostriedky zhruba 70 000 - 90 000 € sa vynakladajú na 

šport každoročne.  

Informoval prítomných, že by rád predložil svoj pozmeňujúci návrh. Predloženým návrhom by 

sa zachoval rozpočet, pozmeňujúci návrh doručil návrhovej komisii.  

(Poslancami neodsúhlasené.) 

 JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, informoval, že komunikoval s p. poslancom 

Mariánom Kubalom ohľadom ŠK Čadca – Horelica, boli prítomní aj zástupcovia tohto klubu a 

je názoru, že s výškou poskytnutej dotácie sú spokojní. Dotazoval sa JUDr. Jozefa Pajera, či 

teda jeho pozmeňujúci návrh vzišiel z vlastnej iniciatívy alebo to konzultoval s klubom.  

 JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, informoval, že záležitosť konzultoval s prezidentom 

klubu, ktorý nebol s výškou dotácie úplne spokojný. 

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyjadril svoj súhlas s názorom JUDr. Ing. 

Jozefa Vražela, že je potrebné začleniť mestské organizácie do jednotlivých odborných komisií. 

Informoval, že všetky organizácie a kluby, okrem Kysuckej knižnice, dostali takmer 90% zo 

sumy požiadavky, že mesto poskytlo na charitu 10 000 €, že Mestská organizácia Jednoty 

dôchodcov Slovenska v Čadci dostane z reprezentačného fondu ďalších 500 € na vydanie CD, 

že ZO Slovenského zväzu včelárov, Čadca už dostali z iných zdrojov 300 alebo 400 €. Ku 

„záhradkárom“ uviedol, že budú preradení do inej komisie a ak sa bude konať výstava, mesto 

Čadca aj kultúrny dom sú bezplatne k dispozícií a bude sa v tom osobne angažovať aj on sám.  

Vyjadril nesúhlas s pozmeňovacími návrhmi z dôvodu, že rozpočet už bol schválený. 

Informoval, že má záujem stretnúť sa s Mgr. Jaroslavom Klusom a pri prípadnej zmene 

rozpočtu mesto podporí tento rok aj „záhradkárov“.  

Požiadal prítomných poslancov MZ, aby schválili návrh tak, ako bol predložený 

a odkonzultovaný.  
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Zdôraznil, že mesto sa musí riadiť zákonom, a pokiaľ je v NR SR prijatý zákon, musí to 

rešpektovať. 

Na záver informoval, že boli predložené dva pozmeňovacie návrhy pána poslanca Mgr. 

Marcela Šula a pána poslanca JUDr. Jozefa Pajera a požiadal návrhovú komisiu, aby ich 

prečítala.  

 JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, predložil pozmeňujúci návrh pána poslanca 

Mgr. Marcela Šula, kde v Návrhu na poskytnutie dotácií žiadateľom z rozpočtu mesta Čadca na 

rok 2017 – Príloha č. 2, navrhol Mestskej organizácii Jednota dôchodcov Slovenska v Čadci  

navýšiť dotáciu o sumu 500 €, organizácii ZO SZZ 18 – 21 Čadca – Bukov 2 navýšiť dotáciu 

o sumu 600 €, organizácii ZO SZZ Čadca – mesto navýšiť dotáciu o sumu 600 € a organizácii 

ZO SZZ Čadca – Bukov I navýšiť dotáciu o sumu 600 €, spolu o 2 300 € viac, celkovo 7 200 €. 

(Poslancami neodsúhlasené.) 

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, predložil pozmeňujúci návrh pána poslanca 

JUDr. Jozefa Pajera k Prílohe č. 1, kde navrhuje presunúť z Futbalového klubu Čadca 

Športovému klubu Čadca – Horelica sumu 1 000 €, ŠK Čadca – Horelica celkovo 2 000 €. 

(Poslancami neodsúhlasené.) 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

10/2017 

 

 

  

K bodu 11) 

Žiadosť o NFP na projekt IROP „Materská škola SNP 742 Čadca – zvýšenie kapacity,  

energetickej hospodárnosti a stavebno-technické úpravy areálu“ 

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

  

Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ, vyjadril vďaku a podporu predloženému projektu a 

dotazoval sa RNDr. Miloslava Šulgana, CSc. na predpokladané percento úspešnosti. 

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci oddelenia regionálneho rozvoja a cestovného 

ruchu, informoval, že ide o projekt, pri ktorom sa prvýkrát v rámci integrovaného regionálneho 

operačného programu používa dvojstupňový mechanizmus. Termín pre podanie projektovej 

žiadosti, ktorá nepodliehala schváleniu, bol do 19. 1. 2017 a do 31. 3. 2017 trvá prvé 

hodnotiace kolo. Mesto Čadca príjme uznesenie, ktoré doloží ako prílohu k žiadosti. 

Informoval, že v rámci Žilinského kraja je alokovaných asi 9, 3 mil. eur a prvýkrát bol 

zavedený tzv. index investičnej účinnosti, to znamená, že ministerstvo zmonitorovalo všetky 

škôlky vo všetkých obciach na Slovensku a pridelilo každej obci spomínaný index, na základe 

ktorého nie každá obec môže žiadať, čím sa výber zúžil. Pre Žilinský kraj bola minimálna 

hranica indexu investičnej účinnosti asi 10, naše mesto má zhruba 15. Z tohto hľadiska má 

mesto Čadca veľmi dobrú pozíciu. Poznamenal, že veľkosťou je škôlka výnimočná a v rámci 

kraja patrí možno medzi 5 najväčších, momentálne má kapacitu 186 detí, po zvýšení to bude 

221 detí.   

    Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, vysoko oceňuje, že mesto dodržalo slovo a popri 

projekte zatepľovania budovy mestského úradu pokračuje v činnosti a rekonštruuje 

prostredníctvom  eurofondov aj ďalšie budovy a zariadenia. Určite to ocenia aj rodičia a deti, 

ktoré škôlku navštevujú. Vyjadril projektu svoju podporu a uznanie.    

V súvislosti s projektom sa informoval na objekt, v ktorom kedysi sídlilo krízové centrum, a či 

sa spomínaného objektu navrhovaný projekt nedotkne.  
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RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci oddelenia regionálneho rozvoja a cestovného 

ruchu, informoval, že projekt sa v súčasnosti zameriava len na existujúcu škôlku, t. j. pavilón I, 

pavilón II, hospodársky pavilón a spojovaciu chodbu.  

 

Ing. Milan Gura, primátor mesta, informoval, že sú pripravované aj ďalšie projekty 

a požiadal prítomných, aby predložený projekt podporili.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

11/2017 

 

 

 

K bodu 12) 

Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra mesta Čadca za r. 2016 

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

 

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, informoval, že správa je obsiahla, napriek tomu by chcel 

dať JUDr. Jánovi Klučkovi, hlavnému kontrolórovi mesta Čadca, niekoľko odporúčaní, ktoré 

by bolo prospešné aplikovať v ďalších správach, a to: 

- doplniť číslovanie strán 

- strana 4, bod 3 Kontrola celkovej sumy dlhu – doplniť percentuálne vyjadrenie dlhu 

- strana 9, odsek C Kontrola zameraná na plnenie uznesení MZ – bod 2 - Uznesenia MZ 

nesplnené – doplniť jednou vetou popis. 

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, vyjadril pohoršenie nad predloženou správou a 

dotazoval sa, o aké návrhy sa jedná, ktoré MZ neprijalo, a na základe ktorých JUDr. Ján 

Klučka v závere predloženej správy konštatoval: „Mestské zastupiteľstvo neprijalo 

k predloženej správe o výsledku následnej finančnej kontroly žiadne opatrenia. Mestské 

zastupiteľstvo si neosvojilo predložené návrhy hlavného kontrolóra.“ . Uviedol, že správa je 

napísaná lajdácky a nie je potrebné v nej citovať zákony.  Vyzval poslancov MZ, aby sa 

zamysleli nad tým, či JUDr. Ján Klučka, ako hlavný kontrolór mesta Čadca, ostane vo svojej 

funkcii.  

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór mesta Čadca, informoval, že sa jedná o správu „zo 

zákona“ a do 60 dní má povinnosť vypracovať prehľadnú správu. Účelom tejto kontroly bola 

kontrola plnenia opatrení a bola realizovaná buď na podnet Ing. Jozefa Pohančeníka alebo 

Ing. Jána Drobila, bola predložená a schválená. Táto správa je len zosumarizovanie toho, čo 

už bolo odsúhlasené a odhlasované. K odporúčaniam Ing. Jána Drobila uviedol, že správu o ne 

doplní. Ďalej podotkol, že zákony sú v správe citované kvôli kontrolovanému subjektu, aby 

vedel, na základe čoho, ako a čo bolo kontrolované. 

 Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, znova zdôraznil, že správa je napísaná lajdácky 

a opakovane sa dotazoval na návrhy hlavného kontrolóra, ktoré MZ neprijalo.  

 JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór mesta Čadca, doplnil, že v správe sú uvedené 

konkrétne veci, ktoré hlavný kontrolór odporúča, a týmto spôsobom by vedel kontrolu 

skompletizovať, no ani jeden z poslancov MZ si návrhy hlavného kontrolóra neosvojil.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

12/2017 
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K bodu 13) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

 

Materiál č. 1 – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina  

    - odstúpenie od kúpnej zmluvy, odňatie správy, nájom pozemkov 

 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že oceňuje snahu mesta o budúce zníženie 

ceny za m² v tejto lokalite, ale mesto nemá firmou SEVAK garantované, že zníži cenu pozemkov 

a poskytne mestu predkupné právo. Minulé vedenie mesta Čadca uzatvorilo s firmou zmluvu na 

sumu zhruba 224 000 €, cena za m² je 20 € a ide o pozemok v centre mesta. Bol názoru, že je 

potrebné odstúpenie od zmluvy ešte poriadne zvážiť, pretože pre mesto nemusí byť do budúcna 

výhodné zrušiť zmluvu, kde už zaplatilo jednu splátku. Informoval, že priemerná cena pozemkov 

v centre meste predstavuje sumu od 100€/m².   

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, sa stotožňuje s názorom JUDr. Jozefa Pajera 

a doplnil, že zo strany mesta ide o absolútne nelogické rozhodnutie, keďže sa po niekoľkých 

rokoch dostalo k pozemkom, ktoré sú vo svojej podstate lukratívne pre športovcov, konajú sa 

tam kultúrne podujatia, kedysi sa prenajímali autoškolám, a v neposlednom rade, mesto kúpilo 

tribúnu, stála 217 000 €, predpokladané náklady na jej rekonštrukciu budú ďalších 100 000 – 

150 000 € a načo je mestu tribúna, keď nebude mať ihrisko. Podotkol, že v budúcnosti by to 

mohlo byť srdce športu, pretože ide o jediný ucelený športový areál. Bol presvedčený, že mesto 

Čadca by malo jednoznačne urýchlene doplatiť firme SEVAK ostatných cca. 200 000 €, 

nadobudnúť pozemky do vlastníctva a rozvíjať ich tak, aby športovci mali v meste svoj športový 

areál. Suma 200 000 € nemôže byť pre mesto likvidačná, keď stavia kúpalisko v hodnote 

1 800 000 € bez úrokov a ďalších nákladov s tým spojených. Dotazoval sa, v akej výške by 

mesto platilo firme SEVAK nájomné.  

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

rozvoja mesta a služieb, informoval, že nájomné by predstavovalo sumu bez mála 14 000 € bez 

DPH/rok.   

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, vyjadril pohoršenie nad tým, že mesto by sa malo 

vzdať pozemkov, a namiesto toho bude platiť firme nájomné vo výške 14 000 €. 

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, že mesto ihrisko nevlastní 

a nebolo ani predmetom kúpy. V materiáloch je uvedené, že mesto vlastní len pozemok pod 

športovou halou, hokejbalový štadión a prístupové cesty, čo predstavuje asi 18 000 m² a kúpou 

tribúny sme obmedzili firme SEVAK disponovanie s ihriskom. V tej dobe mesto Čadca 

uskutočnilo kúpu pozemkov od firmy SEVAK vo výške 387 000 €, zaplatilo 98 000 €, zostáva 

doplatiť ešte takmer 300 000 €. Mesto má ale záujem o všetky pozemky, predovšetkým o  

ihrisko, o cvičisko autoškoly aj hokejbalový štadión. Ďalej informoval, že sa uskutočnilo už 

mnoho rokovaní so spoločnosťou SEVAK so záverom, že mesto získalo ústny prísľub, že môže 

získať všetky pozemky za diametrálne odlišných podmienok a ušetriť 300 000 €. Požiadal 

členov MZ, aby vyjadrili dôveru a podporu predloženému návrhu.   

 JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, podotkol, že v materiály sa uvádza, že celková cena je 

324 000 € a 100 000 € mesto už zaplatilo, teda nie je pravda, že musí doplatiť ešte 300 000 €. 

K veci uviedol, že by nemal problém s podporou návrhu v prípade, že by bol obchod právne 

podchytený zmluvou o budúcej zmluve. Momentálne nemá mesto žiadnu garanciu.    

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil, že celková suma na doplatenie 

predstavuje 292 920, 20 €. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
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13/2017 

 

Materiál č. 2 – ATRIA IT, s. r. o., A. Hlinku 7/1, Čadca 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

14/2017 

 

 

 

Materiál č. 3 – Jozef Kubica, Horná 2221/83, Čadca  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

15/2017 

 

 

 

Materiál č. 4 – Majetkovoprávne usporiadanie cesty Milošová – U Kadluba  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

16/2017 

 

 

 

K bodu 14) 

Rôzne 

 

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, informoval o žiadosti, ktorá je už rok podaná 

a situácia sa nezmenila. Ide o umiestnenie 2 svietidiel na parkovisko na Chalupkovej ulici, kde 

parkuje 130 áut, navyše, ľudia vystupujú z áut priamo do blata.  

Ďalej sa dotazoval MPS na lampu na Gočárovej ulici, ktorá je umiestnená v strede chodníka, či 

už bola posunutá na okraj chodníka.   

 Ing. Milan Gura, primátor mesta, informoval, že lampy budú v blízkej dobe osadené aj 

na Chalupkovej ulici, aj na Horelici, nebolo to možné kvôli počasiu. Ďalej informoval 

prítomných o pripravenom projekte, ktorý bude riešením problému na Chalupkovej ulici.  

  Mgr. Miroslava Mináriková, poslankyňa MZ, k prideleniu dotácií „záhradkárom“ 

poznamenala, že sa jej zdá smiešne, že ani jednej z 3 organizácií rovnakého zamerania nebola 

dotácia pridelená  a organizácia ZO SZZ Čadca – Bukov I zrejme zle uviedla účel dotácie. 

Ďalej informovala, že založila pred 10 rokmi Jednotu dôchodcov z dôvodu, že  ako jednotlivec 

nemohla žiadať o dotáciu pre viacerých, dnes má organizácia 400 členov. Pánovi primátorovi 

vyjadrila vďaku za podporu a pomoc pri vydávaní CD, ale podľa jej názoru je smiešne prosiť 

ho zakaždým o financie. Ďalej uviedla, že do MZ išla s cieľom pomôcť Jednote dôchodcov 

získať priestory ako denné centrum, pretože Klub dôchodcov, ktorým disponuje mesto 

momentálne, má kapacitu 15 ľudí.  

Vyjadrila vďaku aj Mgr. Ľubici Kullovej, riaditeľke DK v Čadci, za ochotu pri poskytovaní 

priestorov. 

Na záver príhovoru informovala prítomných o pripomienkach občanov, a síce, že by bolo dobré 

rozšíriť v oboch smeroch cestu okolo hudobnej školy U Hluška, a zároveň, keby p. Slaninák 

odstránil kamene, ktoré si dáva na chodník, pretože ľudia nemajú kadiaľ prejsť. Ďalší občan 

uviedol, že by bolo prospešné vybudovať obchvat  pre autá mimo mesta; pri kaplnke smerom od 

nemocnice k Lidlu stojí voda na chodníku po členky, občania ju musia obchádzať po hlavnej 
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ceste; smetné kontajnery na Hurbanovej ulici sú každú sobotu či nedeľu poprevracané a na 

dvoch sú odmontované kryty a na zástavke pri Kauflande je v chodníku jama, teraz je tam voda 

a smeti zo smetného koša sú vysypané všade okolo, a teda požiadala, či by to mohol niekto 

aspoň jedenkrát týždenne skontrolovať.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, že dôchodcom chce vzdať úctu 

a robí, čo sa dá, aby im pomohol, a tak to bude aj do budúcnosti. K dennému centru pre 

dôchodcov poznamenal, že už je vypracovaný projekt, ale momentálne ho nechce  ešte 

predstavovať.  

Čo sa týka kúpy pozemkov od SEVAK-u uviedol, že je to vec dôvery a je treba robiť zásadné 

veci, aby mesto ušetrilo a dostalo čo najviac, práve preto bola odkúpená tribúna.  

Ku lampe na Gočárovej ulici poznamenal, že v tom čase podľa tvrdení Mgr. Marcela Šula 

nebolo možné lampu umiestniť inam, dnes žiada jej posunutie.   

V súvislosti so začatím výstavby D3 sa poďakoval všetkým kolegom, ktorý sa denno-denne 

podieľali na tomto projekte, pretože to nebolo jednoduché. Je pravdou, že situácia bude zlá, 

budú dopravné zápchy, ale obyvatelia Čadce už vidia svetlo na konci tunela. Podotkol, že 

poklepaním kameňa a začatím búracích prác to nekončí, mesto spoločne s Ing. Františkom 

Ščurym a ostatnými kolegami rokuje o tom, čo mesto čaká na dennej báze a navrhuje zmeniť aj 

celkovú štruktúru určitej výstavby. Aj dnes ráno prebiehalo rokovanie s hlavným  inžinierom 

stavby, ktorý má nad ňou kontrolu za NDS a štát prisľúbil mestu Čadca všemocnú pomoc aj s 

tými vecami, ktoré nie sú v projekte, napríklad s mostom na Podzávoze, ktorý chceli zbúrať už 

teraz. Informoval, že s najväčšou pravdepodobnosťou NDS odstúpi od zmluvy o budúcej zmluve 

o stavebnom dvore, pretože mesto Čadca NDS ponúklo iné miesto. Už tento rok by sa mohla 

zahájiť výstavba novej fabriky, ktorá vytvorí niekoľko stovák pracovných miest, jedná sa o 

veľmi silného investora, ktorý by najradšej začal už tento mesiac. Podotkol, že tieto štyri roky 

budú veľmi dôležité nielen pre mesto Čadca, ale pre celé Kysuce a je potrebné, aby všetci 

držali spolu.  

Informoval, že horelický most je konečne konštrukčne spojený, a je presvedčený, že aj keď je 

termín výstavby do konca roka 2017, už v lete sa občania budú môcť po moste prechádzať. Je 

to pre mesto veľmi veľká a dôležitá vec.  

K veci, či má alebo nemá mesto Čadca stavať nové byty uviedol, že detí každým rokom ubúda 

a na stretnutí ZMOS bolo potvrdené, že každá obec dostane z Ministerstva školstva SR o 20% 

menšiu dotáciu na školy. Poznamenal, že je skutočne náročné udržať taký počet škôl v takých 

lokalitách, ako to robí mesto Čadca a je jednoznačne za výstavbu nových bytoviek.  

Ubezpečil prítomných, že každá jedna pripomienka, ktorú poslanci prednášajú vo svojich 

príhovoroch je riadne zapísaná a mesto bude jednu po druhej riešiť.  

Uistil „záhradkárov“, že vyvolá stretnutie a spoločne sa dohodnú na úplne inom riešení a Mgr. 

Martin Klimek, ako predseda Komisie kultúry, za to nemôže, mesto sa rozhodlo, že tieto 

záležitosti sa majú objaviť v rozpočte niekde inde. 

Poďakoval sa prítomným za účasť a poprial všetkým príjemný deň.  

 Mária Badurová, poslankyňa MZ, informovala, že pozná „záhradkárov“ z Bukova 

veľmi dôverne a vyzdvihla ich tradíciu usporadúvania výstav.  

 Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, predniesol poslancom MZ požiadavku obyvateľov 

z osady U Lišky, ohľadom pripravovanej petície za opravu cesty, aby bola vybavená urgentne 

a k spokojnosti všetkých.  

Ďalej informoval, že mesto rekonštruovalo cestu Čadca - U Vlčaka, a vzhľadom na stav cesty 

by bolo dobré, cestu zrekonštruovať až na koniec Drahošanky, kde sa otáča autobus, keďže ide 

o rekreačnú oblasť.  

Na margo „záhradkárov“ uviedol, že dve z troch organizácií ani neuviedli požiadavku, 

oddelenie navrhlo každej dotáciu vo výške 250 € a keďže Komisia kultúry chcela podporiť 

najmä kultúrne organizácie a podujatia, suma od „záhradkárov“ sa prerozdelila, komisia ju 
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navrhla prerozdeliť tým kultúrnym podujatiam, ktoré boli konkrétne a navýšila dotácie aj 

Jednote dôchodcov na základe uvedeného účelu, ktorým je činnosť speváckej skupiny seniorov  

Slnečnice.   

 Mgr. Miroslava Mináriková, poslankyňa MZ, informovala, že v minulosti podávala 

Jednota dôchodcov žiadosti o dotácie na sociálny odbor, neskôr si ale členovia uvedomili, že 

mesto pre dôchodcov usporadúva množstvo podujatí. Bola názoru, že dotácia pre Jednotu 

dôchodcov nie je len pre spevácku skupinu seniorov Slnečnice, ak by to tak bolo, ostatní 

členovia by nemali nič.  

 Marián Kubala, poslanec MZ, vyjadril vďaku mestu a vedeniu MPS za bravúrne 

zvládnutú údržbu mesta počas zimného obdobia.  

 Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, informoval prítomných o situácií obyvateľov bloku  

č. 11 na dolnej Kýčerke pri pohostinstve ABC, žije tam cca 150 ľudí. Panelák je atypický tým, 

že k nemu nevedie žiadna prístupová komunikácia, iba chodníky, zvláštny je možno tým, že ako 

jediný panelák na sídlisku má namiesto pivničných priestorov garážové priestory asi pre 6 áut. 

V minulosti architekt neriešil priestory na parkovanie okrem týchto spomínaných garáží, 

navyše, parkovacie miesta sú až pred blokom 10/a a 10/b. Obyvatelia už dlhodobo upozorňujú 

na to, že sa v minulosti aj v súčasnosti s parkovaním na nich zabudlo. Snažili sa riešiť situáciu 

samostatne, komunikovali aj s kompetentnými pracovníkmi mesta, ponúkli a majú zakreslené 

nejaké riešenia, majú všeobecný súhlas nájomníkov, napriek tomu sa k nim odpoveď ani 

riešenie nedostalo. Cesta nad panelákom je vďaka parkovaniu áut kolmo na os vozovky pre 

väčšie autá, ako nákladné autá, údržbu ciest, hasičov, smetiarov, atď., neprejazdná. Aby toho 

nebolo málo, pri paneláku sú umiestnené zberné nádoby, ktoré, keby sa preložili na inú 

spevnenú plochu na začiatok komunikácie, vytvorili by priestor na nejaké parkovacie miesta. 

O tom, že bol panelák nešťastne umiestnený, svedčí aj to, že bol v podstate položený na 

chodník, takže chýba prepojenie chodníka zhruba 15 metrov od výjazdu z garáže po existujúci 

chodník pred panelákom, takže obyvatelia paneláku 10/a a 10/b chodia po tráve, prípadne 

blate. Uviedol, že napriek jeho snahe zistiť od kompetentných nejaké riešenie, ku žiadnym 

informáciám sa nedopátral a aby našiel nejaké východisko, prichádza s návrhom stretnutia na 

mieste samom v navrhnutom termíne, za účasti zástupcov obyvateľov a zástupcov mesta, 

konkrétne z oddelenia dopravy, stavebného a životného prostredia a ak bude pozvaný, 

samozrejme, sa rád zúčastní.  

 Mária Badurová, poslankyňa MZ, informovala, že na Chalupkovej ulici, v priestoroch 

bývalej výmenníkovej stanice, sa v marci otvára obchod Jednota, bude to kultúrnejšie 

nakupovanie, ale obyvatelia ulice sa obávajú, že ľudia si kúpia alkohol v novej Jednote, budú 

požívať alkohol na ulici a robiť hluk. Dotazovala sa, či sa nedá poprosiť predstavenstvo 

Jednoty alebo predstaviteľov mesta, aby sa zabránilo ďalšiemu zneužívaniu spoločných 

priestorov týmito opilcami.  

 Ing. František Prívara, poslanec MZ, informoval, že mesto uvažuje nad prípravou VZN 

o požívaní alkoholických nápojov na verejnosti a uviedol, že to je problém nielen sídliska 

Kýčerka, ale aj autobusových zastávok.  

 Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, informoval, že záhradkárske osady sú rekreačné 

oblasti, a v tom prípade bude žiadať mesto, aby v nich zrekonštruovalo cesty. 

Ďalej informoval, že na sídlisku Žarec, na začiatku ul. Janka Kráľa, od Billy smerom dozadu, 

chýbajú minimálne dve, prípadne tri svietidlá. Sú tam parkoviská a vandali si tam môžu robiť, 

čo chcú.  

Ako poslednú požiadavku zo zasadnutia Jednoty dôchodcov uviedol, aby mesto pridalo aspoň 

jeden autobusový spoj, nakoľko ranné autobusy idú 7:21 hod. a 9:44 hod. Sú to spoje ku 

vlakom, ktoré odchádzajú vždy 35 minút po celej hodine.     
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Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Ing. František Prívara, zástupca 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Anna    Z b o j a n o v á                      Ing. Milan   G u r a 
   prednostka MsÚ Čadca               primátor mesta Čadca   

             

 

 

 

  

 

 

   

 Mária  B a d u r o v á    Mgr. Martin  K l i m e k   
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