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Z á p i s n i c a 

 

zo 7.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 24. septembra 2015 o 8.30. hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 25 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní:  prednostka MsÚ, hlavný kontrolór mesta Čadca, vedúci oddelení 

MsÚ Čadca,  náčelník MsP, riaditelia riadených príspevkových organizácií mesta Čadca, 

zástupcovia médií, kronikárka mesta, občania mesta.  

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

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

 

Ing. Milan Gura    - primátor mesta Čadca 

Ing. Jozef Pohančeník   - poslanec MZ 

Ing. Ľubomír Vojár, PhD.   - poslanec  MZ 

Mgr. Marcel Šulo    - poslanec MZ 

JUDr. Jozef Pajer    - poslanec MZ 

Mgr. Michal Duraj    - poslanec MZ 

Mgr. Jaroslav Klus    - poslanec MZ 

MUDr. Anna Korduliaková   - poslankyňa MZ 

Ing. Rudolf Cyprich    - poslanec MZ 

JUDr. Peter Strapáč, PhD.    - poslanec MZ 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

Mgr. Miroslava Mináriková   - poslankyňa MZ 

Pavol Štrba     - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

František Kučák    - poslanec MZ 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.   - poslanec MZ 

JUDr. Ján Klučka    - hlavný kontrolór mesta Čadca 

Ing. František Ščury    - vedúci oddelenia ÚP a IČ MsÚ Čadca 

Ing. Jaroslav Hacek    - asistent prednostky MsÚ Čadca 
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     P r o g r a m : 

 

1/  Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

     voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa  

     zápisnice 

 

2/ Odvolanie a voľba členov MR Čadca /doplnený bod/ 

 

3/ III. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2015 

 

4/  Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie Mesta Čadca od 1. 10.  

     2015 

 

5/  Zverenie majetku Mesta Čadca do správy školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

     Mesta Čadca od 1.10.2015 

 

6/  Návrh na zmenu člena a sekretára finančnej komisie Mestského zastupiteľstva        

     v Čadci 

        

7/ Správa o výsledkoch kontroly 

  

8/ Prenájom ubytovne – obchodná verejná súťaţ  č. 2/2015 

        

9/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

 

10/ Rôzne  

 

11/ Záver 
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R o k o v a n i e 

 

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

primátor mesta Čadca. 

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

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

bolo prítomných 25 poslancov, takţe MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 Na zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých poslancov MZ Čadca, prizvaných 

a ostatných prítomných. 

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

Jašurkovú, poslankyne MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Danielu Grochalovú, pracovníčku MsÚ Čadca.         
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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 

  Mária Badurová 

 

    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 

   Mária Badurová, poslankyňa MZ   

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, navrhol zaradiť do programu rokovania ako 

bod č. 2: Odvolanie a voľba členov MR Čadca /Hlasovanie: Za: 14, Proti: 1, Zdrţal sa: 10/. 

 Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, ţiadal do bodu č. 8 zaradiť materiál č. 11 – 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností – Euro Apartment, s. r. o., Májová 1579, Čadca 

a Roľnícke druţstvo „Veľká Rača“ Oščadnica /Hlasovanie: Za: 20, Proti: 0, Zdrţal sa: 5 

/. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

70/2015 

 

 

K bodu 2) 

Odvolanie a voľba členov Mestskej rady Čadca 

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, predniesol návrh na odvolanie a voľbu 

členov Mestskej rady Čadca. Navrhol odvolať Mgr. Marcela Šula, JUDr. Jozefa Pajera 

a Mgr. Michala Duraja a namiesto nich zvoliť Mariána Kubalu, JUDr. Petra Strapáča, PhD. 

a Ing. Jozefa Pohančeníka. Poţiadal poslancov a poslankyne, aby si niekto z nich tento návrh 

osvojil. Zdôraznil, ţe mestská rada je poradný orgán primátora, majú tam vznikať návrhy 

a majú mať podobné programové ciele, ako sú jeho. Keďţe programové cesty MR sú odlišné 

od jeho programu, podal tento návrh. 

Predloţený návrh si osvojil Ing. František Prívara, zástupca primátora Mesta Čadca. 

Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poznamenal, ţe začiatkom tohto roku vznikol v MZ 7-

členný poslanecký klub, v júni vznikol ďalší 5-členný poslanecký klub, čo je spolu 12 

poslancov. Nech má kaţdý klub a kaţdý volebný okrsok mesta Čadca pomerné zastúpenie 

svojich poslancov v MR. Pokiaľ to tak nebude, návrh nepodporí. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe jeho snahou bolo urobiť 

z MZ taký orgán, ktorý by jednotne vystupoval v prospech občanov mesta Čadca. Na MR sa 

na niečom dohodnú, ale na MZ sa uţ hlasuje ináč. Ţiaden zákon nehovorí o tom, ţe majú mať 

politické kluby svoje zastúpenie v orgánoch mesta. Čo sa týka zastúpenia poslancov v MR, 

napr. Horelica tam svoje zastúpenie nemala. Najviac bola zastúpená Kyčerka a časť 

Milošovej. Potrebuje kontinuitu ako poradného orgánu, ktorý posúva ďalej nielen vedenie 

mesta, ale aj mestské časti. 
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Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poznamenal, ţe v poslaneckých kluboch je 12 poslancov 

a títo nemajú svoje zastúpenie v MR. Je za to, aby boli v MR, aby mohli informovať aj 

ostatných. Keď budú mať poslanci informácie  z MR, následne aj MZ bude pokojné a nebude  

zbytočne zdĺhavé. Nie je to zo zákona, je to jeho návrh. 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, poznamenal, ţe sa stotoţňuje s názorom poslanca 

Vojára. Upozornil na to, ţe MR je iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán MZ. Nech si vedenie 

mesta nemýli tento dôleţitý orgán s nejakým „stádočkom“, ktoré je povinné odhlasovať 

a súhlasiť  so všetkým, čo dá na stôl. Na poslednom rokovaní MR nezazneli výhrady 

k programu, ale bolo poukázané, z ich pohľadu, na niektoré závaţné porušenie zákona. Je 

smutné, ţe na základe uspokojenia osobných potrieb, alebo potrieb rodiny, dochádza v MR 

k čistkám, len aby nezaznel iný politický názor. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, poznamenal, ţe človeka, ktorý v demokratickej 

spoločnosti povie iný názor a bojuje za názor občanov Čadce, sa snaţí druhá strana 

odstrániť. Vo voľbách sa hlasovalo o spájaní a pomoci ľuďom. Ľudia majú na nich 

poţiadavky a oni chcú robiť pre nich, ale sú im hádzané „polená pod nohy“. Preňho sú to 

časy „mečiarizmu“. Dal návrh, aby do MR boli zvolení títo poslanci: JUDr. Ján Macura, 

Mgr. Jaroslav Klus a Pavol Štrba. 

Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ, poznamenal, ţe sa pripája k názorom jeho 

predrečníkov a tieţ nemá pocit, ţe by hájili svoje záujmy, hája záujmy obyvateľov mesta. Ich 

spoločným cieľom je pomáhať občanovi. Ako člen MR nemá ţiadne výčitky. 

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, poznamenal, ţe je zhrozený z udalostí, ktoré sa na 

MZ udiali. Keď on podal návrh na zloţenie MR, bolo to okamţite zamietnuté. S materiálom 

boli oboznámení aţ pred zasadnutím MZ a ich poslanecký klub sa preto nemohol poradiť. Ak 

sa v ich poslaneckom klube na niečom dohodnú, následne tak hlasujú aj v MZ. Myslel si, ţe 

MR je orgán, ktorý pripraví všetko pre MZ a hádať sa budú dovtedy, kým to nebude 

v prospech občanov. Bude hlasovať proti predloţenému návrhu. 

MUDr. Anna Korduliaková, poslankyňa MZ, poznamenala, ţe v nedávnej minulosti 

boli dva poslanecké kluby v počte 9 a 14 členov. Z ich 9-členného klubu bol v MR Ing. Milan 

Gura, ktorého potom z MR odvolali. Tieţ vtedajší poslanec p. Krkoška predniesol priamo na 

rokovaní MZ návrh na zrušenie ZŠ na A. Hlinku a 14 poslancov poslaneckého klubu to 

odhlasovalo bez toho, aby ostatných 9 bolo o tom informovaných. 

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, poznamenal, ţe sa stotoţňuje s názorom poslanca 

Klusa, poďakoval za návrh a podporu poslanca Pajera. Súcíti s nimi, ako to preţívajú, keď 

dostali takúto „ranu pod pás“. Treba tomu nechať čas a návrh sa ešte pozmení. 

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, poznamenal, ţe štatút MR hovorí o tom, ţe počet 

členov MR odpovedá zloţeniu MZ podľa zastúpenia politických strán a nezávislých 

poslancov. Opýtal sa, koľko nezávislých poslancov bude v MR. Ďalej poznamenal, ţe bolo 

dobrým  zvykom, ţe v MR boli aj opoziční poslanci a poukázal na porušenie rokovacieho 

poriadku z dôvodu, ţe nebol predloţený materiál. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, oponoval poslancovi Klusovi, ţe keď sa 

tvorila MR, vedenie mesta čakalo od nich návrh, ale ho nedali. Nie je zvykom, ţe sa dáva 

materiál, nevidí to ako porušenie rokovacieho poriadku. Vyprosuje si tvrdenie, ţe na MR 

sa závaţne porušujú zákony. Na minulom zasadnutí MR sa nebavili o dobre občanov, ale 

riešili si medzi sebou závaţné invektívy. Treba pracovať a nie sa hádať. Predloţený návrh je 

pre dobro občanov, aby sa robili cesty, kúpaliská, aby sa potreby občanov naplnili.  

Pred hlasovaním vyhlásil 15 minútovú prestávku. Poslanci ţiadali o prestávke hlasovať 

/Hlasovanie: ZA: 12, PROTI: 7, ZDRŢAL SA: 5/. V závere primátor poznamenal, ţe nakoľko 

poslanci nechcú prestávku, počas ktorej by sa prerokoval aj návrh poslanca Vojára, stiahol 

bod z programu rokovania. 
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K bodu 3) 

III. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2015 

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

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poznamenal, ţe si podrobne preštudoval materiál a má 

pozmeňujúci návrh. Navrhol vypustiť z rozpočtu prekrytie schodov Základnej školy na 

Rázusovej ulici vo výške 15 000 EUR a tieto finančné prostriedky rozdeliť na dva projekty a to 

na opravu klimatizácie v kuchyni školskej jedálne ZŠ na Rázusovej ulici vo výške 7 500 EUR 

a na rekonštrukciu miestnej komunikácie k hotelu Husárik vo výške 7 500 EUR. 

Navrhovanú zmenu odôvodnil tým, ţe riaditeľka ZŠ o prekrytie schodov nemá záujem. Keby 

sa v škole otvoril školský dvor, v zime by tam mohlo dôjsť k úrazu, nakoľko tam nie je 

celodenný dozor. Najskôr treba riešiť havarijný stav klimatizácie v kuchyni školskej jedálne 

ZŠ na Rázusovej ulici, ktorá varí aj pre iné školy. Čo sa týka opravy miestnej komunikácie na 

Husárik, je to jeho volebný obvod, táto cesta je vyuţívaná či uţ na športové akcie alebo na 

rekreáciu. Vedie tade cyklotrasa, cesta je nebezpečná a frekventovaná aj počas zimného 

obdobia. 

 Vladimír Malík, poslanec MZ, podporil návrh poslanca Strapáča. Ak niekto finančné 

prostriedky nechce, tak asi mu ich netreba. Do prekrytia schodov ZŠ sa na podnet rodičov 

angaţoval aj on. História je dlhšia, najskôr chýbal chodník, ktorý sa tam v minulom roku 

vybudoval. Schody kvôli bezpečnosti detí sa nedali odpratať od snehu, lebo neboli prekryté. 

Teraz, keď sa našli financie na prekrytie, tak ich netreba. Nech vedenie školy vysvetlí 

rodičom, prečo ich roky „ťahalo za nos“. Klimatizácia sa predtým nepoţadovala, aţ teraz je 

v havarijnom stave, keď sa našli finančné prostriedky. Je to neúcta aj k jeho práci. Rodičia sú 

zavádzaní a problém asi nie je medzi poslancami a občanmi, ale problém je medzi vedením 

školy a rodičmi. Nech sa aj vedenie mesta zamyslí nad tým, aký problém je medzi vedením ZŠ 

na Rázusovej ulici a rodičmi. 

 JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, sa stotoţnil s návrhom poslanca Strapáča. 

Nesúhlasil však s tým, aby úzke vedenie školy rozhodlo o tom, ţe schody nechce prekryť. 

Chodí tam veľa detí aj rodičov a nebudú o tom rozhodovať 3-4 ľudia. Nesúhlasí s tým, aby sa 

finančné prostriedky z prekrytia schodov zobrali. Mesto Čadca hospodári s prebytkom vyše 1 

mil. EUR a nech sa projekty financujú z týchto finančných prostriedkov. 

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, ocenil snahu poslanca Strapáča a jeho športových 

aktivít smerom k hotelu Husárik. Ľudia, ktorí tam majú chatu, si zaslúţia cestu a tieţ hotel 

Husárik, ktorý prispieva do rozpočtu mesta platením dane za ubytovanie. S poslancom 

Malíkom sedia v školskej rade tejto školy a nevie o tom, ţe by riaditeľka nechcela zastrešenie 

schodov. Škola má vyše 760 detí a tieto sa po toľkých rokoch čakania zastrešenia nedočkajú.  

Toto by zvýšilo bezpečnosť detí a ich chodenia do školy hlavne počas zimných mesiacov. 

Vyjadril sa, ţe by mu bolo veľmi ľúto, keby bezpečnosť detí pri tejto zmene rozpočtu nebola 

tou najdôleţitejšou vecou. Ţiadal, aby návrh poslanca Strapáča bol financovaný z iných 

poloţiek rozpočtu.  

 Mgr. Miroslava Mináriková, poslankyňa MZ, poznamenala, ţe v blízkosti školy býva, 

učila tam 32 rokov. Schody sú v prevádzke na jar a jeseň, v zime nech ráno odhrnú sneh z 

chodníka, ak tam nejaký bude, a otvoria dvoje dverí, aby sa deti dostali do školy. Okolo ĽŠU 

sú okolo plotov kamene, šikmý chodník vedie k ceste a pred školou je neúnosná bezpečnostná 

situácia. Petícia sa robila za tým účelom, aby deti z Kyčerky nemuseli obchádzať celú školu. 

Keď chcela riaditeľka klimatizáciu, mala si nárokovať skôr, ale ona sa prihovára za prekrytie 

schodov. 

 Pavol Štrba, poslanec MZ, poznamenal, ţe nepodporí presun finančných prostriedkov 

kvôli ceste na Husárik. Treba sa pozrieť na iné cesty, ktoré ľudia vyuţívajú kaţdý deň 

a doteraz neboli urobené. 
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 Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poznamenal, ţe čo sa týka zastrešenia, asi nebola dobrá 

komunikácia s riaditeľkou. Pred troma týţdňami bol na Husáriku, chodí tade často a môţe 

povedať, ţe komunikácia je v podstatne lepšom stave ako cesty na Horelici, v Čadečke alebo 

na sídliskách, kde ţije 10 000 ľudí. Nepodporí návrh poslanca Strapáča, sú cesty, napr. aj 

v centre mesta, ktoré by bolo treba zrekonštruovať. 

 Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ, poznamenal, ţe je za opravu komunikácie na 

Husárik, ale proti tomu, aby sa zrealizovala z finančných prostriedkov na zastrešenie 

schodov. 

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe tento návrh bol prerokovaný 

a schválený v MR, bol to spoločný návrh. Spolu s poslancom Malíkom navštívili ZŠ 

a rozprávali aj s riaditeľkou. Oboznámila ich s tým, ţe momentálne jej nastal problém 

v kuchyni a teda by radšej prijala klimatizáciu, ako prekrytie schodov, nakoľko varia aj pre 

ďalšie školy.  Súhlasí s tým, ţe schody sa musia prekryť. Problém je ale v tom, ţe budú tade 

chodiť ľudia, ktorí v školskom areáli nemajú čo robiť, a keď príde k úrazu, kto bude za to 

zodpovedný. Mesto sa pre bezpečnosť detí snaţí urobiť čo najviac. Výrazne sa zlepšila 

situácia v ZŠ J. A. Komenského a v ZŠ na Rázusovej ulici aj tým, ţe sa urobili chodníky, 

zábradlia a osvetlenie. Súhlasí s návrhom poslanca Strapáča, nech je urobená cesta na 

Husárik od kriţovatky celá a kvalitne. Čo sa týka ciest, v minulom období sa trochu poriešili 

krivdy na mestských častiach a to na Horelici, Podzávoze a v Milošovej. Ešte nie sú 

dobudované komunikácie do Čadečky. Na cesty sa podarilo získať od štátu 15 000 EUR. Čo 

sa týka prekrytia schodov, mesto dá spracovať kvalitný odborný projekt, ktorý bude spĺňať 

všetky normy a následne to bude predloţené poslancom do nasledujúceho zasadania MZ. 

 Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, poznamenal, ţe v ZŠ na Rázusovej ulici preţil celý 

ţivot, školstvo a šport sú jeho ţivotnou filozofiou. Je za prekrytie schodov, keď mesto 

hospodári s prebytkom, finančné prostriedky vo výške 7 500 EUR pre ZŠ nájde. Poukázal aj 

na skutočnosť, ţe v minulom období bola v rozpočte mesta plánovaná jedáleň v ZŠ na Ul. M. 

R. Štefánika v Čadci, ale postupne sa z nej finančné prostriedky uberali. Deti 1., resp. 2. 

ročníka skončia vyučovanie po 4. hodine a odchádzajú domov bez obeda. Keďţe mesto 

hospodári s prebytkom, 60 000 EUR na dokončenie jedálne nájde. Ak sa táto jedáleň nedá do 

zoznamu od 1. 1. 2016, tak sa to opäť posunie a môţe zaradiť aţ od 1. 1. 2017. Ďalej hovoril 

o streche pavilónu F v ZŠ na Ul. M. R. Štefánika. Počas daţďa v pavilóne dole schodmi tečie 

voda, ničí sa tam krásna tanečná a hudobná sála. Koľkokrát mesto pýtalo finančné 

prostriedky od ministerstva školstva /ďalej MŠ/, vedenie mesta má ustavične lobovať, aby od 

MŠ peniaze dostalo. Primátora vo voľbách podporovali všetky strany, vrátane vládnej a nedá 

sa zohnať pre školu 150 000 EUR. V Čadci bol na návšteve bývalý minister školstva 

a predseda parlamentu Pellegrini, ako mesto vyuţilo jeho prítomnosť, prečo ho nedoviedli do 

školy na Ţarci, resp. do inej školy. Keďţe mesto hospodári s prebytkom, navrhol dať 152 000 

EUR na pavilón F. 

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, reagoval na príspevok poslanca Klusa. Keď 

bola schôdza strany Smer, sedel tam aj on a aj on mohol mať poţiadavky na predsedu 

parlamentu. Je moţné, ţe od MŠ dotácia vo výške 152 000 EUR ešte mestu príde. Škoda, ţe 

poslanec Klus nepochválil, ţe mesto sa pustilo do rekonštrukcie striech na Ţarci vrátane ich 

zateplenia. Čo sa týka detí a obedov v ZŠ na Ţarci, jedáleň funguje, hovorme o kuchyni 

a vývarovni. Opýtal sa prítomných, či vedia, koľko detí v tejto škole chodilo na obed a či 

vedia aj o tom, ţe z pedagogického zboru na obedy nikto nechodil. Kuchyne v školách 

momentálne fungujú, venujme sa opravám striech. Ďalej poznamenal, ţe materská škola na 

Ţarci prešla kompletnou rekonštrukciou, treba ešte urobiť reguláciu kúrenia. Prioritou mesta 

momentálne sú havárie striech. Mesto sa snaţí oddlţiť a ušetriť, aby sa urobila veľká 

investícia, na ktorú budú všetci hrdí. Rozhádzať prebytok by bolo nezodpovedné, potrebujeme 

zníţiť dlh, aby sme boli zaujímaví pre banky a budúcich investorov. Napr. škola na Horelici 
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nemá vymenené ani okná, je tam aj absolútny pokles ţiakov. Škola na Podzávoze je ako-tak 

zrekonštruovaná, školu v Milošovej navštevujú malé deti /1.-4.ročník/. 

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, poznamenal, ţe nevie o tom, ţe by klimatizácia 

v kuchyni školy na Rázusovej ulici bola v havarijnom stave. Opýtal sa vedúceho oddelenia 

školstva Fúrika, či je tu písomne nahlásená táto havária, na čo odpovedal, ţe nie. Sú tu iné 

prípady z iných  škôl, napr. kúrenie v ZŠ na Podzávoze, vtedy to bolo ako havarijný stav 

odstránené a teraz to budeme v rozpočte schvaľovať. Navrhol neriešiť momentálne 

klimatizáciu, ale riadne to spísať a poslanci nebudú mať problém zahlasovať za to v ďalšej 

zmene rozpočtu. 

 Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, poznamenal, ţe jeho školopovinné deti sa stravujú 

v jedálni na Ţarci a nemajú výhrady voči jedlu. Keď majú deti 4 hodiny, idú do školského 

klubu a keď idú deti domov, tak varia rodičia. Mrzí ho, ţe keď sa zrušila škola na A. Hlinku, 

pribudlo do školy na Ţarci veľa detí a uţ vtedy tam mala byť vývarovňa. Čo sa týka prebytku, 

dobrý hospodár robí prebytok a netreba finančné prostriedky len tak rozhádzať. 

 JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, podporil návrh poslanca Klusa ohľadom 

vybudovania vývarovne v ZŠ na Ţarci. Rozprávali o tom uţ v minulom období, ale nebolo to 

zrealizované. ZŠ na Ţarci je po ZŠ na Rázusovej ulici druhou najväčšou školou a treba pre 

deti vytvoriť čo najlepšie podmienky. 

 Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, poznamenal, ţe vo finančnej komisii prejednali III. 

zmenu rozpočtu. Vznesené pripomienky boli zodpovedané na MR a preto odporučil schváliť 

predloţenú zmenu rozpočtu. 

 Ing. Ľubomír Vojár, poslanec MZ, poznamenal, ţe poslanci schvaľujú 2/3 vecí, ktoré 

uţ neovplyvnia. Mali byť vypracované dve správy, jedna o zmenách, ktoré v rámci svojich 

právomocí urobil primátor a druhá k poloţkám, ktoré reálne môţu poslanci ovplyvniť. Čo sa 

týka prekrytia schodov ZŠ, riaditeľka ich teda chce alebo nechce. Finančné prostriedky na 

toto prekrytie sa prerozdelia, minú na cestu na Husárik. Nepodporí túto zmenu. 

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe k zastrešeniu schodov 

potrebuje odborný projekt a vyjadrenie statika, aby to mohol povoliť. Trvá na projekte, 

nakoľko ide o školu a frekventovanú cestu. Keď bude projekt a vyčíslené náklady na uvedenú 

akciu, dá sa to do MZ. Poţiadal poslancov o schválenie zmeny, aby to mesto posunulo ďalej. 

 Ing. Ľubomír Vojár, poslanec MZ, ţiadal, aby sa finančné prostriedky na zastrešenie 

na poloţke ponechali. Keď bude projekt a peniaze zostanú, pouţijú sa ďalej. Ak budú chýbať 

iba sa doloţia. Ešte v piatom mesiaci poukázal na to, ţe na Gočárovej ulici č. 1506 stojí múr, 

z ktorého padajú tehly. Bolo mu sľúbené, ţe sa to dostane do nasledujúceho MZ, ale je 

september a nie je to tu. Ráno prechádzal popri spomínanom múre, nie je to tam ani páskou 

ohraničené. Ak spadne tehla a ublíţi dieťaťu, kto bude za to zodpovedný. Mal jedinú 

poţiadavku, sľúbené mu síce bolo, ale nedostalo sa to do MZ ani v septembri. Aj z tohto 

dôvodu uvedené zmenu rozpočtu nepodporí. 

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, sa ospravedlnil poslancovi Vojárovi 

a poţiadal riaditeľa mestského podniku sluţieb, aby toto riešil. 

 Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, podporil poslanca Vojára, nakoľko v minulosti 

vykonali vec, ktorá nebola v rozpočte a uţ boli zaplatené aj faktúry. Pýtal sa na 350 000 EUR 

na dom dôchodcov v II. zmene rozpočtu a vedenie mesta mu odpovedalo, či je to porušenie 

zákona o rozpočtových pravidlách v samospráve. Pýtal sa na meno, kto vykonal predbeţnú 

kontrolu, na čo mu nebolo odpovedané. Urobí sa niečo, čo nie je v rozpočte, uţ sú vyplatené 

aj faktúry a potom sa od poslancov ţiada, aby to schválili. 

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, poznamenal, ţe na minulom rokovaní MR zaznelo, ţe 

ohľadom II. zmeny rozpočtu bol daný podnet na okresnú prokuratúru, aby bola preskúmaná 

zákonnosť rozhodnutia. Je z tohto podania uţ nejaký výstup, nakoľko schvaľujeme III. zmenu 

rozpočtu a nie je doriešená ešte II. zmena rozpočtu. 



 9 

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe ţiadna reakcia na 

spomínaný podnet na mesto neprišla. Nie je na rokovaní JUDr. Cenigová, ktorá by vedela na 

to odpovedať. Mesto neobdrţalo ţiaden výsledok z prokuratúry. 

 František Kučák, poslanec MZ, poznamenal, ţe kým sa nebude riešiť kuchyňa ZŠ na 

Ţarci a opravy striech, má rozpor podporovať akékoľvek rozpočty a ich zmeny. Uţ pred 

dvoma rokmi primátor kuchyňu sľúbil a dnes hovorí o tom, či je vôbec potrebná. Škola má 

pribliţne 500 ţiakov. Kuchyňa tam v minulosti bola a nemala vôbec zaniknúť. Je jednoduchšie 

niečo zlikvidovať, ako to udrţať v prevádzke. Ďalej nadviazal na príspevok poslanca Šula 

a tieţ sa vyjadril, ţe podľa jeho názoru II. zmena rozpočtu neprešla regulárne a dnešného 

hlasovania sa zdrţí. Navrhol, aby poslanci schválili peniaze na klimatizáciu, keďţe je 

v havarijnom stave. Ţiadal vyhlásiť prestávku, nech si niektorý poslanec názor osvojí, 

nakoľko on nevie, odkiaľ a kam financie presunúť a následne sa bude o ňom hlasovať. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe budú pokračovať ďalej 

a verí, ţe riešenie sa nájde. Nie je pravda, ţe sa veci urobia a potom sa o nich hlasuje. Robí 

sa v zmysle zákona, ale účtovne je to predloţené takto. V minulosti mal poslanec Kučák 

poţiadavku ohľadom škôlky a keď sa to prenieslo do rozpočtu, nepodporil to. Bude 

budúcoročný rozpočet a bude v ňom to, čo ľudia najviac potrebujú. Kuchyňa na Ţarci je 

zabezpečená, dováţané jedlo z jedálne pri ZŠ J. A. Komenského je chutné. V závere bude 

informovať o dopravnej infraštruktúre v meste, čo sú veľmi váţne veci.  

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD, poslanec MZ, poznamenal, ţe tieţ mal otázky, ale 

v priebehu diskusie mu bolo na ne odpovedané. Navrhol, ţe vzhľadom na to, ţe ide 

o prebytkový rozpočet, odporučil vypracovať podrobnejšie zdôvodnenie väčších zmien 

rozpočtu, aby to poslancom následne uľahčilo prácu a nebolo toľko dotazov a pripomienok 

v MZ, s čím je ochotný aj pomôcť. 

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poďakoval poslancovi Holeštiakovi, 

ktorý mestu pomáha aj z pozície funkcie, ktorú zastáva v ŢSK. Poznamenal, ţe v zmene 

rozpočtu je len jeden rozpor, kedy poslanec Strapáč ţiadal urobiť haváriu klimatizácie 

v škole. Poţiadal riaditeľku ZŠ na Rázusovej, aby tu dala aj písomnú poţiadavku. Ďalej ide 

o cestu na Husárik, kde aj mesto priloţí nejaké finančné prostriedky na rekonštrukciu tejto 

cesty. Čo sa týka prekrytia, dá sa vypracovať projekt a potom to bude poslancom predloţené 

do MZ. Poţiadal poslancov podporiť návrh III. zmeny rozpočtu aj zmien poslanca Strapáča.  

Bude dostatok času na prípravu rozpočtu na roky 2016/2017, ktorý sa bude moţno 

uberať iným smerom, moţno prioritou budú chodníky a cesty. Ale stavby, ktoré mesto dostalo, 

školy, sú v dezolátnom stave, riešia sa havárie okien a toto nám vybíja financie z rozpočtu, s 

ktorými rátame na konkrétne akcie. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

71/2015 

 

 

 

K bodu 4) 

Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie Mesta Čadca 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

72/2015 
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K bodu 5) 

Zverenie majetku Mesta Čadca do správy školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Čadca od 1.10.2015 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

73/2015 

 

 

K bodu 6) 

Návrh na zmenu člena a sekretára finančnej komisie Mestského zastupiteľstva        

v Čadci 

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

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe sa osobne rozprával s Ing. 

Jozefom Kráľom, ktorý sa z časových dôvodov nemôţe zúčastňovať zasadnutí finančnej 

komisie. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

74/2015 

 

 

 

K bodu 7) 

Správa o výsledkoch kontroly  

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

 Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, predniesol doplňujúci návrh do uznesenia, aby 

kontrolór Mesta Čadca kontroloval aj mestské podniky. 

 JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór Mesta Čadca, poznamenal, ţe je schválený plán 

kontrolnej činnosti, ale na základe nových úloh, ktoré mu boli uloţené, bolo by dobré  tento 

prehodnotiť. 

 

          Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

75/2015 

 

 

 

K bodu 8) 

Obchodná verejná súťaž č. 2/2015 

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

Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poslanec MZ, poukázal na to, ţe mu chýba koncepcia 

rozvoja športu v meste Čadca. Uvedená ubytovňa je súčasť športovej haly, máme aj iné 

budovy a stále nevieme, čo s nimi. Ak je majetok prebytkový a nevyuţitý, treba ho predať. Ak 

chceme v budúcnosti niečo vyuţívať, dajme to do prenájmu a ak máme budovy, ktoré uţívame, 

napr. plaváreň, uţívajme ich. 

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, nesúhlasil s názorom poslanca Vojára. 

Chatka na Ţarci – podaril sa projekt, prebiehali tam intenzívne stavebné práce, 

zrekonštruované sú ihriská, je tam nová antuka. Má sa robiť aj ihrisko s umelým trávnatým 

povrchom a tieţ chatka je zrekonštruovaná. Majetok mesta sa zhodnotil a zostal mestu. Čo sa 

týka prejednávanej ubytovne, v minulosti boli na ňu uzatvárané nevýhodné zmluvy. Je to 

súčasť športovej haly, ale ako športovec na území mesta nevidí jej vyuţitie. V meste sa 
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neorganizujú napr. medzinárodné turnaje, aby bola vyuţitá. Toto je cesta, ako zo súkromných 

zdrojov zrekonštruovať mestský majetok a ponechať ho aj vo vlastníctve mesta. Predloţený 

koncept je podľa neho vhodný. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, poznamenal, ţe súhlasí s tým, ţe do budúcna je 

potrebná koncepcia. Ak by sa situácia neriešila tak, ako sa doteraz riešila, budova by moţno 

uţ aj spadla. Predchádzajúci nájomca vymenil plastové okná, čím majetok čiastočne 

zhodnotil. Majetku sa nevzdávame, zhodnotí sa, čomu sa môţeme iba tešiť. 

Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poslanec MZ, poznamenal, ţe materiál mal byť predloţený 

dávno. Keby mali materiál, vedeli by, ţe ktoré športoviská sú zbytočné, či ich treba prenajať 

alebo nie, či zbúrať alebo rozširovať.  Bol by podklad, na základe ktorého by sa vedel 

vyjadriť. Ďalej povedal, ţe športovec vyuţitie haly nevidí, ale on ako nešportovec jej vyuţitie 

moţno vidí. Kaţdý má na to svoj názor, je športovo ináč zameraný a kaţdý obhajuje ten svoj 

šport. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe keď nastúpil do funkcie, ani 

jedno športovisko nebolo v poriadku. Za bývalého nájomcu úplne schátral areál na Ţarci. 

Keď prišiel s novým projektom areálu na Ţarci súčasný nájomca, rozhodnutie mesta bolo 

rýchle. Projekt je dobrý, funguje a majú tam ďalší zámer a to vybudovanie umelého trávnika. 

Za 4 roky sa vybudovali športoviská aj v prímestských častiach, na ktoré sú obyvatelia veľmi 

pyšní. Mesto nemá od SeVaKu zaplatených 300 000 EUR za majetky, ktoré predtým vyuţívali 

športovci. Koncepcia rozvoja športu v meste Čadca ešte nebola predloţená poslancom 

z dôvodu, ţe mesto chce majetky /betónová plocha, kde sú cirkusy, tenisové kurty, .../ aţ po 

hokejbalové ihrisko, ktoré uţ mestu patrí, dostať do vlastníctva. Následne sa môţe mesto 

uchádzať o granty a urobiť pre športovcov športový areál. Rokovaní je viac, hlavne so 

SeVaKom, a nie sú jednoduché. K tomuto bude v mesiacoch október – november predloţený 

poslancom základný a hlavný dokument, ktorý mesto posunie ďalej. 

 

            Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

76/2015 

 

 

K bodu 9) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

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

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 2/2015 

Nebytový priestor č. 2 – 37 v bytovom dome súp. č. 2481 na Ul. Ľudmily Podjavorinskej 

v Čadci 

 Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, poznamenal, ţe materiál je nedostatočný, chýba 

výmera predávaných nebytových priestorov a nákres prízemia s označením nebytových 

priestorov. Mohla byť aj zmienka, čomu v minulosti priestor slúţil. Od obyvateľov mu bol 

doručený list a teda sa dotazoval, ako sa mesto vysporiadalo s týmto listom, či s majiteľmi 

bytov bolo komunikované. 

 Ing. František Ščury, vedúci oddelenia dopravy, ÚP, SP, výstavby, rozvoja mesta 

a sluţieb MsÚ Čadca, poznamenal, ţe rokovania prebehli, ale nedošlo k dohode, pretoţe mali 

podmienky v rozpore so zákonom. Súťaţ je pre všetkých, môţu ţiadať aj oni. 

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe mesto ponúka odpredaj 

takýchto priestorov občanom, ale nemôţe dávať za 1 EUR. Rokovania neviedli k ničomu. Pre 

mesto je majetok zbytočný, nech týmto ľuďom slúţi, ale musia reagovať, nech si ho odkúpia. 

Pre mesto je podstatný znalecký posudok. 
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 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, poznamenal, ţe či týmto obyvateľom nespôsobíme 

viac problémov ako úţitku. Sám býva v dome, kde je nebytový priestor a je tam vlastník, ktorý 

je v exekúcii. Ťahá sa to uţ viac ako 10 rokov. Ak bude  súťaţ, môţe to kúpiť hocikto, začne 

tam budovať v rozpore s tým, čo vlastníci potrebujú a môţu vzniknúť veľké problémy. Treba 

nájsť vhodné riešenie, vyjsť vlastníkom v ústrety, aby sa predišlo problémom. 

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe problémom sú napr. 

večierky, kde majiteľ nie je vlastníkom bytu, ale neprispieva na vodu, na kúrenie, na fond 

opráv, neprispieva na nič. Verejná súťaţ musí byť. Mesto donúti vlastníkov k rokovaniam 

o podmienkach, ktoré budú výhodné tak pre nich, ako aj pre mesto. 

 Ing. František Ščury, vedúci oddelenia dopravy, ÚP, SP, výstavby, rozvoja mesta 

a sluţieb MsÚ Čadca, poznamenal, ţe mesto nebude súhlasiť s tým, aby tam bol bar, nejaké 

hlučné prevádzky, prípadne sklad horľavín, ale aby tam bolo niečo, čo súvisí s potrebami 

týchto obyvateľov, napr. nejaký administratívny priestor. Nie je to súčasť spoločných častí 

domu. Chceli, aby sa im to dalo za minimálnu cenu, ale ani tam sa nevedeli dohodnúť. 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

František Kolkus a Mária Kolkusová, Rázusova 1570/6, Čadca 

 Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, poznamenal, ţe je veľký nepomer medzi znaleckým 

posudkom a ako príklad uviedol nehnuteľnosť susediacu s pešou zónou, ktorá bola predaná 

o 1 EUR drahšie ako tento pozemok v miestnej časti Rieka. Je to spevnený breh, ich 

predchodcovia boli vlastníkmi pozemkov, ktoré im boli vyvlastnené pod cestu. Voči tomuto 

nenamietajú, ale zo strany mesta by mala byť snaha o odstránenie krivdy z minulosti. Dal 

návrh ceny 15 EUR/m
2
, a nie za cenu podľa znaleckého posudku, čo bolo poslancami aj 

schválené. 

 Ing. František Ščury, vedúci oddelenia dopravy, ÚP, SP, výstavby, rozvoja mesta 

a sluţieb MsÚ Čadca, upozornil, ţe ide o osobitý zreteľ, a preto na schválenie treba 3/5 

hlasov všetkých poslancov. 

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe sa to dalo ako osobitý zreteľ, 

čím sa im mesto snaţilo byť nápomocné.  

 Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poznamenal, ţe v ďalšom bode mesto kupuje pozemok za 

15,04 EUR a teda za čo kupujeme, za to aj predajme. Chcel teda navrhnúť cenu 15,04 EUR, 

ale poslanec Cyprich uţ cenu dal, a teda svoj návrh sťahuje. 

 JUDr. Peter Strapáč, PhD., poznamenal, ţe mesto ešte nič nekúpilo, lebo poslanci to 

ešte neschválili. Ak ţiadatelia neboli spokojní so znaleckým posudkom, nič im nebránilo dať si 

vypracovať kontrolný znalecký posudok. Máme pred sebou korektný znalecký posudok, a teda 

či máme takú moc, ţe nerešpektujeme ceny, ktoré sú stanovené odborníkmi. 

 Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, poznamenal, ţe uţ viackrát sa stalo, ţe sa predalo 

ináč, neţ aký bol znalecký posudok, napr. budova na Májovej ulici alebo 4 byty. 

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe predaj budovy na Májovej 

ulici bol odsúhlasený v MZ a prebehol verejnou súťaţou. Keby bol dal niekto návrh aj za 

500 000 EUR, veľmi radi by sme mu to predali. Tieţ sa mu nepáči, ako boli predávané 

majetky, Matičné námestie za halier a ďalšie majetky. Nespochybňujme odborníkov, mal byť 

daný protinávrh k znaleckému posudku a o tom sa malo diskutovať. 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

SSE – Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, stiahol tento bod z programu rokovania. 

Dlho sme nad tým pracovali, potrebujeme priority, kedy by sme v prípade nutnosti prepojenia 

rôznych našich vykurovacích zariadení ponechali tento objekt, prípadne ho komerčne 

prenajali našej organizácii, kde máme podiel. 
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 JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, poznamenal, ţe materiál je stiahnutý a jeho 

príspevok je bezpredmetný. Ale chcel povedať, ţe nesúhlasí s predajom, nakoľko distribúcie 

vody, tepla a ďalších energií, ako aj technologické zariadenia, by mali zostať vo vlastníctve či 

uţ štátu alebo mesta,  a by sa dali riadiť ďalšie veci s tým spojené. 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

Pavol Gabriš, bytom Čadca, Ul. Palárikova 1685/69 

 JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, poznamenal, ţe materiál si podrobne 

preštudoval a nestotoţňuje sa s ním. Pán Gabriš je iba minoritný vlastník a nevidí dôvod, 

prečo by mesto malo vynakladať verejné zdroje na kúpu podielu, keďţe aj tento podielový 

spoluvlastník sa mohol domáhať vlastníckych práv, ale ako vlastník má aj povinnosti 

a o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci podľa výšky podielov. Je proti 

tomu, aby mesto vynaloţilo takú sumu na odkúpenie pozemku, ktorý nepotrebuje. Bude ţiadať, 

aby aj pán Gabriš prispieval pri údrţbe pozemku a plnil si všetky povinnosti, ktoré vyplývajú 

z jeho vlastníckeho práva. Finančné prostriedky treba vynaloţiť na iné rozvojové projekty. 

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, neodporučil materiál schváliť, stotoţnil sa 

s názorom poslanca a s právnym názorom, ktorý bol vypracovaný a predloţený. 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

MUDr. František Potanko a manž., Raková 1317 

AD-Reality, s. r. o., Čadca, U Hluška 1197 

 Ing. Ľubomír Vojár, PhD., sa dotazoval, ţe čo sa stane, ak sa materiál neschváli. Bolo 

treba do materiálu napísať, ţe stavba uţ stojí a prečnieva na chodník. 

  Ing. František Ščury, vedúci oddelenia dopravy, ÚP, SP, výstavby, rozvoja 

mesta a sluţieb MsÚ Čadca, poznamenal, ţe podmienka sa neuplatnila pri stavebnom 

povolení, ale mala tam byť. Dala sa do podmienok stavebného povolenia pre uskutočnenie 

stavby s tým, ţe do kolaudácie preukáţu vlastnícke alebo iné právo. 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

SSE – Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 

 JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, poznamenal, ţe nie je zástancom 

zriaďovania vecných bremien. SSE – Distribúcii nič nebráni v čase havárie prísť na pozemok, 

odstrániť haváriu a dať ho do pôvodného stavu. Prečo by malo mesto zaťaţovať svoju 

nehnuteľnosť iným bremenom, ktoré bude zapísané aj v katastri nehnuteľností. Týmto krokom 

by mesto znehodnotilo vlastný majetok. Vecné bremeno nehnuteľnosť zaťaţuje, je menej 

rentabilná a zaťaţenie vecným bremenom na nehnuteľnosti sa dá aj znalecky oceniť. Tým by 

sme si ukrojili z reálnej hodnoty nášho majetku. Po SSE by sa mohla spustiť ďalšia lavína 

takýchto poţiadaviek aj v iných prípadoch. Ich interná smernica nie je pre nás záväzná. 

Navrhol materiál neschváliť, pre mesto nie je výhodný a pre SSE nie je nevyhnutný. 

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, poznamenal, ţe na MR bolo vedenie mesta poverené 

jednať ohľadom určitej kompenzácie, resp. vyriešenia vzdušných vedení. Poprosil o odpoveď, 

či mesto v tom so ţiadateľom jednalo. 

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe o týchto veciach sa jednalo 

okrajovo, lebo dostali mandát jednať o iných veciach a to o okamţitom prívode elektrickej 

energie do priemyselného parku v hodnote cca 150 000 – 200 000 EUR kvôli potenciálnemu 

investorovi. Na jednej strane súhlasil s tým, aby mesto nebolo zaťaţené vecným bremenom, 

ale na druhej strane chceme od nich, aby k 30. 6.  vybudovali trafostanicu pre firmu, ktorá by 

mohla zamestnať 100 – 400 ľudí. Čo sa týka vzdušných vedení, rokuje sa, aby aspoň tie, zo 

stredu mesta, ak je to moţné, išli do zeme. Takţe je od nich vyjadrenie, ţe sú ochotní jednať 
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ohľadom urýchleného prívodu elektrickej energie do priemyselného parku, čo je pre nás 

veľkou výhodou. 

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, poznamenal, ţe ak je takéto recipročné konanie, či by 

nebolo vhodné vyčkať a spustiť dva procesy naraz, aby sa nestalo, ţe im vyjdeme v ústrety 

a oni to nezrealizujú. 

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe chcel o tomto informovať 

v rôznom. Neodporučil materiál schváliť aj na základe argumentov odborníkov a aj na 

základe právneho názoru. 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

Euro Apartment, s. r. o., Májová 1579, Čadca 

Roľnícke družstvo „Veľká Rača“ Oščadnica 

 Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, informoval o tom, ţe ho oslovili ţiadatelia s tým, 

ţe návrh, ktorý bol v MR, je pre nich neprijateľný. Predloţil nový návrh uznesenia, ktorý sa 

zmenil v podmienkach nájmu nasledovne: 

 na prenajatej časti pozemku vybudujú nájomcovia prístupovú komunikáciu 

a parkovacie miesta z vlastných finančných zdrojov 

 vybudovanú komunikáciu nájomcovia prevedú bezodplatne do vlastníctva Mesta 

Čadca po jej realizácii bez parkovacích miest 

 v prípade, ţe nesplnia podmienku prevodu, bude im uloţená zmluvná pokuta vo výške 

5 EUR/m
2 

záberu 

 mesto Čadca po vyhotovení porealizačného geometrického plánu odpredá nájomcom 

pozemky pod parkovacími miestami. Dobu nájmu navrhol po dobu realizácie stavieb 

Ďalej poznamenal, ţe nemôţeme stavebníkom klásť nesplniteľné podmienky. Snaţme 

sa nájsť riešenia, veď potrebujeme parkovacie miesta a aj komunikácie. Môţu tam byť 

nájomcovia, ktorí nebudú mať autá a ktokoľvek príde, mesto mu tam udelí parkovacie miesto, 

čo by bolo voči týmto firmám kontraproduktívne. 

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, poznamenal, ţe materiálom sa 1x zaoberali na 

komisii a 2x v MR. Treba hájiť záujmy mesta a nie firiem, ktoré na území mesta ani nesídlia. 

K tomuto aj smeruje návrh, ktorý sme spoločne vypracovali a schválili na MR. Všetci sa na 

ňom zhodli, vychádza sa v ústrety investorovi, ktorý dokončieva tento bytový dom. Nebyť tohto 

návrhu a ústretovosti mesta, tak tento dom neskolaudujú. V podmienkach majú, ţe majú 

vybudovať parkovacie miesta, čo momentálne nemajú. Návrh z komisie a z MR je dobrý a háji 

záujmy mesta. 

 Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, poznamenal, ţe nemôţeme cudzích z mesta 

vyháňať s tým, ţe svoje si nedáme. Budova bola dlho v schátralom stave, ťaţko sa predávala, 

či uţ kvôli vysokej cene alebo niečomu inému. Teraz to tam vyzerá lepšie. Ako povedal aj 

vedúci oddelenia Ščury, v územnom pláne sa ráta s parkovacími miestami pre všetky 4 

objekty. Snaţme sa vyjsť stavebníkovi v ústrety, veď parkoviská v meste sú potrebné, háji aj 

záujem mesta. 

 JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, poznamenal, ţe čo navrhuje poslanec 

Pohančeník, je zmätočné. Ak sa parkovacie miesta neprevedú do uţívania, následne bude ich 

problém s odpredajom. Dotazoval sa, či sa bude predávať iba plocha pod parkovacími 

miestami. 

 Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ poznamenala,  ţe firma do vlastníctva mesta 

prevedie iba komunikáciu bez parkovacích miest. Vybuduje a skolauduje sa aj komunikácia aj 

parkovacie miesta. 

 Ing. Jaroslav Hacek, asistent prednostky, sa tieţ vyjadril proti návrhu poslanca 

Pohančeníka. 
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       Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

77-86/2015 

 

 

K bodu 10) 

Rôzne 

Vladimír Malík, poslanec MZ, vyjadril potešenie z toho, ţe zo strany vedenia mesta 

smerom k médiám vyšla informácia, ţe v budúcom roku sa plánuje výstavba letného 

kúpaliska.  

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, tlmočil stanovisko dôchodcov z ich stretnutia.  Sú 

rozhorčení a smejú sa z toho z toho, ako v meste vyzerá nové osvetlenie. Staré stĺpy sú natreté, 

kryty sú stiahnuté drôtom. Všetci si mysleli, ţ budú iba nové stĺpy, nové vedenie, a nie ţe sa 

budú stále vyuţívať staré stĺpy. Vraj mesto šetrí tak, ţe raz vypne Kyčerku a potom  Ţarec. 

Dôchodcovia sa pýtajú, či stĺpy obtočené drôtom a staré káble budú odrátané z celkovej ceny 

tohto osvetlenia. 

Bc. Martin Vangel, poslanec MZ, poţiadal o rekonštrukciu mosta na Drahošanku, 

nielen o výmenu dosiek, ale zároveň aj o revíziu zvarov. Tieţ poţiadal náčelníka mestskej 

polície, či by tam členovia MP nemohli viac hliadkovať, nakoľko sa tam stretáva mládeţ 

a robia tam neporiadok. Tieţ poţiadal aj o revíziu mosta v Bukove. V závere poďakoval 

všetkým tým, ktorí sa podieľali na organizácii a programe Bartolomejského hodového 

jarmoku v Čadci. 

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, informoval o poţiadavke občanov na Ul. M. R. 

Štefánika /pri čínskom múre/. Sú tam smetné koše a keď tam prídu cudzí a zaparkujú v čase, 

keď sa tieto smetné koše vysypávajú, zostanú nevysypané. Chýba súčinnosť medzi mestskými 

organizáciami, stačí k smetným košom umiestniť tabuľu so zákazom státia. Ďalej poznamenal, 

ţe bytovky na Ul. M. R. Štefánika majú vlastné garáţe /ako je točňa pod školským ihriskom/, 

ale sú tam pri nich aj platené parkovacie miesta. Stáva sa, ţe na týchto parkovacích miestach 

parkujú tak, ţe bránia vyjsť autám z garáţe. Ţiadal, aby sa urobilo parkovisko oproti týmto 

bytovkám, nájomné parkovisko sa zrušilo a urobilo sa z neho parkovisko verejné. Čo sa týka 

nového osvetlenia, je obyvateľmi vítané, ale od Billy smerom ku kruhovému objazdu je 

osvetlená hlavná cesta, ale chodník uţ slabšie. Je tam bohatá zeleň a stačí stromy miestami 

orezať a osvetlenie sa zlepší. 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, taktieţ, ako poslanec Vangel, poďakoval za 

organizáciu Bartolomejského hodového jarmoku v Čadci. Bol dobre zorganizovaný, kultúrny 

program bol pekný, nezaznamenal ţiadne sťaţnosti ani námietky. Dotazoval sa, ako bude 

osvetlená veľká autobusová stanica, ten veľký pozemok, kde ľudia nastupujú na autobusy. 

Tam, kde je zastrešenie, je aj osvetlenie, ale nie je to osvetlené celé. Keď ľudia vystúpia 

z vlakovej stanice a pokračujú pešo do mesta, chodník je rozbitý, neosvetlený, môţe tam dôjsť 

k úrazu. Ďalej poznamenal, ţe chýba osvetlenie medzi Chalupkovou ulicou a blokom 12, sú 

tam odstavené aj drahšie autá a môţe tam dôjsť k vandalizmu. S náčelníkom mestskej polície 

konzultoval večerné a víkendové parkovanie dodávok a kamiónov na sídlisku Kyčerka. Je 

potrebné, aby tam hliadky častejšie chodili. Parkuje tam kamión aj s návesom. Takéto autá na 

sídlisku nemajú čo robiť. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, odpovedal na predloţené pripomienky 

poslancov. Čo sa týka nového osvetlenia v meste Čadca, dôchodcovia z Horelice, Kyčery 

Rieky a iných oblastí mesta sa nesmejú, ale sú ním nadšení. Osvetlenie je aj v miestach, kde 

predtým nebolo. V koncesnej zmluve sú dané počty stĺpov aj svietidiel a pri takomto projekte 

sú aj problémy, ktoré sa do kolaudácie vyriešia. Aj rodičia s deťmi majú riadne osvetlené 

prechody či uţ na Ţarci, na Komenského ulici alebo inde. Ohľadom dopravnej situácie 
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prebieha mnoho rokovaní a rieši sa pri nich aj most do Bukova. Čo sa týka parkovania áut na 

Ţarci pri garáţach, parkujú tam iba tí, ktorí tam bývajú. Musia si medzi sebou vyriešiť svoje 

súţitie. Ohľadom autobusového nástupišťa poukázal na to, ţe toto sa predalo, hoci inţinierske 

siete patria mestu. Ide o to, čo urobí s osvetlením, či si ho majiteľ odkúpi a potom vymení 

alebo či ho zaplatí mestu, keď ho mesto vymení. Znalecký posudok je od 60 – 100 000 EUR 

a mesto mu pozemok odpredalo za 300 Sk/m
2
 so všetkým. Prebehli uţ dve rokovania, ale 

nedohodli sa na cene. Čo sa týka Chalupkovej ulice, bude predloţený celý projekt 

Chalupkovej ulice a priestranstva, o ktorom sa tu hovorí, aby sa pre obyvateľov urobili 

sluţby, ktoré im tam chýbajú a na druhej strane aby sa stavebne uzatvorila. Robí sa projekt, 

v pondelok bude ďalšie jednanie, aby obyvatelia boli na túto ulicu pyšní a aby aj oni mali 

pešiu zónu. 

Ďalej v rôznom poznamenal, ţe dvere k nemu sú otvorené a je ochotný jednať. 

Poznamenal, ţe do priemyselného parku sa ohlásili dvaja potenciálni investori a aby sa 

v prípade úspechu týchto rokovaní, ale môţu byť aj neúspešné, vybudovala trafostanica pre 2 

subjekty a potom by sa tam riešili aj KOS a mestský podnik sluţieb. Tieţ sa so SeVaKom 

jedná ohľadom rozšírenia prívodu vody a kanalizácie na toto územie, aby sa splnili 

predpoklady vstupu investorov. Je to uţ rok, čo sa hovorí o moste na Horelici. Prebiehajú 

intenzívne a ťaţké rokovania na úrovni všetkých zloţiek. Na jednaniach v pondelok a utorok, 

za účasti všetkých zloţiek, sa bude hovoriť o tom, čo s kritickou situáciou, nakoľko podľa 

analýzy by sme mali tento most uzatvoriť. V utorok sa k tomuto problému prijme zásadné 

stanovisko. Za pomoci poslancov boli oslovené aj ostatné organizácie k súčinnosti, aby to 

mesto ohrozilo čo najmenej a aby sa výstavba a výmena nového mosta zvládla za rok. 

Intenzívne sa rokuje aj o moste do Bukova, je zaznamenaná obchádzková trasa, a to cesta 

u Capka, ktorá by sa mala celá opraviť a slúţiť bezpečnostným zloţkám. Podarila sa za účasti 

štátneho tajomníka, vedúceho oddelenia výstavby, primátora, poslanca NR SR Podmanického 

a predsedu VÚC Blanára riešiť oprava cesty okolo bývalého agrochemického podniku, aby 

ako-tak plnila funkciu prepojenia Čadce s Podzávozom. Veľkou vecou by bolo odklonenie 

ADR /preprava nebezpečných nákladov/ z mesta Čadca a z Kysúc, značky by mali byť 

osadené a rokuje sa aj o medzivládnej dohode o odklonení tranzitnej dopravy z Kysúc. Je 

dobré, ţe štátne orgány to chápu tak, ţe sa nejedná iba o občanov Čadce a Kysúc, ale ţe to 

má celoslovenský význam. Je prísľub, ţe uţ tento rok sa začne s opravou mosta, ktorý bude 

stáť 11,9 mil. EUR. Musia pokračovať rokovania s národnou diaľničnou spoločnosťou 

o súčinnosti v súvislosti s výstavbou diaľnice Bukov-Svrčinovec. Rieši sa kyvadlová doprava 

na Horelicu, rieši sa problém firiem, ktoré sú v priemyselnom parku, riešia sa pekárne, ako 

budú zásobovať, a veľa ďalších firiem, aby nemuseli prepúšťať zamestnancov. Poznamenal, 

ţe aj k týmto veciam je na jednaniach ústretový, ak sa to niekoho dotklo, ospravedlnil sa, ale 

nebol to zámer. Jeho zámerom je, aby mesto fungovalo veľmi dobre a aj ľudia, ktorí v ňom 

ţijú, boli naň pyšní. Ale nedá uráţať svojich pracovníkov a dehonestovať svojich odborných 

pracovníkov, ktorých si veľmi váţi a bude si ich chráni,ť a tieţ nedopustí, aby sa v MZ 

dehonestovali navzájom medzi sebou. 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, poprosil zástupcu primátora, nakoľko pracuje 

v komisii ohľadom verejného osvetlenia, aby tam predloţil aj jeho poţiadavku, pretoţe 

hovoriť ľuďom, ţe to bude o rok, to neocenia. Poznamenal, ţe je rád, ţe sa ohľadom uzávierky 

mosta intenzívne rokuje. Dotazoval sa, či dôjde od 1.10. k uzatvoreniu mosta na Horelici 

a poţiadal, aby boli ľudia o tom informovaní všetkými moţnými dostupnými prostriedkami, 

hlavne o náhradných trasách. Rokovania v závere budú moţno rýchle, a preto nech sa 

predíde zbytočným zmätkom. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe je viazaný mlčanlivosťou, ale 

podotkol, ţe sa robí všetko pre to, aby takáto dopravná situácia nenastala. Najskôr sa urobia 
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základné veci a aţ potom sa pristúpi k ostatnému. Uţ v utorok by mala byť dostupná 

informácia, ale neohrozí fungovanie mesta. 

Bc. Martin Vangel, poslanec MZ, poznamenal, ţe sa 9x chcel stretnúť s primátorom. 

Mal viac vecí a názorov, ktoré chcel riešiť, ale stretnutie sa nepodarilo. Je to tu prezentované 

tak, ale pravda je iná. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, odmietol tvrdenie poslanca Vangela. 

Povedal jemu a aj jeho matke, ţe je moţné sa s ním stretnúť v čase medzi 7.30 a 8.00 hod., 

kedy má čas vyhradený pre poslancov. Tí, s ktorými sa pravidelne stretáva, vedia, ţe čas si 

vţdy nájde. Asistentka má jeho program a zaznamenáva všetkých poslancov, ktorí sa s ním 

stretnúť chcú. Je moţné, ţe musí odísť, a vtedy sa zmení aj program. Tvrdenie, ţe sa 9x s ním 

nemohol stretnúť, je neadekvátne. Vţdy, keď poslanca Vangela objednali, ospravedlnil sa 

s tým, ţe nemôţe. Naposledy ho čakal, neprišiel a ani sa neospravedlnil. Môţu sa stretnúť 

dnes o 17.30 hod. Toto nie je problém, ktorý sa má riešiť na MZ. Pracovný kalendár má 

nabitý a občania sú objednaní kaţdú polhodinu. 

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, poznamenal, poslanci odchádzajú v polovici programu 

rokovania MZ,  hneď po treťom bode programu rokovania odišli poslanci. Pýtal sa, či sa 

ospravedlnili. MZ je raz za dva mesiace, je zaplatené a ak si nenájdu čas, aby sa ho zúčastnili 

celého, nemajú tu čo robiť. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe keď on odchádza zo 

zastupiteľstva VÚC, a stane sa mu, ţe musí odísť v druhej polovici programu, príde 

k predsedníckemu stolu a ospravedlní sa. Jemu sa z dnes odídených poslancov nikto 

neospravedlnil. Je tu odmeňovací poriadok, treba doň vstúpiť a poslancovi sa zaplatí podľa 

toho, koľko sa zúčastnil na rokovaní MZ. Ešte informoval prítomných o tom, ţe SeVaK začal 

pripravovať projektovú dokumentáciu na odkanalizovanie Horelice ako mestskej časti Čadce. 

 

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

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

 

 

 

 

 

Ing. Anna Z b o j a n o v á    Ing. Milan G u r a 

prednostka  MsÚ Čadca              primátor mesta Čadca   

             

 

 

 

MUDr. Anna Korduliaková    PaedDr. Danka Jašurková  

I. overovateľ                II. overovateľ 

 

       

 

   

 

Zapísala: Daniela Grochalová 
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