
 

Z á p i s n i c a

zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 24. mája 2018 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca

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

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

Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

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

Ing. Milan Gura - primátor mesta Čadca

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

JUDr. Jozef Pajer - poslanec MZ

Mgr. Jaroslav Klus - poslanec MZ

Mgr. Martin Klimek - poslanec MZ

Vladimír Malík - poslanec MZ

Ing. Ján Drobil - poslanec MZ

Ing. Rudolf Cyprich - poslanec MZ

JUDr. Peter Strapáč, PhD. - poslanec MZ

Ing. Ľubomír Vojár, PhD. - poslanec MZ

Marián Kubala - poslanec MZ

Mgr. Miroslava Mináriková - poslankyňa MZ

Mária Badurová - poslankyňa  MZ

JUDr. Ján Klučka - hlavný kontrolór mesta Čadca

Ing. Jaroslav Hacek - prednosta MsÚ Čadca 

Ing. František Ščury - vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a 

  dopravy MsÚ Čadca 

Mgr. Zuzana Macurová - asistentka prednostu MsÚ Čadca                                      
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Ing. Emília Ďuranová - vedúca oddelenia životného prostredia a odpadového 
   hospodárstva MsÚ Čadca

Ing. Peter Lariš - riaditeľ MPS Čadca

Ján Kantorík - riaditeľ DOMBYT Čadca
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P r o g r a m :

(1)    Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba     
         návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa    
         zápisnice
(2)    Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2017
(3)    Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Čadca za rok 
         2017      
(4)     II. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2018
(5)    Návrh na I. zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na rok 2018
(6)    Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta v
         správe príspevkovej organizácie Dom  kultúry v Čadci
(7)    Všeobecne záväzné nariadenie  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s 
         drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čadca č. 2/2018
(8)    Stanovenie platu primátora Mesta Čadca
(9)    Valorizácia platu hlavného kontrolóra Mesta Čadca
(10)  Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca /stiahnuté z  
         rokovania MsZ/
(11)  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Čadci /stiahnuté z rokovania MsZ/
(12)  Štatút mesta Čadca
(13)  Správa o výsledkoch kontroly
(14)  Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností
(15)  Rôzne
(16)  Záver
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R o k o v a n i e

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

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

Za  overovateľov  zápisnice  navrhol:  MUDr.  Annu  Korduliakovú  a  PaedDr.  Danku
Jašurkovú, poslancov MZ Čadca.

Do  návrhovej  komisie  navrhol:  Ing.  Jána  Drobila  a  JUDr.  Petra  Strapáča,  PhD.,
poslancov MZ Čadca. 

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

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

Overovatelia: MUDr. Anna Korduliaková
PaedDr. Danka Jašurková

Návrhová komisia:  Ing. Ján Drobil 
                                               JUDr. Peter Strapáč, PhD. 

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

                                               JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ

Ing. Milan Gura, primátor mesta ospravedlnil z rokovania MZ: Mgr. Marcela Šula, 
Bc. Martina Vangela a Mgr. Janu Krkoškovú. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 32/2018
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K bodu 2)
Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2017

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

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ uviedol, že záverečný účet Mesta Čadca za rok 2017 je
obrazom ako Mesto Čadca  hospodárilo  v roku 2017, ako pracovalo a aké výsledky dosiahlo.
Celkové príjmy za rok 2017 boli viac ako 19 mil. 640 tis. eur a výdavky 18 mil. 728 tis. eur, čo
znamená, že mesto hospodárilo s prebytkom, s kladným hospodárskym výsledkom. Za odvedenú
prácu za rok  2017 sa v prvom rade  poďakoval  p. primátorovi, všetkým pracovníkom mesta a
všetkým  pracovníkom  príspevkových  organizácií  /DOMBYT,  Dom  kultúry,  MPS/.  Nakoľko
stanovisko audítora a hlavného kontrolóra je bez  výhrad,  tak aj  finančná komisia uvedený
záverečný účet za rok 2017 prejednala a odporúča  MsZ záverečný účet za rok 2017 schváliť. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 33/2018

K bodu 3)
Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Čadca za rok     2017      

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

Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca       
JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ uviedol, že do rozpravy sa prihlásil z dvoch dôvodov.

Uviedol,  že príspevková organizácia DOMBYT opäť  eviduje dlh na nájomných bytoch  vo
výške  112 tis.  eur.  Druhý bod je,  že  už dlhšiu dobu ho oslovuje  jedna pani,  ktorá býva v
nájomnom byte nášho mesta na Kýčerke. Jedná sa o p. Zuzanu Krenželovú. Je pravda, že v
nájomnom byte nájom neplatila, vytvoril sa jej tak dlh, ktorý však  chcela splácať. Tvrdila, že
chodila aj na MsÚ Čadca. Splátky jej boli stanovené v takej výške, že ona ako samoživiteľka s
deťmi, pričom  syn  ukončil až  teraz  vysokú školu, pretože  to finančné nezvládala, by splácať
dlh neutiahla.  Navrhovala menšie splátky, v čom jej nebolo vyhovené. Dlh  splatiť chcela, ale z
dôvodu  vysokých splátok ho nesplatila. Pristúpila  k vyhláseniu osobného bankrotu, ktorý jej
súd schválil. Mesto Čadca namiesto toho, aby  k tomuto problému pristúpilo ľudsky a splátky
znížilo, aby dlh od človeka, ktorý ho chcel splácať dostalo späť, podľa jeho názoru pristúpilo k
danej  veci  neľudsky.  Uvedená  pani  už  mestu nevráti  nič,  pretože  jej  bol  súdom schválený
osobný bankrot. Nasledovalo odpojenie od elektrickej energie. Pani Krenželová v byte býva,
nájom platí  a  od 9.  mesiaca r.  2017  nemá elektrickú energiu.   Pol  roka žije  v byte bez
elektriky, chce v danom byte žiť a chce ho platiť. Mesto sa k tomu stava tak, že jej nájomnú
zmluvu  nechce  dať.  Do  bankrotu  bola  poňatá  aj  pohľadávka,  ktorú  malo  mesto  voči  nej.
Apeloval na vedenie mesta a na p. Kantoríka, aby konečne k danému problému pristúpili ako
ľudia a pomohli tejto nešťastnej osobe, ktorá sa trápi možno  rok. Pol roka býva bez elektriky a
my sa k tomu staviame ako  v 17. stor., že nepotrebuje   elektriku, čo je v dnešnej dobe  základ,
aby  človek  normálne  žil.  Vyzval  p.  primátora  a  p.  riaditeľa  DOMBYT-u,  aby  vstúpili  do
rokovania s p. Krenželovou a tento problém vyriešili.  Vie, že  dva mesiace neplatila, ale p.
Krenželová  uviedla, že dlh doplatí.

JUDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  poslanec  MZ uviedol,  že  osobný bankrot  nie  je  možné
vyhlásiť, ak  ide o jedinú pohľadávku alebo záväzok. Táto páni musela mať omnoho väčšie
záväzky, pretože v opačnom prípade by osobný bankrot nebolo možné vyhlásiť.  Posudzuje sa
to cez Centrum právnej pomoci a následne to posudzuje  Okresný súd v Žiline. Podľa jeho
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názoru, aj keby p. Kantorík pristúpil na splátkový kalendár, tak by to viedlo k tomu, že ona by
osobný bankrot tak či tak vyhlásila a splátkový kalendár by sa stál len ,,zdrapom papiera,,
pretože v takomto prípade sa to ruší. Osobný bankrot  neznamená, že sa odpíšu všetky záväzky,
aj keď je predpoklad, že sa väčšia časť odpíše. Bude musieť niečo splatiť  a bude musieť byť v
nejakej ochrannej lehote, kde správca konkurznej podstaty bude dohliadať na to, aby si bežné
plnenia splácala. V prípade, že bežné plnenia nespláca, čo v tomto prípade  poslanec JUDr.
Jozef Pajer potvrdil, že nespláca ani bežné nájomné,  tak v takom prípade je možné podať
žalobu  pre  nepoctivý zámer,  že  sa  daná pani  chcela  nepoctivo  oddĺžiť,  pretože  v  takomto
prípade je zákonná podmienka, že svoje bežné záväzky si  plniť musí. V takomto prípade, ak by
p. Kantorík  alebo mesto chceli robiť zle,  môžu dať návrh na súd pre nepoctivý zámer, pretože
si neplatí ani nájomné  ako  poslanec  JUDr. Jozef Pajer povedal, potom čo už bol vyhlásený
konkurz.   
Nevie,  či  pani  má alebo  nemá dobrý  úmysel,  ale  vyhlasí  na  seba  osobný bankrot  a  ďalej
neplatí, čím sa v právnej rovine dopúšťa aj ďalšieho pochybenia, a tým pádom jej súd môže
osobný bankrot zrušiť, pretože má nepoctivý zámer. 
Uviedol, že na jednej strane povieme, že DOMBYT má dlh 112 tis. eur a na  druhej strane
chceme tolerovať, aby ľudia nájom neplatili, aby si neplnili svoje povinnosti a žili  ako v 21.
storočí. Potom sa všetci poskladajme a plaťme ľudom nájom, ale ako k tomu prídu rodiny v
bytoch na Okružnej ul. č. 148/9A, ktorí si riadne platia svoje nájomne a  sú dve-tri rodiny, ktorí
nájom  neplatia, čo spôsobí len anarchiu.

Vladimír Malík, poslanec MZ uviedol, že p. Krenželová oslovila   v jeseni minulého
roku aj jeho.  Taktiež sa za ňu prihováral u p. Kantoríka. Problém je v tom, že ako poslanci sa
jej snažia pomôcť,  vyvinú  nejakú aktivitu, dohodne sa niečo a o dva mesiace nájom neplatí.
Dodal, že splátkových kalendárov bolo niekoľko. Rieši sa to veľmi ťažko, keď oslovila jeho,
dohodol jej niečo, čo  neplnila a teraz oslovila poslanca JUDr.  Jozefa Pajera a zase neplatí. 

Ján Kantorík, riaditeľ DOMBYT-u Čadca uviedol, že sa už o tom spolu rozprávali a
rozprával sa aj s viacerými poslancami. Daná pani oslovila p. primátora, oslovila  všetkých. 
Uviedol, že boli ústretoví, spravili jej tri splátkové kalendáre ešte v počiatočnom štádiu, keď
mala dlh,   niečo podpísala a ďalej  nesplácala.  Uviedol,  že  aj  teraz vypratal byt, kde bola
dlžoba 7 tis. eur. Musia pristupiť k tomu, aby aj ostatní ľudia videli, že  robia úkony. Keď
vypratal 67 bytov, tak on je ten zlý. Dotazoval sa, ako to má vyriešiť, keď daná pani zase dva
mesiace neplatí. Ona porušuje zákon, ale on si ho nemôže dovoliť porušiť. Navrhol jej, aby si
našla menší byt. Nie je podmienkou, že musí bývať v nájomnom byte. Ak do budúcna bude
platiť, tak  jej musí stačiť jednoizbový byt. Má nadštandardný byt, ktorý nie je schopná splácať.

JUD. Jozef Pajer poslanec MZ uviedol, že to, čo povedal p. Kantorík je pravda, ale p.
Krenželovej  dlhy predtým nechal jej bývalý manžel. Takže potrestajme nešťastnú ženu, ktorá
ostala sama s deťmi, pretože  platiť chcela, len jej mohli dať nižšie mesačné splátky. Uviedol,
že p. Krenželová platila mesačne  aj keď pol roka nemala elektriku.  

Ján Kantorík, riaditeľ DOMBYT-u Čadca, to potvrdil. 
JUD. Jozef Pajer, poslanec MZ uviedol, že záujem platiť má, nie je to osoba, ktorá by

to dala bokom. Záujem má, tak len apeluje na to, aby k nej pristúpili ako normálni ľudia a keď
ju bývalý manžel potopil, aby sme ju nepotopili ešte viac my. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca uviedol, že menovaná pani ho navštívila cca 
5-krát. Mnohokrát telefonoval  o jej probléme s p. Kantoríkom. V prvom rada žiadala o byt,
ktorý  jej  pridelili.  Dotazoval  sa  jej,  či  bude  schopná  daný  byt  platiť,  načo  povedala,  že
samozrejme. Potom nastali problémy, pretože jej bola doručená prvá, druhá, tretia výzva, na
ktoré nereagovala. Prišla, až keď to bolo na súde.   V decembri p. Krenželová povedala, že má
dlh 1500 eur,  dal  jej  1000 eur  s tým, aby dlh zaplatila,  avšak asi   dlh nezaplatila,  nevie.
Uviedol, že on aj p. Kantorík jej povedali, aby skúsila mať menší byt.  Poznamenal, že má celú
komunikáciu,  už 2-3 ročnú.  Veľmi rád pomôže, ale on  jej už pomohol,  v decembri jej dal
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peniaze,  aby  dlh  vyplatila.  Dotazoval  sa  u  p.  riaditeľa,  či  tam  je  dlh,  načo  p.  Kantorík
odpovedal, že je.  Uviedol, že pevne verí, že sa s dotyčnou pani ešte stretnú. Poukázal na to, že
jej  splátky  znižujú na minimum, ale  ona ich aj tak neplatí,  tak to  musia  riešiť  ináč. Chce jej
pomôcť, pomohol jej osobne  ako Milan Gura aj ako primátor, tiež jej pomohol  p. riaditeľ
Kantorík  a  určite  aj  poslanci.  Zároveň  poukázal  na  to  čo  povedal  poslanec  JUDr.  Peter
Strapáč, PhD., a uviedol, aby sa teda zložili a dlh vyplatili, ale takýchto ľudí je viac. 
V závere uviedol, že dlh sa na DOMBYTe enormne znížil. Ideme dobrou cestou.  Pochválil 
vedenie DOMBYT-u, že sa snažia dlh znižovať. 

Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkovej organizácie Dom kultúry v Čadci 
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca  poďakoval  p. riaditeľke za dobre 

hospodárenie a za organizovanie kultúrnych podujatí, ktorých je mnoho.

Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkovej organizácie MPS Čadca 

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ  poďakoval  p. riaditeľovi za akcie, ktoré sa v priebehu 
roka 2017 zrealizovali a ktoré boli veľmi promptne a kvalitne riešené. Aj v mene občanov sa 
poďakoval za opravu chodníkov,  úpravu detských ihrísk a pod. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca  poďakoval p. riaditeľovi za dobre 
hospodárenie. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  
č. 34/2018

K bodu 4)
II. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2018

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ,  sa dotazoval na kontokorentný úver vo výške 200 tis.

eur. 
Mgr. Zuzana Macurová, asistentka prednostu MsÚ Čadca uviedla, že  sa jedná o úver,

ktorý schvaľujú každý rok a ktorý minulý rok ani nepoužili. 
JUDr.  Jozef  Pajer  poslanec  MZ  sa   dotazoval,  či  ho  nepotrebujeme.  Ak  ho

nepotrebujeme, tak načo ho ideme brať. Informoval sa, z akých dôvodov ideme brať  úver. 
Mgr.  Zuzana  Macurová,  asistentka  prednostu  MsÚ  Čadca  uviedla,  že  tento

kontokorentný úver bol schválený ešte 5 rokov dozadu. Úver schvaľujeme každý rok  dodatkom,
vždy  pri prvej alebo druhej zmene rozpočtu, keď zapájajú zostatky účtov. Daný úver berú z
dôvodov,  ak by nastal časový nesúlad medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu. Ako
príklad uviedla, že daňový úrad skrátil  podielové dane v mesiaci máj a  namiesto 800 tis. eur
sme dostali 400 tis. eur. Musia však   vyplatiť mzdy všetkým zamestnancom, všetkým školám a
príspevkovým organizáciám.   Keď peniaze  na účte  nemajú,  požičajú sa  z  kontokorentného
úveru a v nasledujúcom mesiaci, keď peniaze prídu sa vrátia. Ďalej uviedla, že kontokorentný
úver sa musí vrátiť najneskôr do konca roka. To je dôvod, načo kontokorentný úver potrebujú. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ uviedol, že zdravá firma úver neberie. 
Mgr. Zuzana Macurová, asistentka prednostu  MsÚ Čadca uviedla, že neberú úver. 
Ing. Ján Drobil, poslanec MZ poznamenal, že na finančnej komisii II. zmenu rozpočtu

Mesta  Čadca na  rok  2018  prejednali.  Prejednávali  otázku  kapitálových  príjmov,  ktoré  sú
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plánované vo výške 1 mil. 200 tis. eur. Boli ubezpečení a bolo to aj podložené dokladmi, že
kapitálové príjmy sú naplnené nie na 1 mil. 200 tis., ale dokonca na 2 mil. eur. V krátkej dobe
bude realizovaná verejná súťaž, aby sa tieto kapitálové príjmy naplnili. 
Je chvályhodné, že pôvodný rozpočet na rok 2018 bol vo výške 20 mil. 802 tis. eur a  teraz pri
II. zmene je 23 mil. 074 tis. eur, tzn., že tento rozpočet navyšujeme o  cca 3 mil. eur. Uviedol, že
keď začínali toto volebné obdobie, tak príjmy boli vo výške 13 mil. 900 tis. eur a teraz sú vo
výške 23 mil. 074 tis. eur, čo je o 9 mil. eur viac ako keď začínali. Stále ideme progresívne a
rozpočet  navyšujeme,  čo  je  výsledkom  dobrej  práce  mesta.  V  závere  uviedol,  že  finančná
komisia odporúča II. zmenu rozpočtu mesta Čadca na rok 2018 schváliť. 

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ uviedol, že na finančnej komisii mal námietku voči
položke 717001- úprava okolia  MsÚ, kde sa v II.  zmene rozpočtu  navyšuje suma o 50 %.
Poukázal na občanov, ktorí ho oslovili s tým, že sa v  niektorých novinách vyskytol článok o
tom, ako  poslanci neumožnili primátorovi riešiť pretrvávajúci problém, ohľadne poškodenia
plotu na cintoríne,  že to poslanci neodsúhlasili. Má za to, že čiastka, ktorá bola navrhnutá v
rozpočte je pre stavbárov  postačujúca  a v prípade, že ju nie je potrebné navýšiť o 50 tis. eur,
je toho názoru, že zmena rozpočtu je najvhodnejšia príležitosť, kedy môžeme urobiť nejakú
zmenu.  Navrhol,  aby  hlasovaním  50  tis.  eur  presunuli  z  úpravy  okolia  MsÚ  na  oplotenie
mestského  cintorína  v  Čadci,  pretože  on  osobne  proti  tomu   nebol  a  aby  sa  hlasovaním
ukázalo,  ktorý z poslancov  sa bránil  oploteniu a prenikaniu zveri  alebo poškodeniu okolia
cintorína u Krkošky. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca uviedol, že bude  ďalšia zmena rozpočtu, kde
sa   budú  riešiť  aj  kapitálové  príjmy.  V  prípade   naplnenia  kapitálových  výdavkov  budú
zahrnuté do III. zmeny rozpočtu aj ďalšie požiadavky poslancov, aby bol naplnený volebný
program. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  
č. 35/2018

K bodu 5)
Návrh na I. zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na rok 2018

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  
č. 36/2018
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K bodu 6)
Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatné užívanie/ majetku mesta Čadca v   správe 
príspevkovej organizácie Dom  kultúry v Čadci

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  
č. 37/2018

K bodu 7)
Všeobecne záväzného nariadenie  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s    drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Čadca č. 2/2018

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

JUDr.  Jozef  Pajer,  poslanec  MZ  poukázal  na  problém  občanov.  Poznamenal,  že
určujeme  objem  zbernej nádoby, podľa počtu obyvateľov v dome,  napr. 120 l. Občanovi,
ktorý  si chce  platiť 240 l nádobu to  neumožníme. Poukázal na vrecia s etiketou, ktoré si
občania môžu dokúpiť v prípade, ak  bude mať viac ako 120 l odpadu. Je toho názoru, že by
bolo vhodné, do ďalšieho VZN  zakomponovať ustanovenie,  ktoré by umožňovalo občanovi
poskytnúť väčšiu zbernú nádobu, keď si ju zaplatí. Uviedol, že v dome  môže bývať sám alebo
2 občania, ale vyprodukujú viac ako 120 l odpadu a  následne tak  vzniká problém, kde odpad
dávať. Môže si síce dokúpiť vrecia s etiketou, čo je chvályhodné, ale nie každý  bude   chodiť na
MsÚ  po vrecia.  Navrhol pri  ďalšej  úprave VZN zakomponovať ustanovenie,  že občania si
budú môcť priplatiť, aby mohli mať väčšiu zbernú nádobu. Ak to zákon umožňuje, aby takáto
možnosť bola. 

Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poslanec MZ sa dotazoval na cenu vreca. 
Ing.  Emília  Ďuranová,  vedúca  oddelenia  životného  prostredia  a  odpadového

hospodárstva MsÚ Čadca uviedla, že  je to cena vreca plus hodnota za zvoz a uskladnenie
odpadu.  Cena vreca je cca 2,80-3,0 eur s odvozom aj s zneškodnením. 

Ing.  Ľubomír  Vojár,  PhD.,  poslanec MZ je  toho názoru,  že  to  malo byť vo VZN o
poplatkoch,  pretože sa jedná  o komunálny odpad.  Ďalej uviedol, že v rodinných domoch si
niekto takto prikúpi vrece, na sídliskách  odpad vyložia ku kontajnerom a  MPS ho odvezie. Je
toho názoru,  že  mal  byť  množstvový zber  odpadu,  každé  stojisko by  malo byť  oplotené  a
zastrešené. Polopodzemnými kontajnermi prechádzame ešte  k väčšej anonymite. Následne to
robí problém pri separovanom zbere, že OZV nechce  preplácať všetky náklady. Nevieme tak
odhaliť pôvodcov odpadu, tzn., že v rodinnom dome si občan prikúpi vrece, ale v paneláku
nemusí, pretože odpad dajú ku kontajneru a MPS   ho pozbiera. 

Ing.  Emília  Ďuranová,  vedúca  oddelenia  životného  prostredia  a  odpadového
hospodárstva MsÚ Čadca uviedla, že množstvový zber museli zrušiť, pretože ak by si ľudia
mohli určovať vývozy, tak ako v minulosti, zber raz za 2 -3 mesiace, mesto by muselo zbierať
kuchynské odpady. V opačnom prípade musí byť interval vývozov aspoň 1x2 týždne. Keďže sa
ešte nezbiera kuchynský odpad, tak  musíme každé dva týždne zbierať komunálny odpad. Keď
dáme  množstvový zber a  interval vývozu raz za dva týždne, míňa sa to účinku. Nemôže byť
rozdielna cena medzi občanom a podnikateľom. Keď  občanom  dáme zaplatiť 0,025 eur  za l,
ako je schválený poplatok pre organizácie a podnikateľov, za rok zaplatia za 240 l nádobu viac
peňazí, s čím  by  občania  určite neboli spokojní. Uviedla, že mnoho občanov vracia 240 l
nádoby a chcú mále nádoby. Je prekvapená, že poslanec JUDr.  Jozef Pajer poukazuje na
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väčšie nádoby, pretože za rok 2017 mali historicky najnižšie množstvo odpadu uloženého na
skládku /cca 5 500 ton/, tzn., že množstvo odpadu  určeného  na skládku sa znižuje.
Ak niekto vyprodukuje viac odpadu,  tak buď nešetrí alebo zle triedi odpad.  Poznamenala, že
pri  polopodzemných  kontajneroch  sa  už  bude  dať  zistiť  množstvo  odpadu,  pretože
polopodzemné kontajnery sa zvážajú osobitne. Od budúceho roku sa tak môže  pristúpiť   k
množstvovému zberu odpadu v lokalitách, kde sú polopodzemné kontajnery. Je potrebné brať
do úvahy aj to, že určite počúvate, aká bude výška poplatku za uloženie komunálneho odpadu
na skládku. Už to nebude ako doposiaľ,  keď sme vytriedili 4 zložky komunálneho odpadu, bol
poplatok  4,98  eur,  okrem  skladočného.  Podľa  nového  zákona  od  1.1.  bude  poplatok  od
percenta vytriedeného odpadu, tzn., že  na budúci rok namiesto 4,98 eur bude 17 eur, ako je
navrhnuté. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ súhlasil s  poslancom Ing. Ľubomírom Vojárom, PhD.,
že by to chcelo zmeniť systém, pretože ak  je poplatok  naviazaný na trvalý pobyt, tak veľa
poplatníkov z našej siete unikne z dôvodu, že tu trvalé  pobyty nemajú. Sme naviazaní na trvalé
pobyty. Každý, kto má trvalý pobyt platí poplatok. Je tu mnoho občanov, ktorí tu trvalý pobyt
nemajú a my im tak neúčtujeme poplatok. Poukázal  na množstvo čiernych skládok. Uviedol, že
neustále volá p. Latkovi a poukázal na čiernu skládku, ktorá je  na ul. Hviezdoslavovej  za
garážami.  Uviedol, že tieto  skládky musíme tiež  vyvážať na skládku na  Podzávoz. 

Ing.  Emília  Ďuranová,  vedúca  oddelenia  životného  prostredia  a  odpadového
hospodárstva MsÚ Čadca, poznamenala, že čierne skládky idú na skládku. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ uviedol, že odpad z čiernych skládok vyvezieme my,
občania nám za to nezaplatia, ale  musíme  to zaplatiť my. 

Ing.  Emília  Ďuranová,  vedúca  oddelenia  životného  prostredia  a  odpadového
hospodárstva MsÚ Čadca ohľadne  trvalého pobytu uviedla, že poplatníkom za  komunálny
odpad je nielen ten, kto má trvalý pobyt, ale má aj prechodný pobyt alebo je oprávnený  užívať
nejakú nehnuteľnosť na území mesta Čadca. Keď bol množstvový zber,  tak boli podchytené
všetky byty,  teraz keď zistia,  že na danom byte nebol vyrubený poplatok a zistia vlastníka,
kolega tam ide na kontrolu. Mnoho ľudí má byty kúpené a  tieto byty  prenajímajú. Rovnako to
je aj s firmami. Uviedla, že  takýchto občanov volajú na MsÚ Čadca. Ide o porušenie daňového
zákona, pretože občan je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a prihlásiť
sa na poplatkovú povinnosť. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta uviedol, že  kontrola sa  vykonáva. Zamestnanci MsÚ
Čadca, oddelenia  životného  prostredia  a  odpadového  hospodárstva  chodia  a  kontrolujú.
Poznamenal, že bol včera na ZMOS-e  a  počúval p. ministra aký zákon pripravujú,  nútia ľudí
triediť,  separovať,  zefektívňovať  zber   a  ak  príjmu  zákon,  môže  sa  stať,  že   sa  cena   za
komunálny odpad  zvýši. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 38/2018
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K bodu 8)
Stanovenie platu primátora Mesta Čadca

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 39/2018

K bodu 9)
V  alorizácia platu hlavného kontrolóra Mesta Čadca

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

č. 40/2018

K bodu 10)
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca

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

JUDr.  Jozef  Pajer,  poslanec  MZ   z  dôvodu  zadĺženosti  nášho  mesta   navrhol  v
Zásadách odmeňovania  v  § 2 ods. 1  znížiť odmenu poslancov  MsZ na 80 eur a v § 3 ods. 1
členovi MsR na 20 eur. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca uviedol,  že  je  vidno,  že  je  pred  voľbami,
pretože si pamätá  na iný návrh   poslanca  JUDr.  Jozefa Pajera.  
Informoval,  že na  ZMOS-e  sa dotazovali, ako to je vlastne myslene, čo sa týka  zákona o
odmeňovaní poslancov. Uviedol, že  Ministerstvo vnútra SR, ktoré je predkladateľom daného
zákona,  napísalo,  že majú za to, že nevedia rozhodnúť o tom, čo sa pýtali.   Na ZMOS-e im
bolo vysvetlené, že aj keď v zákone je - počas roka alebo v roku  daného obdobia,  rozhodli, že
od  1.1.  do 1.4.   platí  staré  odmeňovanie  a  od 1.4.  do  31.12.  by  mali  platiť  nové  Zásady
odmeňovania,  ktoré poslanci   príjmu alebo nie.   Uviedol,  že  včera mu bolo vysvetlené,  že
sobášiaci  by  nemali  byť  súčasťou   daných  Zásad  odmeňovania  poslancov.   Požiadal  o
vypustenie  §  1  ods.   odst.  A/  písm.  c/  :  Poslancom  povereným  vykonávaním  uzavretia
manželstva. Zároveň požiadal, aby si to  osvojil niektorý poslanec. Daný návrh si osvojil Ing.
František Prívara. Následne vysvetlil dôvod tohoto  návrhu.    

Ing.  Jaroslav  Hacek,  prednosta  MsÚ  uviedol,  že  je  potrebné  vypustiť  v  Zásadách
odmeňovania  nielen v § 1 ods.  odst. A/ písm. c/, ale je to potrebné, upraviť aj v ďalších
článkoch, a to § 5 Odmeňovanie sobášiacich - celý vypustiť. 
Zároveň upozornil, že je potrebné pripraviť uznesenie,  ktoré bude riešiť odmenu poslancov
sobášiacich pred  Matričným úradom v Čadci.  
Ďalej odporučil v Zásadách odmeňovania  v § 6  ods. 1  písm.  b) vypustiť a   v ods. 3 vypustiť
písm. d).   Ak vypustíme v § 1 sobášiacich, tak musíme Zásady odmeňovania upraviť komplexne
s ďalšími zmenami. Uviedol, že primátor navrhuje stiahnuť bod z rokovania a pripraviť nové
Zásady  odmeňovania.  Je  ich  však    potrebné  zosúladiť   so  zákonom,  a  aby  boli  účinne
niektorým dňom. Je potrebné zvážiť, ako budeme vyplácať za obdobie máj a do budúcna. MsZ
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bude až koncom júna, tak zásady by boli plátne dňom schválenia, teda v júni 2018. Je tu teda
časový nesúlad obdobia apríl, máj, v akej výške odmien  vyplatiť poslancov MsZ. Zákon je
jasný, nekompromisný, ustanovuje  max. výšku  odmien poslanca za kalendárny rok. 

Vladimír  Malík,  poslanec  MZ  sa  dotazoval,  či  je  právne  v  poriadku  vyňať
odmeňovanie sobášiacich, či to nespadá do  celkovej odmeny poslanca. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  uviedol,  že  na  MsR sa  touto  témou  zaoberali.  V
Bratislave zistil, že ak  sobášiacich vypustia, nebude to  ako odmena, ale bude sa to riešiť inou
formou. 
Stiahol materiál z rokovania s tým, že sa pripraví na MsZ, ktoré bude v júni.  Uviedol,  že
poslanci  budú  vyplácaní  alikvótnou  čiastkou,  ktorá  bola  schválená  tak,  aby  v  priebehu
mesiacov nemuseli poslancom sťahovať celú odmenu, a aby to vyšlo v tej sume, ktorú majú.
Uviedol, že 2758 :12 vychádza, že má byť 229 eur.  Na MsR navrhli, že členovia MsR prídu o
cca 60 eur a poslanci o 20 eur.  Poslancovi MsZ  sa zníži odmena z 200 eur na 180 eur a
členom MsR zo 100  eur na 49 eur. 
V závere ešte raz zopakoval, že  daný bod sťahuje  z rokovania MsZ. 

K bodu 11)
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Čadci

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

JUDr., Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ uviedol, že už v minulosti vystupoval k
Rokovaciemu poriadku a nedá mu aj dnes niečo povedať z   dôvodu, že neschvaľujeme dodatok,
ale celý Rokovací poriadok. Poznamenal, že poukáže na niektoré veci, aj napriek tomu, že ich
má množstvo. 
§ 3   Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. Prečítal ods. 1 :   ,,Ustanovujúce,
t.  j.  prvé  zasadnutie  mestského  zastupiteľstva  po  uskutočnených  voľbách  do  orgánov
samosprávy zvolá primátor,  ktorý zastával túto funkciu“.  Uviedol,  že   to je striktná dikcia
zákona  č.  369/1990  §  12  ods.  1   -  nie,  ktorý  zastával  túto  funkciu,  ale  bol  zvolený  v
predchádzajúcom volebnom období. 
Ďalej prečítal  ods.  4 : ,,Do zloženia sľubu primátora mesta riadi ustanovujúce zasadnutie
mestského  zastupiteľstva  doterajší  primátor  a  v  jeho  neprítomnosti  doterajší  zástupca
primátora“. Opäť poukázal na striktnú dikciu § 13 ods. 4 zákona  č. 369/1990 o obecnom
zriadení  -  uviedol, že primátor neriadi žiadne zastupiteľstvo, iba vedie. 
Ďalej prečítal ods. 6 : ,,Materiály, odborné podklady a iné písomnosti na zasadnutie mestského
zastupiteľstva  zabezpečuje  mestský  úrad.  Za  organizáciu  prípravy  a  priebehu  zasadnutia
mestského zastupiteľstva  je zodpovedný vedúci oddelenia“. Uviedol, že vedúci oddelenia, ktorí
tu sedia  nemôžu byť zodpovední za rokovanie mestského zastupiteľstva.  Je to v rozpore so
zákonom.  
Ďalej poukázal na § 6 Zvolávanie zasadnutí mestského zastupiteľstva. Prečítal ods. 2 : ,, Ak o
zvolanie zasadnutia požiada aspoň tretina poslancov, primátor zvolá zasadnutie do 15 dní“.
Uviedol, že primátor ho nemôže zvolať do 15-tich dní, musí ho zvolať najneskôr do 10-tich dní,
pretože ďalšie ustanovenia hovoria, že 5 dní materiály pred tým a pod.  Striktná dikcia zákona
– zvolá ho tak, aby sa uskutočnilo do 15-tich dní. Uviedol, že to je v rozpore so zákonom. 
Ďalej  poukázal  na  §  7  Zasadnutia  mestského  zastupiteľstva  ods.  8  a  následne  prečítal:
,,Predsedajúci udeľuje slovo najprv poslancom prihláseným do diskusie v poradí, v akom sa do
diskusie prihlásili a po nich ostatným záujemcom prítomným na zasadnutí. Ak požiada o slovo
obyvateľ  mesta,  o  udelení  slova rozhodne predsedajúci.  Ak  na zasadnutí  požiada o slovo
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poslanec  NR  SR,  zástupca  vlády  SR,  alebo  predstaviteľ  štátnej  správy“.  Poukázal  na
ustanovenie § 12 ods. 9  a uviedol, že tam chýba poslanec Európskeho parlamentu. 
Uviedol, že nebude poukazovať na všetky nedostatky, pretože ich má asi 50, ale poukáže aspoň
na niektoré. 
Ďalej  poukázal  na  §  13  Organizačno-technické  zabezpečenie  zasadnutí  mestského
zastupiteľstva. V ods. 3 prečítal : ,,Všetky materiály zo zasadnutia mestského zastupiteľstva sa
archivujú  v  zmysle  archívneho  poriadku.  Poslanci,  hlavný  kontrolór  a  vedúci  odborov
mestského  úradu  a  osoby  určené  primátorom,  majú  k  týmto    materiálom  neobmedzený
prístup“.  Poukázal  na  ustanovenie  predtým  §  9  ods.  10  :  ,,Všetky  materiály  z rokovaní
mestského zastupiteľstva sa archivujú. Poslanci a  ďalšie osoby, určené primátorom  majú k
týmto materiálom prístup podľa Zásad Mestského zastupiteľstva“. Dotazoval sa, či platí jedno
alebo druhe. Je to opäť v rozpore. 
Ďalej poukázal na § 9 Postup prijímania uznesení mestského zastupiteľstva a nariadení mesta.
Prečítal ods. 8 : ,,Uznesenia mestského zastupiteľstva podpisuje primátor mesta, najneskôr do
10 dní od ich schválenia mestským zastupiteľstvom“.Uviedol, že chýba nariadenie. 
Poznamenal, že  len chcel prispieť k odbornosti. Má cca 50 pripomienok. Nebude vystupovať k
tomu k čomu vystupoval, z hľadiska judikatúry. Osobne si myslí, že na tabuli /dataprojektor/ je
dodnes Nehlasoval, poslanec je na MsZ a ráta sa za neprítomného. V rámci judikatúry je toho
názoru, že je to v rozpore so zákonom. Ak tu niekto je, tak tu je, ale ak tu niekto nie je, tak tu
nie je.  Nechce  sa púšťať do právnických  debát  na mestskom zastupiteľstve,  ale  existujú aj
protesty prokurátorov.  

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca uviedol,  že   niektoré  nedostatky,  na  ktoré
poslanec  JUDr.,  Ing. Jozef Vražel,  PhD., upozornil  v Rokovacom poriadku chýbajú.  Je ich
potrebné doplniť. Materiál stiahol z rokovania mestského zastupiteľstva na dopracovanie. 

K bodu 12)
Štatút mesta Čadca

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

Mgr.  Jaroslav  Klus,  poslanec  MZ  uviedol,  že  vzhľadom  k  tomu,  že  sme  v  rámci
zadĺženia   Slovenska   na  4.  mieste,  doporučil,  aby  poslanci  išli  vzorom  a  znížili  počet
poslancov MsZ  na 21, teda  o štyroch. Dvaja poslanci  na Kýčerke a dvaja na Žarci.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca uviedol, že  prejednávajú Štatút mesta Čadca. 
Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ  v Štatúte mesta Čadca poukázal na § 12 ods. 2 :

Mestské zastupiteľstvo v Čadci má 25 poslancov“. Navrhol, aby tam bolo 21 poslancov.
Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca  poznamenal,  že  ešte   nie  sú  vyhlásené

komunálne voľby. Keď budeme schvaľovať počty poslancov pred komunálnymi voľbami, tak
vtedy bude jeho návrh akceptovať.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  
č. 41/2018
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K bodu 13)
Správa o     kontrolnej činnosti

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

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ  ohľadne poskytovania dotácií  uviedol, že po 9 rokoch,
vždy  našiel minimálne  jeden klub, ktorý neurobil  vyúčtovanie peňazí, ktoré od mesta dostal.
Na 10 rok všetky kluby vyúčtovanie  predložili.  Poukázal na bod 1 – Športový klub polície
Čadca a poznamenal, že  tomu nerozumie, pretože poskytnutá dotácia je 2 000 eur a potom sa
uvádza 11 500 eur. Poznamenal, že mu  dané čiastky nesedia. 

JUDr. Ján Klučka,  hlavný kontrolór mesta Čadca uviedol, že podľa nového VZN je
nový  formulár,  čo  sa  týka  vyúčtovania  dotácií.  Subjekt,  ktorý  dotáciu  prijal  je  povinný
vyúčtovať aj ostatné prostriedky, ktoré má  s danou dotáciou, tzn., koľko predstavovali jeho
celkové náklady na danú akciu. Daný subjekt, ktorý predložil vyúčtovanie,  vynaložil celkové
náklady 11 500 eur, z toho dotáciu z mesta mal iba 2 000 eur, ostatné peniaze boli jeho vlastné
príjmy. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  
č. 42/2018

K bodu 14)
Kúpa, predaj a     nájom nehnuteľností

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

Materiál č. 8  - Ing. Vladimír Hruška, Ľ. Janotu 2573/9  Čadca
JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ uviedol, že na komisii schválili, že by bolo vhodné,

pozemok odpredať VOS. Je zarazený, že  pozemok sa  predáva napriamo. Bolo by  ,,košer,,
pozemok  predať VOS, a tým  by sme vygenerovali najvyššiu cenu, čo by bolo  pre mesto určite
výhodnejšie. A ak už pristúpili k priamemu predaju, tak je toho názoru, že mu  dali väčšiu cenu.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca uviedol, že  p. Ing.  Hruška chce vybudovať
niečo,   čo bude  slúžiť  pre  ďalšiu  zamestnanosť tohto mesta,  čo  je  dôležité,  preto na MsR
odsúhlasili, aby  materiál dali do MsZ. Požiadal o podporu. 
   
Materiál č. 9  - BILLA REALLITY SLOVENSKO, s. r. o., Bajkalská 19/A, Bratislava

JUDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  poslanec  MZ  sa  dotazoval,  kto  udržiava  schodisko,  či
súkromný investor alebo Mesto Čadca

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ Čadca uviedol, že schodisko udržiava súkromný investor. 

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ poukázal na problém s osvetlením, ktorý sa tu
už riešil dva roky dozadu. Uviedol, že schody sú veľmi tmavé. Z prechodu pre chodcov svetlo
schody neosvetlí a z hornej strany je neón, ktorý svieti ľuďom priamo do tváre.  Je toho názoru,
že  práve  supermarket by mal mať záujem, aby  sa ľudia vedeli dostať do obchodu  kvalitným
schodiskom.  Pôvodne  navrhnutú  cenu  by  mohli  zaplatiť.  Uviedol,  že  keď  supermarket
vybudoval schody, ktoré aj  udržiava,  tak pri ďalšom rokovaní by sme  ich  mali  požiadať, aby
vyriešili  osvetlenie na danom schodisku. 
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Materiál č. 10 – Lekáreň TERNO, s. r. o., Bratislava
Marián Kubala,  poslanec MZ uviedol,  že   na marcovom MsZ schválili  kúpnu cenu

10/m2, je toho názoru, že cca 120 eur, ktoré dostaneme od Lekárňe Terno, mestu nepomôžu.
Požiadal, aby si poslanci uvedomili, ako hlasovali pred dvoma mesiacmi a ako budú hlasovať
teraz.  

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia  
č. 43-53/2018

K bodu 15)
Rôzne

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ  poukázal na list, ktorý  následne prečítal : ,,Vážení a
milí  poslanci  nášho  mesta.  Obraciam sa  na  Vás  s  prosbou  ohľadne  sociálne  odkázaných
občanov, ktorí potrebujú aj Vašu pomoc. Aby ste pamätali pri hlasovaní o budove, ktorá bola
CVČ na ul. Kukučínovej. O túto budovu sme žiadali v liste adresovanému MsZ na jar tohto
roku“.
Dotazoval sa, aké stanovisko zaujalo mesto k danému listu a aký je ďalší  zámysel. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca uviedol, že o tom  jednal už  viackrát. V piatok
má ďalšie  stretnutie  s  predstaviteľmi  danej iniciatívy.   Nedovolí  však,   aby v strede mesta
vzniklo miesto pre bezdomovcov. Je to tak vážny problém, že by tu neboli len ľudia z Čadce,
ktorých je minimum,  ale do priestoru v strede mesta by sme stiahli celý Žilinský kraj. Uviedol,
že  v  blízkosti  daného areálu  je   domov  dôchodcov,  súkromné  obydlia,  paneláky.  Je  v  ich
záujme,  aby  v  danom  objekte  vznikla  buď  štátna  správa  alebo  byty.  Zajtra  má  pre  nich
pripravený  návrh,  že priestory na vybudovanie  takéhoto  miesta  v  meste Čadca sú.  Návrh
predloží  aj Diecéznej charite  Žilina. Poznamenal, že sociálne odkázaným ľuďom pomáhajú aj
poslanci a aj mesto.  Uviedol, že sa informoval aj u iných starostov a primátorov, koľko  oni
prispievajú  na charitu a služby s tým spojené, na bezdomovcov, sociálne odkázaných občanov,
tak  sú  to  rovnaké  čiastky  ako  to  robí  aj  Mesto  Čadca.  Uviedol,  že  už  mal   stretnutie  s
Diecéznou charitou  Žilina aj s p. dekanom  a je potrebné,  opýtať sa aj ich, či s tým súhlasia
alebo nie. Zajtra  príjme predstaviteľov tejto iniciatívy  a budú sa rozprávať o  prípadných
vhodných priestoroch na zriadenie takého centra. Upozornil však na problém na  Moyzesovej
ul.,  kde  už  ostalo  len  7  rodín,  ďalej  poukázal   na  ul.  Májovú,  kde  chcú  konečne  urobiť
poriadok. Budovu zrekonštruovať tak, aby plnila svoj účel. Uviedol, že ul. A. Hlinku bude jedno
z  námestí,  polopešou  zónou,  ktoré  v  Čadci  idú  robiť.   Poukázal  na  sociálne  odkázaných
občanov, ktorí vysedávajú s alkoholom na lavičkách pred  obchodom COOP  Jednota, pred
MsÚ Čadca, a ak by v danom objekte urobili priestor pre nich, tak o 5-10 rokov by tu bol
rovnaký problém ako je na Moyzesovej ulici. Uviedol, že na daný list reagoval, budú radi, ak
sa zapoja do  prípadnej súťaže, ale aj na interpeláciu mnohých poslancov, ktorí ho navštívili v
priebehu  tohto  mesiaca,  uviedol,  že   hľadali  riešenie,  ktoré  predložia  zajtra  na  stretnutí.
Poznamenal, že je potrebné sa opýtať aj cirkevných predstaviteľov, či s tým súhlasia. Z jeho
pohľadu  nedovolí, aby si stred mesta pokazili neprispôsobivými občanmi. 
Poznamenal, že keď bol na Makove  prezident SR, tak ho týždeň oslovovali  lobisti. Taktiež
chceli pre detí podobné centrum, ale boli aspoň natoľko seriózni a povedali, že to budú všetko
detí  z neprispôsobivých rodín. Ani na tom sa však nedohodli.  Uviedol,  aby skúsili  budovať
mesto a pomáhať sociálne slabším občanom. Je za to, aby im pomáhali, ale zároveň   poukázal
na prípad, ktorý tu otvoril poslanec JUDr. Jozef Pajer a uviedol, že  p. Krenželovej sa snažili
pomôcť, ale ako sa hovorí, za dobrotu na žobrotu. 

Mária Badurová,  poslankyňa MZ po rozhovore  s  MsP Čadca,   požiadala,  aby  na
Chalupkovej  ulici  medzi  blokom  č.  29  a   budovou  KRAFE  umiestnili  kamerový  systém.
Poukázala na večierku na začiatku Chalupkovej ulice a uviedla, že najhoršie sú  tam piatky.
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Uviedla,  že  sa u nich zhromažďuje  mládež,  ktorá predovšetkým popíja alkohol  zakúpený  v
danej večierke.    Informovala,  že vo večerných hodinách tam robia hluk a rušia ostatných
občanov.  Boja sa ich však upozorniť, aby im nepoškodili  majetok. Taktiež uviedla, že daná
lokalita nie je osvetlená, číže majú tam vyhovujúce podmienky. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca uviedol, že je škoda, že  COOP Jednota nie je v
danom priestore Kýčerky, kde mala byť, pretože  tento priestor  by bol  osvetlený, bolo by tam
parkovisko  a  bolo  by  to  presne  také  isté   ako  COOP  Jednota,  ktorá je  postavená teraz.
Uviedol, že teraz keď monitorujú polopodzemné kontajnery, verí, že obyvatelia Chalupkovej ul.
budú  spokojní  a  budú  vyhadzovať  smeti  do  smetného  koša,  ktorý  je  prázdny.  Uviedol,  že
momentálne   pripravujú  práce na tzv.   Srdce  pre Kýčerku  a parkovisko,  ktoré počíta  aj  s
osvetlením. Ohľadne umiestnenia kamerového systému uviedol, že to nie je až také jednoduché,
je tam potrebný  súhlas,  prejednajú  to však  s náčelníkom  MsP Čadca. 
 Mária  Badurová,  poslankyňa MZ  sa poďakovala  za   polopodzemné  kontajnery  na
Chalupkovej ulici.

Mgr.  Martin  Klimek,  poslanec  MZ  požiadal  v  mene  občanov  od  Vojty  smerom  na
Chramačku  o opravu mostíka, ktorý je v dezolátnom stave. Rovnako upozornil na  kovovú
lávku smerom ku MPS, ktorá je vo veľmi zlom stave. Požiadal o  jej urýchlenú opravu, aby
nedošlo k nešťastiu. Prípadne je potrebné zvážiť, či by nebolo vhodné  lávku uzavrieť. 
Ďalej nadviazal na  list, ohľadne charity a uviedol, že ho taktiež  oslovili autorky daného listu.
Dohodli sa s p. primátorom, že  im v piatok navrhnú náhradne riešenie. 

Mgr. Miroslava Mináriková, poslankyňa MZ uviedla, že dostala list, ktorý ju prekvapil,
pretože v roku 2016  poslali žiadosť o opravu piatich lavičiek. Odpoveď bola, že Mesto Čadca
považuje Vašu  žiadosť za vybavenú.  Uviedla,  že to bolo v roku 2016.  V roku 2018  dali
žiadosť o opravu lavičiek,  tí istí majitelia, vlastníci bytového domu na Školskej ulici. Uviedla,
že žiadosť písala p. Kuniaková. Následne prečítala list :,, Ná základe Vašej odpovede zo dňa
6.6.  tohto roku, keďže ubehli  dva roky,  navštívili  MPS Čadca, ako i vedúceho odboru Ing.
Petra Švábika, kde nám bola prisľúbená opráva do 1.5., len nevieme do ktorého. Veríme, že po
tejto  urgencii  bude   azda obyvateľom  bytového domu,  prevažne  seniorom vyhovené,  v  čo
najkratšom čase, za čo ďakujeme. Zástupcovia obyvateľov -  Kuniaková Milada a  Švíková
Eva“. 
Urgované  to  tu bolo  2.5. a lavičky ešte  nie sú  urobené. Požiadala   Ing. Petra  Lariša,
riaditeľa MPS, aby  sa tam  išli pozrieť. Verí, že ich opravia, lebo u nich bola lavička opravená
za tri týždne,  ale to každý pondelok telefonovala, takže vie, o čom je reč. Ďalej poukázala na
autobusovú zástavku pri Tescu, kde  bol už  dávnejšie  navezený aj  piesok. Požiadala, aby
uvedenú zastávku vydláždili,  pretože keď prší, ľudia sú po členky vo vode. Nie je možné si
sadnúť alebo položiť tašku na lavičku.  Ďalej uviedla, že na ul. Gočárovej  bola zapichnutá
tyčka s cestovným poriadkom. Bola toho názoru, že to urobil MPS, ale nie je to tak. Požiadala,
aby bola urobená  autobusová zastávka na spoj č. osem. Uviedla, že tam je urobené parkovisko
na  celom  chodníku  a  keď  tam stojí  nejaký  občan,  tak  musí  mávať,  aby  autobus  zastavil.
Rovnako, ako je urobená  zastávka pre spoj č. 3, tak na druhej strane by mala byť urobená
zastávka pre spoj č. osem, aby občania mohli počkať pod prístreškom. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca uviedol, že lavičky budú riešiť, daný list čítal aj
on. Ohľadne zastávky  pri Tescu uviedol, že s p. poslankyňou súhlasí.  Vie o tomto probléme,
požiadal, aby sa vyjadril aj  Ing.  Peter Lariš. 

Mgr. Miroslava Mináriková, poslankyňa MZ uviedla, že zastávka na Gočárovej ul. je
zaevidovaná  v  rozpočte, tak by bola rada, keby sa urobila. 

Ing. Peter Lariš, riaditeľ MPS Čadca ohľadne lavičiek na ul. Školskej  uviedol, že to
počuje prvýkrát, snažia sa vyjsť v ústrety a  riešiť veci promptne. Povedal, že lavičky  opravia.
Dodal, že lavičky sa priebežne obnovujú. Poukázal na bezdomovcov, ktorí robia veľký problém
čo sa týka lavičiek  v centre mesta. Informoval,  že dal  urobiť  lavičky,  pretože  na začiatku
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Palárikovej  ul.  je 8 lavičiek v dezolátnom stave.  Ohľadne zástavky pri Tescu uviedol, že daný
pozemok nie je mestský, ale pokúsia sa to  vyriešiť tak, aby to bolo urobené. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca uviedol, že zastávka pri Tescu je skutočne v
zlom stave, bude potrebné nájsť nejaké riešenie. 

Ing. Peter Lariš, riaditeľ MPS Čadca  poznamenal, že tyčku s cestovným poriadkom na
Gočárovej ul. osadila  SAD.  Ak  urobia zastávku, nemôžu tam byť parkovacie miesta, pretože
každá zastávka  musí mať splnené nejaké normy. 

Mgr. Miroslava Mináriková, poslankyňa MZ uviedla, že  to je v rozpočte, hovoria o tom
už tretí rok a stále  sa nič nedeje.  Dotazovala sa, kedy bude urobená cesta okolo obchodu na
Hurbanovej ulici. 

Ing.  Peter  Lariš,  riaditeľ  MPS Čadca  uviedol,  že   do konca  mája  mala byť cesta
urobená.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca uviedol, že keby nepršalo, urobila by sa už
minulý týždeň. Dodal, že cesty sa robiť budú, sú zahrnuté v rozpočte. 

Záver

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

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

          MUDr. Anna  K o r d u l i a k o v á                   PaedDr. Danka J a š u r k o v á 
               I. overovateľ                           II. overovateľ

Zapísala:  PhDr. Jana Serafínová
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