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Z á p i s n i c a 

 

z 3.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 25. apríla 2013 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 24 poslancov. 

 

 

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

Mesta Čadca, vedúci oddelení MsÚ Čadca,  Mgr. Rudolf Králik- zástupca MsP,  riaditelia 

riadených príspevkových organizácií mesta Čadca, zástupcovia médií, kronikárka 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. František Prívara   - zástupca primátora Mesta Čadca 

Ing. Rudolf Cyprich    - zástupca primátora Mesta Čadca 

Ing. Anna Zbojanová    - prednostka MsÚ Čadca 

Ing. Jaroslav Hacek    - asistent prednostky MsÚ Čadca 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

František Kučák    - poslanec MZ 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

JUDr. Ján Macura    - poslanec MZ 

JUDr. Ing. Jozef Vraţel   - poslanec MZ 

JUDr. Jozef Pajer    - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

Ing. Ján Drobil    - poslanec MZ 

Ing. Vladimír Hruška    - poslanec MZ 

PaedDr. Mária Blendovská   - poslankyňa MZ 

Oľga Kostková    - poslankyňa MZ 

Pavol Štrba     - poslanec MZ 

Mgr. Anna Straková    - riaditeľka KIC Čadca 

Ing. Peter Lariš    - riaditeľ MPS Čadca 

RNDr. Anna Belousovová   - občan mesta  

JUDr. Zuzana Cenigová   - vedúca právneho oddelenia MsÚ Čadca 

Ing. František Ščury    - vedúci oddelenia DÚPSPVR MsÚ Čadca 

p. Trúchla     - občan mesta    

občan zo Svrčinovca 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

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/  Rokovanie o sťaţení ţivotných podmienok obyvateľov U Sedláka, U Michaliny, U Kotyri  

     /doplnený bod/ 

3/  Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2012 

4/  Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácii Mesta Čadca 

5/  Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Čadca za rok  

      2012           

6/  Návrh uzatvorenia zmluvy o výpoţičke /bezplatnom uţívaní/ majetku mesta 

      v správe príspevkovej organizácie Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca 

7/  Stanovenie platu primátora Mesta Čadca 

8/  Valorizácia platu hlavného kontrolóra  Mesta Čadca       

9/  Vzdelávanie seniorov v Meste Čadca –  spolufinancovanie schváleného projektu 

10/  VZN o určení názvu verejného priestranstva stromoradia (Mestský park) na hrádzi 

       rieky Kysuca na ,,Aleja Jozefa Hnitku“ /stiahnuté z rokovania MZ/ 

11/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

12/ Rôzne 

13/ Záver 
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R o k o v a n i e 

 

3. 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 24 poslancov, takţe MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 Na zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, 

prizvaných a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol: Oľgu Kostkovú a  PaedDr. Máriu Blendovskú, 

poslankyne MZ Čadca. 

 

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

 

 

K bodu 1) 

Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa 

zápisnice 

  

Overovatelia:   Oľga Kostková 

                       PaedDr. Mária Blendovská                    

 Návrhová komisia: Ing. Milan Liščák 

                MUDr. Anna Korduliaková   

 

Pracovné predsedníctvo:  Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca 

   Ing. František Prívara, zástupca primátora Mesta Čadca 

   Ing. Rudolf Cyprich, zástupca primátora Mesta Čadca 

   Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca 

                                            MUDr. Anna Korduliaková, poslankyňa MZ 

                                            Ing. Milan Liščák, poslanec MZ 

 

 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe pred  MZ  bol oslovený občanmi ohľadne  

ich poţiadaviek.  Poţiadal, či by nebolo moţné prediskutovať ich problém skôr a nečakať aţ 

na bod – Rôzne.  

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

moţnosť vyjadriť sa  aj občanom. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, či by nebolo moţné  prejednanie poţiadaviek 

občanov zaradiť ako bod programu. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca,  následne prečítal návrh  - Rokovanie 

o sťaţení ţivotných podmienok obyvateľov U Sedláka, U Michaliny, U Kotyri. Uvedený   

návrh odporúčal doplniť  do programu ako bod č. 2. Daný návrh si osvojil Ing. František 

Prívara  /poslancami MZ schválené/.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

21/2013 
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K bodu 2 

Rokovanie o sťažení životných podmienok obyvateľov U Sedláka, U Michaliny, U Kotyri  

Pavol Štrba, poslanec MZ, poznamenal, ţe je jedným zo štyroch poslancov daného 

volebného obvodu, preto sa  musí  k uvedenej veci vyjadriť. Uviedol, ţe v danej lokalite bol 

niekoľkokrát. Poznamenal, ţe ţivotné  podmienky v danej lokalite sú v nepriaznivom stave. 

Poukázal na prach, na smrad a pod.. Ohľadne motorkárskej dráhy uviedol, ţe nevie, kto ju 

tam povolil. Nie je proti danému športu, ale  je za to, aby sa robil tam,  kde to nikomu 

neprekáţa.  Uviedol, ţe je potrebné sa vţiť do situácie ľudí, ktorí tam ţijú, pretoţe, ak tam 

bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu rodinných domov,  tak majú právo na slušný 

ţivot.  

JUDr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, uviedol, ţe uţ poslanec Štrba povedal veľa. Bez 

mesta nie je moţné, aby sa v daných lokalitách niečo podobné uskutočnilo. Poukázal na 

priemyselný park, lesný pozemok. Bez súhlasu štátnych lesov to nie je moţné.  Je úplne 

jednoduché rozhodnúť v MZ, resp. len  z výkonnej moci.  

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, podporil poslanca Štrbu. Uviedol, ţe on  od 

motorkárskej dráhy býva cca 400 m a je skutočne pravdou, ţe to občanov obťaţuje. Poţiadal 

poslancov, aby k danej veci zaujali správne stanovisko.  

František Kučák, poslanec MZ,  uviedol, ţe chápu záujmy aj p. Kondeka ohľadne 

skládky a aj záujmy motorkárov. Je však potrebné povedať, ţe ľudia, ktorí tam ţijú, tam boli 

ešte pred uvedenými záujmami. Majú právo na riešenie situácie.  

RNDr. Anna Belousovová, občan mesta, v prvom rade sa poďakovala  poslancom, ţe 

zahlasovali za zaradenie daného bodu do programu rokovania MZ. Uviedla, ţe ona má dom 

U Kotyri, ale iniciatívu vyvinuli občania, ktorí uţ majú spísanú aj petičnú akciu. U Sedláka, 

U Michaliny a U Kotyri ţije mnoho občanov a ona sama sa k nim pridala, pretoţe o danej 

iniciatíve nevedela a viackrát konala na vlastnú päsť. Viackrát vyzývala aj MsP, naposledy sa 

tam  bola pozrieť pred týţdňom v piatok.  Uviedla, ţe je potrebné sa nad tým  zamyslieť, 

pretoţe moţno   pánska zábava niekoľkých podnikateľov obťaţuje  normálny ţivot ľudí.  

Ohľadne motokrosovej dráhy uviedla, ţe  by sa malo začať dodrţiavať heslo - zákony platia 

pre kaţdého rovnako - od tej miestnej úrovni. Nie je moţné, aby v danom území existovala 

motokrosová dráha, pretoţe mesto musí dať povolenie. Mesto povolenie nemohlo dať, ale 

naopak mesto  by malo dať trestné oznámenie, a ak ho nedá mesto,  tak trestné oznámenie dá 

ona, pretoţe jazdenie na motorkách a štvorkolkách, ktoré sa  preháňajú v lesnom poraste, je 

trestný čin s trestnou  sadzbou väzenia do jedného roka. Myslí si, ţe v danom mala konať aj 

polícia.  Informovala, ţe  sama často  oznamovala, čo sa tam vlastne deje.  Poţiadala 

poslancov, aby zahlasovali za uznesenie, ktoré prečíta. Uviedla, ţe občania v daných častiach 

ţijú dlho, vkladajú nemalé peniaze a robotu na pekné bývanie. V danom prípade  nejde 

o masový šport, šport chudobných, ale jedná sa o  šport – vybláznenie sa p. podnikateľov na 

štvorkolkách.  Uviedla, ţe keď tam  prišla  s hliadkou MsP, tak sa  na ňu svojím spôsobom 

osopili a jeden z nich jej dokonca poradil, aby sa pobalila a odišla z Čadce. Poznamenala, ţe 

motorkárov upozorňovala, ţe rušia ţivot občanov, načo jej bolo povedané, ţe im to je jedno, 

pretoţe oni tam nebývajú. Ohľadne pretekov, ktoré sa tam majú uskutočniť, uviedla, ţe to nie 

je vhodné, pretoţe mnohí občania  počas pretekov odchádzajú z domov. Poukázala na to, ţe 

tam  bývajú starí ľudia a občania, ktorí  platia dane.  

Ohľadne smetiska uviedla, ţe daný problém sa jej bezprostredne netýka, ale je toho názoru, ţe 

občania majú pravdu. Ak sa plnia zákonom predpísané normy, tak sa s tým nedá robiť nič, 

avšak sú informácie, ţe p. Kondek zabral cca  6 m mestských pozemkov a určitý mestský 

úradník o tom vie.  Dotazovala sa, či je  p. Kondek v meste nejaká chránená osoba.  

Poukázala na  preváţanie sa motorkárov v priebehu týţdňa a na prašnosť a hlučnosť, o ktorú 

sa pričiňuje od 6 hod. p. Kondek.   Uviedla, ţe jednoduchí ľudia sa ho boja.  Poznamenala, ţe 

chceli, aby sa výjazdové  MZ konalo práve v čase, keď budú preteky, aby všetci vedeli o danej 
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situácii. V prípade, ak by sa MZ nekonalo na kurióznom mieste, tak pozvala poslancov ku nej 

domov na záhradu. Ďalej informovala, ţe petičnú akciu pripravujú aj občania zo Svrčinovca, 

pretoţe zvuk motoriek sa nesie aj tam.  Uviedla, ţe p. Majchrák mal niečo podobné aj na 

Čiernom, ale nakoľko to občanov rušilo, tak to zrušili. Následne sa tak presunul do Čadce, 

kde daný šport  robil  pololegálne, nelegálne a pod..   Uviedla, ţe má informáciu o tom, ţe mu 

to povolila aj MR. Dotazovala sa, či to je povolené, pretoţe v prípade, ak to povolené nie je, 

ide o trestný čin. Následne prečítala návrh na uznesenie –MZ prerokovalo návrh obyvateľov 

U Sedláka, U Michaliny, U Kotyri: MZ schvaľuje zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva na 

deň 11. mája 2013 o 11.00 hod., miesto konania, autobusová zastávka za účelom preverenia 

skutočnosti, ktoré sú nanesené obyvateľmi U Sedláka v petícii  a sťaţnostiach s poukazom na 

neznesiteľný hluk, šíriaci sa prach a ďalšie neduhy spôsobujúce zhoršenie kvality ţivota. 

Poţiadala, aby p. primátor dal slovo aj p. Trúchlej, ktorá je predsedníčkou petičného výboru.   

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe je pravdou, ţe sa tam budú konať 

preteky, ale dané preteky budú  posledné a motokrosová dráha tam uţ nebude.  NDS jedná 

s mestom o zábere.  Uviedol, ţe on sám dal mnoho podnetov ohľadne motorkárov, ktorí sa 

preváţajú po Husáriku,  atď... 

Ešte raz ubezpečil, ţe motokrosová dráha tam uţ nebude, pretoţe pravdepodobne bude v máji 

mimoriadne MZ ohľadne diaľnice D3, čo môţe potvrdiť aj Ing. Ščury.  

Uviedol, ţe bol informovaný aj  o tom, ţe tam p. Belousovová bola aj s hliadkou MsP. 

Nevyvodzoval sankcie voči  policajtom.   

Poznamenal, ţe urobí všetko preto,  aby tam po skončení pretekov motokrosová dráha nebola.   

Je toho názoru, ţe on ako jediný primátor na danom smetisku bol.  Poznamenal, ţe 

momentálne boli odoslané firme JOKO dva príkazné listy – na zastavenie stavby, 

nepovoleného stavania, čo môţe potvrdiť aj Ing. Ščury.  Pokračujú tak, ako to ukladá zákon.  

p. Trúchla – občan mesta /U Sedláka/,  uviedla, ţe v danom prípade sa nejedná len 

o jej vlastnú iniciatívu. Ide pribliţne o 100 občanov, ktorým spomenuté veci vadia.  Uviedla, 

ţe všetko, čo hovorí p. primátor je v rovine sľubov.  Oni chceli s mestom jednať korektne.  

Odporučila by kaţdému jednému poslancovi stráviť 3 dni v  ich domoch. Mrzí ich, ţe  s nimi 

nič nerobia, nejedná sa totiţ o výmysel jedného človeka. Uviedla, ţe kotlina je otvorená a  

celá  je  obývaná z troch strán.  Poukázala na nelegálnu skládku odpadov a nelegálnu 

motokrosovú dráhu, pretoţe tam mesto vydalo stavebné povolenie a urobilo obytnú zónu. 

Poţiadala, aby  poslanci odloţili stranícke tričká a aby začali konať ako zástupcovia 

občanov. Uviedla, ţe poslanci ani nevedia, koľko petícií, sťaţností a pod. je za dverami 

kancelárií na MsÚ. Na motorkársku dráhu poslali sťaţnosť s 12 bodmi. Uviedla, ţe nechcú ísť 

s nikým do konfliktu, ale je potrebné si uvedomiť, ţe obytná zóna tam bola skôr. Následne za 

seba osobne povedala, ţe   jej rodičia boli robotníci a keď stavali dom, tak im  bolo povedané, 

ţe smetisko je nelegálne a bude odstránené.  Uviedla, ţe ak by vedeli, ţe tam bude 

zlegalizované smetisko, tak by sa tam určite nepostavili. Ona pracovala v dvoch 

zamestnaniach, aby si dom zveľadili. Jej mama je chorá a ráno uţ o 6.00 hod. tam je  veľký 

hluk – stavebné mechanizmy, treskot vyklápačiek , prašnosť a pod.  Uviedla, ţe sa to tam nedá 

vydrţať.  Poznamenala, ţe chceli korektne jednať aj s pánom Kondekom. Ţiadali mesto, aby 

tam urobili tri rady ihličnatých stromov, čím by sa  aspoň trochu zmiernil šíriaci sa hluk.  

Uviedla, ţe sa jedná o nelegálnu skládku, pretoţe pozemky sú síce p. Kondeka, ale na skládku 

nemá ţiadne povolenie.  Poznamenala, ţe tam bol aj p. primátor a skonštatovali, ţe všetko je 

nelegálne.  Oni nechceli zle ani p. Kondekovi, ale ţiadali, aby bol okraj okolo cesty zalesnený. 

Poznamenala, ţe teraz sa to o niečo zlepšilo, pretoţe práce nezačínajú o 6.00 hod., ale o 7. 00 

hod. Uviedla, ţe tam je mnoho malých detí a starých občanov. Všetci ľudia nechodia domov 

aţ o 16.00 hod., ale sú tam občania aj doobeda, a preto ţiada, aby prišli na miesto a videli 

ako to tam vyzerá. Poukázala na enormne zvýšenú dopravu, avšak nakoľko je  cesta  vo 

verejnom záujme, tak to strpia. Dotazovala sa však, v koho záujme je motorkárska dráha 
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a pod.. Uviedla, ţe chceli byť  voči mestu korektní. Poznamenala, ţe rokovali s p. primátorom, 

ale ide len o sľuby. Uviedla, ţe od posledného jednania prešiel rok, kedy  povedali, ţe pokiaľ 

bude skládka monitorovaná,  sú ochotní vyjsť v ústrety – nesmie smrdieť. Uviedla,  ţe  keď si 

chcú v noci  otvoriť okno, tak tam smrdí metán, pretoţe sa jedná o otvorenú kotlinu. Ráno o 6-

7 hod. začnú pracovať  max. 10 m od domov stavebné mechanizmy. Poukázala na to, ţe sa 

tam vytvára ďalšie smetisko, či o tom poslanci vedia.   Uviedla, ţe ona osobne si p. Kondeka 

ako podnikateľa váţi, pretoţe niečo dosiahol, ale robiť to na úkor obyčajných ľudí, ktorí si 

svoje domy tvrdo vydreli, je arogancia hrubého zrna.  Uviedla, ţe tam  uţ nemôţu vydrţať. 

Informovala,  ţe Ing. Ščury im povedal, ţe podpísali, ţe so smetiskom súhlasia, čo však nie je 

pravdou,  nikto z občanov dané  nepodpísal. 

Ešte raz zopakovala, ţe chceli jednať korektne, nie je to len jej názor, ale jedná sa o názor cca 

100 občanov. Uviedla, ţe na MZ je aj zástupca so Svrčinovca.  

 Ohľadne diaľnice sa dotazovala, či sa urobila nejaká štúdia a či sa niekedy myslí aj na ľudí.  

Nakoľko mesto im nepomáha, skúsili tak osloviť poslancov. Chcú apelovať na všetkých 

poslancov, pretoţe sú občania Čadce a nie jednej miestnej časti. Poţiadala, aby prišli 

a urobili poslanecký prieskum, avšak nie tak, ako keď minule prišli na jednanie a záhadne 

prestali pracovať stavebné mechanizmy, prestalo sa prášiť, polievali sa cesty a pod.. Išlo tak 

vlastne o výsmech. Chceli len, aby sa tam vytvoril určitý obranný koridor a aby sa reguloval 

hluk, šíriaci sa aţ do Kotyri a Michaliny.  Ing. Ščury tam tieţ býva, jemu to nevadí.  Nič sa 

s tým nerobí.  Ohľadne motorkárskej dráhy dali dvanásť bodov. Odpoveďou bolo, ţe mesto 

zrušilo nájomnú zmluvu s prevádzkovateľmi motorkárskej dráhy. Oni sa však pýtajú, či mesto 

monitorovalo, čo sa tam naďalej robí, alebo si umylo ruky tým, ţe zrušilo nájomnú zmluvu.   

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, ohľadne motokrosovej dráhy uviedol, ţe po 

skončení pretekoch tam dráha uţ nebude. Čo sa týka smetiska, poznamenal, ţe ho prekvapuje 

keď ho vinia za to, ţe  tam smetisko je, pretoţe on je primátorom dva roky. Má záujem, aby sa 

to vyriešilo. Uviedol, ţe 27.3.2013 bola zaslaná výzva na zastavenie prác na stavbe.  

Poznamenal, ţe prostredie, ktoré tam je, je  skutočne nepríjemné. Informoval, ţe bol viackrát 

vo firme JOKO. Bude sa snaţiť, aby ich body splnili, ale na druhej strane smetisko tam  je 

a bolo.  

Ohľadne motorkárskych dráh uviedol, ţe polícia rieši 3-4 motorkárov, ktorí sa  tam pretekali.  

Uviedol, ţe je aj zápis z rokovania s firmou JOKO, kde ich  poţiadavky presadzovali a kde 

presadzovali aj to, aby mechanizmy  začali pracovať nie o 6.00 hod, ale o 7.00 hod, čo sa aj 

splnilo.  Čo sa týka výstavby – poţiadal, aby odhlučnili a odprášnili pozemok, ktorý  tam  je 

a predovšetkým tú časť, kde bývajú občania a kde je smetisko.  

p. Trúchla - občan mesta,/ U Sedláka/  uviedla, ţe podľa územného plánu mesta tam je 

zelená plocha, a nie skládka. Nebavíme sa o regionálnej skládke. Ide o porušenie územného 

plánu mesta.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe mesto dalo výzvu na okamţité 

zastavenie stavby. Postupuje sa  podľa zákona.  

RNDr. Anna Belousovová, občan mesta, sa dotazovala na sankcie.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe sankcie budú udelené po 

neuposlúchnutí výzvy.  

Informoval, ţe  je ochotný ísť na dotknuté miesto, ale nevie, či je tam  vhodné zvolať aj MZ.  

Je za to, aby sa tam vykonal poslanecký prieskum spolu s vedením mesta,  potom sa  prípadne 

vrátili a rokovali.   

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe na MZ prišli občania a nie je vhodné, aby 

sa im nedalo slovo.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe on nikomu nevzal slovo. 

Postupuje sa podľa poradia. 
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PhdDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ, uviedla, ţe má súcit so všetkými ľuďmi, 

ktorí trpia. Motorky sa preháňajú aj cez Bukov. Uviedla, ţe je veľmi dojatá tým, aký záujem 

má RNDr. Belousovová o petície. Osoba, ktorá  svojho času  odignorovala cca 13 tis. hlasov 

občanov mesta proti zrušeniu školy  a vzniku cirkevnej školy. Spolu s JUDr. Ing. Vraţelom 

patrí medzi ľudí, ktorí sa pričinili o zánik  Hlinkovej školy, ktorá bola zároveň aj najstaršia 

v Čadci.   Uviedla, ţe je prekvapená  a dojatá RNDr. Belousovovej iniciatívou. Poznamenala, 

ţe ona a určite aj vedenie mesta a primátor urobia všetko preto, aby sa daný problém riešil. 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe chápe občanov pri danom probléme.  

Poslanci vedia o tom, ţe bol problém aj  s horou v Martinkovom potoku. Verí, ţe k náprave 

dôjde, avšak všetci musia pochopiť, ţe sa nejedná o jednoduchý proces.   Nakoľko tam bude 

aj zásah národnou diaľničnou spoločnosťou poţiadal, či by MPS mohol po skončení pretekov  

motokrosové dráhy v danej lokalite zahrnúť.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe sa jedná o správny návrh. 

Poznamenal, ţe motokrosovú dráhu zrušia, aby nemali oficialitu. Poukázal však na 

skutočnosť,  ţe  motorkári jazdia aj po  Drahošanke, po Husáriku, kde je potrebná pomoc aj 

zo strany štátu. Poďakoval sa PaedDr. Blendovskej.  Verí, ţe spoločnými silami daný problém 

vyriešia.  

Občanov dotknutého územia pozval ešte pred poslaneckým prieskumom  k sebe na rokovanie, 

avšak nie je kúzelník, aby vyriešil problém, ktorý tam trvá niekoľko desiatok rokov.   

Občan so Svrčinovca  /za Priemyselným parkom/, poďakoval za to, ţe bude vyriešený 

aspekt – prach a hluk, pretoţe keď príde  domov  unavený z práce a chce vonku zrelaxovať, 

tak počúva aţ do zotmenia hluk motoriek, čo  jeho zdraviu neprospieva. Uviedol, ţe nakoľko 

je uţ dlhšie sucho, prach sa začína zdvíhať. Má nafotené aj snímky, kedy celá dolina bola 

potiahnutá drobným prachom.  

Ďalej poukázal na to, ţe okolo ich domov sa preváţajú ľudia  z Čierneho, zo Závršia na 

rôznych ,,črepoch“. Uviedol, s jedným z motorkárov uţ  mal  kolíziu, ktorá našťastie dopadla 

dobre.  

Dotazoval sa, čo sa bude robiť so zničenou  cestou, pretoţe  keď sa v roku 2005 budoval 

priemyselný park,  bola  jeho bývalým vlastníkom trocha vyspravovaná.  V prípade ohrozenia 

zdravia a ţivota  občanov ide o prístupovú cestu pre sanitky, rýchlu zdravotnú pomoc a pod..  

RNDr. Anna Belousovová, občan mesta, uviedla, ţe nebude reagovať na osobné útoky 

PaedDr. Blendovskej, pretoţe to je pod jej úroveň. Všetci určite  pochopili, ţe pri petičnej 

akcii si hájila miesto riaditeľky. Mesto zrušením danej školy  ušetrilo nemalé finančné 

prostriedky, ktoré dalo na zveľadenie iných škôl.   

Ohľadne motokrosovej dráhy uviedla, ţe za jej prítomnosti boli  jazdci legitimovaní MsP, 

ktorá ich prichytila minimálne pri páchaní priestupku alebo trestného činu, pretoţe jazdili po 

ploche, ktorá je zaradená ako lesný porast, kde je trestná sadzba 1 rok.  MsP by mala dať 

trestné oznámenie.  Informovala sa,  koľko platili za prenájom, kde to je aj v liste p. primátora 

uvedené – do 12.9.2012 mali prenajaté dve parcely mestského pozemku. Informovala sa, kto  

zmluvu odsúhlasil,  kto ju podpísal, či platili mestu a koľko. Dotazovala sa, či p. podnikateľ, 

ktorý daný klub má, platí dane. Tieţ poukázala na zničené cesty od motorkárov.  

Ďalej sa dotazovala,  ako je moţné,  ţe niekto dal u Hľuzy povolenie postaviť ,,hangár“, kde 

si   bývalý policajt  p. Jaroš v obytnej zóne parkuje kamióny. Uviedla, ţe aj v tomto prípade 

dávali občania na mesto sťaţnosti.  

p. Trúchla - občan mesta, /U Sedláka/,  uviedla, ţe oni nehovoria o regionálnej 

skládke, ale  hovoria o skládke, ktorá je ťahaná nelegálne od regionálnej skládky smerom 

nadol. Obávajú sa  toho, ţe tam bude niečo, čo sa robí aj na regionálnej skládke. Uviedla, ţe 

naposledy boli prizvaní na rokovanie 5.9.2012. Odvtedy počúvajú len to, ţe to je v riešení. 

Dotazovala sa na opatrenia riešenia od toho času a  prečo sa reagovalo aţ 27.3.2013. 
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Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe prebieha správne konanie 

a pokiaľ nie je ukončené, nemôţu nič iné robiť.  

Poznamenal, ţe motokrosová dráha je problémom nielen mesta Čadca, ale aj okolitých dedín 

a miest. Ešte raz zopakoval, ţe po skončení pretekov, ktoré budú 9-10-11.5.2013, 

motokrosová dráha končí.  

Pretekári, ktorí tam boli v minulosti, tam boli protizákonne. MsP postupuje podľa zákona.  

Uviedol, ţe hluk, ktorý tam je, musí skončiť a pokiaľ tam nejaký motorkár pôjde, bude to 

nelegálne.  

Uviedol, ţe štátna polícia ich pri jazdení nemôţe chytiť. Poukázal na to, ţe jazdia bez značiek.   

Ohľadne petície uviedol, ţe urobia všetko preto, aby daný stav dali do poriadku.  

PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ, navrhla, aby danú diskusiu ukončili 

a poţiadala p. primátora, aby bola pozvaná k riešeniu problémov daných občanov. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, odporučil, aby sa namiesto mimoriadneho 

MZ uskutočnil v danej časti poslanecký prieskum aj za účasti občanov - 11.5.2013 o 11. hod.   

Následne dal  hlasovať o návrhu- ukončiť diskusiu, ktorý predniesla PaedDr. Blendovská 

/poslancami MZ schválené/. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, odporučil, aby sa namiesto mimoriadneho 

MZ uskutočnil v danej časti poslanecký prieskum aj za účasti občanov 11.5.2013 o 11. hod.  

p. Trúchla - občan mesta / U Sedláka/, uviedla, ţe súhlasí s poslaneckým prieskumom, 

ale aby sa to na základe prieskumu riešilo aj na MZ.  Ide im len o to, aby tam mohli ţiť. 

Nechcú nikomu ublíţiť.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, prečítal návrh uznesenia- MZ prerokovalo 

návrh obyvateľov U Sedláka, U Michaliny, U Kotyri.  MZ odporúča stretnutie vedenia mesta 

a poslancov MZ na deň 11. mája 2013 o 11.00 hod., miesto konania U Sedláka, autobusová 

zastávka, za účelom preverenia skutočností, ktoré sú nanesené obyvateľmi  v petícii 

a sťaţnostiach s poukazom na neznesiteľný hluk, šíriaci sa prach a ďalšie neduhy spôsobujúce 

zhoršenie kvality ţivota.  

Návrh si osvojil Ing. Prívara /poslancami MZ schválené/.    

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

22/2013 

 

 

 K bodu 3)  

Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2012 

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

JUDr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, uviedol, ţe je zaujímavé, ţe 6 rokov mali 

poslanci v materiáli daňové doklady. Dotazoval sa, či si vedia predstaviť, ţe poslanci MZ 

rokujú  o záverečnom účte bez súvahy a výkazu ziskov a  strát. Rokujeme o materiáli, ktorý 

nemá vypovedaciu hodnotu.  

Uviedol, ţe rozpočet je úbohý -  15 mil. EUR.  Rozpočet tohto mesta, ktorý je pod 20 mil. EUR 

je reštrikčný, nerozvojový, upadajúci a predovšetkým nepostačujúci pre obsluhu územia, pre  

občanov a podnikateľské subjekty, ktoré tu majú svoje pôsobisko. Dotazoval sa, kde sú  

európske peniaze, kde sú  obrovské projekty a  príjmy, keď rozpočet z hľadiska daňových 

príjmov je v niektorých poloţkách mnohonásobne vyšší ako bol v minulosti. Poukázal na 

zvýšenie daní. Podielové dane sú vyššie ako v minulosti a rozpočet je  na úrovni  15 mil. EUR.  

Mimorozpočtové zdroje sú úbohé. Je potrebné sa hanbiť za to, ţe  v minulom roku nedokázali 

do rozpočtu  získať aspoň 20 mil. EUR.  Uviedol, ţe má obavy z mnohých vecí, ktoré sú 

uvedené v rozpočte a ktoré do budúcna zakladajú veľké riziko. Upozornil, ţe uţ v tomto roku 

bude problém s platením záväzkov. Sledujeme na internete penalizačné faktúry z nezaplatenia 
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faktúr  z minulého roku. Vidíme rôzne činnosti, ktoré nie je potrebné robiť. Mestské 

organizácie vykonávajú činnosti, ktoré nemajú v rozpočte, a na tie, ktoré v rozpočte sú, sú 

vystavené penalizačné faktúry. Uviedol, ţe mestské organizácie patria iba pod mestské 

zastupiteľstvo.  Dotazoval sa, či exekútor vzal nejaké peniaze z účtu alebo z účtov mesta, či 

exekúcie boli a peniaze doposiaľ nevzal a pre aké účely vzal exekútor peniaze z mestských 

účtov, ak boli.  

Ohľadne dotácii povedal, ţe ich dávame ZZO, a.s. a pod., ale nie sú ţiadne príjmy. 

Prenajímame haly, športové haly,  plaváreň, DK, a pod., ale príjmy sú strašne mizivé. Je si 

vedomý toho, ţe situácia je všade horšia ako bola v minulosti, ale nemyslí si, ţe bez 

racionalizácie mesta ako celku a bez obrovských úspor, ktoré je potrebné realizovať, to do 

budúcna dokáţu. Poznamenal, ţe on prednostke drţí palce, pretoţe ona je za rozpočet 

zodpovedná a verí jej, ţe musí hľadať únikové cesty a chodníky s tým, čo momentálne má. Ak 

poslanci nezačnú rozmýšľať o racionalizácii chodu mesta ako celku, tak mesto padne, pretoţe 

v meste sa nepracuje, ale sa vyšetruje, v meste si niektorí osvojujú také právomoci, ktoré 

vôbec nemajú.  

Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca, poukázala na  stranu  č. jeden –9 

informácia bilancie aktív a pasív. Súvaha je  bilancia aktív a pasív, ktoré vykazuje 

organizácia,  všetko je  rozpísané na deviatich stranách.  Poznamenala, ţe záverečný účet bol 

auditovaný bez pripomienok. 

Ohľadne exekúcii uviedla, ţe ţiadne neboli a ani nie sú.  

Čo sa týka stanoviska hlavného kontrolóra, dovolila si povedať, ţe celkový dlh mesta a ročné 

splátky sa dostali pod 60 % v tom ako splácajú záväzky, ktoré aj vďaka predchádzajúcemu 

vedeniu boli  takmer na úrovni 60 %.  Teraz po dvoch rokoch sú  v celkovej zadĺţenosti mesta 

na úrovni 47 % a 8 %  v ročných splátkach dlhovej sluţby.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  na minulom mestskom 

zastupiteľstve JUDr. Ing. Vraţel povedal, ţe by pre mesto bolo optimálne mať 18 mil. EUR 

a teraz spomína 20 mil. EUR. Posnaţia sa, aby mimorozpočtové zdroje dostali. Ak by hneď na 

začiatku volebného obdobia neprijali  racionalizačné opatrenia, tak by mesto do pol roka 

padlo. Ešte bývalý zamestnanec, ktorý potom odišiel, mu povedal, ţe mesto je personálne a  

zadĺţením nastavené tak, aby do pol roka padlo. Avšak vďaka racionalizačným opatreniam 

 spolu s poslancami, ktorí vzali danú zodpovednosť, urobili všetko preto, aby mesto nepadlo. 

Uviedol, ţe ak sa niekto hrdí, ţe je manaţér a podpíše s bankou pokutu za predčasné splatenie 

dlhu – 300 tis.  a 430 tis. EUR, tak to nie je manaţér.  Informoval, ţe oslovil na Slovensku  

všetky banky, ktoré by boli schopné reštrukturalizovať úvery mesta, avšak nevedia sa 

vysporiadať s čudným podpísaním zmluvy o pokute pri predčasnom splatení. JUDr. Ing. 

Vraţel svojim podpisom s bankou DEXIA zabránil rozvoju mesta, pretoţe  momentálne sa 

musia vysporiadať s pokutou vo výške 290 tis. EUR, pokiaľ by banke  predčasne splatili dlh 

mesta. Ďalej uviedol, ţe MPS nenaplnili jeho celkový  rozpočet, musia tak vychádzať z peňazí, 

ktoré majú k dispozícii. Poznamenal, ţe za predošlého vedenia tam bolo 1,4 aţ 1,5 mil. EUR, 

 z toho 50 %  výkonov robili prostredníctvom subdodávateľov. Nechápe, čo potom robili 

zamestnanci MPS, keď teraz majú plné ruky prác a robia od rána do večera. Za obdobie 

nového vedenia MPS je od  15-18 % prác vykonávaných prostredníctvom subdodávateľských 

firiem.  

Uviedol, ţe  ak sa im podarí  udrţať mesto a zníţiť mestský dlh o nejaké percentá, bude so 

sebou  spokojný.  

Poznamenal, ţe sa bude snaţiť vysporiadať aj s mimorozpočtovými zdrojmi.  

Je  mu však čudné, keď vyhlasujú,  ako majú zníţiť poplatok za parkovacie miesto, keď 

návrhom bývalého primátora zvýšili poplatok  z niekoľko EUR na 100 EUR.  

Poznamenal, ţe vďaka úbohému hospodáreniu počas vedenia bývalého primátora sa dostali 

tam, kde sa dostali, a tak museli od začiatku ako nastúpil, urobiť reštrikčné opatrenia. Vďaka 
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podpisu v minulom volebnom období  s bankou DEXIA zabránili rozvoju mesta, pretoţe teraz  

sa nevedia vysporiadať s pokutou, ak by predčasne splatili dlh. Poukázal na  rôzne ponuky od 

bánk, avšak je tu daná pokuta.  

JUDr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, uviedol, ţe nedostal odpoveď, prečo poslanci 

nemajú daňové doklady. Ideme rokovať o niečom, čo tu nemáme. Uviedol, ţe má 

nachystaných cca 17 vystúpení z obdobia, keď bol primátorom a príde čas, kedy ich tu uvedie. 

Všetci sa budú čudovať nad tým, čo sa rozpráva teraz a čo sa rozprávalo pred štyrmi rokmi.  

Jedná sa o úbohé, zavádzajúce odpovede -  polopravdy. Poznamenal, ţe mesto ide dole 

vodou, čo vidia všetci.  Uviedol, ţe je moţné povedať a napísať čokoľvek, obviniť kohokoľvek, 

ale je potrebné za to niesť  aj zodpovednosť, ktorá príde. Ak poslanci chcú hlasovať za niečo, 

čo tu nemajú, nech hlasujú, ale tak, ako chodí slobodne po ulici, keď mu skončil primátorský 

mandát, tak rovnako chce slobodne chodiť, keď mu skončí mandát  poslanecký.    

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe záverečný účet obsahuje všetko to 

čo obsahovať má. Bol prejednaný  v komisii, v MR, a čo je podstatné, je to, ţe audítor priloţil 

k záverečnému účtu správu  bez pripomienok.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

23/2013 

 

 

K bodu 4 ) 

Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácii Mesta Čadca 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

24/2013 

 

 

K bodu 5) 

Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Čadca za rok  

 2012           

 

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

 

Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkovej organizácie MPS  Čadca za rok  

 2012           

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poţiadal Ing. Lariša, aby informoval 

ohľadne dotácií,  koľko momentálne  vyuţívajú iné firmy.  

Ing. Peter Lariš, riaditeľ MPS, uviedol, ţe to je uvedené  v predloţenej správe, kde sú 

vyčíslené aj  roky od roku 2006 aţ do roku 2012. V materiáli  je  tieţ  uvedené, do akej miery 

z príspevku vyuţívali na sluţby  subdodavateľské firmy.  
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Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkovej organizácie  KIC  Čadca za rok  

 2012           

Rastislav Kaličák, poslanec, uviedol, ţe správa bola vypracovaná 16.4. 2013.V jednom 

z bodov sa uvádzajú poţadované dotácie  jednotlivým kultúrnym zloţkám.  Pri poţadovanej 

dotácii folklórneho večera  so súborom Kysučan je uvedený aj nebohý p. Kopecký.  

Mgr. Anna Straková, riaditeľka KIC, uviedla, ţe to berie na vedomie.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

25/2013 

 

 

K bodu 6) 

Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta 

 v správe príspevkovej organizácie Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.6 zápisnice. 

          JUDr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, uviedol, ţe daný materiál je nezákonný a je 

v rozpore so zákonom. Nevie, prečo sa p. riaditeľka vzdáva správy majetku daným krokom, čo 

nie je moţné.  Uviedol, ţe primátor mesta má  právomoci v súlade so zákonom o obecnom 

zriadení a rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom 

obce  určené alebo vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje, 

zrušuje, kontroluje rozpočtové príspevkové organizácie. Zákon o správe majetku obcí  určuje, 

kedy je moţné uzatvoriť zmluvu vo verejnom záujme a dať  majetok do výpoţičky bezplatne.  

Je to len vtedy, ak ide o verejné účely. Primátor danú právomoc nemôţe mať, pretoţe daný 

majetok bol zverený p. riaditeľke, ktorá to môţe urobiť v súlade s VZN. Ak nebola alebo 

nebude písomne uzatvorená daná bezplatná výpoţička, tak je neplatná, čo je taktieţ v súlade 

so zákonom o majetku obcí. V článku 14  - Zásad – takúto zmluvu o výpoţičke je  moţné 

výlučne uzatvoriť  za podmienok, ţe tento majetok bude  výlučne slúţiť na verejnoprospešné 

účely.  Uviedol, ţe ak sú politické účely verejnoprospešné, tak áno.  Uviedol, ţe napr. ak  

primátor mesta rozhodne, ţe bude bezplatne pridelená športová hala tretiemu subjektu, ktorý 

bude vyberať peniaze, ktoré pouţijú pre komerčné účely svojej firmy, a nie na dobročinné 

účely, tak v tom prípade primátor zneuţil právomoc a priamo poškodil mesto.  Došlo vo 

viacerých smeroch  k naplneniu nezákonnosti. Ak toto poslanci schvália, bude to pokračovať, 

a ak sa v meste také niečo udialo, tak to  tieţ  bude pokračovať.  

Mgr. Anna Straková, riaditeľka KIC,  uviedla, ţe tu ţiadne politické kluby a zväzy nie 

sú.  Materské centrum - im  zaberá klubovňu celoročne, Jednota dôchodcov -  sú 

dôchodcovia, ktorí tam chodia cvičiť, majú svoj spevokol, majú  jedenkrát do mesiaca svoje 

schôdze, Klinček – ide o onkologických pacientov, teraz budú mať celoslovenské stretnutie,  

sú to ľudia, ktorí nájom nemôţu zaplatiť, pretoţe peniaze nemajú, Únia nevidiacich a 

slabozrakých -  prídu cca 2 krát do roka, Struţielka – ide o  hendikepované deti z okolia, ktoré 

tam chodia 20 rokov,  Zväz zdravotne postihnutých, Zväz protifašistických bojovníkov – jedná 

sa o starších ľudí, ktorí tam prídu cca 1-2 krát do roka,  ZO KSS Vislocký – uviedla, ţe tam 

chodia aj oni. Poznamenala, ţe je schválená VZN č. 120/2011, ktorá upravuje zásady. V§ 14 

je uvedené, ţe bezplatný prenájom musí schváliť MZ. 

Ing. Jaroslav Hacek, asistent prednostky, uviedol, ţe z právneho hľadiska to je 

v poriadku, a ak tam je politická strana, tak ju je potrebné vyškrtnúť.   

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe to chápe ako útok na zdruţenia, 

ktoré nemajú peniaze.  

JUDr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, uviedol, ţe to čo povedala p. predkladateľka je 

v poriadku, všetky organizácie sú tam bez problémov. Nejedná sa o ţiadny útok na 

organizáciu, ktorá je mestská a ktorá tam pôsobí.  Uviedol, ţe p. riaditeľka podpíše zmluvu, 
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MZ  môţe splnomocniť ju a nie primátora, pretoţe  p. primátor má danú právomoc z hľadiska 

mestských príspevkových organizácií zo zákona odňatú.  On len upozorňuje, ţe to bude 

zrušené. Podá podnet a bude sa domáhať zákonnosti. Dotazoval sa, prečo nedáme  

primátorovi právomoc, nech hlasuje osobitným zreteľom a nech predá majetok, pretoţe to 

nemôţeme urobiť a tieţ mu nemôţeme dať právomoc, ktorá mu je zo zákona odňatá  

Ing. Jaroslav Hacek, asistent prednostky, uviedol, ţe v zmysle  ustanovení § 14 

“vvýpoţička majetku mesta” VZN č. 120/2011 upravujúca zásady hospodárenia a nakladania 

s majetkom Mesta Čadca prijalo MZ opakovane uznesenia uţ v roku 2011,2012 vo veci 

uzatvárania zmluvy o výpoţičke  na verejnoprospešný účel správcom majetku mesta 

príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca i so splnomocnením primátora vo výnimočných 

prípadoch. Ide o obdobný prípad, zosúladenie povinností správcu majetku mesta KIC Čadca, 

aby sa vedelo, kto má právo vyuţívať bezplatne priestor DK. Je potrebné len upraviť  zoznam 

a vylúčiť zo zoznamu KSS – nejde o verejnoprospešný účel.  

JUDr. Zuzana Cenigová, vedúca oddelenia, uviedla, ţe  ak má niekto zverený majetok 

do správy, tak on je oprávnený uzatvárať aj zmluvy  ohľadne daného  majetku. V danom 

prípade právomoc p. riaditeľky nie je spochybnená, pretoţe  zmluvu bude uzatvárať ona. 

Poznamenala, ţe v bode C je uvedené, ţe MZ by splnomocnilo p. primátora , aby udelil súhlas 

na uzatvorenie danej zmluvy, nie je tam uvedené, ţe by zmluvu uzatváral on.  

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, ţe MZ schválilo Zásady hospodárenia a bod C 

mu pripadá zbytočný. Nevie, prečo by sa mal do toho zapájať aj primátor. On to vníma moţno 

ako prípravu na voľby. 

 Ďalej uviedol, ţe nevie, čo majú spoločné komunisti s verejnoprospešným záujmom.  

Ing. Jaroslav Hacek, asistent prednostky, uviedol, ţe všetky  ďalšie výpoţičky mimo 

schválený zoznam by  nemohol nik uzatvoriť a kaţdú ţiadosť a zmluvu o výpoţičku alebo 

nájom priestorov v DK by museli schváliť poslanci MZ. 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, odporúčal vyňať zo zoznamu  ZO KSS –

Vislocký. Jeho odporúčanie si osvojil  Ing. Rudolf Cyprich.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

26/2013 

 

 

K bodu 7) 

Stanovenie platu primátora Mesta Čadca 

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

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ, uviedol, ţe je vidieť, čo všetko je potrebné v meste 

urobiť, v akom stave sú komunikácie a  aké náklady bude potrebné vynaloţiť. Došlo 

k zvýšeniu daní a zrazu je tu opak. On proti tomu nemá nič, ale je to potrebné zváţiť, pretoţe 

niečo sme občanom vzali a niečo pridávame niekomu inému. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, ţe chcel povedať to isté, čo JUDr. Macura. 

Odporúčal primátorovi, aby sa vzdal zvýšenia platu.  Vzhľadom k daniam to občania vnímajú 

dosť zle. Hovoria, ţe občanom zvyšuje dane a sebe plat.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta, poţiadal poslancov, aby daný plat neodsúhlasili. 

Uviedol, ţe sme tu uţ mali jeden najvyšší plat na Slovensku, ktorý nemal ani prezident a ani 

premiér.  Je toho názoru, ţe plat, ktorý mu stanovili na začiatku volebného obdobia, bol jasný 

a jednoznačný. Nemôţeme zvyšovať platy na úkor občanov mesta.   

Ing. Rudolf Cyprich, zástupca primátora, predloţil návrh – v bode 3 navrhuje stanoviť 

plat primátora ako 2326,45 EUR plus 616,50 EUR na  sumu 2941,95 EUR  v zmysle zákona 

zaokrúhlené na celé euro nahor - na plat 2942 EUR za mesiac, čo znamená, ţe celkový plat 

oproti roku 2012 sa zníţi o 11 EUR za mesiac. 
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Ing. Milan Gura, primátor Mesta, poţiadal poslancov, aby daný návrh  podporili.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

27/2013 

 

 

K bodu 8)       

Valorizácia platu hlavného kontrolóra  Mesta Čadca       

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

28/2013 

 

 

K bodu 9)       

Vzdelávanie seniorov v Meste Čadca –  spolufinancovanie schváleného projektu 

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

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, ţe sa jedná o veľmi dobrý projekt.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

29/2013 

 

 

K bodu 10)  

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

VZN o určení názvu verejného priestranstva stromoradia (Mestský park) na hrádzi  

rieky Kysuca na ,,Aleja Jozefa Hnitku“ 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe vo VZN nie je uvedený presný priestor, 

odkiaľ alej  bude a kde bude končiť.  Ďalej poznamenal, ţe príloha č. 1  nie je vôbec 

označená, a ak je geometrický plán chápaný ako príloha č. 1, tak  to je  potrebné dať preč, 

pretoţe sa v tom nikto nevyzná. Uviedol, ţe bolo potrebné povedať aj o Dohode, pretoţe môţe 

pliesť. Bolo by vhodné povedať, čo z toho vyplýva na rozpočet mesta a aké majú práva, aby  

neskôr nevznikol  problém s pozemkami.  

 Vladimír Malík, poslanec MZ,  uviedol, ţe v jednom z odstavcov sa odvoláva na 

prílohu č. 1, ktorá v materiáli nie je.  

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe by bolo vhodné do materiálu 

doplniť, čo spomínal Ing. Glasnák. Materiál z rokovania MZ stiahol.  

 

 

 K bodu 11) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

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

           

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 3/2013, 

odpredaj pozemkov na ulici Podbrežie 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe na dvoch  z troch navrhovaných 

pozemkoch  sa nachádzajú  obmedzenia. Sú tam podzemné vedenia. Poţiadal, aby si   niektorý 

z poslancov  osvojil návrh na vypustenie  dvoch pozemkov, a to pozemok č.  238/1 a pozemok 

č. 240/8, aby bol ponechaný pozemok č. 240/1.  
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Ing. František Prívara, zástupca primátora, uviedol, ţe v daných dvoch pozemkoch sa 

nachádzajú podzemné a nadzemné elektrické vedenie, plynové potrubie, a práve z toho 

dôvodu by bolo vhodné, aby dané pozemky ostali na meste. Osvojil si návrh Ing. Ščuryho  

/poslancami MZ schválené/ 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností: Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 4/2013 

(bytový dom na Májovej ulici) 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe  nakoľko bol v septembri proti 

zníţeniu ceny, rovnako aj teraz zahlasuje proti danému materiálu.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

30-34/2013 

 

 

K bodu 12) 

Rôzne 

Vladimír Malík, poslanec MZ, poţiadal Ing. Lariša, aby sa pri odpratávaní posypov 

po zime zohľadňovalo rozloţenie obyvateľstva. Jedná sa hlavne o Kýčerku, konkrétne 

Chalupkovu ulicu, ktorá je najľudnatejšia. Rovnako aj pri kosení trávy poţiadal, aby sa do 

budúcna zohľadňovali tie lokality, kde je najviac detí.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe sa jedná o veľmi dobrú 

pripomienku, poslanec Malík má pravdu. Informoval, ţe dnes zamestnanci MsÚ upratujú 

Hurbanovu  ulicu a tieţ sa bude čistiť aj Chalupkova ul. 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe  on by neuprednostňoval len 

Kýčerku, teda všetky tie sídliská, kde je  vysoká hustota obývanosti na 1 m2. Čo sa týka aj 

kosenia trávnikov poznamenal, ţe tento rok bude všetko posunuté.  Upozornil, ţe v čase 

najväčšieho rozkvetu púpavy by bolo potrebné všetko pokosiť.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ,  sa vrátil cca dva roky naspäť, kedy mu bolo dané 

ubezpečenie, ţe mestská televízia prejde určitou reštruktualizáciou a bude  slúţiť svojmu 

účelu. Zatiaľ dávame  na televíziu  cca 55 tis. EUR ročne. Poţadoval, aby mu vedenie 

povedalo ohľadne  situácie v KTV. Je toho názoru, ţe ak máme mať televíziu, tak televízia by 

okrem  správ, ktoré podľa jeho názoru nie sú vyváţené, mala vysielať aj iné názory, aby mesto 

pristúpilo k tomu, čo sa tešilo veľkej pozornosti a obľube verejnosti. Poukázal na sledovanosť 

rokovania  MZ v KTV.  

Ďalej uviedol, ţe dva roky hovoril, ţe nie sú schopní urobiť racionálne opatrenia k rozpočtu, 

pretoţe ak nie sú peniaze, tak by sa isté veci robiť nemali. Avšak keď neuspel a  racionálne 

opatrenia nemusíme mať, tak je toho názoru, ţe by mali vypracovať a schváliť súbor 

protikorupčných opatrení.  

V závere spomenul, ţe má odpor proti tomu v akej forme funguje ZZO, a.s.. Dotazoval sa, či 

je pravdou, ţe tam je exekúcia, či sa nemôţe vyplácať a či je pravdou, ţe  sú určité problémy 

s teplom.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe minulý rok im nedali príspevok 

cca 80 tis. EUR, čím nastali problémy. Je toho názoru, ţe exekúcia tam nie je. Čo sa týka 

ZZO, a.s. uviedol, ţe dal príkaz, aby okamţite spracovali transformáciu, a aby  plaváreň 

prešla pod mestskú príspevkovú organizáciu a ZZO, a.s.. pôjde do útlmu.  Jedná sa o jeho 

návrh, ktorý bude predloţený aj poslancom MZ. Ide aj o ekonomický dôvod, hlavne DPH, kde 

by mohli ušetriť na príspevku.  

Ohľadne protikorupčných opatrení uviedol, ţe sa idú zapojiť do aktivity – protikorupčné 

mesto.  
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Čo sa týka televízie poznamenal, ţe sa jedná o dotáciu vo výške 21 tis. EUR. Chceli by 

vybudovať našu televíziu, čo však nie je jednoduché. Urobí všetko preto, aby televíziu spustili.  

Poznamenal, ţe nemá  problém ani s tým, ak tam budú uvedené aj diskusie, ktoré nie sú 

naklonené napr. primátorovi.   

Ing. Ján  Drobil, poslanec MZ, tlmočil spokojnosť občanov Kollárovej ul. s tým, ţe 

okamţite ako zišiel sneh, tak sa začali upratovať cesty, chodníky a pod.. Na rozdiel od 

minulosti kôpky, ktoré sa urobili v jeden deň, na druhy deň  boli odstránené.   

Poţiadal MPS, aby výtlky, ktoré sú na cestách  -  na ul. Kollárova, Chalupkova mohli 

v krátkej dobe dať do poriadku, pretoţe môţe dôjsť k znehodnoteniu vozidiel.  

Upozornil, ţe na dvore škôlky na Hurbanovej ul. je smetisko, budova sa rozpadáva, 

bezdomovci to rozoberajú. Poţiadal nielen v mene seba, ale aj za občanov, aby sa dalo 

ohľadne danej situácie do novín   určité stanovisko. Je potrebné poţiadať majiteľov, aby s tým 

niečo robili.  

Ďalej poznamenal, ţe v tlači zaznamenal útok na firmu DECORA, kde má mesto 60 % 

majetkovej účasti. V novinách sa píše o veciach, o ktorých málokto vie. Uviedol, ţe by bolo 

vhodné na nasledujúce MZ zaradiť bod, kde by sa vysvetlilo, ako to v skutočnosti je.    

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe škôlku na Hurbanovej ul. vlastní 

firma TEMPRO. V pondelok má s nimi opäť jednanie. Poukázal na nejasné vlastnícke vzťahy. 

Budú ich vyzývať, aby si poriadok urobili.  

Čo sa týka  čistoty uviedol, ţe ani on nie je spokojný, pretoţe počasie je atypické. 

Poznamenal, ţe ešte minulý piatok bol sneh, ktorý cez víkend zišiel, a tak okamţite od 

pondelka nasadili všetky mechanizmy a  mesto začali  čistiť. Preto aj dnes vyzval všetkých 

zamestnancov MsÚ, aby aj takýmto spôsobom deklarovali vzťah k mestu.  Informoval, ţe  

zamestnanci  momentálne upratujú na Kýčerke. Uviedol, ţe to nie je ľahké, riešil to aj s VÚC, 

kde majú taktieţ problém s ľudským potenciálom.   Poukázal aj na pracovníkov VPP, ktorí  

taktieţ upratujú mesto. Ohľadne DECORY uviedol, ţe bude trvať na tom, aby dali správu na 

rokovanie  MZ.    

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe ak uţ, tak   pracovníci MsÚ by mali 

upratovať okolo MsÚ, a nie  niekde inde, čo by bolo určite férovejšie,  avšak aj tak je toho 

názoru, ţe pracovníci by  mali pracovať a byť tu pre občanov.   

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  pracovníci viacej pomôţu 

v zaľudnených uliciach a medziblokoch na Kýčerke. Jedná sa o vec názoru.   

Oľga Kostková, poslankyňa MZ, potvrdila, ţe pracovníci MsÚ upratujú Hurbanovu 

ulicu, ktorá je taktieţ  zloţitá ulica.  Je tam mnoho sťaţností na prašnosť, na trávu. Uviedla, 

ţe dostala uţ druhú poţiadavku na urobenie   dvoch ,,zdrţovačiek“ na ul. Okruţnej  smerom 

k Lidlu.  Upozornila, ţe občania sa sťaţujú, poukázala na mnoţstvo havárií, a pod..  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe od príslušného obdobia  je aj 

obvodné oddelenie v Čadci vybavené radarom. Sú názory, ţe by  policajti mali  ulice 

monitorovať, merať, vyberať pokuty a pod.. Okamţite sa však ozvali aj protihlasy s tým,  ţe 

policajti stoja a vyberajú peniaze do mestskej kasy.  Uviedol, ţe nevie, či bude v danej lokalite  

vhodné ,,zdrţovák“ umiestniť, pretoţe sa jedná o veľmi dlhú ulicu a musel by  tam byť 

,,zdrţovák“ kaţdých sto metrov. Bolo by preto vhodné povedať, ţe tam policajti nestoja len 

preto, aby naplnili mestskú kasu.   

Pavol Štrba, poslanec MZ, poţiadal Mgr. Králika, aby vyčlenili jednu hliadku  

a zmonitorovali v Čadečke okolo potoka divoké skládky.  

Ďalej reagoval na Ing. Glasnáka a uviedol, ţe podľa jeho názoru je veľmi pekné gesto, ţe 

zamestnanci MsÚ upratujú popred bytovky. Navrhol, aby si aj oni niekedy  obliekli  reflexné  

vesty a išli upratovať.   

PaedDr. Mária Blendovská, poslankyňa MZ, uviedla, ţe je absurdné, aby ktokoľvek 

upratoval kdekoľvek.  Potom  aj ona bude ţiadať, aby prišli upratať do Bukova, pretoţe je tieţ 
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daňový poplatník. Poznamenala, ţe kaţdý panelák má svojho domovníka. Ľudia sa tam 

vyvaľujú. Dotazovala sa, aký vzor potom dávajú deťom.  Je toho názoru, ţe pracovníci mesta 

by okolo bytoviek upratovať nemali. Nech si kaţdý pred bytovkou upratuje sám, ide tak 

vlastne  o výchovu detí.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, upozornil, ţe pri Bukovskom prameni nie je 

tabuľa.  Ďalej uviedol, ţe tam je  obyčajný kontajner – vrece  na smeti, ktorý  bol  včera úplne 

plný a okolo po zemi bolo mnoţstvo smetí.  Zarazilo ho však to, ţe smerom z Bukova – 

z vrchnej časti, išlo  smetiarske vozidlo MPS, ktoré nezastavilo pri plnom kontajneri, aby to 

dalo do poriadku. Je toho názoru, ţe v danom prípade je potrebné zareagovať operatívne. 

 Vyslovil  súhlas s PaedDr. Blendovskou a uviedol, ţe kaţdý by si mal upratať tam, kde býva. 

Cesty a prach však musí dať do poriadku mesto.  

Uviedol, ţe minulý týţdeň prvýkrát v tejto sezóne videl futbalové muţstvo. Z futbalu však 

odchádzal smutný, pretoţe  časť tribúny uţ nepatrí bývalému podnikateľovi p. Baculákovi. 

Uviedol, ţe futbalisti sa chodia prezliekať 400 m ďalej- smerom  ku plavárni.  Vie, ţe sú 

problémy s peniazmi, ale je to v  zásadnom rozpore s tým, čo bolo povedané v predvolebnej 

kampani.  Realita je však iná.  On to berie tak, ţe uţ vtedy vedeli, ţe to nepôjde a  jednalo  sa 

len o predvolebnú kampaň.   

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, poukázal na to, koľko pomohol športu. 

Spomenul, ţe sme jediné mesto, kde sa bezplatne  športuje v športových halách. Sme jediné 

mesto na Slovensku, ktoré ponúklo svojím športovým klubom zadarmo šport, tréningy 

a zápasy.  Poukázal na nevysporiadanosť majetku a na neefektívne zaplatenie peňazí SeVaKu.  

Uviedol, ţe sa nejednalo o predvolebnú kampaň, ale išlo o víziu, ktorá bude musieť byť 

naplnená.  V závere ešte zopakoval, ţe naše  športové kluby, ako jediné na  Slovensku, majú 

zadarmo k dispozícii všetky športoviská.  

Ing. Vladimír Hruška, poslanec MZ, poţiadal vedenie mesta a p. primátora, aby opäť 

otvorili prístupovú cestu do areálu  bývalého Agrostavu. Informoval o situácii, ktorá tam je, 

a uviedol, ţe p.  Holúbek buď sedí v aute so zapnutým majákom a cesta je zahradená alebo je 

na dovolenke.  Poznamenal, ţe teraz je momentálne  na dovolenke.  Bolo by vhodné, aby sa 

uskutočnilo nejaké jednanie. Uviedol, ţe p. Kondek, ktorý viedol súdne spory, mu  povedal, ţe  

nejakým spôsobom dokončí  posledný súdny spor a viacej sa s Holúbkom uţ  súdiť nebude.  

Ďalej poukázal na súţitie v oblasti, kde bývajú /tri krčmy/, a  poţiadal MsP a  štátnu políciu, 

či by tam  vo večerných hodinách z piatku na sobotu a zo soboty na nedeľu  nezvýšili 

hliadkovú činnosť.  Poukázal na to, ţe mladí ľudia sú tam opití, nadrogovaní a vyvádzajú, na 

čo sa občania neustále sťaţujú.  

Uviedol, ţe kriţovatka z Májovej ulice je zle nastavená. Poţiadal dopravnú komisiu, aby 

vyvolali nejaké jednanie, moţno aj za účasti  zástupcov ţeleznice, prípadne môţu na 

rokovanie pozvať aj jeho.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, ohľadne poriadku okolo krčiem uviedol, ţe 

zástupca MsP si to zapísal. Ohľadne príjazdovej cesty uviedol, ţe nevie, prečo v danom 

nekoná aj štátna polícia. Ďalej informoval, ţe rokoval s p. Holúbkom o tom,  aby   dal daný 

úsek  mestu do nájmu. Jednalo sa však o enormne vysoký nájom. Informoval, ţe p. Holúbek na 

neho podal trestné oznámenie, na základe ktorého uţ  bol  niekoľkokrát vypovedať.  

Následne informoval o zvýšení stavu zamestnancov a o zmene organizačnej štruktúry.  

Uviedol, ţe mesto Čadca zastúpené primátorom mesta  v zmysle § 13 ods. 4 písm. d zákona č. 

369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien na základe prerokovania Mesta 

Čadca a jeho stanoviska zo dňa 20.2.2013 rozhodlo o zmene organizačného poriadku MsÚ 

v Čadci, o organizačnej štruktúre MsÚ v Čadci, spočívajúcej vo zvýšení celkového počtu 

zamestnancov o 1, s cieľom zvýšiť efektívnosť práce na úseku samosprávnych funkcií a na 

úseku  preneseného výkonu štátnej správy – matriky. Z uvedeného dôvodu sa dňom 1.3.2013 

zvyšuje počet zamestnancov o jedného zamestnanca na oddelení organizačno-
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administratívneho úseku matriky s tým, ţe celkový počet zamestnancov uvedeného oddelenia 

je z 20 na 21. Organizačná zmena bola realizovaná rozhodnutím primátora k 1.3.2013.  

V závere informoval o situácii ohľadne mostu na Horelici. V prvom rade sa poďakoval Ing. 

Ščurymu, ţe spolu s ním zastupoval mesto  na rokovaniach, ktoré podľa jeho názoru zvládli 

úspešne. Informoval o návšteve poslanca Podmanického a ministra Počiatka, ktorý včera 

prišiel deklarovať, aby jemu podriadené štátne inštitúcie danú situáciu nebrzdili. Prijal tie 

návrhy, ktoré mu dali a ktoré sa mu zdali racionálne. Uviedol, ţe most je v takom stave, ţe 

musí byť zatvorený. Bude odčlenený od výstavby malého obchvatu. Do 17.5.2013 bude 

podstojkovaný, aby bol sprevádzkovaný v plnej prevádzke a bez obmedzení. Pri odstavení 

tunela bude doprava pokračovať cez most na Horelici.  Obchvat mesta bude pokračovať 

normálnym tempom. Pri výstavbe D3, ktorá by mala nastať v septembri 2014  vyrokovali, ţe 

do výstavby bude zaradený aj bukovský most, čo znamená, ţe tam bude ďalší most. Minister 

sa poďakoval, pretoţe mesto Čadca je jedno z mála miest, ktoré súčinne koná v oblasti 

výstavby diaľnice  D3. Uviedol, ţe sú pripravení, jednak s bytmi alebo pozemkami, aby daným 

občanom vyšli v ústrety. Poznamenal, ţe uzatvorenie tunela malo byť v sobotu, ale 

pravdepodobne sa preloţí na 17.5.2013 tak, aby mohla byť cez most plná prevádzka.   

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe ak sa podarí podstojkovanie mosta, 

tak nebude problém s uzatvorením tunela na jarnú uzávierku. Ak by sa to nepodarilo, tak sa 

vojnovým spôsobom otvorí ţelezničné priecestie  na ul. A. Hlinku.  Za asistencie MsP 

a štátnej polície prostredníctvom vysielačiek  bude zabezpečená doprava. Tunel bude 

uzatvorený v čase od 21.00 hod. do rána 6.00 hod.,  kedy bude premávka smerovať cez ulicu 

A. Hlinku.  
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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   

             

 

 

 

Oľga Kostková     PaedDr. Mária Blendovská  

I. overovateľ                 II. overovateľ 

 

         

 

   

 

Zapísala: Mgr. Jana Serafínová 
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