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Z á p i s n i c a 
 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 24. novembra 2016 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 22 poslancov. 

 

 

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

Čadca, vedúci oddelení MsÚ Čadca, zástupca MsP Čadca ,  riaditelia riadených príspevkových 

organizácií mesta Čadca, zástupcovia médií, kronikárka mesta, občania mesta a obce 

Svrčinovec.  

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

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

 

Ing. Milan Gura    - primátor mesta Čadca 

Mgr. Marcel Šulo   - poslanec MZ 

Ing. Ľubomír Vojár   - poslanec MZ 

Ing. Rudolf Cyprich    - poslanec MZ 

JUDr. Peter Strapáč, PhD.   - poslanec MZ 

Ing. Jozef Pohančeník   - poslanec MZ 

JUDr. Jozef Pajer   - poslanec MZ 

Ing. Ján Drobil   - poslanec MZ 

Ing. František Prívara  - poslanec MZ 

Mgr. Jaroslav Klus   - poslanec MZ 

Mgr. Miroslava Mináriková  - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek   - poslanec MZ 

František Kučák   - poslanec MZ  

Mária Badurová   - poslankyňa MZ 

JUDr. Ing. Jozef Vražel  - poslanec MZ 

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

                                                             výstavby, rozvoja mesta a služieb 

Ing. Ferdinand Gonščák  - vedúci referátu dopravy a technickej infraštruktúry 

Ing. Emília Ďuranová   - vedúca životného prostredia a odpad. hospodárstva 

Ing. Peter Lariš   - riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca 
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kpt. Peter Bulej   - zástupca MsP Čadca 

Ing. Anna Zbojanová   - prednostka MsÚ Čadca 

Ing. Peter Beleš   - predseda občianskeho zduženia Rieka na  

        ochranu vodných tokov 
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P r o g r a m : 

 

 

(1)   Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba       

        návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa     

        zápisnice 

(2)   Zmena a Doplnok č. 5 Územného plánu mesta Čadca 

(3)   Vyhodnotenie zimnej údržby 2015/2016 a mestský operačný plán zimnej údržby pre    

        zimné  obdobie 2016/2017  

(4)   VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré   

        vznikli na území mesta Čadca  

(5)   VZN Mesta Čadca č. 4/2016 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie,     

        dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok  

        2017  

(6)   Zverenie majetku Mesta Čadca do správy rozpočtovej, resp. príspevkovej organizácie   

        Mesta Čadca – ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ J. A. Komenského, KIC 

(7)   Informatívna správa o vykonanej III. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2016     

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

        a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca za školský rok  

        2015/2016 

(9)   Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta v správe          

        príspevkovej organizácie Dombyt Čadca 

(10)  Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta v správe  

         príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb Čadca 

(11)  Zmena uznesenia č. 125/2015 zo dňa 17.12.2015 

(12)  Správa o výsledkoch kontroly 

(13)  Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

(14)  Rôzne 

(15)  Záver 
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R o k o v a n i e 
 

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

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

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

Čadca bolo prítomných 22 poslancov, takže MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

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

Do návrhovej komisie navrhol: Ing. Jána Drobila a Mgr. Martina Klimeka, poslancov MZ 

Čadca.  

Za overovateľov zápisnice navrhol: Mariána Kubalu a MUDr. Annu Korduliakovú, poslancov 

MZ Čadca. 

Vedením zápisnice poveril Mgr. Zuzanu Jakubcovú, pracovníčku MsÚ Čadca.         

 

 

K bodu 1) 

Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice 

  

Overovatelia:   Marián Kubala 

                         MUDr. Anna Korduliaková               

 Návrhová komisia:    Ing. Ján Drobil  

     Mgr. Martin Klimek 

 

Pracovné predsedníctvo:   Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca 

    Ing. František Prívara, zástupca primátora Mesta Čadca 

    PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora Mesta Čadca 

    Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca 

    Ing. Ján Drobil, poslanec MZ 

    Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ 

 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, navrhol bod č. 12 zaradiť na začiatok programu ako bod 

 č. 2.  
/Hlasovanie: Za: 21, Proti:0, Zdržal sa: 0/ 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

86/2016 

 

 

K bodu 2) 

Zmena a Doplnok č. 5 Územného plánu mesta Čadca 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ informoval, že počas doby na prihlásenie do diskusie sa 

prihlásili aj prítomní občania, ktorých sa tento bod bezprostredne dotýka. Ďalej informoval, že 

určite nikto z nás nepochybuje o tom, že územný plán mesta, jeho zmeny  

a  dodatky môžu výraznou mierou dopomôcť k tomu, aby sa naše mesto rozvíjalo (IBV, HBV, 

rozvoj aktivít našich podnikateľských subjektov). Myslí si však, že proti zmenám, ktoré boli 

odprezentované, nie sú asi žiadne výhrady.  Určite každý z nich podporí rozvoj individuálnej 

bytovej výstavby. Poukázal na chyby súvisiace s jeho prípravou, na zjavné porušenie zákona, 
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metodických usmernení ústredného orgánu výstavby, ktoré by malo byť zrejmé aj vo vzťahu k 

pracovníkom, ktorí sa podieľajú na jeho príprave. Poukázal na nezrovnalosť s navrhnutým 

uznesením, na rozpor v súlade s rokovacím poriadkom MZ z dôvodu, že samotná zmena 

a doplnok č. 5 ÚP Mesta Čadca má 30 strán textu a 8 strán grafickej prílohy. Materiál, ktorý 

bol predložený na rokovanie MZ má dôvodovú stranu a 2 listy. Myslí si, že sa nesplnila 

základná povinnosť ustanovená v rokovacom poriadku. Nevie si predstaviť, či ostatným 

kolegom stačí pár odprezentovaných minút, pričom tam bolo vidno len akési šmuhy a verejnosť 

nevie, čoho všetkého sa tieto zmeny týkajú. On sám tento materiál študoval cca 2 hodiny. 

V rokovacom poriadku je uvedené, že materiály, o ktorých sa má rokovať na MZ, majú byť 

dodané minimálne 5 dní dopredu. Informoval, že o tomto materiáli sa rokovať nedá. Poslednou 

možnosťou na jeho predloženie bolo, aby boli predložené pred rokovaním MZ. Čo sa týka 

zákonných nedostatkov uviedol, že nám je určite všetkým známe znenie stavebného zákona. Ak 

si pozrieme § 22 spôsob vysporiadania sa s požiadavkami, ktoré neboli akceptované, je tam 

jasne uvedené, že na tých požiadavkách, na ktorých nebola zhoda alebo neboli zapracované, 

má sa o nich rokovať a nie zaslať stanovisko stavebného úradu. Ide tu o zjavné porušenie 

stavebného zákona, ide o odsek 7. Nadväzuje na to metodické usmernenie vo veci 

vyhodnocovania pripomienok návrhu územnoplánovacej dokumentácie, ktorý je vydaný 

ústredným orgánom vo veciach územného plánovania, ktorým je dnes Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR. Poukazuje na spôsob vysporiadania sa s týmito 

požiadavkami, ktoré neboli akceptované rovnakým spôsobom. Hovorí sa tu o tom, že ich treba 

zachytiť aj písomne. Má vedomosť, že tieto neboli vysporiadané, čím sa porušil stavebný zákon 

aj metodické usmernenie. Ďalej informoval, že mu vadí vzťah územného plánovania ku 

komisiám MZ, nakoľko sa o tom viackrát rokovalo na MZ. Má za to, že taký významný 

dokument ako je ÚP a jeho zmeny a dodatky musí prejsť rokovaním komisií. Snáď na to, sa 

zriadili odborné komisie, aby sa vyjadrovalo k materiálom, ktoré sú predkladané na rokovanie 

MZ. Šokuje ho, že jeden z najdôležitejších dokumentov mesta sa o komisie ani neobtrel, ak už 

nie o všetky, tak minimálne o štyri, ktorých sa bezprostredne dotýka – komisia výstavby, 

územného plánovania, komisiu dopravy, komisia ŽP a komisia podnikateľských činností. 

Minimálne tieto komisie sa k tomuto programu mali vyjadriť a dať svoje stanovisko. Ďalej 

informoval, že ho šokuje vyhlásenie pána primátora o tom, že materiály, ktoré neprejdú 

komisiou, nebudú predložené na rokovanie MZ. Ide o legálny postup, ako by mali materiály 

prísť na rokovanie MZ. Už len z tohto dôvodu sa treba k tomu postaviť a stiahnuť to 

z rokovania MZ. Zaradiť to na ďalšie rokovanie MZ a odstrániť všetky nedostatky, aby sme 

s kľudným svedomím mohli podporiť dobrý územný plán pre naše mesto.  

Ing. Ľubomír Vojár, poslanec MZ informoval, že v treťom mesiaci tohto roku bola 

zmena a doplnok ÚP vyvesená na internete na pripomienkovanie.  Následne mohli byť nejaké 

pripomienky, ale odvtedy to už na internete nevidel. To znamená, že mohli byť rôzne zmeny 

a k týmto zmenám sa on, ako občan nemá ako dostať. Nevie, čo prešlo, čo neprešlo. Ďalej 

poukázal na to, že mesto zakúpilo mapy a program a nevie, prečo to ešte stále nie je na 

internete. Dnes schvaľujeme 5. zmenu a doplnok ÚP, na internete je uvedené zmena a doplnok 

č. 3. Ku všetkým zmenám sa nevie dostať, musí to pracne hľadať. Podľa jeho názoru by to malo 

byť predovšetkým prehľadné. Ak by to bolo na mestskej stránke v sekcii mapy a dalo by sa na to 

kliknúť, každý by si pozrel, čo sa mení, v prípade pripomienok by sa doplnili a občania by boli 

informovaní. Dotazoval sa, či je možné, aby sa občan na internete dostal k centrálnej mestskej 

zóne. Podľa jeho názoru nie a v prípade, že by chcel niečo stavať v centrálnej mestskej zóne, 

nemá sa k tomu ako dostať. V prípade, že je občan z Bratislavy musí pracne písať na mesto 

a keď mu mesto odpíše, tak mu nikto nezaručí, že mu neodpíše zle, a práve preto by to malo byť 

uvedené na internete a malo by to byť prehľadné. Ďalej uviedol, že na uvedenú zmenu sa 

momentálne veľmi ťažko reaguje, aj keď si pozrel na internete zmenu č. 3. Materiály mali byť 

kompletné. Čo sa týka 5. zmeny a doplnku ÚP je za to, aby sme rozširovali IBV, priemyselné 
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zóny plne podporuje. Napríklad, čo sa týka časti u Kyzka uviedol, že táto cesta je jednosmerná 

a teraz tam chceme povoliť výstavbu ďalšieho rodinného domu. Podľa jeho názoru by malo 

mesto zokruhovať cestami lokalitu, ktorú chce budovať na to, aby sa tam reálne dalo dostať. 

U Kyzka je obrovské množstvo áut a cesta je jednosmerná, doteraz ak tam bolo 5 áut, ešte sa 

navzájom nejako vyhli, ale momentálne tam vzniká problém s vyhýbaním a dostupnosťou. 

Nejde tu len o doplnenie domu alebo IBV, ale mali by sme riešiť aj to, ako sa tam dostanú 

občania, ktorí tam budú žiť. Čo sa týka prepojenia medzi osadou Kýčerka a u Buty v ÚP 

uviedol, že je tam cesta z Kýčerky. Ide tu takisto o jednosmernú cestu a nevie, či je vôbec 

vysporiadaná.  Ideme ju využívať na rozšírenie a aby sa tam mohli stavať rodinné domy, avšak 

reálne sa tam nedá dostať. Tým, že to povolíme, postavia sa tam rodinné domy  a môžu tu 

vznikať kolízie medzi občanmi, ktorí tam reálne žijú.    

Ing. Peter Beleš, občan Svrčinovca a predseda občianskeho zduženia Rieka na ochranu 

vodných tokov informoval, že ich OZ je spoluorganizátorom petície proti plánovanej zmene 

trasy medzištátneho vedenia elektrovodu v smere Varín – Česká republika - Nošovce a jeho 

rekonštrukcia, rozšírenie z 1x 400 kV na 2x 400 kV, ktorý v súčasnosti vedie po západnom 

okraji Mesta Čadca cez lokalitu Sihelník smerom na Milošovú do ČR. Výhodou je koridor 

smerovaný do inej trasy, a to východným okrajom Mesta Čadca – Ochodnica – Čadca – 

Horelica – Podzávoz – Svrčinovec. Informoval, že petícia bola vytvorená z dôvodu, že túto 

výhľadovú trasu elektrovodu vnímajú ako absolútne nezmyselnú, pretože v mnohých prípadoch 

križuje obytnú zónu v časti Horelica, Podzávoz a Svrčinovec, križuje verejno-prospešnú stavbu 

skládku odpadov, svrčinovský rybník. V prípade, že by sa predmetná stavba zrealizovala, 

vyžiadala by si výrub cca 17 ha lesa vo Svrčinovci, poškodila by kultúrnu pamiatku Valy 

Svrčinovec, zasiahla by do biotopov, a hlavne ovplyvnila by zdravie a majetok obyvateľov. 

Petícia je adresovaná všetkým zástupcom orgánov územného plánovania, tzn. predsedovi VÚC 

Žilina,  pánovi primátorovi Mesta Čadce a pani starostke obce Svrčinovec. V súčasnosti ju 

podporilo vyše 1 200 obyvateľov, prevažne Mesta Čadca. Pán primátor Mesta Čadca, Ing. 

Milan Gura, zástupcu OZ prijal a prisľúbil pomoc. Cieľom OZ je pri 5. zmene ÚP vstúpiť do 

rokovania s Mestom Čadca a snažiť sa o riešenie tohto problému, ktorý vytvára okrem 

zákonných rozporov aj mnohé kolízie. Je potrebné, najskôr zmeniť ÚP VÚC Žilina. Rozhodli 

sa, že podajú podnet a budú radi, ak sa pripojí aj Mesto Čadca. Prísľub zo strany VÚC Žilina 

je, že v budúcom roku budú určite meniť ÚP VÚC Žilina. Verí, že sú medzi prítomnými 

poslancami aj poslanci VÚC Žilina a pristúpia k tomu zodpovedne, pretože na jednej strane je 

rozvoj, ktorý sa dá realizovať vždy, avšak nemal by byť na úkor majetku a zdravia obyvateľov, 

ktorí už majú svoje nehnuteľnosti postavené práve v uvedenej trase.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca informoval, že o uvedenom probléme sme 

vedeli pri 1., 2., 3., 4. a vieme o nej aj pri 5. zmene ÚP. Uviedol, že rozvoj Mesta Čadca 

nemôžeme zastaviť a 5. zmena ÚP, aj keď s pomenovanými nedostatkami sa netýka problémov, 

ktoré by sme nemohli odsúhlasiť. Týka sa to predovšetkým problémov, ktoré pomenoval Ing. 

Peter Beleš. O uvedenom probléme vieme už dlhodobo. Stretol sa s Ing. Petrom Belešom a sám 

uviedol, aby mu dali petíciu, že ju podpíše aj on sám. Jasne sa dohodli na veciach, ktoré sa 

týkajú trasovania tejto sústavy a dohodli sa aj na ďalšom postupe. Zhodli sa v tom, že technicky 

sa to 5. zmeny ÚP netýka. Po odsúhlasení 5. zmeny a doplnku ÚP sa dohodli, že spoločne sa 

obrátia na VÚC Žilina a spoločne podajú námietky s tým, že Mesto Čadca bude chrániť územie 

Mesta Čadca. Pre pokoj obyvateľov mesta a členov OZ pripravujú už podklady pre 6. zmenu 

ÚP, z ich strany to podajú na VÚC Žilina. On sám, ako poslanec VÚC Žilina spolu s ostatnými 

kolegami poslancami VÚC Žilina budú nápomocní pri aktivite, o ktorej hovorí pán Ing. Peter 

Beleš. Podobne bola riešená aj betonárka.  

Informoval, že hneď začnú s prípravou 6. zmeny ÚP, pretože už teraz majú veľa žiadostí 

a možno budú aj paralelne pokračovať k vyššiemu orgánu, a to VÚC Žilina. Myslí si, že 

návrhy, ktoré sú navrhnuté v 5. zmene ÚP, sú v záujme Mesta Čadca a na jeho rozvoj, a nie je 
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to o hlasovaní trasovania 400 kV po území Mesta Čadca. Nie je to výmysel z našej strany, ide 

o preklopenie povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona.  Navrhol Ing. Petrovi Belešovi, že sa 

môžu kedykoľvek stretnúť a dohodnúť si stratégiu. Jeho povinnosťou, ako primátora je vytvárať 

vhodné podmienky pre podnikateľské subjekty aj pre občanov Mesta Čadca. Bude rád, ak do 

toho aktívne vstúpia aj poslanci Mesta Čadca. Nemá problém sa stretnúť a veci si 

rozdebatovať.  

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ vyjadril súhlas s mnohými vecami, ktoré uviedol pán 

primátor, treba podporovať záujmy našich obyvateľov a treba podporovať rozvoj IBV, HBV 

v našom meste. Opäť zopakoval, že o uvedenom materiáli nemôžeme hlasovať, nakoľko im ako 

poslancom Mesta Čadca nebol doručený. Nemôžeme hlasovať za dve strany, pretože materiál 

má 30 strán. Tým, že sa tu dohodneme a máme vôľu ho schváliť, nemôžeme sanovať rozpor so 

zákonom. MZ Mesta Čadca nie je nadradené NR SR. Nedostatky musíme najprv odstrániť, 

urobiť kroky k naplneniu litery zákona, a potom sa môžeme k tomu vrátiť a hlasovať o tom. 

Uviedol, že je treba vyjsť ľuďom v ústrety. Ľudia tu majú akútny problém a netvárme sa, že MZ 

s tým nemá nič spoločné. Toto nové MZ schválilo nové trasovanie uvedeného vedenia 

a nemôžeme sa tváriť, že s tým nemáme nič.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, že súhlasí s tým, že tu sedíme mnohí, 

ktorí za to hlasovali alebo nehlasovali, treba si vytiahnuť výsledky hlasovania a pripomenúť si 

rok, v ktorom to bolo. Myslí si, že je to irelevantné, avšak každý, kto za to zahlasoval, hlasoval 

aj za výstavbu diaľníc a trasovanie diaľníc, ktoré takisto postihlo veľa ľudí a na ďalšie desiatky 

rokov to prinesie rozvoj tomuto mestu. Každý primátor alebo primátorka, ktorí tu sedeli, urobili 

veľa dobrých vecí, samozrejme, aj sa niečo pokazilo, avšak všetko je to o ťažkých rokovaniach. 

Nie je to o prázdnych rečiach, ale o jasnom a zrozumiteľnom stanovisku, ktoré môže alebo 

nemôže ponúknuť na rokovanie.  

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

mesta a služieb informoval, že ÚP začalo Mesto Čadca robiť verejným vyhlásením  v roku 2002 

za pani primátorky Anny Malíkovej. Hlavná časť ÚP sa realizovala za pána primátora Jozefa 

Pohančeníka a prerokovací a schvaľovací proces sa  dokončil až za pána primátora Jozefa 

Vražela. Tzn. skoro tri volebné obdobia sa Mesto Čadca a jeho poslanci trápili 

s územnoplánovacou dokumentáciou. Do komponovania výsledného návrhu vstupuje takmer 

štyridsať dotknutých orgánov, ktoré podľa osobitných predpisov obhajujú verejný záujem 

a tieto orgány nemôžeme obísť. V rokovaniach majú právo veta a v každom jednom prípade sa 

musí dospieť ku konsenzu. Naše mesto je v polohe rohu troch štátov, križujú sa tu hlavne 

dopravné koridory a produktovody. ÚP je prekrižovaný krížom krážom rôznymi sieťami. 

Netvrdíme, že obec Svrčinovec to má o niečo ľahšie, je akoby súčasťou aglomerácie Mesta 

Čadca a zažíva podobné veci ako my. Ale nevyberáme si, naši predkovia založili toto mesto, sú 

dané medzivládne dohody, multimediálne koridory. Silno sme bojovali za to, aby sa naše mesto 

rozvíjalo a sme nositeľom úloh, ktoré nie sú pre občana vždy výhodné a bezprostredne mu 

neslúžia. 400 kV linka je prenosová sústava, ktorá dopravuje z nášho štátu do iného štátu 

elektrickú energiu, alebo aj z tretích štátov, alebo do piatich štátov nad nami. Vyššie stupne 

územnoplánovacích dokumentácií koncepcie územného rozvoja Slovenska ÚP VÚC Žilina nám 

ukladá povinnosť, aby sme to na našom území zniesli. Linka, ktorá je za SOU strojárske, je 1x 

400 kV. V čase, keď sme pripravovali ÚP vládla medzi nami a SSE, ktorá obhospodaruje 10 kV 

linky, malá vojna. SSE má problém so zásobovaním elektrickej energie celých horných Kysúc, 

lebo je koncovou trafostanicou. Nie sme  zokruhovaní  100 kV vedením a v prípade, že by sa 

niečo stalo na trase Varín – Čadca, tak celé mesto padne. A práve tento problém by sme mali 

všetci riešiť, aby sme jedného dňa neostali bez elektrickej energie. Práve tento problém 

z hľadiska elektrickej energie je oveľa závažnejší, ako problém 400 kV vedenia. Tento problém 

tu už bol a prevzali sme ho. Ešte predtým, ako sme začali pripravovať ÚP, sme tieto veci museli 

prevziať do ÚP a nemôžeme to zazlievať poslancom, ktorí tu boli a schvaľovali to. Nedá sa to 
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riešiť tak, že každá obec, mesto si to nejakým spôsobom uprace a nikde sa to nestretne 

ani nepospája.  400 kV vedenie  je ako diaľnica, ktorá ma tiež svoje parametre, smerové 

a výškové oblúky a do nášho územia sme ju veľmi ťažko dostávali. Rozhádala sa kvôli tomu 

časť mesta a dodnes pociťujeme dôsledky tohto trasovania. Nebránime sa riešeniu problému 

400 kV linky vedenia, ale bude to rovnaký problém a bude ho treba najprv posúdiť. Ide o veľmi 

komplikovanú záležitosť a treba s ňou narábať veľmi opatrne.  

Čo sa týka pripomienok k ÚP uviedol, že ÚP mesta je veľmi vážny dokument. Nie je to len 

deklaratórny dokument, ktorým sa oháňame pri žiadaní finančných prostriedkov z iných 

fondov. Dennodenne ho používajú pri svojej práci na stavebnom úrade pri vydávaní 

rozhodnutí, záväzných stanovísk, územnoplánovacích informácií a má aj isté právne 

konzekvencie. Ak by tieto písomnosti neboli opreté o dobrý dokument, určite si viete predstaviť, 

aké to môže mať následky na konanie stavebného úradu. ÚP musí byť spracovaný zákonnou 

formou a procesne prerokovaný tak, aby sme to na konci procesu ustáli. Aj v prípade, že 

budeme napadnutí na prokuratúre či na súde, aby nemohol byť napadnutý a my by sme sa 

museli vrátiť o krok dozadu. Aj za tým účelom je v legislatíve stavebného zákona ustanovená 

odborne spôsobilá osoba, ktorá garantuje, že obce a mestá urobia proces obstarania ÚP, 

zmien a doplnkov zákonným spôsobom. My takého človeka máme, a práve on je zodpovedný za 

všetko od prvého dňa až po schválenie a výstup, ktorý z toho vzíde. Autorizovaná osoba 

architekt Burian je človek, za ktorým si stojí, je legislatívnym poradcom Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR pri tvorbe a úprave stavebného zákona, v oblasti územného 

plánovania. Dlhé roky pracoval ako  architekt pre Mesto Žilina a má aj svoje praktické 

skúsenosti v samospráve a o jeho odborných kvalitách v tejto oblasti sa absolútne nepochybuje. 

Už máme aj skúsenosti, že sme boli napadnutí územným plánom centrálnej mestskej zóny na 

krajskej prokuratúre, a tento proces sme ustáli. Buď pristúpime na anarchiu a pristúpime na 

také požiadavky, ako má aj pán poslanec Mgr. Marcel Šulo. Ani poslanci nemôžu dávať 

stanoviská alebo rozporovať o týchto veciach na konci procesu. Tak, ako aj iní občania žijúci 

v meste, alebo občania , ktorí majú vzťah k nášmu mestu nejaký vzťah, aj keď tu nežijú, sa majú 

možnosť vyjadriť v čase, ktorý je zákonom určený. Keď sa to vyhlási na úradnej tabuli, na 

internete v lehote 30-tich dní majú možnosť tieto pripomienky podať. Ing. Ščury požiadavku 

pána poslanca Šula odkonzultoval s pánom arch. Burianom, ktorý uviedol, že ak chceme, 

môžeme riskovať a od mandátnej zmluvy odstúpi. Negarantuje nám však, že pri akomkoľvek 

napadnutí tohto dokumentu veci ustojíme. Podľa jeho názoru sa môžeme dohodnúť na 

organizačnom postupe, príp. pri ďalšej vyvesenej zmene ÚP sa môžeme dohodnúť s pánom 

predsedom komisie, že zvolá rokovanie komisie. Autorizovaná osoba zodpovedá za všetko, čo 

sa v procese deje, svojou prácou nám garantuje, že je všetko v poriadku. Ďalej uviedol, že on 

sám nečakal, že nás pri schvaľovaní tejto zmeny ÚP niekto pochváli alebo poďakuje, na čo si 

už zvykol. Uviedol, že rozsah, ktorý predkladáme, si nemohol určiť on s pánom primátorom, ani 

jeho oddelenie, ale ide o postup pána architekta Buriana. V prípade potreby ho nabudúce 

požiadame, aby on osobne uvedený bod odprezentoval. Všetky úkony, ktoré sa pri tejto zmene 

udiali, aj opätovné prerokovanie, ktoré sa udiali, máme zaznamenané a osobitne sa rokovalo 

s fyzickými, právnickými osobami a fyzickými osobami na podnikanie a dotknutými orgánmi. 

Pri dotknutých orgánoch sa rokovalo osobitne, pretože mali výhrady k ochrane prírody. 

Rokovanie sa uskutočnilo na Okresnom úrade v Žiline, úsek ochrany prírody. Rokovalo sa aj 

s poľnohospodármi, veľa rokovaní sa uskutočnilo kvôli zmene lokality autobusového nástupišťa 

a rokovania sa uskutočnili na úrovni mesta, VÚC Žilina, SSC, Výskumný ústav dopravný. Ide 

o obrovský spis, ktorý je k nahliadnutiu na oddelení výstavby. Administratívne si nevie 

predstaviť, ako by si to páni poslanci naštudovali. Ospravedlnil sa, že čistopis, ktorý bol 

odprezentovaný, nevyvesili na internetovú stránku mesta. Nechcel to zverejňovať dva, tri dni 

pred rokovaním MZ a považoval za lepšie riešenie takéto odprezentovanie, na rokovaní MZ. 

Stanovisko podľa § 25 stavebného zákona, ktoré nás oprávňuje posúvať veci do MZ a aj 
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schváliť, vydáva nadriadený orgán územného plánovania, konkrétne Okresný úrad Žilina, 

odbor výstavby a bytovej politiky. Svojím spôsobom garantuje v zmysle zákona kontrolu celého 

priebehu procesu od začatia až po jeho ukončenie. Museli sme predložiť tento čistopis vo 

vytlačenej podobe, VZN a návrh na uznesenie. Následne nám vydali kladné stanovisko a súhlas 

na schválenie v MZ. Čistopis je zhodný, okrem bytového domu na Megoňkách s tým, čo visí na 

internetovej stránke mesta. Ďalej uviedol, že sa pokúsia, aby bol územný plán na internetovej 

stránke mesta zverejnený prehľadnejšie, a aby ÚP a všetky jeho zmeny, doplnky boli zverejnené 

na jednom mieste. So zverejnením ÚP mesta nie je problém, horšie je to zo zverejnením 

centrálnej mestskej zóny (CMZ). Základný ÚP mesta je z roku 1983 a menil sa veľakrát, skladá 

sa z viacerých častí, ide o pracnú robotu, ktorá nám zatiaľ nedovoľuje zverejniť aktuálny plán 

CMZ. Mesto Čadca celý čas poskytovalo súčinnosť odborne spôsobilej osobe a určitý podiel 

majú na tom aj pracovníci jeho oddelenia. Za právnu stránku a proces zodpovedá autorizovaná 

osoba a predloženým materiálom a návrhom na uznesenie nám garantuje, že je všetko 

v poriadku. Súčasťou materiálu je aj stanovisko Okresného úradu Žilina, ktorý konštatuje, že 

máme súlad s vyššími stupňami územnoplánovacej dokumentácie a že proces prerokovania až 

po jeho schvaľovanie je v zákonnej polohe.  

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ Čadca uviedol, že medzi ním a Ing. Františkom Ščurym 

niekedy dochádza aj k ostrejším výmenám názorom kvôli veciam, ktoré sa dejú na stavebnom 

úrade. Ing. František Ščury ho obvinil z anarchie, avšak stačí vyjsť von medzi ľudí a oni vám 

povedia, kde je tá anarchia. Myslí si, že jeho pripomienky smerujú k tomu, aby sa urobil 

poriadok v tom, ako má vyzerať schvaľovanie takéhoto významného dokumentu. Ak si otvoríme 

rokovací poriadok MZ a to, kto je zodpovedný za predložený materiál, je to tá osoba, ktorá ho 

vypracovala. Na materiáli je však uvedené Ing. František Ščury. A nie je možné, schvaľovať 

materiál, ktorý ste nám nedoručili a nemáme ho na rokovaní MZ. Predložená bola dôvodová 

správa a VZN, ktorým schvaľujeme záväznosť tohto materiálu, bez materiálu. Je to akoby sme 

v NR SR schvaľovali zákony, ktoré nikto nevidel, ale zhodneme sa na tom, že nadobudnú 

účinnosť. Rokovací materiál MZ jasne hovorí, kedy doručiť a kedy najneskôr doručiť materiály, 

nebolo to splnené a tak nemôžeme o tom rozhodovať. V uznesení, ktoré bolo preložené a podľa 

neho ste sa sám doznal k tomu, že bol porušený zákon. V bode B Konštatuje, že za c) uvádzate, 

že  FO a PO, ktorým požiadavky neboli zohľadnené boli doručené v písomnej podobe ale zákon 

hovorí niečo iné. Zákon v § 22 jasné hovorí, že máte o tom rokovať. Metodické usmernenie 

sprístupňuje tieto podmienky a má sa z toho vyhotoviť záznam nie písomnou formou, ale 

rokovaním. Musíme opraviť uznesenie.  

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca uviedol, že nikto tu nespomenul vodnú cestu 

a vznik OZ Vodná cesta na zrušenie vodnej cesty, ktorá vážne ohrozuje obyvateľov Horelice 

a rozvoj celého mesta. Možno, že aj niektorí z vás sú v tomto združení a chcú, aby sa aj 

Horeličania otvorili rozvoju nášho mesta. Ďalej uviedol, že čo sa týka trasovania, dohodli sa, 

aký bude ďalší postup.  

 Ing. František Ščury jasne vysvetlil celý priebeh a každý, kto sedel na tejto stoličke mal 

o týchto veciach veľmi ťažké rozhodovanie. Našli sme spoločnú cestu ako budeme postupovať 

aj s občianskymi združeniami, ktorých sa to týka. Jasne deklaroval, že nie je len občan Mesta 

Čadca a ako okresné mesto budeme obhajovať aj záujmy obyvateľov susedných obcí.  

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

87/2016 
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K bodu 3) 

Vyhodnotenie zimnej údržby 2015/2016 a mestský operačný plán zimnej údržby pre zimné   

obdobie 2016/2017  
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 

 

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, navrhol doplnenie operačného plánu mestskej 

údržby pre rok 2016/2017 na strane dva, kde je uvedené: Počas zimného obdobia budú 

osadené dočasné DZ B 34 Zákaz zastavenia na uliciach J. Kráľa, Jašíková,  A. Bernoláka, 

Hurbanova, Chalúpkova, J. Kollára a vnútroblokové komunikácie na sídlisku Kýčerka. 

Poprosil o doplnenie tohto zoznamu aj o ulicu Francisciho a Bajzovu ulicu. Nakoľko ulica 

Fracisciho je jednosmerná a pre nedostatok parkovacích miest obyvatelia z Okružnej ulice 

začínajú parkovať na Hurbanovej a Francisciho ulici. Už v letnom období tam vzniká problém, 

aby sa tam dostali autá na odvážanie komunálneho odpadu. Zimná údržba tam je 

bezpredmetná, nakoľko traktory tam odmietajú chodiť, pretože musia cúvať do polovice ulice 

a vraciať sa späť. Na Bajzovej ulici nie je žiadne značenie a ak tam niekto zaparkuje, o zimnej 

údržbe sa tu nedá ani hovoriť  

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

s doplnením týchto dvoch ulíc do zoznamu operačného plánu mestskej údržby pre rok 2016/ 

2017. Poslancami odsúhlasené.  

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ sa informoval, čo znamenajú vnútroblokové 

komunikácie  na sídlisku Kýčerka.   

Ing. Ferdinand Gonščák, vedúci referátu dopravy a technickej infraštruktúry uviedol, že 

sú to len miesta, kde nie sú vyhradené parkoviská v oblúkoch, križovatkách a kritické úseky.  

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, sa informoval na udržiavanie chodníkov, ktoré sú 

rozdelené na poradia. Navrhol schválenie jeho návrhu, aby poradie udržiavania chodníkov 

určoval dispečer. Nakoľko v jednotke je uvedený celý Žarec, Kýčerka je na druhom mieste, 

okrem dvoch ulíc. Nemôžeme diskriminovať obyvateľov Kýčerky. Dispečer najlepšie vie, ktoré 

chodníky treba odhrnúť a reálne sa to aj tak robí.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, že zo skúseností vieme, že reálne sa to 

robí tak, ako spomínal pán poslanec Šulo. Dotazoval sa, či je všeobecný súhlas s uvedenou 

zmenou, ktorú navrhol pán poslanec Šulo, aby poradie udržiavania chodníkov určoval 

dispečer. Poslancami odsúhlasené. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

88/2016 
 

 

K bodu 4) 

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli 

na území mesta Čadca  
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 

 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, opravil Ing. Emíliu Ďuranovú s tým, že už návrh z ich 

referátu znamenal zvýšenie, lebo pôvodná sadzba bola 0,0272 eur/l, tzn. už v pôvodnom 

návrhu, ktorý vypracovala, bolo zvýšenie a nenavrhovala ju v rovnakej výške.  

Ing. Emília Ďuranová, vedúca referátu životného prostredia a odpadového 

hospodárstva uviedla, že je to sadzba pre podnikateľov, PO a drobný stavebný odpad.  

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, odprezentoval svoj návrh, aby sme ponechali platby, 

ktoré platia obyvatelia podľa pôvodnej sadzby 0,0272 eur/l, aby sa nezvyšovali platby za KO, 

výška poplatkov, zľavy tak, ako to máme upravené doteraz.  
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JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, informoval, že je veľmi populárne hovoriť 

o tom, ako nezvyšovať, nezdražovať. Ďalej uviedol, že existuje zákon, ktorý je nadriadený 

právny predpis, ktorý musíme dodržiavať. Pán poslanec Šulo uvádza,  že treba dodržiavať 

zákony, rokovací poriadok MZ, avšak keď tu máme zákon o odpadoch, ten rešpektovať 

nechceme. Vyplýva to z jeho návrhu. On sám pracoval na MPS Čadca a vie, aké sú náklady na 

zvoz odpadu, aký je vozový park a technické zabezpečenie MPS Čadca. Dobre vie, že tieto 

náklady musia byť zohľadnené v cene, ktorú by sme my, ako poslanci MZ, mali schváliť. Ak sa 

chceme tváriť, že sme dobrí hospodári, ktorí hospodária s financiami, ako nám to zákon 

ukladá, k zvýšeniu musí prísť a nevyhneme sa tomu. Na facebookovom profile pána poslanca 

Šula zachytil diskusiu, týkajúcu sa tohto bodu a pozrel si aj všetky komentáre. Páčil sa mu 

komentár jedného pána z Púchova, ktorý uviedol, že platia 29 eur/osoba. Uviedol, že 

v Oščadnici sa platí 20 eur/osoba  a drahšie je to v každom meste, ktoré je na Kysuciach, či už 

Turzovka, KNM a Krásno nad Kysucou. Je rád, že najviac postihnuté skupiny obyvateľov toto 

zvýšenie nepocítia, pretože dôchodcovia a ŤZP budú mať poskytnuté zľavy, ktoré mesto 

zachovalo.  

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ informoval, že smeti sú každý rok na MZ háklivým 

problémom. Aj on sám by bol za to, aby sa smeti nezvyšovali, ale je tu zákon, ktorý nás nepustí. 

Mnohí občania mesta chcú vybudovať chodníky, cestu, posedenia, parky, avšak mesto na to 

nemá z dôvodu, že musí veľkú čiastku doplácať na smeti. Stotožnil sa s názorom pána poslanca 

Strapáča, ktorý hovoril o výške poplatku za komunálny odpad v okolitých mestách. Ľuďom to 

treba jasne vysvetliť, pretože mesto sa môže dostať do takej finančnej situácie, že nebude ani na 

kosenie, pretože budeme doplácať za smeti, separovaný zber. Pristúpme k tomu zodpovedne, 

správajme sa racionálne, navyše vyplýva to zo zákona.  

 Ing. Ľubomír Vojár, poslanec MZ, informoval, že minulý rok si vyžiadal ekonomickú 

analýzu nákladov, avšak nedostal ju. Teraz je v materiáli analýza uvedená a podnikatelia budú 

mať rovnakú sadzbu ako minulý rok. Chýbajú mu tam reálne náklady na podnikateľa, a podľa 

zákona to môžu byť rôzne ceny, podľa veľkosti nádoby pri množstevnom zbere. Mohli ste tam 

uviesť reálne náklady od litra a vedeli by sme, aké náklady sú na 110 l  alebo 120 l a 

v priemere je tam asi toľko a toľko komunálneho odpadu. Vedeli by sme, aké sú náklady na 

liter. O podnikateľoch nevieme nič, nevieme či od nich vyberáme viac alebo menej. Je tu 

predložený návrh, budeme to brať ako minulý rok a sumu, ktorú vyberieme od podnikateľov 

sme odrátali od celkových nákladov. Stále mu chýba vysvetlenie, prečo podnikatelia platia 

toľko ako platia. Nehovorí však, že podnikatelia nemajú platiť, chýba mu však zdôvodnenie. 

Analýza predpokladaných nákladov, ktoré má mesto a koľko bude občan platiť je spracovaná 

veľmi dobre. Ako návrh na rokovanie MR bola navrhnutá sadzba 0,0369 eur/l a je zdôvodnený. 

Vadí mu však, že MR uvedený návrh zvýšila na 0,041 eur/l, chýba mu tam zdôvodnenie.  

Ako príklad uviedol, že predpokladané náklady môžu byť 100 000  eur, 50 000 eur alebo 

10 000 eur pri 25 000 obyvateľoch, je to náklad o dve eurá ročne deleno 365 dní, a preto túto 

položku zvyšujeme. Je za to, aby sa smeti zvýšili. Nevie, prečo by mesto malo dotovať občanov, 

čo už zo zákona ani nie je možné. Chcel by odôvodnenie sadzby pre FO aj pre PO. Nie, že asi 

nám to nebude stačiť, zvýšme to. Nevie, aké sú skutočné náklady pre podnikateľa a či sú 

oprávnené, a preto nebude za tento materiál hlasovať. 

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, uviedol, že v zásade súhlasí s názorom pána 

poslanca Vojára. Avšak musí si zastať oddelenie ŽP, pretože ak MR odsúhlasí určitú výšku 

poplatku, oddelenie ju nemôže odôvodňovať, pretože to bolo rozhodnutie MR, ktoré je 

predložené na rokovanie MZ. Materiál ide s určitými podkladmi do MR a tá ho môže 

prehodnotiť. Záver z rokovania MR, prečo došlo k navýšeniu sadzby, je potreba tvorenia určitej 

rezervy aj na obnovu vozového parku MPS Čadca. MR zásadným spôsobom túto sadzbu 

nezvýšila. Ďalším plusom, prečo sa poplatok za KO nezvyšuje ešte viac je to, že Mestu Čadca 

sa podarilo získať finančné prostriedky na kompostáreň.  
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Ing. Ľubomír Vojár, poslanec MZ, uviedol, že sa zle vyjadril. Ide mu o to, že ak MR 

niečo navrhla, mala to aj zdôvodniť. Nespochybňuje to a uviedol, že aj prítomní poslanci na 

dnešnom zasadnutí môžu niečo schváliť, zvýšiť, resp. znížiť. Takisto, ak sa počíta do budúcna 

s kúpou nejakého vozidla, malo to tam byť uvedené. Je za to, aby sa vozový park obnovil. 

Vozidlá sa ničia a buď o 5 rokov nakúpime nové vozidla, alebo to zrušíme a vypíšeme verejnú 

súťaž na dodávateľa. Uviedol, že momentálne je navrhnutá nejaká suma, ktorú podporí, ak 

niekto odôvodní, prečo zvýšiť o toľko a toľko, napríklad, že budúci rok chceme kúpiť nové 

vozidlo.  

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, informoval, že keď počúva diskusiu, nestačí sa 

čudovať. Položil otázku: „Kto navrhol pôvodnú sumu za odvoz odpadu pred niekoľkými rokmi 

a kto kritizoval vtedajšieho bývalého primátora, pána Vražela, pretože vtedy to bolo drahé?“.  

Ďalej informoval, či sme vtedy nemali ekonomiku. Za tri roky ste sa zobudili a teraz ste zistili, 

že vám to nevychádza. Vtedy sa vám hodili populistické riešenia v otázke odvozu smeti a zrazu 

vám to nevyhovuje. Na ktorej strane je populizmus? Ak vám to vyhovuje, budeme znižovať, už 

vtedy to bolo samovražedné riešenie, bola tam veľká kritika. Platili sme viac, ale ľudia boli na 

to už zvyknutí. Populisticky ste to znížili, a teraz sa vám to nehodí, tak kritizujete, že sme 

populisti a vy ste ekonómovia. Kde je ten správny hospodár?  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že skôr, ako sa povie takáto nepravda, 

najprv o tom treba porozmýšľať. Pán poslanec Vražel pracoval s inými zákonmi a bol nútený 

niektoré veci potom upraviť. Tieto zákony sa neustále menia. Demagógia a sladké reči tu 

nepatria, za všetkým je tvrdá práca. Správate sa ako prokuratúra, ktorá nám vysvetľovala ako 

máme prijímať VZN. Že ju musíme najprv vyvesiť s nejakým návrhom a pokiaľ do 15-tich dní 

nebudú k tomu žiadne námietky, tak povinnosťou poslancov je odsúhlasiť to, ako je to uvedené. 

Takéto vyjadrenie nám dala prokuratúra. Samozrejme, že sme to rozporovali. Nakoľko 

poslanec MZ je zvolený vôľou ľudu a môže si uplatniť svoje hlasovacie právo. VZN vyvesíme, 

nasleduje rokovanie MR, poslanci majú právo navrhovať alebo nenavrhovať, prípadne 

odsúhlasiť niečo iné a poslanci MZ môžu odsúhlasiť, príp. niečo zmeniť, a až potom sa VZN 

vyvesuje a po 15. dňoch nadobúda účinnosť. Skúsme riešiť odborné veci, ako uviedol pán 

poslanec Vojár, týkajúce sa skutočných nákladov podnikateľov. Z eurofondov sme získali 498 

000 eur na kompostáreň. Včera sme mali rokovanie ZMOK-u a padol tam návrh minimálne 17 

- 18 eur/osoba, ak by sme chceli byť kompatabilní s ostatnými obcami na Kysuciach. Nám to 

vyšlo na 14,96 eur/osoba. Čakali sme na legislatívne zmeny a aj na to, či pán Kondek, ktorý má 

v našom katastri smetisko, nám bude platiť tú čiastku, ktorú nám platil minulý rok, avšak nie je 

to tak. Od 1.7.2017 nám bude dávať už iba 20%. Znovu prichádzame o finančné prostriedky. 

Nejde tu o svojvoľné zvyšovanie poplatku. Ide tu o jasné pravidlá, ktoré nám určil štát a my ich 

chceme dodržiavať. 

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, vyjadril súhlas s názorom pána poslanca Pajera, 

že za každého volebného obdobia sa poslanci snažili udať takú cenu, aby to bola ľúbivá 

politika, avšak pravdou je aj to, že každý rok sa zákony menia, a následne sme nútení 

pristupovať buď ku zvýšeniu, alebo zníženiu. Dajme do toho trochu realizmu. Teraz máme 

hlasovať o pôvodnej výške poplatku 9,95 eur/osoba, avšak keď vieme, že nový zákon nás 

nepustí, nemôžeme to prijať. Pán primátor to nemôže podpísať. Štát nás donútil, že to musíme 

prijať takto. Možno to nebude 14,96 eur/osoba, možno to bude 15,20 eur/osoba alebo 14,50 

eur/osoba. Uviedol, že na rokovaní MR zvažovali všetko a v uvedenej sadzbe je zohľadnené aj 

to, že ľudia budú mať smetné nádoby zadarmo.  

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, uviedol, že v § 3 ods. 1 je riešený poplatok za KO, 

ale nemáme vyriešené vrátenie poplatkov. Navrhol, aby sme do VZN § 2 doplnili bod číslo 8 

s textom: Mesto Čadca je povinné vrátiť zaplatený poplatok alebo pomernú časť poplatku 

poplatníkovi alebo zástupcovi poplatníka po preukázaní potvrdenia podľa § 1 a § 2 ods. a – 

k VZN Mesta Čadca do 15-tich dní.  
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Ing. Emília Ďuranová, vedúca referátu životného prostredia a odpadového 

hospodárstva informovala, že to, čo je v zákone ako zákonná povinnosť, nemôže byť vo VZN. 

Odpustenie alebo vrátenie alikvotnej čiastky poplatku  je uvedené v zákone, kde je uvedené, že 

do 30-tich dní si má poplatník požiadať a do 30-tich dní mu ho obec vráti. Váš návrh vo VZN 

nemôže byť. Je tam akurát zníženie poplatku, ktoré zastupiteľstvo môže alebo nemusí schváliť. 

Táto povinnosť je v zákone a nemôže byť uvedená vo VZN.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca informoval, že prokuratúra má s tým vážne 

problémy. To, čo je v zákone, nedávajte do VZN. Uvádzajte tam len veci, na ktoré máte nárok, 

právo. Ďalej informoval, že sme veľmi poctivo sledovali I., II. a III. štvrťrok a vypracovali sme 

dôkladnú analýzu. Budeme v tom pokračovať aj naďalej, nakoľko ide o živý mechanizmus 

a tieto náklady sa budeme snažiť znižovať. Môžu tam byť určité rezervy a určite sa budeme 

naďalej uchádzať o euro fondy, ktoré budú možno jediným príjmom Mesta Čadca (a iných obcí 

a miest) na budúce obdobie. Ďalej uviedol, že pozmeňujúci návrh pána poslanca Šula nebude 

môcť podpísať, pretože je podľa jeho názoru protizákonný.  

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, predniesol pozmeňujúci návrh pána poslanca Šula 

k bodu: VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré 

vznikli na území mesta Čadca. Pozmeňujúci návrh je nasledovný: Mesto Čadca ustanovuje 

poplatok na osobu a kalendárny deň sadzbou poplatku 0,0272 eur/l pre poplatníkov uvedených 

v § 77 ods. 2 písm. a zákona č. 582/2004 Zb. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

KO a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov, ďalej zákona č. 582/2004 Z. z. 

(poslancami neschválené).  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána 

poslanca Šula (poslancami neschválené), následne dal hlasovať o predloženom materiáli, ktorý 

bol predložený na rokovanie MZ.  

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

89/2016 

 

 

K bodu 5)  

VZN Mesta Čadca č. 4/2016 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani 

za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2017  
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 

 

Ing. František Prívara, poslanec MZ, predložil pozmeňujúci návrh.  

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že sa plne stotožňuje s návrhom pána 

zástupcu Ing. Prívaru, a tak, ako uviedol aj Ing. Prívara, Kysucká nemocnica poskytuje 

kvalitnú zdravotnú starostlivosť v našom regióne a ušetrené finančné prostriedky môže 

investovať do svojej modernizácie, nákupu nových prístrojov a poskytovať lepšiu zdravotnú 

starostlivosť. Požiadal o podporu návrhu pána poslanca Prívaru.   

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, sa plne stotožnil s názormi jeho predrečníkov, 

Uviedol, že aj keď Kysucká nemocnica patrí pod VÚC Žilina, touto formou jej môžeme pomôcť. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, informoval, že dlh nemocnice voči Mestu 

Čadca bol viac ako 140 000 eur. Po dlhých rokovaniach sme si dohodli splátkový kalendár 

a v priebehu tohto roka znížili svoj dlh na 9 500 eur. Pán riaditeľ nemocnice sľúbil vyrovnanie 

tohto dlhu do konca roku. Ďalej dodal, že Kysucká nemocnica zobrala pod seba bufety, 

lekárne, čo je komerčné. Avšak sídlia tam lekári, podnikateľské subjekty, ktoré nemocnici 

platia, napríklad dialýza. Na VÚC Žilina budeme ako poslanci bojovať za to, aby Kysucká 

nemocnica mala takisto dialýzu. V areáli nemocnice sa nachádza budova, ktorá ponúka 
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lekárske služby a jej majiteľ platí 100% dane z nehnuteľností. Išlo nám o spravodlivosť, aby 

nám vyčlenili komerčné a nekomerčné veci, keďže to nedokázali v priebehu minulých rokov, tak 

sme to chceli uviesť na správnu mieru. Preberali sme to aj na VÚC Žilina a dohodli sme sa aj 

na iných podporných veciach, ktoré môže VÚC Žilina urobiť pre rozvoj Mesta Čadca. Za päť 

rokov sme Kysuckej nemocnici dali na týchto úľavách viac ako 240 000 eur. Možno, keby 

museli platiť 100% dane z nehnuteľnosti a tieto finančné prostriedky by sme zaviazali na 

zakúpenie nových prístrojov, boli by sme na to hrdí. Avšak, keďže koncepcia ozdravovania 

Kysuckej nemocnice ide dobrým smerom, nemá problém, aby sme o tom rokovali a prijali 

návrh, ktorý tu vznikol.  

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, predniesol pozmeňujúci návrh pána poslanca Prívaru 

k bodu: VZN Mesta Čadca č. 4/2016 o dani z nehnuteľnosti. Pozmeňujúci návrh je nasledovný: 

Navrhuje vo VZN ponechať zníženie dane z nehnuteľnosti o 90% zdravotníckemu zariadeniu 

Kysucká nemocnica Čadca (poslancami schválené).   

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

90/2016 

 

 

K bodu 6) 

Zverenie majetku Mesta Čadca do správy rozpočtovej, resp. príspevkovej organizácie Mesta 

Čadca – ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ J. A. Komenského, KIC 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 6 zápisnice. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

91/2016 

 

 

K bodu 7) 

Informatívna správa o vykonanej III. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2016     
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 7 zápisnice. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

92/2016 

 

 

K bodu 8) 

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

a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca za školský rok 2015/2016 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

93/2016 
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K bodu 9) 

Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta v správe          

príspevkovej organizácie Dombyt Čadca 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 9 zápisnice. 

 

Mgr. Miroslava Mináriková, poslankyňa MZ, sa dotazovala, či florbalový klub CVČ 

zostáva na Kukučínovej ulici, nakoľko je to uvedené v materiáli.  

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, informoval, že je to len o pridelení priestoru na 

športoviská, jedná sa o naše dve športové haly.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca informoval, že komisia školstva v spolupráci 

s našou príspevkovou organizáciou Dombyt Čadca sa dohodli na využívaní našich športových 

hál.  

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ uviedol, že ide o technický problém, nakoľko 

v materiáli je uvedená adresa Kukučínová ulica, avšak CVČ Čadca je už presťahované na ulicu 

Komenského.   

Mgr. Miroslava Mináriková, poslankyňa MZ sa informovala, kto bude sídliť v budove 

bývalého CVČ Čadca, pretože sa jej do uší dostávajú rôzne informácie. Uviedla, že už 10 rokov 

bojujú o  denného centrum seniorov a nemôžu sa dopracovať k budove.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, informoval, že v spolupráci s inými 

organizáciami predložíme návrh na využitie uvedenej budovy, ako aj ostatných budov. Uviedol, 

že hneď ako si zmenia svoj štatút, zmenia si aj svoju adresu. Momentálne je všetko majetkom 

Mesta Čadca.   

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, informoval, že kluby v Meste Čadca majú 

bezplatné športoviská. Uvedený materiál je časovým harmonogramom, kedy môžu jednotlivé 

športové kluby  športovať v halách, aby v tom nebol chaos, avšak športové kluby okrem týchto 

dvoch hál využívajú aj iné telocvične alebo športové zariadenia.  

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

94/2016 
 

 

K bodu 10) 

Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta v správe  

príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb Čadca 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

95/2016 
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K bodu 11) 

Zmena uznesenia č. 125/2015 zo dňa 17.12.2015 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 11 zápisnice. 

 

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, predložil pozmeňujúci návrh.   

 

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, predniesol pozmeňujúci návrh pána poslanca 

Pohančeníka k bodu: Zmena uznesenia č. 125/2005 zo dňa 17.12.2015.                   

Pozmeňujúci návrh je nasledovný:  

 

A/ Prerokovalo 
1/  Stanovenie ceny za prenájom kancelárskych priestorov v budove so súp. č. 1941       

     s účinnosťou od 1.1.2017 na 15 eur/m²/rok.  

2/  Stanovenie ceny za prenájom spoločných priestorov so súp. č. 1941 s účinnosťou od     

    1.1.2017 na 10 eur/m²/rok.  

3/  Stanovenie ceny za prenájom skladových priestorov v budove so súp. č. 1941 s účinnosťou      

    od 1.1.2017 na 8 eur/m²/rok.  

 

 

B/ Schvaľuje: 
a) zrušenie uznesenia č. 125/2015 zo dňa 17.12.2015 

 

b) s účinnosťou od 1.1.2017 

    1/ Cena za prenájom kancelárskych priestorov v budove so súp. č. 1941: 15 eur/m²/rok.  

    2/ Cena za prenájom spoločných priestorov v budove so súp. č. 1941: 10 eur/m²/rok. 

    3/ Cena za prenájom skladovacích priestorov v budove so súp. č. 1941:  8 eur/m²/rok. 

 

 (Poslancami odsúhlasené) 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

96/2016 

 

 

K bodu 12) 

Správa o výsledkoch kontroly 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 12 zápisnice. 

 

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ informoval, že k predloženej správe nemá žiadne 

pripomienky. Vyzdvihol zníženie celkovej sumy dlhu v období od 1.1.2016 do 30.9.2016 o sumu 

439 732 eur. Myslí si, že spomínaný údaj hovorí za všetko a Mesto Čadca robí všetko preto, 

aby sa jeho ekonomika vylepšila.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

97/2016 
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K bodu 13) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

 

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

 

 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca informoval, že v rámci tohto bodu sťahuje 

materiál číslo 2.   

 

Materiál č. 1 

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

rozvoja mesta a služieb informoval o materiáli číslo jedna.  

  JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, sa informoval, či je tu použitý znalecký posudok (ZP) 

z roku 2010. 

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

rozvoja mesta a služieb, informoval, že je to pravda.  

  JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ informoval, že v tom prípade je proti tomu, aby to bolo 

takto schválené. Uviedol, že v roku 2016 nemôžeme používať znalecké posudky z roku 2010. 

Ceny nehnuteľností sú živé, či už v prospech alebo neprospech kupujúceho alebo nás, ako 

predávajúcich. Ďalej uviedol, že pán Ing. Ščury je sám znalec a nepísaným pravidlom je, že ZP 

sa používa v danom roku a nie 6 rokov starý. Myslí si, že je to dosť závažná chyba a keď 

v komisií schvaľujú za cenu ZP tak s tým, že sa vyhotoví nový ZP. Navrhol materiál č. 1 a č. 3 

stiahnuť z rokovania MZ. Materiál č. 1 je na periférií mesta a materiál č. 3 je v centre mesta a  

rozdiel v cene je 30 eur/m².  V centra mesta je lacnejší, ako na periférii mesta a takéto veci by 

sa nemali stávať.  

     JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, vyjadril súhlas s názorom pána poslanca 

Pajera, že ceny nehnuteľností sú živé, avšak my tu nemáme hájiť záujmy kupujúcich ale záujmy 

mesta a dobre vieme, že znalecké posudky v tomto prípade majú len odporúčací charakter a nie 

je to podmienkou zo zákona, ani z iného všeobecného právneho predpisu, aby sme znalecké 

posudky museli robiť. V tomto prípade prichádza do úvahy iba to, či suma 85,65 eur za m² je 

pre mesto prijateľná cena alebo nie. Uviedol, že táto cena je pre mesto výborná a bude 

hlasovať za. Lepšiu cenu zo žiadneho ZP nezískame, zbytočne by sme celý proces odpredaja 

predražili.  

  Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, informoval, že ktorýkoľvek poslanec má právo  

navrhnúť nižšiu alebo vyššiu cenu, aj keď máme k dispozícií ZP. Uviedol, že nakoľko to prešlo 

na komisii, myslel si, že sa dohodla aj cenu pozemku.  

  František Kučák, poslanec MZ, informoval, že cenový rozdiel v materiáli je zvláštny. 

Obidva posudky sú z roku 2010, 2011 a táto cena sa mu zdá pre mesto výhodná. Otázny je skôr 

materiál, týkajúci pozemku pri OC Ronex, ktorý je z toho istého roku. A ZP určuje cenu 50 

eur/m² a tu na okraji bol určený na 85,65 eur/m². O to viac ho zaujalo, že v materiáli je 

uvedený dôvod hodný osobitného zreteľa – vytvorenie nových pracovných miest. V materiáli sa 

žiadateľ k tomu nevyjadruje a my ho po odpredaji k tomu ani nezaväzujeme. V tom prípade 

potom môžeme všade udávať dôvod hodný osobitného zreteľa.  

  Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, že na mieste sa bol osobne pozrieť. 

Majiteľ to tam kúpil, zveľadil a odišiel z iných obcí, miest a vytvoril tam firmu, ktorá 

zamestnáva stovky ľudí po celej Európe. Myslí si, že je to veľká čiastka pre Mesto Čadca.  

  Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ informoval, že sa stotožňuje s názorom pána poslanca 

Kučáka, avšak pokiaľ tam je osobitný zreteľ a nevidí ho ten, kto o to žiada, nevie, či je to 

nadpráca mesta a mesto hľadá osobitné zretele. Nemusíme to označiť ako osobitný zreteľ, ale 

argumenty na odpredaj by mali zaznieť v žiadosti žiadateľa. Ak tam osobitný zreteľ nevidel 
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záujemca o pozemok, nevie, prečo by sme ho tam mali vidieť my. Záujemca nám to mohol prísť 

osobne odprezentovať.  Vždy tu zaznelo, že sa má robiť podľa aktuálnych znaleckých posudkov. 

Znalecké posudky, o ktorých sa diskutuje na komisii a sa má za to, že sa majú dať vypracovať 

nové a ak sú vypracované, položia sa na stôl a hovorí sa, za akú cenu. Určite pán vedúci Ing. 

Ščury vie, že na komisii sa veľmi živo diskutuje ohľadom určovania a výšky cien. Nepamätá si, 

že by v takomto prípade videl 6-ročný znalecký posudok a že by sa odpredával za takúto sumu. 

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

rozvoja mesta a služieb informoval, že komisia schválila odpredaj po tom, ako sa tam boli 

fyzicky pozrieť. Dohodli sa, za akých podmienok uskutočnia odpredaj a že sa odčlenia tie časti, 

ktoré musia ostať ako verejné priestranstvo, aby sa nestalo, že zabránime  prístup 

k nehnuteľnostiam, alebo si tzv. odpílime konár sami pod sebou. Hranicu sme starostlivo určili, 

odčlenili sme GP tak, ako komisia odporučila. Cenu sme určovali spôsobom, že  v minulosti tu 

bol vypracovaný znalecký posudok takýmto znalcom, v takejto hodnote a cena je  v zázname 

uvedená a schválená. Uviedol, že čo sa týka ZP má pravdu pán poslanec Pajer  

a aj pán poslanec Šulo. Ceny nehnuteľností sa menia v reálnom čase aj v kontaktných 

lokalitách. Určite to  vnímajú všetci a nielen tí, ktorí robia znalecké posudky a výraznejším 

spôsobom sa menia u stavieb, ktoré starnú alebo sa mení ich stavebno-technický stav a teda aj 

hodnota. Pri pozemkoch je to o niečom inom. Trúfa si povedať, že v tejto lokalite nič radikálne 

nevstúpilo, ako napr. neprispôsobiví občania, alebo že sme tam vybudovali alebo zhodnotili 

niečo, čo by malo pozitívny vplyv na tento pozemok. Nič také tam od roku 2010 nenastalo. 

Stotožnil sa s názorom pána poslanca Strapáča, že ak tam urobíme nový ZP, tak nová cena 

bude diametrálne nižšia, pretože pozemok je zastavaný doslova stožiarom vzdušného vedenia 

22 kV vedenia. Celý pozemok je v ochrannom pásme a stožiar fyzicky obmedzuje jeho využitie. 

Sú tam podzemné vedenia, kanalizácie, vodovody, telekomunikácie, je celý zasieťovaný. 

Využiteľnosť pozemku je taká, že sa tam vybudujú maximálne dve až tri parkovacie miesta. 

Obáva sa, že ak sa bude robiť nový ZP hodnota pozemku bude oveľa nižšia ako je tá, o ktorú sa 

opreli v komisií a dali ju ako návrh na rokovanie na MR.  

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, informoval, že nikto nepovedal, že sú proti predaju. Sú 

proti spôsobu realizácie predaja, čo je proces predaja. Znalecký posudok sa môže  robiť 

rôznymi metódami a každá metóda nám vygeneruje inú sumu. Už tu vidíme príklad, že pozemok 

je v tej istej lokalite a rozdiel je 30 eur na m², čo nie je malá čiastka. Kde sa my, ako poslanci 

máme prikloniť. Robme to poctivo tak, ako sa to má, aby o tom neboli pochybnosti, odpredaj 

sme schválili. Netvrdia, že sú proti predaju, ale proces, ktorým sa tu  robí, sa mu zdá trochu 

amatérsky. Robme to tak, ako profesionáli. 

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, informoval, že na komisii to bolo predložené 

už viackrát, ide o obyčajnú „škarpu“ a ak urobíme nový ZP, pozemok nám vyjde za 15 eur/m². 

Súhlasili ste s tým, že ak to záujemca chce kúpiť za cenu v ZP z roku 2010,  ale poslanci môžu 

navrhnúť akúkoľvek inú cenu. Požiadal poslancov o ich návrh. V dobrej viere, že pri cene 

85,65 m² získajú 5 400 eur, avšak novým ZP ju znížite na 1 800 – 2000 eur. Mohli sme dať 

vypracovať nový ZP, za ktorý by sme museli zaplatiť a cena by nám klesla na tretinu. Uviedol, 

že materiál z rokovania MZ nestiahne, nakoľko už bol niekoľkokrát stiahnutý a už prešiel 

komisiou, MR a cena je výhodná pre Mesto Čadca. 

 František Kučák, poslanec MZ, sa ospravedlnil za to, že jeho príspevok vyznel akoby 

bol proti, aby sa to predalo. Hlasovať bude za, ale do budúcna, by v prípade osobitného zreteľa 

bolo dobré, to vždy rozpísať.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, informoval, že tam vznikli nové pracovné 

miesta. 
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Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

98/2016 

 

 

 

Materiál č. 3 

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

rozvoja mesta a služieb informoval o materiáli číslo tri.  

  JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ informoval, že k uvedenému materiálu predkladá 

pozmeňujúci materiál, kde by sa cena pozemku zosúladila s predošlým materiálom, tzn. z 50 

eur/m² na 85,65 eur /m². 

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

rozvoja mesta a služieb informoval, že ak predávame z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

cena uvedená v ZP by sa nemala podliezť.  

  Ing. Ľubomír Vojár, poslanec MZ, uviedol, že v centre Mesta Čadca je nedostatok 

parkovacích miest. Firma R.P.O. síce dala žiadosť, ale nedala návrh na jeho ďalšie využitie. 

Myslí si, že máme možnosť v budúcnosti kedykoľvek predať tieto parkovacie miesta 

a osemročná návratnosť investície je podľa neho dobrá s tým, že nám zostanú parkovacie 

miesta. Myslí si, že tento pozemok nie je pre nás nadbytočný. Bol sa tam osobne pozrieť ráno, 

cez deň a aj večer a na uvedenom pozemku stále stoja autá. Ak pozemok predáme, nevieme, či 

tam niekto niečo nepostaví, nedá rampu, neuzavrie, atď. A ak tam bude menší počet áut, tie 

autá sa presunú niekde inde. Myslí si, že pozemok nie je nadbytočný, nakoľko tam autá parkujú. 

Podľa neho by bol záujem o prenájom a či je to osem alebo desať rokov stále by nám ostala 

plocha aj pozemok do budúcna. Stále ide o to, že keď sa budeme zbavovať pozemkov na 

parkoviská v centre mesta, nevie, kde budú autá parkovať. Či sa budeme spoliehať na 

súkromníkov, že tam niečo vybudujú, a keď vidíme ako súkromníci stavajú, že chcú využiť každý 

cm², to znamená, že postavia polyfunkčnú budovu až po hranu a mesto nech sa stará, aby mali 

zákazníci kde parkovať. Myslí si, že nejde o prebytočný majetok mesta a bude hlasovať proti. 

Ostane nám pozemok, môžeme tam vybudovať parkovisko, môžeme to tam skrášliť, je to pri 

Kysuci, môžeme tam urobiť chodník, park, atď. Stále to bude v našich rukách. Avšak keď to 

predáme, už to nemôžeme ovplyvniť. Bude hlasovať proti aj keby bola cena za pozemok 

omnoho vyššia.  

  Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ informoval, že možno by bolo dobré vrátiť sa 

k problematike cenových máp mesta, ktoré kedysi navrhla pani poslankyňa Blendovská. 

Faktom je, že ZP, ktorý rozprával o bývalom pivovare je 85,65 eur/m² a ZP z roku 2010 je 

46,66 eur/m². Už upozorňoval na to, že niekedy sa stáva, že máme rovnaký pozemok a znalci to 

ohodnocujú s obrovským rozdielom. Ďalej uviedol, že ho zaskočilo, že tam bude vybudovaných 

15 parkovacích miest a keď si výmeru vydelil, vychádza nám to na 45 m² a cena jedného 

parkovacieho miesta, náklady na vybudovanie jedného parkovacieho miesta je 2 933 eur. Cena 

garáže v centre mesta sa pohybuje okolo 6 – 7 000 eur. Vytvárame parkovacie miesta za 

polovicu ceny garáže. Výhodnejšie je pre neho kúpiť si garáž, ako nechať si vybudovať 

parkovacie miesto.  

  Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca uviedol, že súhlasí so všetkým, čo tu bolo 

spomínané. „Iste si pamätáte, že tento pozemok sme už trikrát predali za tohto obdobia aj za 

iné obdobia a vždy sa to vrátilo“. Akceptuje akýkoľvek návrh, ktorý tu vznikne, a spomínané 

náklady nemôžeme takto brať, je v tom odvodnenie, odkanalizovanie, prístup k parkovacím 

miestam, olejové filtre, atď. 

 Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, predniesol pozmeňujúci návrh pána poslanca Pajera  

k materiálu č. 3 R.P.O., s. r. o., Námestie slobody 1016/6 Čadca - Kúpa, predaj a nájom 

nehnuteľností. Pozmeňujúci návrh je nasledovný: Odpredaj nehnuteľností pozemku – zvýšenie 
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ceny nehnuteľností pozemku KNC 335/1 a 336/1 z 50 eur/m² na 85,65 eur/m² v katastri územia 

Čadca (Poslancami neodsúhlasené). 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, dal následne hlasovať o predloženom 

materiáli, ktorý bol predložený na rokovanie MZ. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

99/2016 

 

 

 

Materiál č. 4 
Ing. František Ščury, vedúci oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, 

rozvoja mesta a služieb informoval o materiáli číslo štyri.  

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

100/2016 

 

 

 

Materiál č. 5 
Ing. František Ščury, vedúci oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, 

rozvoja mesta a služieb informoval o materiáli číslo päť.  

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

101/2016 
 

 

 

Materiál č. 6 
Ing. František Ščury, vedúci oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, 

rozvoja mesta a služieb informoval o materiáli číslo šesť. 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

102/2016 
 

 

 

Materiál č. 7 
Ing. František Ščury, vedúci oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, 

rozvoja mesta a služieb informoval, o materiáli číslo sedem. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

103/2016 
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Materiál č. 8 
Ing. František Ščury, vedúci oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, 

rozvoja mesta a služieb informoval, o materiáli číslo osem. 

Prítomných poslancov poprosil o úpravu návrhu na uznesenie, aby si opravili v časti C  

S c h v a ľ u j e – odpredaj nehnuteľnosti označiť ako odsek A, nájom nehnuteľností označený 

ako odsek a) preznačiť na odsek b) a v novooznačenom odseku b), aby vo vete v zmysle 

ustanovenia §9 odsek 9 písm. c) zákona o majetku obci ponechali len odsek 9 bez písmena c) 

a vypustiť časť vety „z dôvodu hodného osobitného zreteľa“.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

104/2016 

 

 

 

Materiál č. 9 
Ing. František Ščury, vedúci oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, 

rozvoja mesta a služieb informoval, o materiáli číslo deväť. 

Prítomných poslancov poprosil o úpravu návrhu na uznesenie v časti C  S c h v a ľ u j e  odsek 

b), aby vo vete „v zmysle ustanovenia §9 odsek 9 písm. c)“ vyškrtli a  vypustili časť vety 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa“ a v odseku a) len matematicky naznačili celkovú sumu“  

1734 x 35,0634 m²  = 60 800 eur.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

105/2016 

 

 

 

K bodu 14) 

Rôzne 
 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca uviedol, že dnes ráno sme boli svedkami, kedy 

MZ a Mesto Čadca navštívili občania zo susedných obcí a na jeho prekvapenie sa tu nikto 

nezastal Mesta Čadca. Keď s nimi rokoval, opýtal sa ich, prečo nemajú na svojom území 

betonárku, ktorú tam mali mať v dvoch lokalitách. Uviedli, že to oni zabojovali, aby bola v 

katastri Čadca, aby bola u pána Kondeka. Opýtal sa ich, prečo máme my a naši poslanci 

bojovať za Svrčinovec. Cez Vianoce bolo na neho podané trestné oznámenie a chodil platiť 

pokuty aj za tých ľudí, ktorí boli predvolávaní. Cez Vianoce chodil do Bratislavy a žiadal túto 

firmu, aby od toho odstúpila.  

Dnes na zasadnutí MZ sme  nevypočuli väčšinu ľudí, ktorí sú za zmenu ÚP. Nechce, aby sa 

robila škoda, a preto navrhol riešenie pánovi Belešovi. Ako poslanec VÚC Žilina sľuboval za 

ŽSK, a práve preto sa k tomu takto postavil a prijal ich. Nikto neuviedol, že v našom katastri 

odstránením tohto trasovania získame ďalších 40 ha lesa. Čo je tu záujem rybárskych, 

poľovníckych združení atď. a to, že stratia revír, atď. Dovoľujú si prísť a zmeniť bod – Zmena 

a doplnok č. 5 ÚP, ktorý s tým nesúvisí. Ide o veľmi závažnú vec a jeho povinnosťou, ako 

poslanca VÚC Žilina, je hájiť záujmy občanov Kysúc. Dohodli sme si postup s dotknutými 

ľuďmi, a práve preto sa pán Beleš vyjadril, že cíti podporu. Vy všetci, ako poslanci MZ ste 

prevzali osvedčenie o zvolení a dali ste sľub Mestu Čadca.  

Ďalej informoval, že veľmi sa mu páčila aj rozprava okolo ZP z roku 2010, a to, že poslanci 

môžu navrhnúť cenu tak, aby to bolo v záujme mesta. Bude odmietať porušovanie zákona 

a každý druhy návrh bol protizákonný.     
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Pred dvoma týždňami ho jedna  partia vyhlásila za mŕtveho, našťastie mal zapnutý mobil 

a jeho rodina bola doma a  nemuseli znášať rôzne telefonáty. Radovali sa, že dostal ťažký 

infarkt a zomrel minulý pondelok ráno o 7:30 hod. Uviedol, že takéto praktiky sa tu nerobili 

nikdy. S pánom poslancom Vraželom mali vážne výhrady, ale nikdy nešli proti sebe, ohľadne 

rodiny, detí a blízkych. Za šesť rokov sa im podarilo utíšiť mienku v Čadci. Nedovolí, aby tu 

niekto prišiel a po šiestich rokoch začal robiť neporiadok, aby sme sa tu rozvadili. S každým si 

rád sadne, preberie veci, ktoré potrebuje.  

Uznal, že každý robí chyby, avšak nie v zlej viere. Od teraz bude všetko rovné. Uviedol, že je 

škoda, že nás tu dnes nie je viac a nie sú tu ľudia, na ktorých sa tešil a rád by im to vysvetlil. Je 

zvláštne, že väčšina stavebníkov, ktorá bola za podporu ÚP nepovedala nič.  

Poďakoval sa prítomným poslancom za dnešné rokovanie MZ, uviedol, že má rád kritiku, 

príjme ju, ale klamstvo nenávidí.  

Prítomných poslancov pozval na kultúrno-spoločenské akcie, ktoré sa konajú počas novembra, 

decembra a januára a ktoré organizuje Mesto Čadca. Uviedol, že Čadca sa nemá za čo hanbiť, 

čo sa týka týchto akcií a mnohé mestá nám ich závidia.  

Nedajme si to vziať hádkami a zbytočným osočovaním, radšej sa stretnime a porozprávajme sa 

o tom.  

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ informoval, že mu telefonovali občania zo sídliska II., 

ktorí mu uviedli, že v bytovke oproti Bielemu domu sú nasťahovaní cigáni. Osobne sa pýtal 

pána poslanca Duraja, ktorý tam býva a uviedol mu, že sú tam nekonečné problémy. Nevie, 

odkiaľ sa tam vzali. Uviedli mu, že opití cigáni tam rozbíjajú okná, kradnú, zmizli bicykle 

a kočiar. Ľudia sa večer obávajú vyjsť von. Párkrát tam zasahovali aj mestskí policajti. 

Dotazoval sa, či o tom vie vedenie mesta. Ďalej uviedol, že obyvatelia Kýčerky ho oslovili 

s návrhom na opravu schodov smerom z  Dukelských hrdinov na Kýčerku, nakoľko sa postupne 

rozsypávajú a cez zimu sa nebudú dať poriadne udržiavať a  mohlo by dôjsť k zraneniu. To isté 

sa týka aj Žarca, pri bloku 36. Ďalej sa informoval, že ako zástupca záhradkárskej osady , 

ktorým bola schválená dotácia na svoju činnosť, dodnes túto dotáciu nedostali. Dodal, že do 

15.12.2016 musí byť vyúčtovaná a nevie, ako to má urobiť. Dal by aj svoje peniaze, ale nebudú 

mu potom sedieť účtenky. Požiadal, aby uvedené peniaze dostali, čo najskôr.  

Ing. František Prívara, poslanec MZ uviedol, že vieme, o ktoré schody ide, avšak 

oprava v tomto období by bola už problematická.  

Ing. Peter Lariš, riaditeľ Mestského podniku Čadca informoval, ohľadne spomínaných 

schodov, že o uvedenom probléme vieme a potreba rekonštrukcie  sa netýka iba týchto schodov 

na území nášho mesta. V minulom období kompletne zrekonštruovali viacero schodov, bude sa 

v tom pokračovať, avšak nedá sa urobiť všetko naraz. Schody smerom  z I/11 smerom  

k TI-Hanilu sú takisto v dezolátnom stave, bude ich treba takisto zrekonštruovať. 

V budúcoročnom rozpočte s tým bude treba počítať a vyčleniť na to peniaze.  

Kpt. Peter Bulej – zástupca MsP Čadca ohľadne situácie na sídlisku II. informoval, že 

o uvedenom probléme vedia a prevažne ide o cigánov, ktorí boli vysťahovaní z Moyzesovej 

ulice. Nevie, či sú tam na návšteve, alebo tam bývajú. Treba to preveriť a doriešiť s vlastníkmi 

bytov a majiteľom bytovky.    

Ing. František Prívara, poslanec MZ uviedol, že sa obrátime na vlastníkov bytov 

a majiteľa bytovky a zistíme, aký je momentálny stav.  

Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca, ohľadne dotácie pre záhradkárov 

uviedla, že riešime prechodný nedostatok finančných prostriedkov, nakoľko sme zaťažení 

koncersioniárskou zmluvou a ďalšími zmluvnými dokumentmi, ktoré musíme splácať. V rámci 

VZN Mesta Čadca existuje ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že pokiaľ mesto nemá dostatok 

finančných prostriedkov na zabezpečenie svojich samosprávnych funkcií a svojich zmluvných 

povinností, tak neposkytuje tieto finančné prostriedky, aj keď boli schválené v MZ.  
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Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ informoval, že sa na neho obrátili obyvatelia sídliska 

Kýčerka. Už viackrát za tieto posledné dva roky žiadal, aby mesto zabezpečilo osvetlenie 

veľkého parkovisko nad kostolom, vedľa Chalupkovej ulice, kde denne parkuje 100 áut. Viacerí 

sa bili za vybudovanie obchodného domu. Dve lampy, dva roky. Pôvodne pred rekonštrukciou 

tam tieto lampy boli a ľudia sa už dva roky domáhajú osadenia tejto lampy. Myslí si, že pri tých 

fakturovaných sumách, ktoré sa uhrádzajú firme ENGIE Services a. s. by to nemal byť problém. 

Uviedol, že ide o zanedbateľnú sumu, kedy za 1 000 eur tam vieme dať dva reflektory a bolo by 

osvetlené veľké parkovisko. Myslí si, že ľudia si to zaslúžia. Ďalej uviedol, že pri rekonštrukcií 

teplovodov na Kýčerke, nad ZŠ Komenského bol zničený chodník od kostola ku bloku 13, ktorý 

sa vybudoval pred dvoma rokmi, je to v dezolátnom stave. Poprosil stavebný úrad, aby vyzval 

toho, kto rekonštruoval teplovody a uviedli by to do pôvodného stavu. Chodia tadiaľ stovky ľudí 

a je to v dezolátnom stave. Ďalej uviedol, že je veľmi milo prekvapený, že táto firma dala do 

pôvodného stavu mestskú zeleň, aspoň v tej časti, kde býva on. Je to nezvyk, ešte sme to nezažili 

a možno by bolo dobré, keby tam vysadili ešte trávu. Dotazoval sa na výmenníkovú stanicu na 

Chalupkovej ulici a na to, že tam momentálne prebieha aktívna stavebná činnosť. Informoval 

sa, či sme vlastníkom výmenníkovej stanice.  

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

rozvoja mesta a služieb informoval, že Mesto Čadca nebolo vlastníkom.  Uviedol, že MTS a. s., 

ako vlastník budovy požiadala, o vydanie stavebného povolenia na prestavbu tohto objektu 

výmenníkovej stanice, keďže už vo veľkej časti tohto objektu prestala slúžiť a nemajú potrebu 

ho využívať v celosti. Elektrická časť energoblokov pri modernizácii energetiky je postupne 

vysťahovaná z týchto energoblokov. Rovnako sa to deje aj na teplárenskej časti budovy. 

Požiadali o prestavbu týchto priestorov na predajné účely, na predajňu potravín. Ohľadne 

poškodenia chodníka na Kýčerke uviedol, že o uvedenej situácií vieme, prebehlo kolaudačné 

konanie, nedostatky sa zaznamenali a dvoma rozhodnutiami máme možnosť riešiť tieto veci – 

rozkopávkové povolenie, cestou správneho orgánu aj povolenie stavebného úradu sú inštitúty, 

ktorými môžeme zhotoviteľa diela, investora, dotlačiť k tomu, aby veci dali do poriadku. Je rád, 

že reakcia po všetkých nepokojoch, kedy sa diala stavebná činnosť je takáto. Vedeli, že to tak 

bude a aj bolo, aj keď sa robili tepelné okruhy na Žarci a v Martinkovom potoku. Investora sme 

zaviazali, aby sa vrátili znova na spomínané územie na jar a veci podopĺňajú, zatrávnia trávnik 

a veci sa dajú do poriadku, aj z hľadiska spevnenej plochy.  

 Mária Badurová, poslankyňa MZ, doplnila návrh pána poslanca Šula a uviedla, že by 

bolo dobré, v rámci osvetlenia veľkého parkoviska na Kýčerke pridať aj osvetlenie schodov ku 

kostolu a takisto keď sa napájame z kostola na cestu spod Komenského ulice smerom na 

parkovisko. Ďalej reagovala na spomínanú výmenníkovú stanicu, pretože sa len vo štvrtok 

dozvedela, čo sa tam bude diať. Ľudia sa u nej často dotazujú a častokrát je bezmocná a nevie 

odpovedať. V piatok ju oslovili ďalší ľudia s tým, že klame, že uvedený pozemok sme predali, 

atď. Následne zavolala pánovi Poláčkovi, vydiskutovali si to, avšak šíria sa reči, že práve 

mesto to predala pánovi Poláčkovi a pán Poláček to predal COOP Jednote. Na druhej strane je 

veľmi rada, že tam bude obchod.  

Mgr. Marcel Šulo poslanec MZ, sa dotazoval na verejné osvetlenie, ktoré je podľa neho 

nekonečný problém a budeme sa s ním stretávať ešte ďalších 17 rokov. Uviedol, že ľudia sa 

dotazujú na to, že v koncesnej zmluve firma Cofely a. s., dnes ENGIE Services a. s., mala 

zakotvené zmluvné pokuty, ktoré sa zo strany mesta môžu vymáhať v prípade, že sa neodstránia 

poruchy na verejnom osvetlení v určitej časovej lehote. Avšak, zjavne niektoré ulice a časti 

mesta nesvietia dlhodobo, nehovoríme tu o týždni, ale o mesiacoch a vnímame to asi všetci. 

Niektorých dokumentov z mesta sa nemôže dočkať asi rok a do zápisnice prosil uviesť, že 

v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. skrátene o slobode informácií žiada, aby mu v zákonnej 

podobe bola doručená informácia, či Mesto Čadca odo dňa odovzdania diela mestu, tzn. 

kolaudácie k dnešnému dňu vyrubila zmluvnú sankciu spoločnosti Cofely, a. s., resp. Engie 
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Services, a.s. Má za to, že aj toto by mohol byť výrazný zdroj financovania aktivít v meste, 

 možno by sa tak našli finančné prostriedky pre občianske združenia, spolky, atď. Upozornil na 

osemdňovú lehotu.  

Ing. František Prívara, poslanec MZ uviedol, že pán poslanec Šulo vie o verejnom 

osvetlení možno viac ako oni všetci dokopy, pretože bol pri zadávaní tejto akcie a určite dobre 

vie, že z koncesnej zmluvy nevyplýva bývalej firme Cofely, a.s. dnes ENGIE Services, a. s. robiť 

údržbu na veciach, ktoré nerekonštruovali. Pokiaľ nedáme objednávku, tak táto firma 

nezodpovedá za výpadok verejného osvetlenia v určitej časti. Pri zadávaní bola zle nastavená 

koncesná zmluva, čo už dnes všetci vieme a postupne, ako nám to dovoľujú finančné 

prostriedky, spúšťame rekonštrukciu častí, ktoré neboli rekonštruované, a čo sa týka svietidiel 

dodal, že nie je možné, aby sa znížil počet svietidiel. Pokiaľ tam spomínané svetlá boli pred 

rekonštrukciou, budú tam dodané naspäť. Robila sa výmena len existujúcich svietidiel. Uviedol, 

že na tie, ktoré sa rekonštruovali, máme nárok na opravu, avšak na tie, ktoré neboli 

rekonštruované, nie.  Ale tie, ktoré spomínal pán poslanec Šulo, nemáme nárok, lebo to nebolo 

zakomponované do Koncesnej zmluvy a do požiadaviek mesta.  

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ uviedol, že sa nestotožňuje s tým, čo uviedol pán 

poslanec Prívara a upozornil na koncesnú zmluvu na článok číslo 8 Zmluvné pokuty:“ 

Obstarávateľ, tzn. Mesto Čadca má právo uplatniť voči koncesionárovi zmluvnú pokutu, vo 

výške 10 eur za každých začatých 24 hodín omeškania so splnením jeho povinností, podľa tejto 

zmluvy za každý poruchový stav.“ Myslí si, že má, avšak je to na vás a je tam 8-dňová zákonná 

lehota a on aj mnoho obyvateľov mesta sa teší na odpoveď.  

JUDr. Ing. Jozef Vražel poslanec MZ uviedol, že nemôže vyjsť z úžasu, čo sa týka 

verejného osvetlenia, pretože mimoriadne vystupoval ku koncesnej zmluve a dnes tu počúva, že 

niektorí z vás nevedia, že koncesná zmluva bola zlá. Všetci viete, že bola zlá, pretože to povedal 

a všetkých upozornil na to, že verejné osvetlenie vtiahne mesto do takých problémov, v akých sú 

dnes mestá v nútenej správe.  Napríklad dnes sme rokovali o nejakých materiáloch, ktoré tu 

boli a neboli. Pamätáte si koľkokrát žiadal prílohy z koncesnej zmluvy, aby boli predložené. 

Hlasovali sme o niečom, on teda nie, a tí, ktorí zahlasovali za verejné osvetlenie, čo tu naozaj 

nebolo. Jeho právny názor je jasný, aj právny názor niektorých ľudí z fakulty, na ktorej pôsobí, 

že zmluva je nezákonná. A ak mesto nebude robiť kroky voči týmto jednotlivým veciam, ktoré sa 

realizujú, mesto vtiahne do vážnych problémov a odpovede nájdete v jeho vystúpení spred 

dvoch rokoch a dvoch mesiacoch.  

Ing. František Prívara, poslanec MZ, uviedol, že doplnok č. 1 výrazne vylepšil koncesnú 

zmluvu a môže to potvrdiť aj pán poslanec Drobil s tým, že všetky veci sa tam nedotiahli. Je 

jasné, že ak sa niečo robí, urobí sa aj chyba. Na druhej strane musí uviesť, že verejné 

osvetlenia a svietenie mesta je na diametrálnej lepšej úrovni, ako bolo to pôvodné. Možno, že 

by sme už teraz nesvietili vôbec v niektorých uliciach, ale tým nechce ospravedlňovať seba 

alebo firmu Cofely a. s,. ale pri zadávaní podkladov nebolo všetko domyslené tak, ako by to 

malo byť.  
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K bodu 15) 

Záver  
 

Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Ing. František Prívara, zástupca 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

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

             

 

 

  

 

 

 

   

     Marián Kubala                       MUDr. Anna Korduliaková 
       I. overovateľ                        II. overovateľ 
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