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Z á p i s n i c a 

 

z 5.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 23. júna 2011 o 10.00 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 20 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: prednostka MsÚ, vedúci oddelení MsÚ Čadca, riaditelia 

riadených príspevkových organizácií mesta Čadca, náčelník MP, zástupcovia médií, 

kronikárka mesta, občania. 

 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. Anna Zbojanová    - prednostka MsÚ Čadca 

JUDr. Ján Klučka    - hlavný kontrolór mesta Čadca 

JUDr. Ján Macura    - poslanec MZ 

František Kučák    - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

Mgr. Eduard  Gábriš    - poslanec MZ 

Mgr. Ing. Jozef Vraţel   - poslanec MZ 

Ing. Peter Glasnák     - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek     - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Kanaba    - poslanec MZ 

František Kučák    - poslanec MZ 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

Pavol Štrba     - poslanec MZ 

Oľga Kostková    - poslankyňa MZ 

PaedDr. Mária Blendovská   - poslankyňa MZ 

Mgr. Katarína Šulganová   - vedúca oddelenia MsÚ Čadca 

JUDr. Zuzana Cenigová   - vedúca oddelenia MsÚ Čadca 

Ing. Ján Klučka    - občan mesta 
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P r o g r a m : 

 

1/  Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

     overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice 

2/  Zmena  organizačnej štruktúry Štatútu Mestskej polície Čadca 

3/  II. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2011  

4/  Návrh na  zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca  na rok 2011   

5/  Návrh na vyradenie majetku mesta v správe MPS Čadca  na rok 2011 

6/  Návrh na odňatie správy majetku  mesta v správe MPS Čadca - Alcotest 

7/  Právny rozbor súdneho sporu vedeného na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 

      6C/182/2009 

8/  Informatívna správa  o príprave Bartolomejských hodových dní a festivalu  

     Drôtománia 

 9/  Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca a Ceny primátora mesta Čadca 

10/ Informatívna správa o činnosti ZZO Čadca, a.s. za rok 2010 /doplnený bod/ 

11/ Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva na uzavretie manţelstva pred  

      Matričným úradom v Čadci /doplnený bod/ 

12/ Návrh na predsedu komisie kultúry a návrh na predsedu komisie na ochranu  

        verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov MZ  

 v Čadci a návrh Ing. Petra Glasnáka za člena komisie kultúry 

 13/ Stanovenie platu primátora Mesta Čadca 

 14/ Zásady podávania, prijímania, evidovania, vybavovania  a kontroly vybavovania   

        sťaţností  v podmienkach Mesta Čadca 

15/ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 

16/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

17/ Rôzne 

18/ Záver 
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R o k o v a n i e 

 

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

primátor Mesta Čadca. 

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

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

bolo prítomných 20 poslancov, takţe MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 Na zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, 

prizvaných a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol: MUDr. Annu Korduliakovú a PaedDr. 

Máriu Blendovskú,  poslankyne MZ Čadca. 

 

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

 

 

K bodu 1) 

Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa 

zápisnice 

 

Overovatelia:  MUDr. Anna Korduliaková   

                    PaedDr. Mária Blendovská 

 

 Návrhová komisia: Ing. Milan Liščák 

                 Oľga Kostková 

 

Pracovné predsedníctvo:  Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca 

      Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca 

  Ing. František Prívara, zástupca primátora Mesta Čadca 

                                                 Ing. Rudolf Cyprich, zástupca primátora Mesta Čadca 

 Ing. Milan Liščák, poslanec MZ 

               Oľga Kostková, poslankyňa MZ 

 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, doplnil ako bod č. 10 – Informatívna správa 

o činnosti ZZO Čadca, a.s. a ako bod č. 11 - Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva na 

uzavretie manţelstva pred Matričným úradom v Čadci. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

97/2011 

 

 

K bodu 2)  

Zmena organizačnej štruktúry  Štatútu Mestskej polície Čadca  

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

 

98/2011 
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K bodu 3) 

II. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2011  

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

99/2011 

 

 

K bodu 4 ) 

Návrh na  zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca  na rok 2011   

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

100/2011 

 

 

K bodu 5) 

Návrh na vyradenie majetku mesta v správe MPS Čadca  na rok 2011 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 5 zápisnice 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

101/2011 

 

 

K bodu 6) 

Návrh na odňatie správy majetku  mesta v správe MPS Čadca - Alcotest 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

102/2011 

 

 

K bodu 7) 

Právny rozbor súdneho sporu vedeného na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 6C/182/2009 

 

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

 

Vladimír Malík, poslanec MZ, sa dotazoval, čo viedlo JUDr. Cenigovú k vypracovaniu 

uvedeného materiálu a na aký podnet ho vypracovala. Uviedol, ţe postradá závaţné  veci, 

ktoré by mali poslanci vedieť. Podľa jeho názoru sa jedná o paškvil, vytvorený účelovo. On 

ako poslanec sa doţaduje informácie o výsledkoch šetrenia NKÚ, ktoré sú dôleţité a  

v predloţenej správe mali byť uvedené. Poznamenal, ţe sú jasne v prospech mesta. Informoval 

sa o výsledku sporu, výsledkoch šetrenia NKÚ. Uviedol, ţe nakoľko je nový poslanec, nevie čo 

bolo pred tým.  Dotazoval sa tieţ o výške, objeme peňazí, ktoré by v prípade pokračovania 

sporu mesto získalo. Ďalej sa pýtal, na aký podnet advokát vypracoval právny rozbor, kto to 

zaplatil a prečo práve uvedený pán, ktorý je z Košíc. Informoval  sa u JUDr. Cenigovej, či je 

zamestnankyňou MTS, a.s. alebo MsÚ Čadca. Ako poslanec zvolený občanmi poţiadal, aby 

mali rešpekt pred občanmi, aby nepodsúvali materiály, ktoré  sú neúplné, zavádzajúce 

a urobené účelovo. Informoval sa, ako má hlasovať na základe informácií, ktoré nie sú 

objektívne, ale  sú smerované jedným smerom. Je toho názoru, ţe mesto má šancu uspieť 
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v uvedenom spore na 90 % a potom by boli finančné prostriedky aj na  kúpaliská, atď.. 

Uviedol, ţe keď sa zverejnil program rokovania MZ, občania sa ho pýtali,  ţe uţ  čakali, kedy 

sa to začne, ale nevie, čo tým mysleli. Povedali, ţe uvedeným bodom sa to uţ začalo.  

JUDr. Zuzana Cenigová, vedúca oddelenia, uviedla, ţe je zamestnankyňou MsÚ, kde 

pôsobí ako vedúca právneho oddelenia. Ohľadne právneho rozboru, prečo je bodom 

programu uvedený bod uviedla, ţe sa jedná o rozhodnutie z vedenia mesta.  V súvislosti 

s právnym  rozborom JUDr. Takácsa uviedla, ţe bol vybraný na základe verejného 

obstarávania a hradilo sa to z nákladov mesta.  Ďalej uviedla, ţe pokiaľ ide o NKÚ, ktorý 

v roku 2007 vykonával kontrolu, tak MZ  na zasadnutí 25.04.2008 prijalo jeho správu – 

protokol o činnosti. Vzalo ho na vedomie a nikomu neuloţilo nič konať.  

PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ, uviedla, ţe sa jej občania pýtajú, kedy 

bude vyvodzovaná trestnoprávna zodpovednosť a kedy budú zverejnené všetky nevýhodné 

zmluvy z minulosti.  

Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, vyslovil svoju spokojnosť s tým,  ţe sa uţ začalo 

niečo robiť s MTS, a.s. a ţe mesto začína niečo konať, avšak či uvedené je správnym 

spôsobom, to nevie. Podľa jeho názoru sa jedná o najhorší spôsob. Uviedol, ţe v roku 2007 

prišiel NKÚ, ktorý si pýtal doklady a vyslovil záver.  Dotazoval sa, či bol  uvedený postup 

prerokovaný s NKÚ, pretoţe postup, ktorý bol zvolený, bol prerokovaný s NKÚ. Poznamenal, 

ţe sa  daného rokovania  osobne zúčastnil.  

JUDr. Zuzana Cenigová, vedúca oddelenia, uviedla, ţe nie je potrebné, aby bol  

uvedený postup prerokovaný NKÚ, pretoţe na jeho závery a protokol, ktorý vypracoval v roku 

2007 na základe svojej finančnej kontroly Mesta Čadca vyslovil závery a boli prijaté 

opatrenia.  V roku 2007 uznesením boli prijaté opatrenia, ktoré boli postačujúce NKÚ.  

Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, uviedol, ţe JUDr. Cenigová sa nezúčastnila  

prerokovania opatrení na NKÚ, nakoľko on sa prerokovania zúčastnil. Poznamenal, ţe 

postup na podanie ţaloby a všetkých ostatných vecí bol súčasťou prerokovania opatrení. 

Dotazoval, sa či bol uvedený spôsob prerokovaný na zmenu opatrení.  

JUDr. Zuzana Cenigová, vedúca oddelenia, uviedla, ţe nebol, pretoţe nebol na to 

dôvod. 

Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, prečítal záver NKÚ – tým, ţe  podiel Mesto 

Čadca na základnom imaní  spoločnosti MTS, a.s. nezodpovedal reálnej hodnote majetku 

vloţeného do spoločnosti, postupovalo Mesto Čadca v rozpore s ustanovením § 8 ods. 3 

zákona o obecnom zriadení a  § 7 ods. 2 zákona o majetku obcí.  

Uviedol, ţe NKÚ vyslovil záver, ţe bol porušený zákon. Dotazoval  sa, akú má JUDr. 

Cenigová vedomosť, či  protokol bol v opravnom konaní na najvyššom súde a ako rozhodli 

trojčlenný a následne päťčlenný senát najvyššieho súdu. 

JUDr. Zuzana Cenigová, vedúca oddelenia, uviedla,  ţe sa k tomu nevie vyjadriť, 

pretoţe to neriešila, dodala,  ţe to nie je podstatou ţaloby. 

Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ,  upozornil, ţe protokol je právoplatný.  Ak je 

právoplatný protokol, kde je vyslovené, ţe bol porušený zákon, zhodneme sa, ţe v prípade 

právnych úkonov, ktoré súviseli s uvedeným výrokom, zakladajú absolútnu neplatnosť. 

JUDr. Zuzana Cenigová, vedúca oddelenia, uviedla, ţe o absolútnej neplatnosti môţe 

rozhodnúť iba súd.  

Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, poznamenal, ţe absolútna neplatnosť je vţdy, 

môţe sa  domáhať na súde, len o relatívnej musí rozhodnúť súd.  

Dotazoval sa, či JUDr. Cenigová pozná záznam z generálnej prokuratúry, kde bolo podanie 

na základe rozhodnutia MZ a či pozná záznam z krajskej prokuratúry, kde boli vyslovené 

závery. Uviedol, ţe sa  osobne zúčastnil oboch rokovaní. 

JUDr. Zuzana Cenigová, vedúca oddelenia, uviedla, ţe o tom vie, ale závery 

generálnej a aj krajskej prokuratúry smerovali k tomu, ţe zamietli naše podania. 
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Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, sa dotazoval, kde je uvedený záznam.   

JUDr. Zuzana Cenigová, vedúca oddelenia, uviedla, ţe záznam existuje.  

Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, uviedol, ţe on záznam má a  je tam určený 

postup, ako ďalej – podanie ţaloby v civilnom konaní.   

JUDr. Zuzana Cenigová, vedúca oddelenia, uviedla, ţe vţdy je taký postup.  

Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, sa dotazoval u JUDr. Cenigovej, či prokuratúra 

odporučila Mestu Čadca podať ţalobu.  

JUDr. Zuzana Cenigová, vedúca oddelenia, uviedla, ţe prokuratúra to tak robí 

v kaţdom jednom prípade.  

Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, uviedol, ţe vzhľadom k tomu, ţe máme  

právoplatné úradné rozhodnutie, máme odobrený postup generálnou aj krajskou 

prokuratúrou na podanie ţaloby, MZ rozhodlo domáhať sa práv, ktoré boli porušené podľa 

právoplatného úradného rozhodnutia, má za to, ţe otvárame pandorinu skrinku na 

premlčaciu lehotu 20 rokov, pretoţe  ak by sme boli v spore úspešní, vzniká škoda veľkého 

rozsahu.   

JUDr. Zuzana Cenigová, vedúca oddelenia, uviedla, ţe Mgr. Ing. Vraţel má pravdu 

ohľadne rozhodnutia na generálnej a krajskej prokuratúry, avšak zdôraznila, ţe sa jednalo 

o odporúčanie.  Uviedla, ţe v trestnom konaní nie je moţné rozhodnúť o tom, či je napr.  

zmluva alebo iný  právny úkon platný alebo neplatný. Uvedeného sa moţno domáhať len 

ţalobou na súde, preto aj ţaloba bola podaná. Podstatou je, ţe ţaloba bola podaná 

oneskorene. Bola podaná v roku 2009, pričom uvedené úkony sa stali v roku 2003.  

Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, sa dotazoval, prečo súd nezamietol ţalobu, keď 

bola podaná oneskorene.  

JUDr. Zuzana Cenigová, vedúca oddelenia, pretoţe súd ešte nerozhodol.  

Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, uviedol, ţe súd ţalobu prijal  a ţiadal 

o doplnenia, ktoré aj boli. Ak by bola ţaloba podaná oneskorene, súd by ju musel v prvom 

kole zamietnuť. Ak má JUDr. Cenigová takýto názor, nerozhodujme, súd nám vráti ţalobu. 

JUDr. Zuzana Cenigová, vedúca oddelenia, uviedla, ţe pokiaľ ide napr. o druhý bod 

ţaloby, v ktorej sa  domáhame, aby hlasovanie akcionárov na Valnom zhromaţdení  Dalkie 

a.s.  bolo vyhlásené za neplatné, tak toto bolo moţné napadnúť len v lehote troch mesiacov od 

prijatia uznesenia valného zhromaţdenia. Súd keď začne konať v uvedenej veci, čo ešte 

nekonal, ţalobu prijal po doplnení dôleţitých  skutočností, ktoré JUDr. Dulak mal uviesť, ale 

ich neuviedol, aţ na výzvu súdu, dodala, ţe  súd ešte nevytýčil pojednávanie, uvedenú vec ešte 

neriešil.  Pokiaľ však ide o jeho vyjadrenia na základe uznesení,  ktoré sú v spise a ktoré súd 

v danej veci vydal a  mesto vyzval na doplnenie ţaloby, tak tam povedal, napr., ţe tvrdíme 

skutočnosti, ale nevieme ich dokázať, čo je podstatou celého problému. Ţaloba bola  nielenţe 

v týchto častiach  podaná oneskorene, ale tvrdíme veci, ktoré listinami, ktoré  sme predloţili  

ešte  sami  spochybňujeme.  Istým spôsobom nám súd naznačil, ako bude danú vec riešiť.  

Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, uviedol, ţe nespochybňuje stanoviská súdu a ani 

ţiadneho právneho zástupcu z Košíc, ale ak boli váţne súdne spory, tak  na mieste, kde stojí 

JUDr. Cenigová  vţdy bol právny zástupca a odpovedal na otázky vrátane PP, čo sa tu  však 

nedeje.  Upozornil, ţe on, ak by bol štatutárom mesta, tak  by uvedený úkon neurobil ani pod 

donucovacími prostriedkami, pretoţe je právoplatné rozhodnutie štátneho orgánu NKÚ, kde 

závery z opravných prostriedkov sú úplne jasné a ak dôjde k tomu, ţe sa urobí jednostranný 

úkon, a nie dohoda, navrhol uvedený bod stiahnuť z rokovania MZ, aby sa začalo rokovať 

s MTS, a.s., uzatvorili Dohodu o urovnaní a je mu jedno, či bude mať mesto 41 % alebo 57 % 

ako určil NKÚ, ale aby boli jasné pravidlá v riadení uvedenej spoločnosti, pretoţe uvedeným 

krokom si zmaríme všetky ďalšie moţné  rokovania  so spoluakcionárom. Uviedol, ţe o danom 

spore nevie nič, okrem toho, čo sa udialo od  NKÚ.  Nemal ţiadne doklady a ani nemá. Nikdy 

nerokoval, nikdy nebol poslancom. Dotazoval sa, prečo si mesto zatvára dvere rokovať so 
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spoluakcionárom, prečo mu ustupujeme vo všetkých moţnostiach. Vyslovil, ţe je moţné a   

vysloviť aj podozrenie, ţe  do budúcna vzniká trestnoprávna zodpovednosť na tých, ktorí daný 

úkon idú vykonať. Uviedol, ţe on vie len to, čo povedal NKÚ. Poznamenal, ţe dáva 

procedurálny návrh, a to stiahnuť uvedený bod programu MZ z rokovania, vrátenie sa tu 

s tým, ţe uzatvoríme dohodu. Nespochybňuje, ţe NKÚ moţno nepotrebuje všetky úkony,  tak 

ako ich stanovili, ale keby sme v MZ prijali dohodu, kde bude jasné napr., ţe podpredsedom 

predstavenstva bude zástupca  mesta, atď... Skúsme o tom ešte rokovať a niečo vybojovať pre 

mesto. Nenechajme  vládnuť iba spoluakcionára, keď máme moţnosť podopretú právoplatným 

rozhodnutím NKÚ.   

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, prečítal procedurálny návrh –stiahnuť bod 

programu MZ Právny rozbor súdneho sporu vedeného na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 

6C/182/2009 z rokovania, nakoľko takéto konanie je nezákonné a poslanci a vedenie mesta sa 

vystavujú moţnej trestnoprávnej zodpovednosti. Primátor uvedený návrh neodporučil 

podporiť /poslancami MZ neschválené/.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe tu bol od danej genézy. Poznamenal, aby 

si nerobili poslanci ilúzie, ţe boli vţdy o všetkom presne  informovaní, skôr informácie pre 

poslancov dobiehali. Všetci by sme chceli mať podiel 60 % ku 40 % v prospech mesta, ale 

realita je taká, aká je. Ak by sme mali uvedený podiel, zníţime cenu tepla o 15 %.  Sú to veľmi 

ľúbivé heslá, ktoré občanov vezmú. Všetci by chceli, aby sme mali o 15% niţšiu cenu, aby sme 

mali vplyv v danej spoločnosti. Uviedol, ţe podporil uznesenie, ktoré bolo po NKÚ, pretoţe ak 

sa jedná o mesto a mesto má nejaké pochybnosti, tak vţdy bude hlasovať aj keď nebude mať 

informácie,  aby rozhodol súd, a preto hlasoval aj keď mal isté výhrady, lebo si myslel, ţe sa 

to nedotiahne do konca, čo sa mu aj potvrdilo za éry 2006-2010. Mal dojem aj z iných 

súdnych sporov, ktoré mesto malo, ţe to bolo napínanie svalov, a to  či sa jednalo o BYTY 

s.r.o., KTV, kde sa súdy prehrali a rovnako to je aj teraz.  Ohľadne právnych sluţieb, za  ktoré 

bolo v minulosti vynaloţené pribliţne 12 mil. Sk,  si myslí, ţe to  bol moţno elegantný tunelík, 

chcela sa predlţovať daná situácia.  Poznamenal, ţe NKÚ niečo vyslovilo, on pri daných 

jednaniach,  keď sa tvoril základný protokol nebol, ale myslí si, ţe  sa  ani nepýtali na všetky 

veci, ktoré im boli predloţené, ale iba riešili. Vznikol nepomer 40 % ku 60 %,  aj keď mesto 

malo viac akcií, peňazí alebo majetku, ktorý sme tam vkladali. Boli poloţky, ktoré  tam podľa 

jeho názoru neboli zahrnuté. Ak by sme mali ísť ku zdroju celého konania, prečo to vzniklo, 

myslí si, ţe história sa k tomu vráti v rokoch 1998-2000, kedy  sa tam  miešal problém, ktorý 

tu je a sú tu dva protichodné názory.  Uviedol, ţe vedenie sa rozhodlo tak ako sa rozhodlo, 

mali na to určite viacej dôvodov a informácií ako má napr. on. Mal by sa vtedajší primátor 

informovať vtedajšej poslankyne MZ, čo ona urobila. Tam bolo podstatné, kde moc zatienila 

racio vo vzťahu Dalkie – MTS, vznikali dlhy, ktoré mesto neplatilo. Uviedol, ţe NKÚ niečo 

vyslovilo, čo je potrebné rešpektovať. Ak by bol naozaj pochybený zákon, ţe sa konalo 

nezákonne a mesto by nekonalo, tak môţe podať opravné prostriedky v tom, ţe mesto porušuje 

zákon. Základné sú roky 1998-2000, čo nikto neskúmal, rovnako aj NKÚ nekontroloval 

poloţku po poloţke, akým spôsobom sa dostalo k uneseniu, ktoré bolo 40 % ku   60%, aj keď 

mesto malo viacej peňazí.   

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, uviedol ţe mnohé veci, ktoré chcel povedať uţ boli 

zodpovedané. Ohľadne predloţeného materiálu uviedol, ţe podľa jeho názoru je tendenčný, 

neopodstatnený a zavádzajúci, a to hlavne vo veci  právneho rozboru, ktorý vypracovala 

advokátska kancelária z Košíc. Nebolo jasné, za akým účelom a akou formou bol daný 

advokát zaobstaraný. Uviedol, ţe tak závaţné veci mali byť uvedené, pretoţe to je pre 

poslancov zavádzajúce. Zdôraznil, ţe v  minulosti  sa pri tak závaţných veciach zvaţovali  

aspoň dva právne názory, a to zvlášť pri tak závaţnej veci, ako je späťvzatie ţaloby. Uviedol, 

ţe on by si to nedovolil.    
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Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe má pochybnosti o objektívnosti 

obsahu materiálu. Vzhľadom k tomu, ţe sa jedná o dlhoročný spor, môţe tomu čo je napísané  

uveriť a tieţ nie. Uviedol, ţe za predloţený materiál nebude hlasovať. Poznamenal, ţe 

v minulosti, keď sa jednalo o podobné veci, na výzvy poslancov zodpovedal aj primátor a 

právny zástupca. Keďţe  primátor  pri hlasovaní neodporučil podporiť návrh Mgr. Ing. 

Vraţela, poţiadal p. primátora o uvedenie jeho dôvodu.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe odmieta platiť právnikom 10 mil. 

čiastky, ktorí nekompetentne podajú školácky návrh na súd. Ako pedagóga si JUDr. Dulaka 

váţi, avšak za 8 mil. Sk nekompetentný, neskoro,  amatérsky a zle predloţený návrh urobí 

hocikto. Odmieta zaťaţovať občanov mesta Čadce ,,hlúpymi“ spormi. V jeho záujme je, aby 

občania, ktorí platia za teplo, mohli brať z MTS, a.s. pôţitky. Uviedol, ţe  sú zadrţiavané 

prostriedky 12 mil. Sk.  Mesto je tak zle nastavené, ţe je problém s výplatami. Poznamenal, ţe 

chápe záujem, aby sme zaplatili poplatok súdu, zaplatili ďalšie právne sluţby, kde minieme 20 

– 30 mil. Sk a výsledok je neistý, uviedol, ţe to je ochrana majetku mesta.  Zdôraznil však, ţe 

uţ nebude plytvanie mestskými peniazmi. Uviedol, ţe uvedený  právny spor sa môţe  viesť ešte 

10-20 rokov.  Dotazoval sa, čo budú mať občania z toho, keď bude pomer % akýkoľvek.   

Jediný argument je jednať s MTS, a.s., aby sme mali rozhodujúce slovo. Uviedol, ţe  počas 

celého obdobia boli v spoločnosti poslanci aj zamestnanci mesta, dotazoval sa, kedy podali 

správu o tom, ako bojovali za uvedené veci. Poznamenal, ţe o ničom neinformovali.   Uviedol, 

ţe odmieta platiť tak drahé a amatérske  právne sluţby a odmieta, aby občania mesta boli 

zatiahnutí do sporu a nemohli čerpať pôţitky z MTS, a.s.. Keďţe je spor, nevyplácajú sa 

dividendy atď., všetko je v depozite. Načo je nám potom MTS, a.s.. Mesto nikdy nemôţe 

ovplyvniť cenu tepla, pokiaľ by ich nedotovalo.  

MUDr. Jozef Kanaba, poslanec MZ, uviedol, ţe jeho ako občana v prvom rade 

zaujíma cena tepla. Uviedol, ţe vie, ţe daný spor sa uţ vedie dlho a pokiaľ nedôjde 

k nejakému ukončeniu,  ešte sa bude aj dlho viesť.  Poznamenal, ţe kaţdý určite vie, ţe právne 

sluţby nie sú lacné. Dotazoval sa u JUDr. Cenigovej, koľko stáli doposiaľ uvedené právne 

sluţby  a koľko by stali v prípade, ak by sa pokračovalo, napr.  1rok.  Uviedol, ţe to je 

potrebné  nejakým spôsobom ukončiť, pretoţe ide o vyťahovanie fin. prostriedkoch nás 

všetkých.    

PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ, uviedla, ţe p.  primátor zdôvodnil, ţe  

JUDr. Takács a advokátska kancelária bola vybraná verejnou súťaţou. Je toho názoru, ţe to  

primátor robil v dobrej viere. Dotazovala sa, ako bol vybraný JUDr. Dulak, ktorý zobral 

milióny za nekvalifikovanú, diletantskú obhajobu mesta. Informovala sa, koľko bolo doposiaľ 

vynaloţených finančných prostriedkov na obhajobu mesta.   

JUDr. Zuzana Cenigová, vedúca oddelenia, uviedla, ţe pokiaľ ide o doterajšiu sumu, 

ktorú Mesto Čadca vynaloţilo za zastupovanie JUDr. Dulakom, tak sa jedná o sumu pribliţne 

8 mil. Sk. JUDr. Dulak mesto zastupoval na základe zmlúv o poskytnutí právnej pomoci uţ od 

roku 2007, uţ v tom čase sa mohla podať ţaloba, dotazovala sa,  prečo sa ţaloba podávala 

v decembri 2009.  JUDr. Dulak  zastupoval mesto ešte pred kontrolou NKÚ.  

Oľga Kostková, poslankyňa MZ, uviedla, ţe  ona ako dlhoročná poslankyňa bola v 

v ťaţkom rozpoloţení, pretoţe sa jedná o váţny bod. Bola aj v minulých MZ, kde s poslancom 

Ing. Glasnákom hlasovali za. Za 20 rokov svojho pôsobenia zaţila rôzne. Dotazovala sa, čo 

môţe mesto  dosiahnuť alebo stratiť v prípade,  ak sa bude v ţalobe pokračovať alebo ak sa 

ukončí. Podľa dodaných materiálov, má pocit, ţe mesto a jeho právne zastúpenie postupovali  

prinajmenšom nekvalifikovane. Pôvodne sa so zámerom mesta stotoţnila  a hlasovala za, ale 

bola presvedčená, ţe mesto vie čo robí, aké právne zastúpenie si najíma a hlavne, ţe 

napadnutú zmluvu podrobili veľmi  dôkladnej právnej  analýze a na jej základe  mesto 

usúdilo, ţe prípadná ţaloba  má nádej na právny úspech. Podľa doterajšieho priebehu 

podania ţaloby na súd a aj na základe najnovšej právnej analýzy, ktorú  JUDr. z Košíc 
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uviedol, ktorá dáva mestu 5 % šancu na úspech, zisťuje, ţe uvedená vec stojí na vratkých  

nohách. Ak súd našiel toľko pochybení a stále sa  tieto návrhy vracali, o čom poslanci vôbec 

nevedeli, muselo mesto pripadať súdu ako vtipkár. Kto pochybil, mesto, jeho právne 

zastúpenie, alebo ţe by bol súd na nás nejaký náročný.  Uviedla, ţe ako  poslanci  odhlasovali 

na  MZ, ţe podávame ţalobu vo februári, ale ţaloba bola podaná v decembri. Dotazovala sa, 

prečo je uvedený rozdiel. Uviedla, ţe si prečítala aj o odmene za právne zastúpenie vo výške 

100 tis. EUR. Poznamenala, ţe ona spolu so svojím manţelom by museli celý ţivot robiť 

a nejesť, aby uvedenú čiastku zarobili. Zaujímalo  ju, či bola spísaná zmluva medzi mestom 

a  právnym zastúpením a za akých podmienok moţno uvedenú zmluvu vypovedať. V prípade, 

ak tam je uvedené nejaké penále pri zrušení zmluvy zo strany mesta, aby sme sa nedostali do 

sporu s právnym zastúpením  mesta.  

Čo sa týka odmeny za právne zastúpenie mesta,  informovala sa,  či uţ  bola vyplatená jej 

časť, odmena, záloha alebo celá. Ak áno, či je v zmluve uvedená moţnosť vrátenia 

prinajmenšom zálohy, pretoţe súd - ţaloba je dvojročná. Keďţe pri odsúhlasení podania 

ţaloby bola presvedčená o tom, ţe mesto a jeho zastúpenie vie čo robí a vec má dostatočne 

premyslenú, zvýšenie účasti mesta v danej spoločnosti jej pripadalo ako logický krok. 

Nakoľko zastupuje občanov tohto mesta uţ 21 rokov, tak aby sme pomohli mestu vrátiť  

stratený majetok, rozmýšľa o tom, ţe by bolo vhodné celú vec zamietnuť a prípadne si 

dôkladne premyslieť ďalší postup poslancov a mesta, ktorý v tejto veci uskutočníme.  

JUDr. Zuzana Cenigová, vedúca oddelenia, uviedla ohľadne  poslednej zmluvy, ktorú 

uzatvoril Mgr. Ing. Jozef Vraţel v  roku 2009 s JUDr. Dulakom, ţe bola koncipovaná tak, ţe 

uţ pribliţne  pol roka riešia ako z nej von. Zdôraznila, ţe nie sú v nej ustanovenia, ktoré by 

umoţňovali uvedenú zmluvu okamţite vypovedať, resp. s výpovednou dobou. Je napísaná 

v prospech  JUDr. Dulaka.  Na základe danej zmluvy bola dohodnutá paušálna  odmena tak, 

ako je uvedené v rozbore.  V závere uviedla, ţe na základe zmluvy by mesto mal JUDr. Dulak 

zastupovať aţ do skončenia uvedeného právneho sporu.  

Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ, uviedla, ţe JUDr. Dulak bol zazmluvnený 

v roku 2007, teda predtým  neţ NKÚ nastúpil na kontrolu. Poznamenala, ţe  19.3.2007 bola 

uzatvorená zmluva s JUDr. Dulakom na právne sluţby vo veci MTS-Dalkie. JUDr. Dulak 

vypracoval právnu analýzu, o ktorej by sa dalo diskutovať. Uvedený prvý krok stalo mesto 

650 tis Sk plus cestovné a ubytovanie. Ďalšiu zmluvu dostal JUDr. Dulak podpísanú bývalým 

primátorom v roku 2008. Rovnaká právna analýza, dlhšia o pol strany mesto vyšla 850 tis. Sk.   

V roku 2009  Mgr. Ing. Vraţel uzatvoril ďalšiu zmluvu s JUDr. Dulakom na 100 tis. EUR ako 

paušálna odmena, a to bez toho, aby JUDr. Dulak bol zainteresovaný na úspešnosti  

právneho sporu. Platby, ktoré nasledovali reálne, boli uhradené  v rozpore so zmluvou. JUDr. 

Dulak mal dostať 20 tis, 30 tis. EUR a potom štvrťročne po 5 tis EUR do vyčerpania 100 tis. 

EUR.  JUDr. Dulak dostal  15.7. 2009  -25 tis. EUR, 4.1.2010 – 10 tis. EUR, 31.1.2010 – 30 

tis. EUR atď.. Uviedla, ţe JUDr. Dulak v roku 2009 pri podaní  návrhu ţaloby na OS v Čadci  

predloţil plnú moc z roku 2007. Nie je jej jasné, prečo OS akceptoval uvedené plnomocenstvo.  

Uviedla, ţe mesto zvaţuje ďalšie kroky aj v zmysle vyvodenia  trestnoprávnej zodpovednosti.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, reagoval na p. Kostkovú. Uviedol, ţe 

v minulosti s Ing. Glasnákom hlasovali za. Po niekoľkých rokoch sa príde na to, ţe to bolo 

moţno chybné rozhodnutie.  Poslanci dostali materiál 6 dní pred MZ, kde rozhodujeme 

o desiatkach miliónov korún. Uviedol, ţe predtým ako si predloţený materiál prečítal, nikto  

ho z bývalého a ani zo súčasného vedenia neoslovil. Bude sa rozhodovať na základe 

vnútorného presvedčenia. Celá vec mu pripadá nie ako spor mesto a MTS, a.s., ale ako spor 

mesto a JUDr. Dulak. 

Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, uviedol, ţe je rozpor medzi citovanými vecami, 

pretoţe zo strany p. predkladateľky bolo povedané, ţe JUDr. Dulak dostal  8 mil. Sk. a p. 

Kostková povedala 100 tis. EUR. Poznamenal,  ţe pri Priemyselnom parku JUDr. Mrázovský 
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dostal dvakrát viac ako JUDr. Dulák, bola tieţ uzavretá dohoda a pritom by mesto získalo 

oveľa menej ako teraz.  Dohoda s MTS, a.s. by bol vynikajúci ťah, ale hrozba súdneho sporu 

je dobrým nástrojom mesta na to, aby spoluakcionár ustúpil, urobil dohodu a mesto získalo. 

Ak by sme boli v spore úspešní, jednalo by sa o milióny EUR. Netvrdí, ţe je ţaloba dobrá 

alebo zlá, ţe MTS, a.s.  má rozloţenie ceny tepla veľa alebo málo, on by bol   najradšej, keby 

bola cena tepla o 50 % niţšia.   

Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, ţe s príspevkom p. Kostkovej súhlasí, ale  aj nie.  

Poznamenal, ţe ak sa však vrátime do minulosti, kauza PP, hlasovali sme všetci za, okrem 

Ing. Gaslnáka a p. MVDr.  Bollovej.  Dnes sa za to osobne hanbí. Keď sa JUDr. Mrázovského 

pýtali, ako bola pripravená zmluva z mesta a z firmy NEFRETITI, povedal, ţe zo strany firmy 

NEFRETITI sa jednalo o profesionálnu zmluvu a zo strany mesta išlo o ľudovú umeleckú 

tvorivosť. Dotazoval sa u Ing. Zbojanovej, prečo v tom čase na to neupozornila, prečo 

uvedenú zmluvu nenapadla.   

Oľga Kostková, poslankyňa MZ, uviedla, ţe úloha poslanca je ťaţká, sama sa nevie 

rozhodnúť, a preto hovorí, ţe moţno existujú moţnosti. Zdá sa jej však, ţe  sa uvedený spor uţ 

naťahuje dlho. 

JUDr. Zuzana Cenigová, vedúca oddelenia,  ohľadne 100 tis. EUR uviedla, ţe to bola 

finančná čiastka len za poslednú zmluvu, ktorá bola uzatvorená v roku 2009. Jednalo sa 

o odmenu za poslednú zmluvu s JUDr. Dulakom. Poznamenala, ţe nebude spochybňovať 

v danej veci názory poslancov, ale všetko čo sa tu uviedlo súd nebude zaujímať, ale bude ho 

zaujímať,  ako je ţaloba je postavená, čoho sa v ţalobe domáhame a aké dôkazy vieme 

preukázať. Uviedla, ţe nové dôkazy mesto nemá, všetky ktoré malo sú v súdnom  spise.  

 František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe mesto môţe stratiť len  poplatky, ktoré 

zaplatí štátu, pretoţe právnikovi zaplatíme peniaze bez ohľadu či  spor skončíme alebo nie.   

Nakoľko u  poslanca Ing. Glasnáka došlo  pri hlasovaní k poruche hlasovacieho 

prístroja, Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, sa informoval u Ing. Glasnáka ako 

hlasoval,  Ing. Peter Glasnák uviedol, ţe hlasuje za. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

103/2011 

 

 

K bodu 8) 

Informatívna správa  o príprave Bartolomejských hodových dní a festivalu Drôtománia 

 

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

 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe vzhľadom k tomu, ţe došlo k určitým 

organizačným zmenám v štruktúrach policajného zboru, jednotlivé oddelenia sú hodnotené na 

základe náročnosti zvládania situácií  v daných teritóriách. Pri predkladaní správy predloţili  

medzi významnejšie, väčšie a medzinárodného významu aj uvedenú akciu. Spolupracujú 

spoločným výkonom, a to z poľskej strany  - riaditeľstvo Ţywiec, z českej strany – Jablunkov.  

Nakoľko tu bude väčší počet poliakov, plánujú prizvať aj poľských kolegov.  Uviedol, ţe sa je 

potrebné na uvedenú udalosť pripraviť. Poţiadal Mgr. Šulganovú, aby mu ohľadne danej 

akcie posielala mailom organizačné veci. V závere poprial, aby program vyšiel tak ako je 

naplánovaný a hlavne, aby bolo pekné počasie.   

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe bude rád ak budú spolupracovať   

tak ako na  rôznych terajších akciách,  ktoré v meste uţ prebehli alebo prebehnú. 

Poznamenal, ţe ide o veľkú záťaţ tak na štátnu ako aj mestskú políciu. Zdôraznil, ţe 
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spolupráca s policajnými zloţkami je veľmi dobrá. Poďakoval  štátnej a mestskej polícii za 

udrţiavanie poriadku v meste.  

Mgr. Katarína Šulganová, vedúca oddelenia, uviedla, ţe je povinnosťou, ale aj 

záujmom  mesta zabezpečiť bezpečnosť počas BHD. Všetkých pozvala na uvedené podujatie.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, upozornil, ţe počas akcie budú v meste 

zmiešané hliadky.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

104/2011 

 

 

K bodu 9)       

Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca a Ceny primátora mesta Čadca 

 

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

    

  MUDr. Jozef Kanaba, poslanec MZ,  uviedol, ţe  s MUDr. Kostkom spolupracoval, pozná 

ho 41 rokov. Zároveň dodal,  ţe to je dobrý človek a chirurg, ktorý má ľudský prístup 

k pacientom. Schválil výber komisie. Je toho názoru, ţe to je skvelé víťazstvo pre 

zdravotníctvo.  Zároveň dodal, ţe je neštandardné, ak sa v komisii nachádza jeho manţelka. 

 Mgr.  Eduard Gábriš, poslanec MZ, uviedol, ţe sa k danému výberu pristupovalo 

veľmi zodpovedne, a keďţe je členom výberovej  komisie, informoval, ţe p. Kostková si v 

úvode vzala slovo s tým, ţe podrobne vysvetlila, ţe zvaţovala vzdanie sa pozície v komisie. Je 

toho názoru, ţe komisia dala plnú váţnosť uvedeným oceneniam. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe nakoľko bol členom komisie, môţe 

povedať, ţe komisia pracovala objektívne, kde jej výsledkom bolo, ţe sa rozdali dva papiere, 

na ktorých bolo 10 kandidátov s tým, ţe jeden bol na ocenenie mesta a druhý na ocenenie 

primátora, kde  zaškrtli dvoch ľudí.  Dal otázku, ţe ak v Štatúte mesta  je napísané, ţe návrh 

môţu dávať okrem iných, primátor a poslanci, tak teoreticky môţe nastať, ţe kaţdý poslanec 

dá istú nomináciu, čo znamená, ţe tam nemôţe byť ţiadny poslanec a môţeme sa dostať do 

istých problémov. Ak to uţ bude schválené, začne sa pracovať na  § 36,37,38, ktoré hovoria 

o uvedených nomináciách a tam by sme sa mali upresniť. Je potrebné sa zamyslieť, ako ďalej. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, vyslovil svoju spokojnosť s tým, ţe  sa aj 

občania a poslanci  zapojili do navrhovania tých ľudí, kde o  niektorých ani nevieme a robia 

mestu dobé meno.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

105/2011 

 

 

K bodu 10) 

Informatívna správa o činnosti ZZO Čadca, a.s. za rok 2010 

 

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

      

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe  jeho vzťah k spoločnosti bol od začiatku 

negatívny. Nechápal, ţe spoločnosť slúţi na to, ţe ak sa dáme dokopy, budeme mať zisk, ktorý 

si prerozdelíme. Obdobie, ktoré bolo za éry  Ing. Pohančeníka, resp.,  keď spoločnosť viedol 

p. Poláček, ho naplnilo hrdosťou a hanbil sa,  ţe mal taký negatívny prístup. Bola krytá 

plaváreň, ktorá bola vyfinancovaná, kde z hľadiska ZZO Čadca a.s. sa jednalo o nulovú 
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poloţku. Bol zabezpečený chod plavárne. Bolo povedané, ţe ďalšie  činnosti, ktoré  budú, 

pôjdu športovcom. Činnosti prišli  a splnilo to svoj účel. Od 2.1.2007, kedy nastúpil Mgr. Ing. 

Jozef Vraţel bolo obrovské faux-pas.  Poukázal na 3 mil. Sk, ktoré si spoločnosť vykrývala, 

bola tam prezamestnanosť a spoločnosť  produkovala neustále stratu. Dotazoval sa, či 

nemôţe krytá plaváreň fungovať samostatne. My sme to museli dať do nejakej spoločnosti 

a činnosti, ktoré boli, nepostačovali vykrývať veľkú prezamestnanosť. Čuduje sa, ţe bývalý 

primátor dopustil uvedený paškvil,  ktorý bol výhodný len pre stabilizáciu určitých miest, ale 

pre mesto to vytváralo stratu.  Mesto nedostalo ţiadnu správu o činnosti o hospodárení za 

roky 2009-2010. Uviedol, ţe mesto bolo najväčším akcionárom. V závere poznamenal, ţe bol 

vedením presvedčený, ţe tento rok bude rokom obratu, ţe bude spoločnosť produkovať zisk, 

chce tomu veriť a ak nie, bude veľmi tvrdým kritikom, pretoţe uvedený paškvil nemá čo robiť 

v systéme hospodárenia mesta. 
Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, ţe nakoľko bol predsedom predstavenstva, 

povaţuje za nekorektné, ţe dostane 5 stranový  dokument a 7 stranovú prílohou na stôl pred 

rokovaním MZ. V prípade, ţe by to bolo doručené včas, vypracoval by k tomu tieţ svoje 

stanovisko. Povaţuje to za emotívne vypracovanú správu. Upozornil, ţe v dokumente sú chyby 

a nie sú tam uvedené fakty z účtovníctva. V súvislosti s tým, ţe v dokumente je uvedené, ţe 

spoločnosť je od roku 2008 na pokraji konkurzu uviedol, ţe to je váţne tvrdenie, pretoţe v  

v spoločnosti je schválená valným zhromaţdením ročná závierka a je zverejnená na internete, 

kde audítor konštatuje, ţe spoločnosť je dlhodobo platobne schopná a nemá ţiadne dlhy.  

Uviedol, ţe program rokovania MZ sa pripravuje na meste, pokiaľ bol poţiadaný, tak vţdy 

predniesol účtovnú závierku a aj správu o činnosti.  Ohľadne parkovacích miest uviedol, ţe sa 

nekupovali ţiadne nové parkomaty, išlo o parkomaty, ktoré uţ boli zakúpené a boli 

nevyuţité, o ich umiestnení rozhodovali poslanci MZ. Uviedol, ţe  nie je pravda, ţe v roku 

2007 prevzalo ZZO Čadca, a.s. nové vedenie.  Poznamenal, ţe on prišiel do ZZO Čadca, a. s. 

začiatkom roka 2008, a nie v roku 2007. Ohľadne kosačiek uviedol, ţe  keď do ZZO  Čadca, 

a.s. nastúpil, tak uţ boli  predané.  Poznamenal, ţe on do ZZO Čadca, a.s. dal vlastné peniaze 

a akcie, ktoré sa tam  predtým nediali,  ako napr. plavecký maratón, Čadca fest..., tak   z 90 %  

to  sponzoroval z vlastných peňazí.  Poznamenal, ţe v materiáli nie je uvedené, ţe sa im tieţ 

podarilo zaloţiť dva plavecké oddiely, atď... Uviedol, ţe ak by nedali 3 mil. Sk do plavárne, 

ktoré tam boli, tak by budova moţno spadla. Jeho snahou bolo urobiť z chátrajúcej budovy 

nejaké rekreačné stredisko. Poznamenal, ţe v stanovách je uvedené, ţe 60 % dať do športu. 

Uviedol, ţe stanovy je potrebné zmeniť, ošetriť, pretoţe doposiaľ sa peniaze dávali do ruky 

niekomu na podpis. Uviedol, ţe s bývalým primátorom sa dohodli, ţe sa urobí nová koncepcia 

s tým, ţe ZZO Čadca, a.s. pokryje šport v meste, čo sa nestalo, pretoţe neboli peniaze. 

V závere poznamenal, ţe počul o platoch, ktoré v ZZO Čadca, a.s.  boli, na čo uviedol, ţe to 

nie je pravda.   

František Kučák, poslanec MZ,  upozornil, na slovo slušnosť, ktoré sa dosť často 

spomína, čím  poukázal na  poslanca p. Malíka, či to všetko nevidel v minulosti, ale poukazuje 

na určité veci aţ teraz.  

Mgr. Martin Klimek poslanec MZ, uviedol, ţe on bol tieţ na valnom zhromaţdení,  keď 

sa konzultovali parkoviská a vtedy p. Malík povedal, ţe sa  mnohé veci prenajímali tak, ţe  

bez konzultovania so ZZO Čadca, a.s. časť nájmu išlo priamo na mesto, bez vedomia ZZO 

Čadca, a.s. sa niektoré parkovacie miesta vyňali.  Mesto zazmluvnilo, ţe tieto parkovacie 

miesta sa prenajmú  niekomu, ale nie na účet ZZO Čadca, a. s., ale na účet mesta. Dotazoval 

sa, prečo to v tom čase p. poslanec nenapadol.   

Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ, uviedol, ţe on MZ berie ako fórum. Zdôraznil, ţe 

on sám inicioval predloţenie informatívnej správy o činnosti ZZO Čadca, a.s. a  je toho 

názoru, ţe nie je potrebné, aby sa poslanci daným materiálom zaoberali  7 dní. Ďalej uviedol, 

ţe ak poslanci majú ambíciu sedieť na MZ, tak sa od všetkých  predpokladá, ţe situáciu 
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v meste poznajú a budú vedieť reagovať. Nie je potrebné sa všetko dozvedieť na MZ 

a rozoberať to na MZ.  Informoval, ţe na základe konzultácie s p. Malíkom formuláciu 

ohľadne konkurzu vypustil.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  sa musí správať ako primátor 

mesta a šetriť finančné prostriedky. Poznamenal, ţe dokáţe, ţe v ZZO Čadca, a.s. je moţné 

ušetriť toľko  finančných prostriedkov, aby sa mohli prerozdeliť aj pre šport. Uviedol, ţe 

predloţená správa nie je účelová. Je toho názoru, ţe ak sú prostriedky, tak prečo ich nešetriť.  

Informoval, ţe podobná správa nebola predloţená dva roky, čím nehovorí, ţe to bola chyba p. 

Malíka. Vedenie mesta malo poţiadať o predloţenie správy poslancom MZ, ktorí sú povinní, 

vedieť o tom, čo sa deje,  a potom by aj poslanci a občania vedeli o čo ţiada, ale to nebolo  

naplnené. Nie je moţné, aby pracovník úradu poslal list predsedovi predstavenstva o tom, ţe 

nedostane nič. Uviedol, ţe sa jedná o vysoký amaterizmus a neúctu voči bývalému predsedovi 

predstavenstva. Poznamenal, ţe v tom čo je dobré v ZZO Čadca, a.s. sa bude i naďalej  

pokračovať, ale za menej peňazí. Uviedol, ţe o rok, keď bude predloţená správa, uvidíme 

rozdiel a poslanci ho budú  môcť aj pripomienkovať. Poďakoval sa bývalému vedeniu  a tieţ  

p. Malíkovi a novému vedeniu poprial, aby sa mu darilo.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

106/2011 

 

 

K bodu 11) 

Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva na uzavretie manželstva pred  Matričným 

úradom v Čadci 

 

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

      Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

107/2011 

 

 

K bodu 12)       

Návrh na predsedu komisie kultúry a návrh na predsedu komisie na ochranu  verejného 

záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov MZ v Čadci a návrh Ing. 

Petra Glasnáka za člena komisie kultúry 

 

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

          Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

108/2011 

 

 

K bodu 13)       

Stanovenie platu primátora Mesta Čadca 

 

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

           Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

109/2011 
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K bodu 14) 

Zásady podávania, prijímania, evidovania, vybavovania  a kontroly vybavovania    sťažností  

v podmienkach Mesta Čadca 

 

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

Vladimír Malík, poslanec MZ, sa dotazoval u JUDr. Klučku, či boli uvedené zásady aj 

minulom období.  

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór, uviedol, ţe zásady v minulosti neboli.  

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

110/2011 

 

 

K bodu 15) 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

111/2011 

 

 

K bodu 16) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

 

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

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: KOD, spol. s.r.o., Čadca, Kukučínova 2283/7 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe v období, keď bol primátorom Mgr. Ing. 

Jozef Vraţel, bolo zvykom, ţe podobný materiál bol odobrený komisiou výstavby, ktorá 

navrhla určitú cenu, na základe čoho sa mu dobre rozhodovalo.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca,  uviedol, ţe po dohode na poslednej MR, 

materiál, ktorý nebude špecifikovaný komisiou, MR  neprijme, tzn., ţe komisia musí stanoviť 

cenu, aby sa poslanci na MR a MZ mohli ľahšie rozhodnúť.  

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Ing. Ján Klučka a manž., Čadca, J. Kráľa 2593/13 
Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, uviedol, ţe  má výhrady voči uvedenej kúpe, 

pretoţe vie, ţe poţadované miesto je momentálne vyuţívané ako plocha, kde sa majú  deti 

moţnosť hrať. Nie je proti kúpe, pokiaľ mesto nenaplní svoje prísľuby, ţe na sídliskách 

Kýčerka, Ţarec nebude viacej hracích plôch pre deti. Poznamenal, ţe predošle MZ schválilo 

materiál, kde mali byť detské ihriská na Ţarci pod domom dôchodcov, ktoré je nedokončené. 

Druhé ihrisko malo byť v areáli predanej jazykovej školy. Poznamenal, ţe na Kýčerke mali 

byť tri detské ihriská. Zdôraznil, ţe ak sa daná plocha predá, bude menej hracích miest pre 

deti.   

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe je v rozpakoch, pretoţe pozná bývalého 

poslanca Ing. Klučku, ktorý bol zásadový, dôrazný, čo povedal to aj dodrţal. Pokiaľ však nie 

je poslancom, on ho nepozná. Uviedol, ţe minulé mali poslanci odpredať parkovaciu plochu 

na Ţarci, čo bolo pre neho nepochopiteľné a teraz priestor, ktorý by bol moţno lepšie 

upravený, ale ide o priestor, ktorý je architektonicky skĺbený s priestorom. Verí, ţe ak budú 

peniaze, tak sa tam  dajú pingpongové stoly alebo iné športové prvky, kde sa mládeţ môţe 

zahrať a poslanci to majú teraz odpredať. Dodazoval sa sám seba, prečo nebola uvedená 
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aktivita v čase, keď sa predávala jazyková škola, prečo si to v tom  čase ţiadateľ neodkúpil, 

kde aj ÚP hovorí o verejných inštitúciách. Uviedol, ţe nevie, čo povedia ľudia, ktorí bývajú 

v okolí, ale pravdepodobne budú mať na to negatívny názor, a preto bude  hlasovať proti 

odpredaju.  

Ing. Ján Klučka, občan mesta, uviedol, ţe  ak sa tam pôjde ktokoľvek pozrieť, uvidí, ţe 

budova je dosprejovaná a zničená. Uviedol, ţe sa jedná o objekt občianskej vybavenosti, je 

proti tomu, aby tam bola ďalšia krčma. V jeho záujme je, aby sa tam vybudovalo niečo, čo 

bude slúţiť na občiansku vybavenosť. Uviedol, ţe prístupový objekt tam musí mať aj cestu 

a zároveň upozornil, ţe  v danej lokalite nie je kde zaparkovať. Nemal záujem o kúpu pozemku 

na parkovanie.  Informoval, ţe cesta, ktorá je v ÚP zakreslená nie je vybudovaná, je tam len 

provizórny chodník. Poukázal na moţnosť vybudovania námestíčka. Uviedol, ţe jeho záujmom 

bolo zvýšiť zamestnanosť v meste, a to jedine tým spôsobom, ţe sa musí niečo vybudovať 

alebo sprístupniť.  Uviedol, ţe zamestnanosť je rozhodujúca pre kaţdého. Bez zamestnanosti 

bude kaţdý rok v meste bývať o 200 občanov menej.  

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, uviedol, ţe sa jedná o jediné  miesto na sídlisku 

Ţarec, kde by mohlo byť  nejaké miesto, ktoré by sa malo riešiť centrálne.  Keďţe spomínal, 

ţe odpadla moţnosť urobiť detské ihrisko v areáli bývalej jazykovej školy, navrhol, aby sa 

uvedené miesto upravilo aj s nejakým posedením a v časti areálu, ktorý slúţi materskej škole 

a je nevyuţitý, urobiť detské ihrisko, ktoré by mohlo byť súčasťou centra.  

Ing. Ján Klučka, občan mesta, uviedol, ţe nemá záujem, ţe musí dôjsť k odpredaju. 

Poznamenal, ţe znalecký posudok bol vypracovaný v roku 2009 za iných podmienok, v tom 

čase sa nevedelo, ţe na pozemku je stavba, ktorá je v jeho vlastníctve. Stavba je teda 

postavená na pozemku mesta.  Po prepočte ukazovateľov, keď znalec v roku 2009 nevedel, ţe 

je na uvedenom pozemku  vybudovaná stavba, ktorá je v jeho vlastníctve, vychádza úplne iná 

cena ako je uvedená v znaleckom posudku.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe má dve moţnosti, a to dať 

hlasovať o predloţenom materiáli alebo  po vyjadrení Ing. Klučku môţe materiál dať aj 

stiahnuť. Dotazoval sa u Ing. Klučku, či chce, aby sa pokračovalo v rokovaní o danom bode.  

Ing. Ján Klučka, občan mesta,  súhlasil, aby sa pokračovalo, s tým rozdielom, ţe ak  

mesto urobí z  objektu občianskej vybavenosti moţnosť reálneho vyuţitia, avšak pokiaľ 

nebude  moţné uvedenú vec urobiť, je toho názoru, ţe je potrebné zamestnanosť rozširovať 

a je ochotný buď vypracovať nový znalecký posudok alebo navrhol cenu 16 EUR.  

PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ, navrhla uvedený materiál stiahnuť 

z rokovania MZ, avšak nakoľko poslankyňa nemôţe s faktickou poznámkou dať návrh, 

materiál z rokovania MZ stiahol primátor a uviedol, ţe materiál bude predloţený na rokovaní  

MR.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

112-117/2011 

 

 

K bodu 17) 

Rôzne         
 

Pavol Štrba, poslanec MZ, ţiadal lepšiu informovanosť občanov o plánovanej 

odstávke elektrickej energie a pitnej vody, nakoľko sa občania sťaţovali, ţe o danej odstávke 

nevedeli dopredu.   

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe ho mrzí, ţe došlo k danej situácii.  

Poukázal, ţe či uţ  SEVAK alebo energetické závody neorganizovane pripravili uvedený 

výpadok.  Uviedol, ţe sa jednalo o výnimočnú situáciu, ktorú  riešil osobne. Dodal, ţe pokiaľ 
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budú o podobných odstávkach vedieť dopredu, tak   budú uverejnené na webovej stránke,  

vyhlásené v kostole, prípadne v krčmách na plagátoch tak, aby boli občania včas 

informovaní.   

Pavol Štrba, poslanec MZ, poţiadal, aby  bolo v Čadčane uverejnené, ţe sa o danej 

poţiadavke rokovalo.  

Oľga Kostková, poslankyňa MZ, tlmočila poţiadavky občanov a uviedla, ţe nakoľko 

dotujeme SAD z mestských peňazí, poţiadala, aby na Hurbanovej ul. zhustili autobusovú 

dopravu  ešte o  tretí spoj, ktorý ide cez Hurbanovu ul., cez Kýčerku a má zástavku pri 

nemocnici, pretoţe tadiaľ idú v doobedňajších hodinách len dva autobusy.  Uviedla, ţe 

občania by chceli  ešte tretí autobus, pretoţe sa majú problém dostať do nemocnice.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  danú poţiadavku budú riešiť tak, 

aby boli občania spokojní.  

 Vladimír Malík, poslanec MZ,  tlmočil poţiadavky občanov, či by sa nedala urýchliť 

oprava parkoviska medzi  Cahlúpkovou ul.  a bl. 12 na Kýčerke. Ďalej uviedol, ţe odovzdal  

p. primátorovi petíciu, na ktorú nebolo odpovedané v súlade so zákonom. Zákon stanovuje, ţe 

mu mal odpovedať adresát. Nakoľko petícia bola adresovaná primátorovi a poslancom MZ, 

nečakal odpoveď od hlavného kontrolóra, ale od primátora alebo od MZ.  

 Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, ohľadne doručovania obálok s materiálmi  na 

rokovanie MZ sa dotazoval, či by  nebolo moţné so všeobecným súhlasom poslancov posielať 

uvedené materiály elektronickou poštou. 

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe on s tým problém nemá, poţiadal 

poslancov, ktorí by súhlasili s uvedenou polovičatou elektronizáciou pošty MsÚ, aby to 

nahlásili a materiál sa môţe posielať aj formou mailu. Uviedol, ţe do budúcna sa bude musieť 

uvaţovať aj o inej forme styku. Pochválil návrh Mgr. Kaličáka.    

 Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, uviedol, ţe má poţiadavku na p.  primátora, či by 

bolo moţné poveriť kompetentného pracovníka, ktorý by vedel poslancom predloţiť, aké 

náklady sú  s materiálmi na MZ a aké by boli náklady, pokiaľ by na elektronickú poštu prešli 

všetci, a to či uţ ich posielaním na vlastnú mailovú stránku, vyuţitím osobných prenosných 

počítačov  alebo zriadením VIFI siete. Podľa názoru odborníkov, uviedol, ţe v danom prípade 

by sa skôr ušetrilo.  

V závere poďakoval p. primátorovi, ţe pred nejakým dôleţitým hlasovaním dá určité 

odporúčanie, pretoţe ako poslanci niekedy nemajú dostatok informácií. Na rozdiel od toho čo 

bolo v minulosti, si pamätá, ţe pri niektorých dôleţitých hlasovaniach bolo evidentné, ţe boli 

veci prejednané v zákulisí a následne, ak bolo niečo zlé, bývalý  p. primátor uviedol, ţe to 

schválili poslanci. Ocenil, ţe sa jedná o určité gesto zodpovednosti a poďakoval  primátorovi, 

ţe berie zodpovednosť aj za hlasovanie MZ.  

 PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ,  vyslovila pochvalu a obdiv vedeniu 

mesta za to, ţe sa pustilo do ťaţkého boja s našimi rómskymi spoluobčanmi. Väčšinovou 

časťou občanov to je vnímané veľmi pozitívne. Tieţ pochválila organizátorov Čadčianskeho 

kultúrneho leta.  Poukázala na to, ţe nakoľko idú prázdniny, podobných akcií by mohlo byť 

ešte viac. Je veľa súborov, ktoré finančne dotujeme, mohli by tieţ vystúpiť. Uviedla, ţe  by sa 

rada  opýtala Mgr.  Ing. Vraţela, koľko financií stojí napr. DESMOD. Poukázala na to, ţe 

máme dostatok ľudí aj v Čadci a aj na Kysuciach,  ktorí môţu vystúpiť. Apelovala na vedenie 

mesta, aby poţiadali  náčelníka MP vypracovať plán, ako zabezpečiť poriadok, bezpečnosť a 

istotu občanov v meste. Poţiadala, aby na kaţdom MZ vystúpil jeden vedúci oddelenia MsÚ, 

ktorý by informoval o činnosti svojho oddelenia, o svojich víziách a cieľoch.   Uviedla, ţe ako 

prvý by mohol vystúpiť Mgr. Fúrik a informoval o rozvoji školstva, aké má predstavy, vízie.  

Nakoľko idú prázdniny upozornila, ţe  je potrebné zabezpečiť chod v materských školských aj 

školských klubov.  Uviedla, aby boli uvedené prevádzky prístupné do  16.00, prípadne do 

16.30 hod. Je potrebné  postarať sa  aj o deti, aby sa v meste nestala nejaká tragédia.  
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 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca,  informoval o rozhovore týkajúcom sa 

bezpečnosti s mjr. Mgr. Františkom Linetom. Uviedol, ţe v sobotu a v nedeľu  prebehla veľká 

akcia aj s poriadkovou políciou mesta zameraná na drogy a iné veci tak, aby sme mohli 

zaujať  stanovisko na bary, na ktoré sú sťaţnosti.   

 Informoval, ţe sa robia plagáty, kde musí byť logo mesta a nemôţe tam byť uvedené napr. za 

účasti primátora a pod.. Uviedol, ţe na meste nie sú ţiadne  prezentačné materiály. Mesto 

znamená všetci, tzn. zamestnanci, poslanci, obyvatelia, nie je to  o primátorovi.  Informoval, 

ţe sú mnohé akcie, mnohé sa rozbehli a tieţ viaceré, ktoré boli dobré, sa ponechali.  

Poďakoval sa všetkým zainteresovaným na príprave Čadčianskeho kultúrneho leta, a to 

zamestnancom MsÚ, Mgr. Šulganovej,  p. Mgr. Strakovej atď...  Uviedol, ţe sa do mesta 

snaţia doniesť aj niečo lukratívne. Poukázal aj na DESMOD a uviedol, ţe v  meste  musia byť 

aj podobní umelci. Ohľadne petície, ktorú spomínal  p. Malík, uviedol, ţe bola adresovaná 

primátorovi,  odpoveď, ktorá bola od JUDr. Klučku povaţoval  za postačujúcu, pretoţe sa 

ňou zaoberal. Uviedol, ţe petícia na výstavbu kúpaliska je aktuálna a ako primátor ju berie 

na vedomie. Zároveň dodal, ţe o petícii je tieţ  informované aj vedenie mesta. Zaoberajú sa 

moţnosťou, ako nájsť peniaze na zazmluvnenú plaváreň na 45 mil. Sk. Poznamenal, ţe 

podpísať zmluvu po voľbách  a takto postaviť vedenie mesta, ktoré je zadlţene  na 60  %, je 

nezodpovednosť bývalého vedenia. Uviedol, ţe úmysel vystavať kúpalisko je dobrá myšlienka 

v kaţdej dobe.  Zaoberajú sa petíciou, pretoţe teraz očakáva petíciu na výstavbu zimného 

štadióna, ktorá je tieţ opodstatnená.  

Informoval, ţe v týchto mesiacoch sa začne s výstavbou obchvatu mesta. Jedná sa o veľkú 

investíciu. Je rád, ţe sa podaril malý obchvat, ktorý je len pre mesto Čadca. Pre mesto je  

dôleţitý malý obchvat mesta Čadca, pretoţe je nezmyslom, aby stredom mesta išla 

medzinárodná cesta. Informoval, ţe s výstavbou obchvatu sa začne v mesiaci september a  

potrvá dva roky. Poďakoval sa nielen zainteresovaným, ale hlavne  Ing. Ščurymu, ktorý bol 

súčinný pri rokovaniach a pri príprave podkladov. Poznamenal, ţe dúfa, ţe čoskoro bude 

môcť informovať o veľkom obchvate a pokračovaní slovensko-českej hranice. Uviedol, ţe 

o tom rokuje a počíta s tým, ţe v jeseni  bude môcť informovať o tom, či bude dodrţaný 

prísľub z tlačovej konferencie z pred mesiaca – r. 2012-2013. Tieţ informoval o budovaní D3.  

Dal na zváţenie poslancom, aby do budúcna spoločne s vedením  porozmýšľali o čo 

najlepšom vyuţití priestoru, ktorý vznikne zrušením cesty vedúcej cez stred mesta. Ďalej 

informoval, ţe mesto dostalo na protipovodňové opatrenia pribliţne 3,5 mil. Sk. Poznamenal, 

ţe realizácia prebieha.  Ohľadne výstavby štadióna uviedol, ţe uzatvorili priateľské vzťahy 

s Roţnovom pod Radhoštěm, kde ponúkli zrkadlový projekt, na ktorom  pracuje Ing. 

Ďuranová, aby mohli vybudovať SKATE- PARK.  Uviedol, ţe v lete vyjde výzva a sú všetky 

predpoklady, aby  bolo mesto úspešné.  Informoval, ţe na základe podnetov občanov, ale aj 

poslancov, ktorí sa domáhajú cyklotrasy, čo je aj pre neho  ako primátora priorita, uviedol,  

ţe momentálne urobia jedinú menšiu cyklotrasu a  zároveň rokujú o podaní výzvy uţ tento 

rok, ktorá je taktieţ reálna.  Poznamenal, ţe v minulosti bolo výziev veľa, teraz nie sú, ale 

vyuţívajú ich. Mrzí ho, ţe iné mestá a dediny dostávajú 1-2 milióny EUR na výstavbu 

námestia a mesto Čadca sa o to ani nepokúsilo. Ďalej poukázal na to, ţe nie sú ţiadne 

propagačné materiály, uviedol, ţe sa  peniaze premrhali na reklamu, ale on nič nenašiel. 

Uviedol, ţe keď urobili verejnú súťaţ napr. na analýzu, ktorá stala 2 400 EUR,  tak 

v minulosti by sa jednalo o sumu 15-20 tis. EUR.  Uviedol, ţe chcú robiť veci lacnejšie 

a kvalitnejšie. Poukázal, ţe sa na MZ môţe nahrávať a nemusí byť súhlas z MZ, tak ako keď 

niekedy ţiadal s Ing. Glasnákom zvukový záznam a poslanci to neodsúhlasili.  Uviedol, ţe 

dovolil, aby sa na MZ mohlo nahrávať, fotiť, pretoţe nemá čo skrývať, pokiaľ  nemá ísť 

problém do takého sporu ako je stiahnutie ţaloby  a vyhadzovanie peňazí z vrecka občanov, 

ktorí platia za odpad. Uviedol, ţe v minulosti sa stiahol komunálny odpad, pretoţe bola veľká 

averzia voči J. Kondekovi. Ako príklad uviedol, ţe bolo vysúťaţené, ţe firma XY   zvozí 
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komunálny  odpad a uskladní ho za  30 EUR za tonu. Mesto uvedenú zmluvu zrušilo.  

Poznamenal, ţe za skladočné platíme  30 EUR, tzn., ţe máme plus ďalšie náklady na zvoz.  Je 

to mrhanie ďalších peňazí občanov mesta.  Uviedol, ţe za nim chodia firmy, ktoré tu  pôsobili, 

ale  bojí sa povedať čo hovoria. Vyzval Mgr.  Ing. Vraţela, aby išli súkromne na detektor lţí. 

Hanbí sa obhajovať pred danými firmami, keď ho navštívia a chcú robiť niečo, čo mali 

sľúbené. Informoval, ţe musel zvolať zamestnancov MsÚ. Poznamenal, ţe keď sa malo 

v decembri uloţiť do depozitu pre školstvo 170 tis. EUR, tak to premrhali na odmeny a pre 

materské  škôlky, učiteľky, jedálne, školy nenechali zo zákona v depozite ani korunu. Uviedol, 

ţe do škôl a škôlok idú peniaze len na výplaty a na odvody. Dotazoval sa, kde sú peniaze. 

Uviedol, ţe ho veľmi mrzí, ţe musel zvolať zamestnancov MsÚ. Dodal, ţe  úrad nastavený na 

105 ľudí je nezmyslom. Informoval, ţe sa pristupuje k novej organizačnej štruktúre. 

Poznamenal, ţe niekto preberá vedenie s 25 % zadlţenosťou a 40 mil. Sk na účte, ale  

v súčasnosti je  60 % zadlţenie a na účte  0. Uviedol, ţe on chápe všetko, ale ak niekto  mal 

pripravené, ţe do volieb vydrţí  a následne mal pripravenú organizačnú štruktúru, ktorú aj on 

osobne videl, kde malo ísť preč 20-25 zamestnancov.  Ďalej reagoval na JUDr. Macuru, ktorý 

sa pýtal, prečo neboli vypracované dve právne analýzy, informoval sa, prečo ich nedali 

vypracovať renomovaným právnikom ako je p. Prochádzka, tak ako to urobila MUDr. 

Korduliaková, Mgr. Klimek, Ing. Glasnák. Uviedol, ţe mohlo byť predloţených aj 10  

právnych analýz. Poznamenal, ţe nemal záujem ovplyvňovať hlasovanie o stiahnutie ţaloby. 

Jednalo sa len o predloţenie materiálu poslancom ako to v skutočnosti je, či nechať 

pokračovať spor ďalších 5-10 rokov a vydať   na to 10-20 mil. Sk  a zaplatiť súdne poplatky 

alebo ţalobu stiahnuť. Uviedol, ţe v danom spore by určite obyvatelia mesta  nevyhrali, 

neznamenalo by to ani zlacnenie  a ani zdraţenie tepla. V závere sa poďakoval poslancom  za 

podporu, ale aj za kritiku, ktorú mu vyjadrujú.  Keďţe nasleduje dovolenkové obdobie, 

poprial všetkým, aby si oddýchli. 

 

 

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

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