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Z á p i s n i c a 

 

zo 7.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 24. novembra 2011 o 10.00 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 21 poslancov. 

 

 

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

riadených príspevkových organizácií mesta Čadca, zástupca náčelníka 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 

Mgr. Eduard  Gábriš    - poslanec MZ 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák    - poslanec MZ 

Ing. Ján Drobil    - poslanec MZ 

Mgr. Ing. Jozef Vraţel    - poslanec MZ 

JUDr. Ján Macura    - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Kanaba    -poslanec MZ 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

Pavol Štrba     - poslanec MZ 

Oľga Kostková    - poslankyňa MZ 

PaedDr. Mária Blendovská   - poslankyňa MZ 

MUDr. Anna Korduliaková   - poslankyňa MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

Ing. František Ščury    - vedúci oddelenia  MsÚ Čadca 

Ing. Erika Dávidiková   - vedúca oddelenia MsÚ Čadca 

Ing. Anna Zbojanová     - prednostka MsÚ Čadca 

Ing. František Prívara   - zástupca primátora 

Ing. Rudolf Cyprich    - zástupca primátora 

JUDr. Ján Klučka     - hlavný kontrolór mesta Čadca 

kpt. Peter Bulej    -  zástupca náčelníka MsP 

Ján Kantorík     - riaditeľ DOMBYT-u 

Ing. Peter Lariš    - riaditeľ MPS 

Ing. Zuzana Plechová    - 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/  IV. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2011  

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

4/  Mestský operačný plán zimnej údrţby pre zimné obdobie 2011/2012 

5/  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl  

     a školského zariadenia za školský rok  2010/2011 

6/  Návrh Doplnku č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 80/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa  

      na  plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl v zriaďovateľskej  

      pôsobnosti Mesta Čadca   

7/  Návrh VZN Mesta Čadca č. 121/2011 o výške mesačného príspevku za pobyt   

      dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách na  

      jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca 

 8/  Návrh VZN Mesta Čadca č. 122/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú 

      úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti  

      Mesta Čadca 

 9/  VZN o podmienkach umiestnenia, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších   

      obsluţných zariadení na území mesta Čadca 

10/ VZN  o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzaní  odpadovej vody  

      verejnou kanalizáciou v katastrálnom území mesta Čadca  a Horelica v mieste, kde je  

      verejný vodovod a verejná kanalizácia vybudovaná 

 11/ Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva za I. polrok 2011 

12/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za mesiac január-október  2011 

13/ Návrh na zvolenie poslanca mestského zastupiteľstva za člena komisie pri MZ v Čadci 

14/Personálne zmeny v obsadení orgánov spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Čadca 

15/ Zrušenie uznesenia č. 114/2011 

16/ Zrušenie uznesenia č. 115/2011 

17/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

18/ Rôzne 

19/ Záver 
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R o k o v a n i e 

 

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

primátor Mesta Čadca. 

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

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

bolo prítomných 21 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: PaedDr. Máriu Blendovskú a Petra  Laša,   

poslancov MZ Čadca. 

 

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

 

 

K bodu 1) 

Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa 

zápisnice 

 

Overovatelia:  PaedDr. Mária Blendovská 

                    Ing. Peter Laš 

 

 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. František Prívara, zástupca primátora, navrhol rozšíriť program a doplniť ako 

bod č. 13 - Návrh na zvolenie poslanca mestského zastupiteľstva za člena komisie pri MZ 

v Čadci /poslancami MZ schválené/. 

 Ing. Rudolf Cyprich, zástupca primátora, navrhol rozšíriť program a doplniť ako bod 

č. 14 - Personálne zmeny v obsadení orgánov spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Čadca, 

bod č. 15 - Zrušenie uznesenia č. 114/2011 a bod č. 16 - Zrušenie uznesenia č. 115/2011 

/poslancami MZ schválené/. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

144/2011 
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K bodu 2) 

IV. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2011  

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

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe  kaţdá zmena rozpočtu je nepríjemná, najmä 

keď dochádza v rozpočte k určitým škrtom.  Poznamenal, ţe sa zameral hlavne  na dve 

poloţky, ktoré sú rozdielne oproti plánu, ktorý bol prijatý na rok 2011 v oblasti príjmov, 

najmä prijem z predaja pozemkov.  Dotazoval sa, z akých podkladov vychádzali pri 

zostavovaní rozpočtu, pretoţe tam  je rozdiel  vyše 300 tis. eur. Podklady, ktoré boli 

k dispozícii, neboli reálne. Je to poloţka, ktorá sa dá na 80-90% odhadnúť.   V oblasti príjmu 

za KO a drobné stavebné odpady uviedol, ţe občania majú ešte do konca roka čas, nakoľko  

splátky sú rozdelené. Hlavne sa mu však  jedná o príjem z predaja   pozemkov, pretoţe plnenie  

za 9 mesiacov na cca 16 % je nepríjemné.   

Ing. Erika Dávidiková, vedúca oddelenia, uviedla, ţe pozemky z PP sa nepredávajú.  

Rozpočet bol 1 mil. eur, ale sa to nenaplnilo.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

145/2011 

 

K bodu 3) 

Návrh na  zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca  na rok 2011   

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

146/2011 

 

 

K bodu 4 ) 

Mestský operačný plán zimnej údržby pre zimné obdobie 2011/2012 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

147/2011 

 

 

K bodu 5) 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl  

a školského zariadenia za školský rok  2010/2011 

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

František Kučák, poslanec MZ, v predloţenej správe na strane č. 6 upozornil na chybu 

v tabuľke – Výkaz o prospechu ţiakov v školskom roku 2010/2011. Uviedol, ţe podľa tabuľky 

nehodnotených ţiakov  na Komenského škole  bolo 2 a spolu ich bolo 1. 

Mgr. Marián Fúrik, vedúci oddelenia, poznamenal, ţe sa jedná o omyl a zároveň 

dodal, ţe podľa príslušného zákona- príslušnej vyhlášky, správy  musia byť zverejnené na 

mieste danom na zverejnenie na  škole. Do 31.12. musia byť zverejnené na webovej stránke. 

V závere uviedol, ţe správy sú vypracované podľa vyhlášky.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

148/2011 
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K bodu 6) 

Návrh Doplnku č. 1 k VZN Mesta Čadca č. 80/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa  

 na  plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl v zriaďovateľskej   pôsobnosti 

Mesta Čadca  

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

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky do ZŠ je váţna vec. Nesúhlasil, aby sa zápis skrátil na dva dni.  Rodičia majú 

k dispozícii  6 hodín.  Myslí si, ţe to je krátka doba.  Navrhol, aby sa dal zápis detí na plnenie 

povinnej školskej dochádzky  z dvoch dní  na tri dni, a to streda, štvrtok a piatok /poslancami 

MZ neschválené/.  Uviedol, ţe mnoho rodičov pracuje mimo mesto a domov dochádza.  Je za 

to, aby mali rodičia k dispozícii aspoň 9 hodín.   

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe sa daným bodom zaoberali aj na 

MR. Ide o návrh riaditeľov škôl.  

Mgr. Marián Fúrik, vedúci oddelenia, poznamenal, ţe návrh bol predloţený po dlhých 

konzultáciách. Členovia MR sa tým zaoberali. Na základe toho sa znova zasadalo v obecnej 

školskej rade. Návrh vychádza od riaditeľov škôl, pretoţe  oni najlepšie vedia, čo je 

najvyhovujúcejšie.   Dodal, ţe uvedený návrh je výsledkom rokovaní.   

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ,  sa dotazoval, či bola k danej veci aj odozva zo strany 

rodičov, pretoţe sú vţdy dve strany, na jednej strane sú rodičia a na strane druhej sú učitelia. 

Musíme zastávať občanov.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe riaditelia škôl zastupujú 

obyvateľov, pretoţe im ide o kaţdého ţiaka. Myslí si, ţe uvedené obdobie je dostatočné. 

Nebráni sa však akémukoľvek návrhu.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

149/2011 

 

 

K bodu 7) 

Návrh VZN Mesta Čadca č. 121/2011 o výške mesačného príspevku za pobyt   

 dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách na   jedno 

dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 7 zápisnice. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, ţe  sú obce aj na Kysuciach, kde sa platí menej. 

V Krásne to je 7 eur.  Jedná sa o podporu mladých rodín. Nemyslí si, ţe 2 eurá pomôţu 

škôlkam  a mestu. Je potrebné hľadať zdroje inde.  Uviedol, ţe uvedený návrh nepodporí.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

150/2011 

 

 

K bodu 8) 

Návrh VZN Mesta Čadca č. 122/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta 

Čadca 

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

František Kučák, poslanec MZ,  poznamenal, ţe sú rodiny, ktoré majú detí viacej. 

Školské kluby sú veci  záujmové, spadajú pod to aj činnosti v druţinách.  Peniaze na ne sú 

potrebné, ale na druhej strane sú rodiny, ktoré majú 3 deti. Stane sa, ţe niektoré deti svoje 

mimoškolské činnosti budú musieť opustiť.  O nejaký čas budeme hovoriť, ţe je nutné pridať 
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mestského policajta, pretoţe deti niečo posprejujú a pod.  Bude to určite viac prostriedkov 

ako to, čo získame na zvýšení o 2 eurá.  Určite je potrebné, aby sa získali prostriedky do 

klubov, ale moţno aj cestou dobrovoľného príspevku od rodičov, ktorí si to môţu dovoliť.  Je 

potrebné hľadať moţnosti a spôsoby.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe sa to netýka sociálne slabých 

rodín. Oni neplatia ţiaden príspevok.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

151/2011 

 

 

K bodu 9)       

VZN o podmienkach umiestnenia, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších    

obslužných zariadení na území mesta Čadca 

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

Vladimír Malík, poslanec MZ, sa  dotazoval, či by nebolo vhodné, aby sa vyjadrila aj 

Ing. Plechová, nakoľko jej transparenty niečo naznačujú. Moţno by bolo vhodné o tom vedieť 

viac, čo poţaduje od poslancov.   

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol,  ţe o čiernych stavbách vedia a na 

jeho pokyn sa s nimi začína robiť poriadok. Poznamenal, ţe ho plagát Ing. Plechovej uráţa 

a zároveň poukázal na pokuty, ktoré mesto  nebude sťahovať späť. Je vhodné, aby to čo 

napísala na transparent bolo pravdivé. Poukázal na pokuty, ktoré teraz vydávajú na čierne 

stavby.  Poznamenal, ţe všetky pravidlá pre podnikateľov chcú dať rovnaké.  Aby mali všetci 

podnikatelia rovnaké moţnosti a pravidlá. Pravidlá, ktoré nebudú obmedzovať všetkých tých, 

ktorí sú na ul. Palárikovej.  Uviedol, ţe on veľmi rád sedí na terase, ale terasa nemôţe byť na- 

pravo, naľavo alebo ţe jedna bude drevená, druhá zelená a pod. Podnikateľom vytvárame 

rovnaký priestor. Objednávanie nejde len na jednu firmu, ale sa to dá  tak, aby sa kaţdý 

podnikateľ zapojil. Je na poslancoch, či súhlasia, aby na Palárikovej ulici neboli stavby 

rôzneho charakteru.  Pravidlá však musia platiť pre kaţdého. Vie, ţe Ing. Plechová  uţ bola 

na MZ, ale nechápe, čím sa to  dotýka jej,  pretoţe ona má lukratívny priestor, kde môţe mať 

terasu.  

 Ing. Zuzana Plechová, občan mesta, poţiadala, aby poslancov vzájomne 

nemanipulovali. Uviedla, aby to  primátor nekládol do roviny, ţe bude  poriadok, avšak podľa 

nej bude bordel.  Pravidlá existujú, aby sa dodrţiavali rovnako pre všetkých, či napravo alebo 

na ľavo.  Je za to, ţe VZN v tej forme ako je predkladané bezo zmeny oproti marcového 

návrhu, bez akejkoľvek zmeny okrem čiarky,  je nefunkčné,  spracované amatérsky, nevhodné 

pre čadčianske pomery. Zaviazala sa, ţe pokiaľ poslanci neschvália uvedené VZN,   vo 

svojom voľnom čase a bez akejkoľvek náhrady   pracovať so stavebným úradom a so všetkými 

majiteľmi reštaurácií v akejkoľvek časti mesta na Palárikovej ul. a vypracovať VZN, ktoré 

bude  vhodné pre kaţdého majiteľa kamennej  prevádzky. Avšak toto správne nie je, pretoţe je 

spracované ľuďmi, ktorí nemajú ţiadne skúsenosti s terasami, s reštauračnými zariadeniami a 

pod.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe diskusiu s Ing. Plechovou uţ viedli 

aj pred tým ako robili prvé pripomienkovacie konanie. Nebránili sa diskusii so ţiadnymi  

z podnikateľov alebo vlastníkov budov najmä na  pešej zóne, ale nenašli problém u ţiadnych 

majiteľov alebo prevádzkovateľov kamenných  budov okrem Ing. Plechovej, pričom má 

najlepšie moţnosti. Uviedol, ţe Ing. Plechová pouţíva silné slová, ţe sú návrhy spracované 

amatérsky alebo, ţe sú to ľudia, ktorí necítia s ňou. Poţiadal, aby sa vzájomne neuráţali. 

Uviedol, ţe VZN je  urobené s cieľom, aby čo najviac vystihli moţnosti pešej zóny a aby tam 
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oddychovú funkciu dostali. Chceme dotvoriť pešiu zónu estetickým spôsobom, aby bola  

funkčná a vyhovujúca.  

 Ing. Zuzana Plechová, občan mesta, uviedla, ţe  nechce, aby to Ing. Ščury staval do  

pozície, ţe nechce pešiu zónu estetickú.   Uvedené VZN  ju  vylučuje z akéhokoľvek pouţívania 

letného obsluţného zariadenia ako najväčší podnik v meste, preto sa bráni VZN v tej forme 

v akej je.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poţiadal, aby  Ing. Plechová uviedla, aké sú jej 

námietky, aký je spor.  

Ing.  Zuzana Plechová, občan mesta, uviedla, ţe jej prvá a základná  námietka je, ţe  

umiestnenie podľa VZN v tej forme ako sa predkladá - sa umiestňuje jednostranne na jednu 

stranu ulice, bez toho, aby sa bralo na zreteľ moţné obsluhovanie letného obsluţného 

zariadenia z druhej  strany ulice. Chápe argumenty MsÚ, ktorý tvrdil, ţe je potrebné 

zabezpečiť evakuáciu, bezpečnosť, avšak v tej forme ako  sa má schváliť  VZN, to je  

nesprávne. Vylučuje ju z akéhokoľvek pouţívania VZN na pravej strane ulice. Ona v tom 

podniká a v tej forme ako to ponúka mesto, ona terasu nikdy nebude mať ani nebude môcť 

mať. Príde o zisk, zamestnanci o zamestnanie, pretoţe sa tam potencionálne vytvárajú 

pracovné miesta.   Uviedla, ţe nie sme mesto, ktoré je štvorcové. Poznamenala, ţe nútia len 

jednu stranu ulice pouţívať na terasy, čo nie je z jej pohľadu  moţné a  ani z akéhokoľvek 

pohľadu iného podnikateľa.  Je to nepraktické, nerentabilné, finančne náročné a nebezpečné, 

zároveň  tieţ  poukázala na letnú smršť.  Poznamenala, ţe nehradená, neblokovaná terasa je 

nebezpečná pre chodcov.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe územný plán počíta, ţe pešia zóna 

bude mať do budúcna obsluhu zo zadných traktov budov.  Ak sa obsluha zabezpečí zo zadných 

traktov budov, potom môţeme prehodnotiť celú pešiu zónu a jej funkcie. Uviedol, ţe bez 

obsluhy by nefungovali, ekonomicky by padali.  Keď si dajú pod nohy, pod kolesá  zariadenia, 

ako potom budú fungovať.  

Ing. Zuzana Plechová, občan mesta, uviedla, ţe  Ing. Ščury má doklady, ţe terasa tam 

bude stáť od  poţiarnikov, hygienikov aj všetkých dotknutých orgánov, ktorí tvrdia, ţe nebude, 

tá jej.   

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe spor je v tom, ţe  Ing.  Plechová 

ako jediná  trvá na tom, aby terasa bola opretá  o jej budovu.  Poznamenal, ţe celú filozofiu  

letných terás postavili na tom, ţe moduly ukladajú do pásu mestského mobiliáru na pešej zóne 

a ostatné časti nechávajú voľné, aby ich nezastavali.   

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe Ing. Plechová mala dostatok 

času, aby to konzultovala nielen so zamestnancami, ale aj  s ním. Chce, aby pravidlá platili 

pre všetkých rovnako.  Uviedol, ţe nemanipulujú s poslancami. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

152/2011 

 

 

K bodu 10) 

VZN  o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzaní  odpadovej vody  

 verejnou kanalizáciou v katastrálnom území mesta Čadca  a Horelica v mieste, kde je   

verejný vodovod a verejná kanalizácia vybudovaná 

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

 Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, ţe VZN podporí, pretoţe mu záleţí na čistých 

tokoch, na  prírode a pod. Dotazoval sa, či  je niekto prizvaný  zo SeVaKu. Je toho názoru, ţe  

ideme niečo dupľovať, čo uţ rieši zákon. Uviedol, ţe keď si bol dať ţiadosť, povedali mu, ţe to 

bude trvať mesiac- dva, čo znamená, ţe ľudia sa pripájajú.  Ďalej spomenul, ţe v predbeţných 
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zmluvách, keď sa  začala robiť kanalizácia, tak  písali, ţe poskytnú revízne šachty zdarma. 

Dnes je situácia taká, ţe údajne  revízne šachty predávali za ľudové alebo primerané  ceny, 

ktoré SeVaK teraz nechce uznať.  Dotazoval sa riaditeľa MPS, či to je pravda. Ing. Lariš, 

uviedol, ţe to je pravda.  

Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, uviedol, ţe súhlasí s uvedenými riešeniami, 

pretoţe to je nutnosť, ale vzniká tu problém, tam kde projekt odkanalizovania nikdy 

nezasahoval, tam kde boli vydané stavebné povolenia a technicky nebolo moţné  riešiť 

napojenie do jestvujúcich kanalizácií ukladáme  povinnosť týmto  ľudom – taktieţ. Ako 

príklad uviedol, ţe  ak by sme občanom  od Krkošky a od Buty povedali, ţe je kanalizácia nad 

Kýčerkou, tak si to musia pripojiť, čo je pre kaţdého investícia  1 mil. eur. Navrhol, aby v čl.  

2 v bode 2. 1b/ na konci.... vybudované v meste- doplnili- tam, kde je to  technický  moţné, čím 

sa vyhneme tomu, ţe budú musieť realizovať  tieto stavby tí, ktorým bolo riadne povolené 

stavať, riadne skolaudované a nie sú napojení na kanalizačné zberače, pretoţe to technický 

nebolo moţné. Potom ukladáme aj tým, kde projekt vybudovaný bol  a v  meste  máme  veľa 

prípadov, kde to technicky nie je moţné, vzhľadom k tomu, ţe projekt neuvaţoval s výškovým 

prevýšením.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe aj dnes  máme nepokryté územie 

mesta uvedenými sieťami.  Pri kaţdodennej činnosti povoľovania,   umiestnenia stavieb sa 

stretávame s problémom riešenia  kanalizačných koncoviek.  Za súčasných podmienok 

musíme riešiť veci, pretoţe sa nedá čakať na nejaké schválenie VZN  alebo iné tlaky zo strany 

správcov. Po dohode  s OÚ ŢP, ktorý povoľoval celú stavbu a so  stavebným úradom hľadáme 

riešenia ako  ľuďom pomôcť.  VZN sa vzťahuje na tie stavby alebo pozemky, ktoré sú 

v blízkosti vybudovaných sietí alebo im je technicky umoţnené sa na tieto siete napájať.  

Problém je v  svahovitých územiach, pretoţe  domy nad cestou, kde je kanalizácia v ceste, 

majú jednoduchšie napojenie na kanalizáciu ako domy pod cestou, pretoţe musia mať 

čerpacie zariadenia, aby splašky dostali do  rozvodných sietí verejnej kanalizácie.  

Bol za to, aby sa návrh  Mgr. Ing.  Jozefa Vraţela do VZN doplnil. 

  Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ,  uviedol, ţe by sme tak ukladali pokuty ľuďom, 

ktorí sa nemôţu napojiť.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, sa dotazoval u poslancov, či je všeobecný 

súhlas, aby návrh Mgr. Ing. Vraţela po stotoţnení s predkladateľom  bol do VZN doplnený, 

s čím poslanci súhlasili.  

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, uviedol, ţe čo sa týka Horelice, tak VZN predbehla 

dobu, pretoţe na mnohých miestach tam nie je voda a tobôţ kanalizácia. Voda by mala byť 

napojená aspoň na tých miestach, kde nie je.  SeVaK by mal konať.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  pripomienka JUDr. Macuru  je 

na mieste.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

153/2011 

 

 

K bodu 11) 

Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva za I. polrok 2011 

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

     Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, sa dotazoval, či boli všetky  uznesenia  naplnené 

tak ako sa hovorí v správe a či bol realizovaný postup podľa uznesení.  

JUDr.  Ján Klučka, hlavný kontrolór, uviedol,  ţe správa zahŕňa  reálne vyhodnotenie 

uznesení.  
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Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe na 11 stranách sú rozpísané uznesenia 

všetkých MZ, ale v správe  by malo  byť na záver  uvedené, koľko bolo prijatých uznesení, 

koľko bolo splnených uznesení a koľko nesplnených uznesení.  Uviesť, ktoré oddelenia 

nesplnili uznesenia, aby poslanci vedeli, ktoré oddelenie  ako pracuje.  

JUDr.  Ján Klučka, hlavný kontrolór mesta Čadca, uviedol,  ţe za kaţdým uznesením, 

pokiaľ bolo niečo odporúčané,  je uvedené, či bolo niečo urobené. Ohľadne zhrnutia uviedol, 

ţe všetko je v správe uvedené.  

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe hlavný kontrolór spadá pod 

poslancov, ktorí mu môţu dávať úlohy aj na konkrétne veci, na určité obdobia.   

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe ak začne čítať správu od stany č.  1 a pokiaľ 

sa dostane na stranu č. 11, tak nevie čo  bolo na prvej strane splnené. Myslí si, ţe nie je 

problém, aby bolo v závere uvedené, koľko je uznesení, koľko z nich je splnených a koľko nie.  

 

  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

154/2011 

 

 

K bodu 12)       

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za mesiac január-október  2011 

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

         Pavol Štrba, poslanec MZ,  uviedol, ţe v závere správy sa spomína, ţe je veľká diera 

v platení za KO. Je tam uvedené, ţe v tomto smere je dôleţité zabezpečiť vymáhanie 

nezaplatených platieb za predchádzajúce obdobie a zváţiť  verejné zverejnenie neplatičov. 

Uviedol, ţe sa to nabaľuje rok čo rok. Dotazoval sa, či platby  musí mesto zaplatiť a potom 

ich vymáhať.  

JUDr.  Ján Klučka, hlavný kontrolór mesta Čadca, uviedol,  ţe mesto platby zaplatí 

a v prípade, ak ich exekútor  vymôţe, tak sa prostriedky  vrátia mestu.  

Pavol Štrba, poslanec MZ,  sa dotazoval, či vieme určiť, koľko  z neplatičov je zo soc. 

slabých  rodín.  

JUDr.  Ján Klučka, hlavný kontrolór mesta Čadca, uviedol, ţe to je otázka na právne 

oddelenie, pretoţe on  pohľadávky nevymáha. On len kontroluje a stav, ktorý našiel, ţe 

pohľadávky sa nevymáhajú, resp. sa vymáhajú vo veľmi malej miere, riešil návrhom, aby sa 

výber zefektívnil, pretoţe sa jedná o príjem do rozpočtu mesta.   

 Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, ţe  sa  mu uvedená diera zdá kaţdým rokom 

väčšia.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

155/2011 

 

 

K bodu 13) 

Návrh na zvolenie poslanca mestského zastupiteľstva za člena komisie pri MZ v Čadci 

 

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

          Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

156/2011 
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K bodu 14) 

Personálne zmeny v obsadení orgánov spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Čadca 

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

         Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ,  poznamenal, ţe nemá dôvod spochybňovať, kto 

bude do orgánov navrhnutý, ale je to veľmi váţny problém. MUDr. Marec bol rovnako 

menovaný a myslí si, ţe bol svojvôľou neprijatý, aby vykonával funkciu, na ktorú ho 

delegovali poslanci MZ v zbore MZ.  Problém ohľadne  Mgr. Duraja je rovnaký. Nebol 

akceptovaný a mal mandát MZ. Nerozumie  tomu. Potom nech si MTS, a.s. a kaţdá a.s. robí 

čo chce, či tam máme väčšinu alebo menšinu.  Poslanci dali mandát, máme oporu v zákone.  

Dotazoval sa, či sa  v období, kedy bol zvolený  MUDr. Marec niečo robilo.  Prečo mesto 

nevyvolalo právny spor a nenechalo si to odobriť. Prečo potom hlasujeme o Ing. Drobilovi, 

keď tam pôjde  a môţe sa stať, ţe zase  nebude prijatý. Je to pre neho váţny precedens, ţe MZ 

je pľuvnuté do tváre. Nikto nespochybňuje podielový podiel, ale aj keby sme tam nemali 

nikoho, ale keď  máme právo nominovať, máme právo aj ţiadať, aby tam bol.  Je to veľmi 

váţne pochybenie a nedôveryhodnosť MZ. Uviedol, ţe bude oboznamovať verejnosť o tom, 

aké sú pomery v Čadci.     

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe veci, ktoré boli schválené dávno, 

ukladajú podmienky, za akých moţností si SOTÉ s.r.o. alebo MTS, a.s. urobí orgány, tak ako 

sú v stanovách.  Poznamenal, ţe u Mgr. Duraja bol konflikt záujmov. Nepočítal s tým, ţe bude 

nejaký problém.  

         Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe poslanci mali  byť listom oboznámení, 

ţe sa jedná o konflikt záujmov. Ak to tak bolo, mali sme  dať právnu analýzu, či to je moţné.  

Nech rozhodne  najvyšší bezpečnostný úrad. Mesto  malo v tomto konať. 

   Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, ţe to je o tom, či má mesto v spoločnosti 

väčšinu alebo menšinu. MTS, a.s. jedná podľa obchodného zákonníka, môţe naše delegovania 

brať tak ako ich berie. Je to o väčšine.  

 Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, súhlasil s Ing. Glasnákom. Uviedol, ţe pred  pol 

rokom  zvolili do dozornej rady  Mgr. Duraja a po niekoľkých mesiacoch sa dozvieme, ţe 

nebol akceptovaný a navrhujeme ďalšieho. Teraz zvolíme Ing. Drobila, čím poukázal, ţe sa to 

môţe opakovať celé 4 roky,  a my nebudeme mať v SOTÉ nikoho.   Mal byť z dozornej rady 

alebo z uznesenia  zápis, ţe  Mgr. Duraj nebol zvolený z dôvodu konfliktu záujmov a pod.   

 Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, uviedol, ţe jeho predrečník prešiel na tému, 

ktorá je v meste veľmi citlivá, súhlasí aj s tým, čo povedali jeho predrečníci. Podporuje Ing. 

Drobila, pretoţe je určite odborne zdatný v orgánoch fungovať.  Uviedol, ţe  je potrebné sa 

opýtať  11 poslancov, ktorí stiahli ţalobu, či má mesto ešte nejaký nástroj na to, aby sme  si 

mohli   aj my  niečo povedať ako poslanci volení všetkými občanmi alebo sme tu len preto,  

aby sme umoţnili prostredníctvom 11 hlasov z poslancov robiť handry.    

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe keď niekto nie je schopný za dva 

roky podať na súd titul  ako má ţaloba vyzerať  a zaplatiť za to obrovské milióny, ktoré 

chýbajú pre učiteľov, pre  soc. slabšie rodiny, pre školy, ţe dokázali minúť peniaze, ktoré mali 

byť v depozite pre školstvo. Uviedol, ţe sa to oplatilo. Ukončenie súdneho sporu bolo jedno 

z najlepších riešení, pretoţe by sme prišli  o veľa peňazí. Jeho prioritou bolo, aby sa orgány 

obsadili čím najrýchlejšie. Prekvapilo ho, ţe nedokázali na valnom zhromaţdení povedať, ţe  

náš zástupca, ktorý bol zvolený MZ tam jednoducho bude. Mrzelo ho to. Uviedol, ţe 

potrebujeme obsadiť orgány, aby sme boli informovaní. Bude ţiadať aby boli informovaní  aj 

o   našej a.s. tak ako o kaţdej, prípadne  o príspevkových organizáciách.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

157/2011 
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K bodu 15) 

Zrušenie uznesenia č. 114/2011 

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

         František Kučák, poslanec MZ, sa dotazoval, či nie je problém, ţe poslanci hlasujú 

o schválení zámen, ktoré reálne sú zamenené.  

  Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe pri hlasovaní  bola potrebná 3/5 

väčšina hlasov všetkých poslancov.  Poznamenal, ţe  bolo potrebných 15 hlasov, ale ZA 

hlasovali  14. Je  to potrebné dať do právneho stavu. Uviedol, ţe poslanci zrušia uznesenie 

a potom je ďalší bod, kde budeme navrhovať ďalší proces.  

 Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ,  poznamenal, ţe zrejme  došlo k nezákonnému 

prevedeniu mestského majetku vo veľkom rozsahu.  Došlo k prevedeniu majetku mesta 

veľkého rozsahu na inú osobu ako je mesto Čadca, a to nezákonným uznesením, dodal, ţe  ak 

to uţ je prevedené.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

158/2011 

 

 

K bodu 16)  

Zrušenie uznesenia č. 115/2011 

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

          Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ,  uviedol,  ţe pokiaľ dobre pochopil, tak rušíme 

uznesenie č. 114/2011. Dotazoval sa,  či zároveň poslanci schvaľovali aj bod D/.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe poslanci schvaľujú všetko tak ako 

je uvedené.  

Ing. Rudolf Cyprich, zástupca primátora, následne prečítal uznesenie vrátane bodu C/.   

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe v uznesení je aj bod D/, kde  

schvaľuje zámenu, poukázal tým, ţe sa jedná o dve rôzne veci. Keď zistíme nezákonný stav, 

tak môţeme zrušiť predchádzajúce  uznesenie,  ale mali by sme osobitne hlasovať o tom, či 

schválime nové uznesenie. Netvrdí, ţe bude proti schváleniu, ale rušíme predchádzajúce 

uznesenie a zároveň schvaľujeme nové v jednom bode. Myslí si,  ţe to  malo byť v dvoch 

bodoch.  Všetci poslanci môţu mať názor, ţe ak je uznesenie nezákonné, tak ho zrušia, ale 

mnoho poslancov v minulosti nehlasovalo za schválenie uznesenia  a my sme to teraz dali do 

jedného bodu.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  je  bod  A/, B/, C/, D/, keby 

vznikol nejaký návrh, tak by to musel rozdeliť, ale keďţe  návrh na zmenu uznesenia nebol, tak 

platí predloţené uznesenie, tzn., v jednom bode ho rušíme a v druhom schvaľujeme nové 

uznesenie. Nevidí v tom problém. Jedine, ţe by bol návrh od poslanca MZ, ţe chcú hlasovať 

jednotlivo.   

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe sa dostal do omylu, pretoţe si myslel, ţe 

hlasujú o zrušení uznesenia  č. 114 a č. 115/2011 a ţe pôjde ďalšie následné hlasovanie 

o obsahu, čo uţ asi nebude. Dostal sa do omylu. Prehlásil, ţe  hlasoval bez toho, ţe ho 

vedenie aj primátor doplietol. Je proti.   Uviedol, ţe si  dá  veľký pozor na ďalšie hlasovania.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe sa môţe uviesť do zápisnice, ţe 

ZA nebolo 19, ale 18 poslancov.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe to je  stav, ktorý nezabudne, ţe  vedenie 

a primátor  zneucťuje poslancov.  Uviedol, ţe on to tak nenechá, bude  sa radiť a nechá si 

urobiť  právny názor, pretoţe sa jedná o manipuláciu.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, sa dotazoval u Ing. Glasnáka, v ktorom bode 

a   v ktorom hlasovaní bol dovedený do omylu.  
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Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe  si taktieţ myslel, ţe najskôr poslanci 

odhlasujú  bod  - rušíme a ţe  v druhom bode – schvaľujeme, pretoţe vie, ţe bolo viacero 

poslancov, ktorí to vtedy neschválili. Uviedol, ţe on teraz hovorí o uzn. č. 115/2011.  

Uznesenie č. 114/2011 nech dá preskúmať Ing. Glasnák.   V danom bode navrhol, aby sa 

uznesenie rozdelilo, kde v jednom hlasovaní ho zrušíme a v druhom prijmeme nové uznesenie.  

Uviedol, ţe on netvrdí, ţe bude hlasovať proti.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  poslanci beţne rokujú 

o materiáloch, ţe v bode A/ rušíme uznesenie a v bode B/ navrhujeme iné uznesenie.  Je to 

normálny pracovný postup od čias, kedy existuje samospráva.  Dotazoval sa, v čom ich 

uviedol do omylu. Uviedol, ţe predkladáme návrh a kaţdý poslanec má moţnosť na to 

reagovať svojím návrhom, ale keďţe uvedený návrh nebol ani v predchádzajúcom bode, je 

čudné, ţe niekto povie, ţe ho doviedol do omylu.    Dodal, ţe bola moţnosť dať návrh. 

 Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, opätovne zopakoval svoj návrh. Uviedol, ţe  

odhlasovali zrušenie prvého uznesenia, ale mnohí poslanci by  boli proti prijatiu  ďalšieho.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  Mgr. Kaličák mal dať svoj návrh 

skôr, podľa rokovacieho poriadku nemôţe dať hlasovať o jeho návrhu. Uviedol, ţe sa jedná 

o normálny spôsob, ktorý  pouţívajú od začiatku samosprávy, jedným bodom sa ruší a druhým 

sa prijíma.  Ohľadne celej genézy uviedol, ţe vychádzal nie z 3/5 väčšiny z prítomných, a to 

vyznelo tak, ţe by to prokuratúra mohla eventuálne napadnúť alebo to napadne. Chceme dať 

uvedené veci do právnej roviny a  právneho poriadku,  preto potrebujeme väčšinu  všetkých 

poslancov.  Uviedol, ţe na MZ 23.6. 2011  hlasovalo zo 17 poslancov 14.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

159/2011 

 

 

K bodu 17)       

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

 

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

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: MUDr. František Potanko, Raková 1317  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, poznamenal, ţe v minulosti schvaľovali, ţe 

pôjde o pozemky, kde sa bude vykonávať individuálna výstavba.  Dodal, aby sme nepochybili 

v niečom, čo poslanci niekedy schválili.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe pozemok je určený na výstavbu 

polyfunkčnej budovy.  Druhá rada pozemkov  je určená na výstavbu rodinných domov.  

  

 Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností:  Slovenský zväz chovateľov poštových holubov – ZO 

Čadca 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, poznamenal, ţe bude hlasovať ZA. Uviedol, ţe  

pozná danú dopravnú  situáciu. Jedná sa o kriţovatku, pravidlo pravej ruky. Povedal, ţe daný 

pozemok sa posunie ešte ďalej  do kriţovatky. Navrhol, aby mesto po dohode umiestnilo zo 

strany od Tesca  značku  - daj prednosť v jazde.  

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe sa jedná o neziskovú organizáciu, kde sa 

stretáva mnoţstvo ľudí. Dotazoval sa, či  by nebolo moţné holubárom poskytnúť pozemok 

bezodplatne.  Išlo by tak o ústretový krok zo strany mesta.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  podľa zákona to nie je moţné.  
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Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Pavlína Straková, Hurbanova 2289/39 

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, sa dotazovala, či sa postupovalo rovnakým 

spôsobom aj u okolitých majiteľov.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe sa postupovalo rovnakým 

spôsobom.  

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Peter Sloboda a Alena Slobodová, bytom Čadca, 

Okružná 689/5, JUDr. Katarína Kasajová, bytom Čadca, Dukelských hrdinov 785/22, 

Jaroslav Jurga, bytom Čadca, Moyzesova 2058/8 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol ţe občania odmietajú kúpiť pozemok.  

Vie, ţe to boli garáţe iných občanov a oni ich kúpili s vedomím, ţe bude  ich aj  pozemok.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe najskôr poţiadali o odkúpenie, ale 

teraz robia obštrukcie. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  to chcú dať do poriadku.  

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2011 

Ing. Rudolf Cyprich, zástupca primátora, navrhol  vypustiť v návrhu uznesenia pod 

bodom C/  ods. 3 – predaj pozemkov a   ostatné nechať  nezmenené.  

 JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór mesta Čadca, uviedol, ţe  chýba cena.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  schvaľujeme podmienky, nie 

cenu. 

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór mesta Čadca, poznamenal, ţe medzi podmienkami 

musí  byť   stanovená aj minimálna  cena a aj  kedy majú byť vyvesené všetky zásadné 

podmienky, na základe ktorých môţe byť podľa  obchodného zákonníka vyhlásená  obchodná  

verejná súťaţ.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe cena aj ostatné podmienky súťaţe 

budú musieť byť upravené. Zároveň dodal, ţe lehotám nevyhovieme.  

Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca,  uviedla, ţe  od 1.7.2009 je platná 

novela zákona o majetku obcí. Do prijatia nových zásad hospodárenia s majetkom, ktoré sa 

schvaľovali v tomto roku sa postupovalo tak, ţe prebehla verejná obchodná súťaţ 

a schvaľovali sa naraz aj podmienky verejnej obchodnej súťaţe aj ţiadateľ, ktorý bol podľa  

podmienok verejnej obchodnej súťaţe úspešný, ktoré predtým  schválila MR. Keďţe MR je len 

odporúčací orgán, tak teraz po prerokovaní  s odborníkmi v oblasti práva   obcí a miest došli 

k uvedenému postupu. Najskôr MZ schváli prebytočnosť majetku a podmienky verejnej 

obchodnej súťaţe. Keďţe toto bolo v intenciách   pôvodného postupu MZ Čadca, rušíme  uţ 

prebehnutú verejnú obchodnú súťaţ a poslanci schvália len prebytočnosť majetku 

a podmienky verejnej obchodnej súťaţe.  Na základe toho bude príloha prepracovaná a budú 

tam stanovené  dátumy  v zmysle zákona o majetku obcí.  Uvedené uviedla z dôvodu, aby boli 

poslanci informovaní, prečo sa vypúšťa tretí bod.  

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór mesta Čadca,  upozornil na jednu vec. Keď 

predkladal správu o kontrolnej činnosti, ktorú si  poslanci pozreli, je tam správa s poradovým 

číslom 20, kde je uvedené, ţe bola vykonaná kontrola, kde boli tieto podmienky porušené,  

konkrétne sa to týkalo  nejakých garáţí.  Čo je však podstatné, ţe verejná  obchodná súťaţ  

v zmysle  platného zákona o majetku obcí sa  riadi obchodným zákonníkom.  Keď si poslanci 

pozreli správu, on uviedol aj citáciu  §  281-   čo to vlastne je. Kto dáva návrh na vyhlásenie 

verejnej obchodnej súťaţe, dáva zároveň  aj na predkladanie cenových ponúk. Cenová ponuka 

je zároveň uzatvorenie zmluvy, pretoţe keď sa schvália podmienky, druhýkrát sa to uţ do MZ 

nedáva. MZ schvaľuje prebytočný majetok, ale rovnako musí stanoviť aj cenu. Keby MZ 

neschválilo cenu dotazoval sa, kto ju navrhne. Keď schváli podmienky, ďalší krát to uţ do MZ 

nejde, v čom je základný rozdiel. Uzatvorenie obchodného vzťahu je, ţe ak mesto dostane 
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nejaké ponuky, tak mesto  zvolí komisiu na základe čoho povie, ţe ktorí uchádzači uspeli 

a ktorí nie a zároveň najlepšiu ponuku poskytne primátorovi na podpis. V tom spočíva verejná 

obchodná súťaţ.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe je znalecký posudok, ktorý určuje 

cenu.   

PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ,  vzhľadom k tomu, ţe sa k danej veci 

vedú diskusie, nakoľko Ing. Glasnák bol pomýlený, ona je zmätená, navrhla materiál stiahnuť 

z rokovania MZ. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca,  stiahol materiál  z rokovania MZ.  Uviedol, 

ţe schvaľujeme všetky podmienky, schvaľujeme aj na základe čoho bude stanovená cena, 

nemôţeme dopredu povedať a určiť cenu. Bolo by chybné,  aby sme niekoho určili, keď to je 

 verejná obchodná súťaţ.  

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Podmienky  obchodnej verejnej súťaže č. 2/2011 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca,  stiahol materiál  z rokovania MZ.  

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 3/2011 

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe sa trochu nestotoţňuje s názorom, ţe je 

potrebné predať budovu, pretoţe  nie sú finančné prostriedky na jej rekonštrukciu. Nie je 

v stave, aby sme ju nemohli prenajímať.  Dá sa to riešiť aj spôsobom prenájmu, kde bude 

prenajímateľ zaviazaný udrţiavať a rekonštruovať budovu, ktorá by následne ostala majetkom 

mesta.  Zapamätal si rôzne vyjadrenia  primátora o tom, ţe dobrý hospodár majetok 

nepredáva.  Uviedol, ţe prednedávnom boli z budovy ľudia vysťahovaní, teraz je tu uvedený 

návrh a   niekoľko dní pred Silvestrom má byť jasné, kto to zaplatí. Buď uţ niekto vie, komu sa 

budova predá alebo sa to asi tak rýchlo nepredá.  Má pocit, ţe sú moţnosti, dôvod, ţe nie sú 

peniaze na zrekonštruovanie sa mu zdá zvláštny.  Nemal by  ostať majetok v meste chátrať, 

ale rozmýšľal by nad prenajímaním s tým, ţe nájomca musí urobiť určité rekonštrukcie, 

udrţiavacie práce a budovu uţívať.  Je toho názoru, ţe  za výhodných podmienok  by to bolo  

pre niekoho moţné. Podstata je tá, ţe majetok by do budúcna ostal mestu.   

Ing. František Prívara, zástupca primátora, uviedol, ţe takého majetku máme v meste 

dostatok. Máme areál Hlinkovej školy, kde sa môţeme realizovať. Poţiadal  p. Kantoríka, aby 

objasnil, v akom stave je budova.  Uviedol, ţe v  momentálnej situácii vidí  najserióznejší 

prístup v predaji. Poznamenal, ţe ešte pripravujú ďalšie veci, ktoré sa tykajú bytov.   V závere 

informoval o dlhu, ktorý je v desiatkách mil. Sk.  Naďalej sa zvyšuje dlh ľudí,  ktorí majú 

pozdĺţnosti voči mestu.   

Ján Kantorík, riaditeľ DOMBYT-u, uviedol, ţe bytový dom je v dezolátnom stave. 

Investícia do jedného bytu by predstavovala viac ako 1 mil. Sk.  Investor, ktorý by do toho 

chcel investovať, by potreboval cca 4 mil. Sk. Pochybuje, ţe sa nájde taký investor.  Pokiaľ by 

sa to neodkúpilo, vznikali by  ďalšie straty. Uviedol, ţe sa tam platí zráţková voda,  voda, 

ďalej poukázal na kanalizáciu, ktorá  nespĺňa  základné normy. Ročne investovali na čistenie 

viac ako 20 tis. Sk.  V závere skonštatoval, ţe najlepším riešením je  budovu  predať.   

MUDr. Jozef Kanaba, poslanec MZ, uviedol, ţe v dnešnej dobe, kedy je kríza, len 

,,šialenec“ si budovu prenajme, zrekonštruuje a ešte bude platiť aj  nájom. Bolo by potrebné 

hľadať riešenie, ktoré je v dnešnej dobe  najoptimálnejšie.   

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, vyslovil svoj súhlas s MUDr. Kanabom.  

Poznamenal, ţe moţno uţ je niekto, kto by budovu chcel kúpiť.  Uviedol, ţe budovu je 

potrebné predať, pretoţe on by tam po rekonštrukcii neubytoval ani psov.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe  ho mrzí, keď p. Kučák 

hovorí, ţe má podozrenie o tom,  ţe  uţ je niekto určený. Ak  p. Kučák má podozrenie, nech ho 
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dá.  Poznamenal, ţe to je verejná obchodná súťaţ. Dodal, ţe p. Kučák  môţe byť v komisii, 

aby povedal, ţe to je poctivé a čestné.  V závere  uviedol, ţe on nezasahuje do nijakej súťaţe. 

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór  Mesta Čadca, poznamenal, ţe mu chýba cena, 

dotazoval sa, na základe čoho je stanovená cena.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe cena je stanovená na základe 

znaleckého posudku. Nemôţe dať cenu a vyhlásiť verejnú obchodnú súťaţ.  

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór  mesta Čadca, uviedol, ţe pri verejnej obchodnej 

súťaţi nemusí byť znalecký posudok. O verejnej obchodnej súťaţi rozhodujú len poslanci 

a oni určia, či majetok je prebytočný alebo prebytočný nie je. Ak určia, ţe je prebytočný, 

stanovia minimálnu  cenu, tzn., ţe  cenu musí stanoviť MZ a na základe ceny a podmienok 

bude  vyhlásená verejná obchodná súťaţ. Následne sa to bude  vyhodnocovať, pretoţe na 

ďalší krát  to do MZ uţ nepôjde.  Uviedol, ţe poslanci nemôţu schváliť uznesenie, ktoré je bez 

ceny.   

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe cena pozemku  pri verejnej 

obchodnej súťaţi bude stanovená znaleckým posudkom plus náklady na vypracovanie 

znaleckého posudku. Pod uvedenú cenu pri verejnej obchodnej súťaţi nepôjdeme. Ak nám 

súťaţ nevygeneruje vyššiu cenu ako je cena stanovená znaleckým posudkom plus náklady na  

vypracovanie znaleckého posudku, mesto nepredá.  

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór  mesta Čadca, sa dotazoval, kde to je stanovené, 

pretoţe on uvedený predpis nevidel.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe sa to dalo do MZ, aby boli 

uzrozumení, ţe sa predáva, za akú cenu chceme predávať a pokiaľ to bude pod cenu, tak 

pôjdeme ďalej.  

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór  mesta Čadca, sa dotazoval u primátora, či by 

bolo ťaţké doplniť, ţe minimálna cena je stanovená podľa znaleckého posudku. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe o tom hovorí  stále.  

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór  mesta Čadca, poznamenal, ţe to v materiáli nie 

je uvedené.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, stiahol uvedený materiál a rovnako stiahol 

materiál  č.  30 a č. 31.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

160-185/2011 

 

K bodu 14) 

Rôzne 

Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, sa dotazoval u hlavného kontrolóra,  či sa dá 

zrušiť uznesením uznesenie, ktoré neexistuje.  

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór  mesta Čadca, uviedol, ţe nie.  

Mgr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, uviedol,  aby poslanci rozmýšľali  o tom čo  dnes 

urobili pri opätovnom zrušení uznesení, ktoré neexistujú.  Uviedol, ţe tí, ktorí  hlasovali, 

zamotávajú do pavučín primátora.  Rušíte niečo, čo neexistuje a prijímate niečo, čo uţ prijaté 

bolo. V tomto prípade je  zákonný postup úplne iný. Uviedol, ţe je potrebné vysporiadať 

pozemky. Zákonný postup je úplne iný, ide o nezákonné rokovanie. Dotazoval sa u kontrolóra, 

či s tým súhlasí.  

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór  mesta Čadca, uviedol, ţe áno.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe bývalo zvykom, ţe kontrolór 

upozornil na  prípadné chyby uţ dopredu.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe má dve ţiadosti. Jedna je od  

hádzanárskeho klubu Pratex Čadca, ktorí  ţiadajú  bezplatné pouţívanie haly Pratex Čadca.  
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Uviedol, ţe po viac ako tridsaťročnej histórii  sa tento rok prvýkrát neprihlásili do prvej ligy, 

ale do druhej, a to z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Mesto im pred voľbami 

prisľúbilo, ţe v prípade vyriešenia otázky vlastníctva  haly Pratex Čadca bude pre tento klub  

hala vyuţívaná  bezodplatne.   Poznamenal, ţe daná záleţitosť  uţ je údajne v  riešení.  

Ďalšia ţiadosť je poskytnutie  priestorov do uţívania oddielu. Je to novovytvorený oddiel 

KARATE ŠKP Čadca, ktorý tu uţ fungoval. Ţiadatelia sú – prezident ŠKP Čadca, Ing. 

Ladislav Sventek a predseda oddielu karate, JUDr. Štefan Pončka. Ide o oddiel KARATE 

v Čadci, ktorých deti a mládeţ získavajú  úspechy  na slovenskej medzinárodnej úrovni. Zatiaľ 

uvedená poţiadavka nebola akceptovaná, ale boli v kontakte s Mgr. Gabrišom.  V závere 

Mgr. Kaličák obidve  poţiadavky odovzdal MZ.  

V bode,  ktorý prednášal Mgr. Fúrik – Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školského zariadenia za školský rok 2010/2011, ho zarazil 

na strane 6  -Výkaz o prospechu ţiakov v školskom roku 2010/2011. Poukázal na ZŠ   

Podzávoz a  uviedol, ţe mali oznámených viacero vecí, ktorých sa mali  ţiaci dopustiť alebo, 

v ktorých mal pedagogický zbor podozrenie. Niektoré veci nechali na vedenie školy atď. 

Uviedol, ţe z 342 ţiakov nemal nikto zo ţiakov zníţenú známku zo správania, nakoľko majú 

342 neospravedlnených hodín.  Dodal, ţe asi vstúpi s p. riaditeľom do jednania.  Uviedol, ţe 

pravdepodobne tam je vynikajúca situácia, pretoţe všade majú niektorí  ţiaci zníţenú známku.   

Preto aj pristúpil pri hlasovaní ohľadne  VZN, kde sme zvyšovali poplatok  o 2 eurá, ţe sa  

zdrţal, pretoţe  zase sa to dá  na rodičov.  

Ohľadne odpredaja pozemkov, uviedol, ţe 2 alebo 3 pozemky, ktoré dnes odsúhlasovali,  hoci 

neboli vo vlastníctve majiteľov, sú uţ oplotené. Je to čierna stavba. Bude potrebné to do 

budúcna riešiť.  

Ohľadne materiálov stiahnutých z rokovania, uviedol, ţe nevie, aké sú na meste vzťahy. 

Jednalo sa moţno o 200 tis. eur, s ktorými mesto v najbliţšom období nebude disponovať.  Je 

potrebné sa zamyslieť, prečo k tomu došlo. Vyzval hlavného kontrolóra, aby spolupráca  

s vedením prebiehala uţšie. Zároveň vyzval aj mesto, aby umoţnilo hlavnému kontrolórovi do 

týchto vecí zasahovať skôr, ako niekoľko dní alebo  hodín pred MZ.  

MUDr. Anna Korduliaková, poslankyňa MZ, vysvetlila situáciu ohľadne oploteného 

pozemku, pretoţe jeden z pozemkov, ktorý dnes schvaľovali bol aj jej. Uviedla, ţe po rozvode 

v rámci vysporiadania majetku dostala do výlučného vlastníctva dom so záhradou. A teraz  

zistila, ţe si p. Korduliak prihradil   200 m viac.  Keďţe to je  oplotené, tak  bola hlúpa, ţe to 

chce a bude platiť, mohla  si majetok mesta uţívať.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe sa jej nechcel dotknúť.  Vie, ţe tých 

pozemkov je viacej. On to myslel do budúcna.   Beţným občanom nechceme robiť problémy.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe Ing. Ščury dbá, aby pritlačili 

k nájmom a donútili k  odkúpeniu  tých občanov, ktorí uţívajú majetky mesta, ale nemajú 

súpisné čísla a  neplatia dane z nehnuteľností. 

Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, ţe sa mu pozdával návrh, ktorý predniesla 

23.6.2011 na  MZ PaedDr. Blendovská, aby sa poslancom   predstavili noví pracovníci alebo 

vedúci oddelení, pretoţe  niektorých nepozná. Nevie, prečo sa tak neudialo. Bolo by vhodné, 

aby sa predstavili a povedali svoju víziu atď. 

Ďalej povedal Silvii Cisárikovej, ktorá píše do Čadčanu,   ţe pri písaní článkov je potrebné  

rozlíšiť, keď dá podnet občan alebo keď je podnet od poslanca. Uviedol, ţe minulé MZ dal 

podnet od občanov, aby naša mestská hromadná  doprava nechodila na  Závršie.  Slečna 

Cisáriková napísala, ţe to je podnet jeho a ţe ţiada zrušenie uvedeného spoja, aby nechodil 

na Završie. Poznamenal, ţe vtedy ţiadal, aby to nebolo zle interpretované, ale bolo to.  

Uviedol, ţe sa dozvedel, ţe  Svrčinovec  3 roky mestu  neplatí a keby sa o to nezaujímal, asi by 

neplatil naďalej.   Poznamenal, ţe by to bolo vhodné tam  napísať.  
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Uviedol, ţe rušili na MsP chránené  pracovisko.  Dotazoval sa u zástupcu náčelníka MsP 

ohľadne prepustenia pracovníkov z chránenej dielne. Informoval sa, či sa tam bude prijímať 

a v akom to je štádiu.  Uviedol, ţe sa ho na to pýtajú občania, ktorí tam pracovali. 

Momentálne sú na úrade práce.  

 kpt. Peter Bulej, zástupca  náčelníka MsP, uviedol, ţe  chránená dielňa bola zrušená 

z dôvodu finančných prostriedkov.    Návezne na to pokračuje s úradom práce moţnosť, aby 

boli do budúceho roka na to finančné prostriedky dané. Do budúcna sa počíta, ţe chránená 

dielňa bude z prostriedkov úradu práce opätovne obnovená.  

                                                                                                                                                                                                                                    

Pavol Štrba, poslanec MZ, sa dotazoval, v akom časovom horizonte bude chránená dielňa 

obnovená.  

kpt. Peter Bulej, zástupca náčelníka MsP, uviedol, ţe momentálne nevie, či to bude 

v priebehu alebo začiatkom budúceho roka.  

Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, ţe sa jedná o postihnutých ľudí.  Chránenú dielňu  

sme zrušili v dôsledku, ţe chceme získať finančné prostriedky, avšak jemu sa to zdá uţ  nejako 

dlho.  

Ing. František Prívara, zástupca primátora, uviedol, ţe je nový projekt, ktorý prebieha 

v spolupráci s úradom práce.  Počíta s tým, ţe do polroka budúceho roka  chránená dielňa 

znovu nabehne.  Uviedol, ţe mesto bolo nútené platiť chránenú dielňu zo svojho, avšak  keď  

ju zrušili a obnovujú novú, tak zase 4 roky bude platená z úradu práce.  

Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, ţe občania so zníţenou pracovnou schopnosťou sú 

netrpezliví.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, poznamenal, ţe po poslednej interpelácii 

poslanca Štrbu prebehli rokovania medzi mestom Čadca, SADkou a obcou Svrčinovec. Obec 

Svrčinovec v minulom volebnom období uzatvorila s Mestom Čadca zmluvu 

o spolufinancovaní nákladov mestskej hromadnej dopravy z titulu, ţe občania zo Závršia sa 

prepravujú našou dopravou. Zmluva sa neplnila. Doplatok za celé obdobie od r.  2007 aţ do 

roku 2010, vrátane  r. 2011, bude zaplatený obcou Svrčinovec v prvom kvartáli budúceho 

roku. Obec Svrčinovec  má v rozpočte na budúci rok na to vyčlenené finančné prostriedky.  

Uviedol, ţe bol podaný návrh  zo strany p. starostu zo Svrčinovca, ţe je ochotný ustúpiť 

z jednej veci. Ing. Ščury následne ozrejmil situáciu a uviedol, ţe starosta zo Svrčinovca si 

dohodol s VÚC prepravu osôb ţijúcich na Závrši  autobusmi VÚC, ktorá je konkurenčnou vo 

vzťahu k mestskej hromadnej  doprave.  Upozornil, ţe nám  naše autobusy zoberú. Zniţujú 

nám tak trţby na preprave.  Hrozí, ţe niektoré linky v niektorých časových intervaloch 

nepôjdu.   Starosta Svrčinovca je však  ochotný to s VÚC zrušiť a dohodnúť sa na inom 

príspevku na mestskú hromadnú dopravu.  

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ,  v súvislosti s cintorínom na Horelici uviedol, ţe  

nevie, či bolo vhodné investovať do rampy, nakoľko je potrebné dorobiť tzv. prístrešok. 

Poukázal na  rampu, kde bol znemoţnený  prístup občanov, ktorí sú imobilní k svojím 

pozostalým.  Keď sa toto urobilo, mal sa povedať reţim, kde sa občania dostanú ku kľúčiku, 

aby sa rampa dala otvoriť a  mohli ísť ku svojím príbuzným-pozostalým. Je potrebné 

upovedomiť, ako sa tam občania dostanú. Uviedol, ţe na niektorých miestach na Horelici  sú 

výtlky. Poţiadal, aby sa to dalo do poriadku. V závere sa ešte raz dotazoval, ako chceme 

vyriešiť reţim zamknutia cintorína.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poukázal na smetisko, ktoré na cintoríne 

vzniklo. Uviedol, ţe ho vyčistili, ale na druhý týţdeň tam bolo  ešte väčšie. Poznamenal, ţe 

jeho prvá otázka bola, ako nájsť správny reţim, aby sa tam ľudia s autami  dostali.  

Poznamenal, ţe závora na cintoríne je dočasná. Dúfa, ţe v zimnom období ľudia na cintoríne  

nebudú prerábať rôzne veci.  Opätovne poukázal na smetisko, ktoré bolo hlavným dôvodom, 

prečo sa dala závora.  
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Ing. Peter Lariš, riaditeľ MPS, uviedol, ţe  rampa bola umiestnená, aby sa netvorila 

čierna skládka. Poznamenal, ţe v priebehu tohto roka sa minimálne 4 krát odstraňovala.  

Uviedol, ţe na mestskej stránke je uvedené, ţe je umiestnená rampa a  rovnako to bude 

uverejnené aj v Čadčane. Je nachystaná aj ceduľa, ktorou určia, kedy bude rampa otvorená 

a kedy bude zatvorená. Ak bude všeobecný názor, ţe rampa má byť  otvorená stále, tak nech 

mesto platí peniaze za odstraňovanie čiernych skládok naďalej.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, sa priklonil k názoru, aby sa rampa 

minimálne na večer zatvorila. 

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ,  uviedol, aby boli dané jasné pravidlá, ako sa na 

cintorín dostať.  

Ing. Peter Lariš, riaditeľ MPS, uviedol, ţe v najbliţšej dobe umiestnia na rampu 

oznam, kde si môţu občania kľúčik vyzdvihnúť.  

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe nakoľko je doba, kedy je potrebné šeriť, tak 

by sa mali k tomu pripojiť aj poslanci. Navrhol, aby sa v rámci šetrenia materiály poslancom  

posielali v elektronickej podobe, pretoţe určite má doma kaţdý  počítač. Je to skladnejšie, 

ušetríme tým papier, toner, prácu na MsÚ a MsP. Nehovorí za všetkých poslancoch, ale za 

seba. Chce, aby sa mu materiály posielali uvedeným spôsobom.   V závere dodal, ţe  by sa 

jednalo  o drobnú úsporu.  

Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, ţe by súhlasil s uvedeným názorom, ale v tom 

prípade by museli mať poslanci na MZ notebooky.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe on to uţ hovoril  pred pol rokom. 

Vyslovil svoj súhlas s Ing. Drobilom.  

František Kučák, poslanec MZ, ohľadne odpadu  poukázal na problém skládok, 

problém  odpadu na sídlisku a v meste.  Uviedol, ţe  je nedostatok  drobných kontajnerov  pri 

lavičke, ihrisku. Vie, ţe nedisciplinovanosť je veľká a nie je vţdy moţné, aby mestskí 

pracovníci vţdy všetko vyčistili, ale  je potrebné vytvoriť pre občanov najskôr podmienky 

a následne ísť po tých, ktorí to nechcú rešpektovať. Poukázal na mestá, ktoré sú čisté, kde na 

kaţdom kroku sú malé zberné nádoby a na kaţdom kroku prázdne zberné nádoby. Tu ich je 

málo a tie, ktoré sú, zvyknú byť preplnené.  Je to jedna vec, na ktorej by sa chcel podieľať, 

aby sa to  postupne v našom meste menilo. Ďalej uviedol, ţe v súčasnosti prebiehajú po meste 

a po sídliskách výkopové práce, ktoré nie sú realizované mestom. Upozornil, aby sa to 

následne dalo do pôvodného stavu. Poţiadal, aby to bolo dohľadované mestom a moţno aj 

rozprávaním s  poslancami, ktorí v danej oblasti sú.  Po minulé roky to bolo často tak, ţe 

ostali niektoré časti zdevastované.  

Oľga Kostková, poslankyňa MZ, uviedla, ţe na minulom MZ dala návrh urobiť 

lavičky, hojdačky, ihriská, čo sa aj splnilo a za čo občania ďakujú.  V tom čase taktieţ 

ţiadala, aby sa dali ku kaţdému ihrisku odpadkové koše, čo sa nestalo. Poţiadala, aby sa to 

splnilo. Občania budú určite vďační. Vrátila sa k bodu - kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

a uviedla,  ţe materiálov  pribúda a pozemkov je  mnoho. Vie, ţe  mesto potrebuje peniaze. 

V bodoch jej však  chýba vyjadrenie komisie.  Verí Ing. Ščuymu, ţe to robí precízne, ale ona 

ani pri jednom bode nevidí vyjadrenie komisie. Dotazovala sa, či stavebnú komisiu zrušili. 

Poţiadala, aby do budúcna bolo ku kaţdému bodu vyjadrenie komisie. Ona nepozná všetky 

pozemky. Nakoľko sa jedná o veľké, dôleţité a sporné veci, poţiadala, aby sa k tomu vyjadrili 

aj poslanci aj občania z komisie a potom sa nebude stávať, ţe odhlasujeme niečo zle. Uviedla, 

ţe občania vysoko hodnotia VOKY, ktoré sa dali na sídliská, ale niekedy sa stane, ţe sa 

zabudne na kontajner.  Poţiadala, aby sa lístie, ktoré je pohrabané,  hneď povysávalo 

vysávačom, čím sa zabráni jeho rozfúkavaniu po sídlisku.   

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe by bolo vhodné, aby sa ku kaţdému 

bodu  uviedlo vyjadrenie komisie. Dotazoval sa ohľadne rozkopanej cesty na ul. Mierovej. 

Uviedol, ţe sa na to pýtajú občania.  
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Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, aby bol poslanec trpezlivý, 

všetko bude dobré.  Dodal, ţe v danej časti je porucha vodárne a kanalizácie.  Informoval, ţe  

budú dbať na to,  aby Telecom, ktorý rozkopal celé mesto, dal všetko do pôvodného stavu. 

Uviedol, ţe tam majú svojho pracovníka, ktorý na to dohliada.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol,  ţe na ul. Mierovej  sa robili  

rozkopávky  pre SeVaK, pre nové rozvody vody,  a to bolo  dôvodom sporov medzi vlastníkmi 

bytov a SeVaKom - v riešení prípojok na bytové domy.  Informoval, ţe rokovania boli 

komplikované a zloţité. Minulý týţdeň  sa rozhodlo, ţe SeVaK im vybuduje prípojky na  svoje 

náklady. Uviedol, ţe museli čakať,  kedy sa napoja bytové domy na nové rozvody. Staré 

rozvody boli v zeleni,  nedali sa obnoviť, pretoţe by sa museli vyrúbať všetky stromy, ktoré sú 

na sídlisku. ,,Daň“ za rozkopanie bude nová povrchová úprava cesty, ktorú z veľkej časti 

zaplatí SeVaK.   

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, poznamenala, ţe sa stretáva s pozitívnymi 

odozvami ohľadne riešenia bývalého PD. Povedala, ţe verejnosť to vníma veľmi pozitívne.  

V súvislosti s Mierovou ul. uviedla, ţe je naozaj v dezolátnom stave.  Poprosila, aby sa aj zo 

strany mesta urobili provizórne kroky k tomu,  aby sa  aspoň jamy nejakým spôsobom 

zaštrkovali, pretoţe sa tam ničia autá a pod. Jedná sa o dlhodobú situáciu.  Poďakovala sa 

MPS za operatívne riešenie danej situácie. Uviedla, ţe  akonáhle osadia VOKY operatívne ich 

vynášajú.  Poukázala na  problém, ktorý je  na Moyzesovej ul., kde sa dáva  permanentne 

kontajner a permanentne tam je mestská skládka, ale operatívne na druhý deň to MPS čistí. 

Poďakovala sa MPS.  

Vladimír Malík, poslanec MZ,  sa poďakoval  za osadenie dopravného zrkadla, ktoré 

ţiadal na ul. Chalupkovej.  Informoval, ţe z jeho volebného obvodu učitelia z Komenského 

školy mu tlmočili, ţe dostali výplatu 23. Chceli by mať  zo strany mesta  ubezpečenie,  ţe 

nakoľko idú Vianoce, dostanú výplaty v decembri skôr.  

Poznamenal, ţe  sa na neho obrátili občania s tým, ţe pri vyrovnávaní nedoplatkov alebo 

preplatkov na meste musia zaplatiť  nedoplatky, aj keď sú to centové záleţitosti, ale preplatky 

sa vyplácajú aţ od hranice tri eurá.  Občania sa dotazujú, kto to takto nariadil a prečo. 

Uviedol, ţe sa im to nepáči.    

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca,  na margo posledného dotazu poslanca 

Malíka uviedol, ţe to je dané VZN.  Obec nie je povinná vrátiť preplatok niţší ako tri eurá. 

Uviedol, ţe urobili určité zmeny. Ak niekto ţiadosťou poţiada, tak sa  preplatok môţe vrátiť. 

Poznamenal, ţe p. Malík má pravdu, mnohí ľudia sú nespokojní. Uviedol, ţe  to chcú dať do 

poriadku.  Budú sa snaţiť aj v spolupráci s poslancami to napraviť, aby mohli na to reagovať. 

Ohľadne výplat uviedol, ţe keď nastúpil na funkciu primátora, podielové dane začali chodiť  

nie do 15., ale po 15. Okamţite dal príkazný list, aby  boli všetci  pripravení, ţe výplaty budú 

po 20. Čakáme vţdy na podielové dane. Je veľké úsilie, aby výplaty boli vyplatené. Budú sa 

snaţiť, aby  mali výplaty do 20. alebo  21., pretoţe chápe, ţe idú Vianoce.  Je však pravdou, ţe 

mnohí nie sú kompatibilní s bankami a vtedy nastáva problém, ţe sa to posunie o dva dni. 

Jeho snahou je, aby výplaty boli načas.  V závere dodal, ţe nedostatočný finančný tok je 

spôsobený tým, ţe namiesto do 15. chodia podielové dane aţ 20. dňa v mesiaci.   

 Mgr. Eduard Gábriš, poslanec MZ, uviedol, ţe ho uţ predbehol Mgr. Kaličák 

z dôvodu, ţe sa na neho rovnako obracali športové kluby ako na poslanca a predsedu komisie 

športu.  Znovu tak ako pred dvoma mesiacmi apeloval, aby ľudia boli uspokojení rovnakou 

mierou ako ostatné  športové kluby. Aby športová hala Pratex, ktorá prešla do vlastníctva 

mesta bola k dispozícii minimálne športovej hádzanej- seniorskej a mládeţníckej a malému 

futbalu, pretoţe vzniká anomália v športovej hale na štadióne a ľuďom sa to veľmi ťaţko 

vysvetľuje.  Akceptujú, ţe náklady na halu nie sú malé, ale určite to je pre všetkých športovcov 

a mesto výhoda.  
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Ohľadne školstva uviedol, ţe poslanci nakoniec neodsúhlasili navýšenie o 2 eurá na členský 

príspevok do školského klubu. Poţiadal kolegov, kolegyne, vedenie mesta, pracovníkov  

úradu, pracovníkov oddelenia školstva, aby  sa pokúsili k problematike školstva pristúpiť 

dôslednejšie a aktuálnejšie,  pretoţe ako člen školskej rady  CVČ vie, ţe situácia  nie je dobrá  

v tom  zmysle, ţe je dlhodobo stav, ktorý máme čo sa týka miest, počtov škôl v meste  

dlhodobo neudrţateľný.  Všetkým nám záleţí na tom, aby  školy ostali, ale istý druh 

racionalizácie musí prísť. Touto cestou apeloval aj na oddelenie školstva, aby bolo v tom 

aktívnejšie.  

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe všetky kluby do dnešného dňa 

majú vyplatené všetky dotácie, ktoré na meste poţadovali.  Uviedol, ţe bola poţiadavka 

ohľadne hádzanej. Hádzaná dostala v januári alebo vo februári cca 3 600 EUR. Budú 

sledovať, aby hrali zadarmo. Musí sa započítať, ţe taká dotácia je, pretoţe stolný tenis a iné 

športy  trénujú zadarmo, čo je iný badţet, ktoré mesto ponúka.  Ohľadne Pratexu uviedol, ţe 

musia  zosúladiť, ţe pokiaľ má jeden uvoľnenie zadarmo, tak aj druhý to musí mať. 

Uviedol, ţe všetky športové kluby a organizácie, ktoré mesto o dotáciu poţiadali, majú do 

dnešného dňa vyplatené všetky dotácie.   

 PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ,  sa na margo Mgr. Kaličáka  zastala  

učiteľov. Uviedla, ţe robia vo veľmi ťaţkých podmienkach nemoţné. Je presvedčená, ţe 

v súčinnosti s MsP, so ŠP sa situácia v meste vyrieši. Poďakovala sa p. Štrbovi ohľadne 

pripomienky, ţe  ostala v zabudnutí poţiadavka, aby sa vedúci jednotlivých oddelení  mali 

prezentovať, predstaviť prácu oddelenia, koľko majú ľudí, čo robia. Je veľmi trápne, ţe 

niektorých nepoznáme a ţe sa to odignorovalo.   

Myslí si, ţe materiály, ktoré dostanú poslanci, by mali byť uţ odkonzultované a právne čisté. 

Uviedla, ţe dané  prostredie nie je príliš hostinné, nabudúce sa podujme a kávu, čaj a chlebík 

poslancom ponúkne. Poslanci sú pod tlakom, pod stresom, bez prestávky, bez obeda. Navrhla, 

aby zasadnutiam MZ dali určitú dôstojnosť a aby sa nehádali. Je to pre ňu absurdné, pretoţe 

hlavný kontrolór, vedenie a prednostka by mali dať materiály, ktoré sú dobré. Na záver 

dodala, ţe by sa nemalo stať pravidlom, aby sa materiály dostali poslancom na stôl pred MZ.  

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe si to berie za svoje. Čakal, či 

niektorý poslanec navrhne prestávku.  Všetko je pripravené na  sekretariáte.  Všetkých po MZ 

pozval na malé občerstvenie.  Mrzí ho to, ale čakal, ţe niekto navrhne prestávku.  

Uviedol, ţe vyvinul maximálne úsilie, aby spolupráca bola. Bolo mu do očí garantované, ţe 

spolupráca je a ţe sa všetci podieľajú na príprave materiálov. Urobil všetko preto, aby sa 

vzťahy upravili.  V závere ešte raz všetkých pozval na občerstvenie.  

 Mgr. Rastislav Kaličák, uviedol, ţe povolanie učiteľa je vysoko profesijná činnosť, 

vôbec sa toho nechcel dotknúť.  On si to po odbornej línii s p. riaditeľom vydiskutuje. Netvrdí, 

ţe majú zlú spoluprácu, pretoţe o veľa veciach vedia, nakoľko ich o tom informuje.  Uviedol, 

ţe ho len prekvapili čísla v tabuľke. Poukázal na spoluprácu s rodičmi, pretoţe niekedy na 

polepšenie ţiaka postačoval rozhovor s rodičmi.  

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca,  ohľadne škôl uviedol, ţe sa snaţia vytvoriť 

komisiu, ktorá by pripravila aj určité VZN, aby sme nedovolili mladistvým sedieť po 22.00 

hod. v krčmách a aby sme mali páku na to, ako ich obmedziť a ako ich potom aj 

sankcionovať. Aby sme ani do 22.00 hod. nedovolili mladistvým nalievať alkohol. Pôjdeme po 

tom veľmi tvrdo spolu s MsP a ŠP. Pripravujeme návrh VZN, aby sme dokázali neporiadné 

podniky priškripnúť.   

V závere v súlade s § 13 ods. 4 písm. d) Zákon o obecnom zriadení informoval, ţe vydal nový 

organizačný poriadok a organizačné zmeny v štruktúre mestského úradu v Čadci.  Uviedol, ţe 

je potrebné šetriť.  Budeme šetriť  aj mzdové náklady. Momentálne sa to týka 7 zamestnancov, 

ktorí odišli.  Informoval, ţe nikto nebol prijatý do pracovného pomeru. Organizačná štruktúra 

je účinná dňom 1.11.2011 a pracovné činnosti jednotlivých pracovníkov budú 
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implementované do pracovných náplní  tým pracovníkom, ktorí pracujú na meste.  Uviedol, ţe 

to nie je tak, ţe najskôr niekoho prepustí a následne niekoho príjme. Porovnateľné mestá, iné 

mestá majú úplne iný počet pracovníkov. Mestá  s iným počtom obyvateľov sa pohybujú 

v úplne iných číslach. Uviedol, ţe do 1. januára 2011 bolo na MsÚ  neuveriteľne veľa  

zamestnancov. Poznamenal, ţe poriadok ešte budú robiť, pretoţe musia chrániť mesto, aby si 

plnilo samosprávne funkcie.  

Informoval o príprave rozpočtu a povedal, ţe chce zapojiť všetkých  do jeho prípravy.  

Uviedol, ţe o iných veciach a  europrojektoch bude poslancov informovať v najbliţšom čase. 

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

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 
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