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Z á p i s n i c a 

 

zo 6.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 25. júna 2015 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, hlavný kontrolór mesta Čadca, vedúci oddelení 

MsÚ Čadca,  zástupca náčelníka 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. František Prívara   - zástupca primátora  

Ing. Anna Zbojanová    - prednostka MsÚ Čadca 

Ing. Ján Drobil     - poslanec MZ 

Ing. Rudolf Cyprich    - poslanec MZ 

Mgr. Jaroslav Klus    - poslanec MZ 

JUDr. Peter Strapáč, PhD.    - poslanec MZ 

Ing. Jozef Pohančeník   - poslanec MZ 

Mgr. Marcel Šulo    - poslanec MZ 

JUDr. Jozef Pajer    - poslanec MZ 

František Kučák    - poslanec MZ 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

Pavol Štrba     - poslanec MZ 

Marián Kubala    - poslanec MZ 

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

Mgr. Katarína Šulganová   - vedúca referátu školstva, kultúry, mládeţe  

                                                                         a športu MsÚ Čadca 

Ing. Peter Lariš    - riaditeľ MPS 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/  II. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2015 

 

3/  Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na rok 2015 

 

4/  Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca a Ceny primátora mesta Čadca v roku 2015 

 

5/  Informatívna správa o príprave Bartolomejského hodového  jarmoku a 11. ročníka   

     festivalu Drôtománia Čadca 2015         

 

6/  Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Čadca  č. 1/2015 

      o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/ ţiaka škôl a školských         

      zariadení na území mesta Čadca a na dieťa/ţiaka CVČ zriaďovateľov  v iných  

      obciach         

 

7/  Správa o výsledkoch kontroly       

 

8/  Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

 

9/  Rôzne  

 

10/ Záver 
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R o k o v a n i e 

 

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

primátor mesta Čadca. 

Konštatoval, 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 poslancov MZ Čadca, prizvaných 

a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol: PaedDr. Danku Jašurkovú a Máriu Badurovú, 

poslankyne MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril PhDr. Janu Serafínovú, 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: PaedDr. Danka Jašurková 

      Mária Badurová 

Návrhová komisia: Ing. Ján Drobil 

  JUDr. Peter Strapáč, PhD. 

 

    Pracovné predsedníctvo:     Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca 

   Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca 

   PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora mesta Čadca 

   Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca 

       Ing. Ján Drobil, poslanec MZ 

   JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ   

   

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

60/2015 

 

 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, ţe jeho príhovor sa  netýka bodu  programu 

rokovania MZ, ale  chce na  pôde MZ v Čadci oznámiť - vznik nového  poslaneckého klubu – 

S vami sme za  Čadcu, ktorého členmi sú: JUDr. Jozef Pajer, Ing. Rudolf Cyprich, Mgr. 

Michal Duraj, Pavol Štrba, Mgr. Marcel Šulo.   

 

 

 

 

 

 

K bodu 2) 

II. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2015 

 

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

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe dnes prejednávame II. zmenu rozpočtu 

mesta Čadca na rok 2015 s tým, ţe 9.6.2015 zasadala finančná komisia, kde tento návrh  II.  

zmeny rozpočtu mesta Čadca  na rok 2015 veľmi podrobne prerokovali. Uviedol, ţe viacerí 

poslanci a členovia komisie mali určité  pripomienky k tomuto druhému zvýšeniu s tým, ţe na 

danom zasadnutí vedúca ekonomického a správy majetku Mgr. Erika Mazancová na 

pripomienky a prípadne otázky odpovedala. Na MR na ďalšie nezodpovedané veci 

odpovedala p. prednostka s tým, ţe  prínosom bolo, ţe na MR sa podarilo navýšiť rozpočet, 

resp. akcie, ako je napr. havária  na MŠ Hurbanova, MŠ SNP a ďalšie akcie, ktoré sú 

prínosom a ktoré sa skutočne prejavia v prospech občanov tohto mesta. V závere povedal, ţe 

II. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2015  je prínosom pre mesto a pre  občanov s tým, ţe 

príjmová a výdavková časť sa zvyšuje o 848 773 EUR. Z pôvodných 14  966 229  EUR  na 15 

815 002 EUR, preto finančná komisia odporučila  MZ túto II.  zmenu rozpočtu mesta  na rok 

2015 schváliť. 
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Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, dal pozmeňujúci návrh k II. zmene rozpočtu na rok 

2015. Uviedol, ţe daný návrh sa týka rekonštrukcie komunikácii na ZŠ a MŠ Podzávoz alebo 

Podzávoz, ako to bolo teraz opravené. Ako dôvod uviedol, ţe si pozorne prečítal všetky 

materiály a nezdá sa mu dôsledne doriešená petícia jeho voličov na Drahošanke, čo sa týka 

opravy cesty.  Uviedol, ţe  on tam prakticky býva a bol tam aj JUDr. Klučka,  takţe situáciu 

pozná, je toho názoru, ţe by to bolo dobré. Dal pozmeňujúci návrh – 10 tis. EUR dať na ZŠ 

alebo teda na Podzávoz a minimálne 10 tis. EUR dať na Drahošanku.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, na vysvetlenie uviedol, ţe jeho návrh je dobrý, ale 

išlo o chybu,  nie je to  na školu Podzávoz. Jedná sa o cestu. Bolo to aj povedané.  

Poznamenal, ţe určite  je potrebné cestu na Drahošanke opraviť. Poţiadal Mgr. Klusa, či 

môţe byť jeho návrh zapracovaný v septembri do III. zmeny rozpočtu mesta Čadca tak, aby sa 

Drahošanka urobila.  Môţe to byť aj v zápisnici.  

Uviedol, ţe sa jedná o  cestu, ako je benzínová pumpa smerom k priemyselnému parku. Nerád 

by to dal preč, ale môţu to dať formou uznesenia, ţe v najbliţšej zmene rozpočtu bude 

zakomponovaných 10 tis. EUR na opravu cesty na Drahošanke.  Je to na poslancovi, avšak 

nie je to pre školu Podzávoz.  

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, uviedol, ţe on sa  hneď opravil, ako bolo 

vysvetlené, o ktorú cestu ide. Je toho názoru, ţe ľudia na Drahošanke si zaslúţia cestu urobiť 

a robiť ju pri III. zmene rozpočtu, znamená, ţe to bude aţ na zimu, nevie, či to bude mať 

nejaký význam, i keď plne chápe, ţe cesta smerom k priemyselnému parku je veľmi dôleţitá, 

pretoţe  priemyselný park je pre naše mesto veľmi dôleţitý. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta, poţiadal Mgr. Klusa o návrh, o ktorom dá hlasovať. 

Uviedol, ţe im kaţdopádne záleţí na tom, aby aj  cesta na Drahošanke bola urobená.  

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, poukázal na kapitolu vzdelávanie 09 – kapitálové 

výdavky 700, kde je výdajňa školskej kuchyne pri ZŠ M.R. Štefánika, ktorá  má zníţenie 

rozpočtu o 8,5 tis. EUR a školská jedáleň MŠ Hurbanova má navýšenie o 4 tis. EUR. 

Poznamenal, ţe s tým nesúhlasí, pretoţe pozná situáciu  na Ţarci. Uviedol, ţe napr. prváci, 

ktorí končia štvrtou hodinou, musia vyše 1 hod. čakať, pokiaľ dovezú stravu. Keby uţ bola 

kuchyňa   konečne hotová, tak  deti sa môţu hneď po vyučovaní najesť a odísť domov alebo do 

školskej druţiny. Do školskej druţiny alebo do školského klubu odchádza pribliţne 60 % detí, 

ale 40 % sa tam viac-menej potuluje.  Je toho názoru, ţe situácia na Ţarci je veľmi  váţna  

a dôleţitá.  

 Ing. Milan Gura, uviedol, ţe teraz idú prázdniny, a  práve preto je potrebné opraviť 

stroj  na Hurbanovej, ktorý je veľmi dôleţitý preto, aby mohli pripravovať stravu. Kvôli  tomu 

to takto urobili. Do budúcna sa určite nebránia pomôcť veľmi výrazne aj škole M.R. 

Štefánika. Nemyslí si, ţe jej pomáhajú málo. Aby vyriešili spomínanú haváriu, tak  preto 

presunuli okamţite dané prostriedky.   

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, ţe nadviaţe na to, čo tu zaznelo z úst kolegu 

Ing. Drobila a moţno aj málinko poopraví.  Finančná komisia sa skutočne zodpovedne 

zaoberala, či uţ rozpočtom alebo touto II. zmenou rozpočtu. Pri svojom rokovaní zistila 

viacero rizík, moţno nezrovnalostí, ktoré vytkla a o ktorých sa rozprávala  a intenzívne 

rokovala. Uviedol, ţe on si dosť dobre nemyslí, myslí si, ţe si pamätá, ţe  finančná komisia 

neschválila alebo neodporúčala schváliť II. zmenu rozpočtu z toho dôvodu, ţe nedošlo 

k úplnému vysvetleniu všetkých nezrovnalostí, ktoré tam zazneli. Myslí si, ţe je tu aj kolega 

Ing. Cyprich, ktorý asi rovnako alebo na vec bude mať rovnaký názor. Čo ho ale viac mrzí 

ako to,  ţe nedošlo k vysvetleniu  všetkých skutočností, je to, ţe materiál, ktorý bol zaradený 

na rokovaní MR,  svojím spôsobom niektoré nezrovnalosti odstránil, ale vyvolal ďalšie 

pochybnosti. Na rokovaní MR, keď nevie, či je najvhodnejšie určité skutočnosti z MR 

spomínať tu v tomto širokom pléne, došlo k takému miernemu zavádzaniu členov MR, moţno 

by to nazval aţ úmyselnému klamaniu a zavádzaniu.  Jedná sa tam o jednu poloţku, ktorú 
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potom môţeme bliţšie konkretizovať, kde je mu síce ľúto, ale do očí boli poslanci a členovia 

MR klamaní, ţe nám niektoré povinnosti vyplývajú z uzatvorenej zmluvy medzi Mestom Čadca 

a subjektom, ktorému sme odpredávali jeden pozemok. Myslí, ţe v rozpočte  označený  ako 

Sihly, kde po nahliadnutí do zmluvy sa ukázalo, ţe to pravda nie je. O to mu to je viac ľúto, ţe 

to zaznelo z úst osoby, ktorá by mala byť tým spojivkom medzi mestským úradom a členmi 

MZ. Je toho názoru, ţe to je  správanie nielenţe nevhodné, ale nepatričné na pôdu MR. Všetci 

dobre vieme, ţe rozpočet je síce vyrovnaný, ale bolo to tu skonštatované aj Ing. Drobilom na 

minulých MZ,  teda stojí trošku na hlinených nohách. V rozpočte máme do príjmoch zahrnuté 

sumy, ktoré asi pravdepodobne v tomto roku nedosiahneme. Myslí si, ţe asi všetci vedia, ţe 

ich  bude potrebné  vykryť nejakým úverom, ktorí budeme zase schvaľovať a ktorý asi 

spotrebujeme na beţnú činnosť mesta, MsÚ a jeho organizácií.  Z toho dôvodu  skutočne 

apeloval, aby sa zodpovedne postavili nielen k rozpočtu, ale aj  k tejto II.  zmene, najmä 

odstrániť alebo pokúsili sa aspoň minimálne eliminovať tie riziká, ktoré z tejto zmeny 

vyplývajú a ktoré  vyplývajú z celkového rozpočtu. Ďalej upozornil ešte na jednu skutočnosť. 

Uviedol, ţe on skutočne  nevedel, ako to fungovalo predtým, nebol v MZ, ale zaráţa ho, ţe ak 

nejaký materiál, ktorý prejde MR,  dostanete  na rokovanie MZ a sú tam nové veci a zmeny. 

Nevie, kto je oprávnený, aby vykonával zmeny po schválení MR. On si myslí, ţe tie zmeny, 

človek sa tomu skutočne nebráni, veď väčšinou v  rozpočte sú dobré veci, ktoré je potrebné 

podporiť, by mali zaznieť tu na MZ a mali by o nich hlasovať a rokovať. On nevidí dôvod na 

to, aby nejaký úradník urobil zmeny,  bez vysvetlenia  to zabalil do obálky a dúfal, ţe si to 

poslanci nevšimnú. Myslí si, ţe takýto spôsob správania asi nepatrí na pôdu mesta a do 

budúcna by bolo dobré, keby sme sa moţno  takémuto správaniu vyvarovali. Uviedol, ţe 

v rozpočte sú fakt dobré veci, ktoré je potrebné podporiť, sú tam niektoré opravy škôlok, sú 

tam vyčlenené peniaze na školy, ktoré je uţ  najvyšší čas, aby sme schválili, aby sme aj týmto 

školám pomohli, aby si aspoň čiastočne opravili havarijné stavy, a aby mohli normálne, 

reálne fungovať. Zároveň vníma aj tie riziká, ktoré v tomto II. návrhu sú. Nie je to oficiálny 

návrh, ale vôbec sa nebráňme tomu, aby sme o tomto, o tejto II. zmene  alebo o ďalších  

zmenách rokovali. Na príslušnej komisii sa samozrejme kaţdý poslanec môţe zúčastniť, môţe 

dať zapracovať svoje dobré návrhy. Nešime to horúcou ihlou, pretoţe nie len tie dobré 

pozitíva, ktorých je skutočne veľa v tomto rozpočte, ale aj určité  negatíva v tomto rozpočte 

sú, a podľa neho sa je treba tým zaoberať komplexne a zodpovedne.    

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, doplnil kolegu Mgr. Šula a uviedol, ţe na komisii boli  

skutočne  pripomienky, mal pravdu, ţe sa tam hovorilo k určitým problémom, niektoré Mgr. 

Mazancová vysvetlila a prijali uznesenie, ţe podporujú alebo odporúčajú schváliť II. zmenu 

rozpočtu s tým, aby tie veci, ktoré neboli zodpovedané na komisii, sa zodpovedali na MR. 

Taký bol záver.  Je toho názoru, ţe sú tu viacerí poslanci, ktorí sa s tým stotoţnia, ţe taký 

záver aj prijali. Boli tam veci, ktoré boli veľmi adresné, ktoré bolo potrebné riešiť, ale na MR 

sa k tomu vrátilo. Uznesenie, ktoré bolo prijaté, ţe  podporujeme, ale na MR je to potrebné 

doriešiť.  Uviedol, ţe tam bol aj p. Kubala a aj ďalší poslanci, môţu sa k tomu vyjadriť.  

Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, ţe sa stotoţňuje s tým, čo povedal jeho predrečník 

Mgr. Šulo.   

Ing. František Prívara, zástupca primátora, na margo Mgr. Šula, povedal, ţe zmeny, 

ktoré boli zapracované, na základe pripomienok z MR išli do MZ, ţiadne iné zmeny neboli. 

Vyprosil by si, aby hovorili pravdu a nezavádzali poslanecký zbor, ţe sú tam urobené nejaké 

veľké zmeny. Zmeny sú zapracované, na základe pripomienok z MR. 

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, uviedol, ţe on osobne je rád, keď je  

diskusia plodná a keď sa debatuje,  ale bol by radšej, keby boli konkrétne veci, pretoţe jemu 

to príde také, ţe áno,  sú tam dobré veci, sú tam také veci a poďme niečo robiť, ale čo ideme 

robiť. Dajme návrhy, čo chceme zmeniť, ktorá časť zmeny rozpočtu nie je adekvátna, kde p. 

poslanec vidí nezrovnalosti, problémy, kde sú riziká, pretoţe na jednej strane upozorňuje na 
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riziká, hovoríme o tom, ţe rozpočet  je na hlinených nohách, na druhej strane povie, ţe sú tam 

veci, ktoré je potrebné podporiť, ktoré je uţ dlho treba. Tak ako, buď tak, alebo tak! Je 

potrebné sa dohodnúť, moţno aj na tomto fóre,  pretoţe on nie je členom MR. Hovorí, čo bolo 

na MR, čo bolo v komisiách, nejakým spôsobom to danými poradným orgánmi prešlo, a tak je 

potrebné povedať, ktoré časti tejto zmeny rozpočtu sú podľa neho  neadekvátne a na základe 

toho dať nejaký procedurálny návrh.      

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, uviedol, ţe je  jedným z členov finančnej komisie, 

ktorá na svojom poslednom zasadnutí na prejednávaní II. zmeny rozpočtu, zopakoval, čo 

povedal jeho predrečník – neprijala ţiadne uznesenie, nehlasovalo sa o tomto materiáli, 

pretoţe sa v materiáli o rozpočte objavili nezrovnalosti, ktoré im nikto neobjasnil, nikto ich 

neobhájil a  ani neopravil. Je presvedčený, ţe tento materiál mal byť stiahnutý, doplnený, 

prepracovaný, potom znova posúdený komisiou a aţ potom posunutý na prerokovanie  MR 

a MZ.   Faktom teda ostáva, ţe stanovisko komisie k tomuto bodu programu nemáme.  Aby bol 

konkrétny, zopakoval niektoré výhrady, ktoré mal k predloţenému návrhu. V rozpočte 

výdavkov na str. 8,  04 ekonomická oblasť – obstarávanie kapitálových aktív sa uvádza, ţe 

v rozpočte 2015 je plánovaných  0 EUR. Zaujímavé.  Plnenie k 30.4. 2015 je 347 057 EUR. 

V pôvodnom návrhu, voči čomu mala výhrady aj komisia, v II. zmene rozpočtu bola dokonca 

0. Teraz po našich pripomienkach sa rozpočet zmenil a je to opravené na 347 057 EUR. Teda 

záväzky – 15 tis., 91 tis., 137 tis. 18 tis. a 83 tis. EUR boli uhradené. Dotazoval sa, načo teda 

hlasovať o niečom, čo  bolo vykonané. Tieţ by ho zaujímalo, kto vykonal predbeţnú finančnú 

kontrolu týchto faktúr. V dôvodovej správe v II. zmene rozpočtu  komisia nemala v pôvodnom 

materiáli absolútnu zmienku o úhradu akých faktúr sa jedná.  V novom materiáli je uvedené, 

ţe to je úhrada faktúr za stavebné práce na stavbe – viacúčelové zariadenie pre seniorov. 

Dotazoval sa, z akej poloţky  rozpočtu 2015 teda boli faktúry uhradené, ak tvrdíte, ţe 

rozpočet je vyrovnaný. Keďţe to boli na jednej strane výdavky, na druhej strane bolo 

potrebné do príjmov doplniť túto sumu. Bola uskutočnená ako príjmy z ostatných finančných 

operácií, ako zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich  rokov a bola doplnená spomínaná 

suma 347 057 EUR. Dotazoval sa, odkiaľ sa tieto peniaze objavili, z akého čarovného 

klobúka, alebo kde pod stolom sme ich našli, keď v rozpočte sa nenachádzali, alebo, prečo 

neboli tieto peniaze zahrnuté v rozpočte 2015, kto rozhodol o ich pouţití, keď účel pouţitia  

týchto finančných prostriedkov nebol  odsúhlasený MZ a relevantne pouţité boli. Nie sú to 

ako ďalšie, podľa neho,  fiktívne  prostriedky, ako máme v rozpočte. Uviedol, ţe teraz pre p. 

poslanca – príjem z predaja  kapitálových  aktív na sumu 920 tis. EUR, plnenie k 30.4. na 

1,8%. Transfér na verejné osvetlenie – 400 tis. EUR, plnenie 0, transfér pre budovy bývalej 

ZŠ A. Hlinku – 135 tis. EUR, plnenie 0, spomínaných cca 350 tis. EUR za úhradu faktúr, 

beţné  kaţdoročné nenaplnenie výberu daní, čo vytvára stratu alebo mínus minimálne 2 tis. 

EUR, je to diera v rozpočte. Týchto 2 tis. EUR je  jedna osmina rozpočtu mesta. Je toho 

názoru, ţe to bez úveru nepôjde, s tým určite súhlasiť nebude. Ďalej uviedol, ţe mal výhrady 

na strane príjmov – k  prevodu prostriedkov z rezervného fondu obce na sumu 154 491, ktorá 

má byť  pouţitá prednostne  na splátku úveru. Dotazoval sa, to ekonomická situácia mesta 

a rozpočet je na tom tak zle, ţe tieto prostriedky musia byť pouţité na splácanie úveru alebo 

rozpočet nerátal so splácaním úverov? Alebo čo sa deje, čo pred nami tajíte? On si vie určite  

predstaviť úplne iné pouţitie týchto finančných prostriedkov. Ak je rozpočet reálny, ako 

tvrdíte, tak nevie, čoho sa je treba báť.  

V prílohe č. 2 poukázal na bývanie a občianska vybavenosť, poloţka 717 – úprava pozemku 

ev. č.  9805/1 – Čadca - Sihly, kde v pôvodom návrhu bolo 15 tis. EUR a teraz je 9 tis. EUR. 

Rekutltivácia pozemku pre UNI-CON Raková ako uţívateľa – list vlastníctva nezaloţený, 

mesto pozemok odpredalo, teda relevantne nie je vlastníkom tohto pozemku.  Uviedol, ţe pri 

zimnej údrţbe ste  presviedčali, ţe nemôţu odpratať sneh z chodníka, z mosta pokiaľ je iný 

vlastník. Tu ideme, následne citoval ,, upraviť do uţívaniaschopného stavu...“ pre firmu, ktorá 
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je úplne z inej obce. Rovnako nie je presvedčený o nevyhnutnosti a návratnosti budovania 

pivničných kobiek v bytovom dome na Okruţnej, kanalizačnej prípojky na ZŠ a MŠ  Podzávoz, 

pôvodne za 57 tis. EUR a teraz za 37 tis. EUR. Uviedol, ţe uţ bola vykonaná oprava kúrenia 

za cca 22 tis. EUR. Aj iné MŠ a ZŠ si vyţadujú opravu, údrţbu,  či rekonštrukciu a niektoré 

ďalšie, ktoré vytýkal na komisii.  Musí konštatovať, ţe na základe uvedeného zváţil, ţe 

navrhovanú zmenu rozpočtu tak,  ako je predkladaná, ţiaľ, podporiť nemôţe.   

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe je rád, ţe p. poslanec tak erudovane 

vystúpil, pretoţe ho pozná. Vţdy bol pri príprave rozpočtu a je aţ milo prekvapený, ale všetko 

vysvetlí p. prednostka, a hlavne tú chybu, o ktorej tu teraz rozprával Uviedol, ţe to  bolo 

vysvetlené aj na MR. Všetci poslanci, ktorí boli na MR, kde bola 100 % účasť,  to pochopili, 

všetci rozpočet podporili. Poţiadal p. prednostku, aby vysvetlila chybu zamestnanca, za ktorú 

sa ospravedlnili. 

Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca,  uviedla, ţe chce komentovať 

konfrontačný prístup  a povedala, ţe  je potrebné sa zmierniť a opýtať sa, ak majú poslanci 

pochybnosti.  Je tu kaţdý deň, niekedy do 18.00-19.00 hod., môţu prísť za ňou a ona im to 

vysvetlí.  

Ku kapitole 04 uviedla, ţe poslanci schválili pôvodne rozpočet mesta Čadca na rok 2015 aj 

s danými poloţkami. Je to v programovom rozpočte 14.2, kde je zariadenie pre seniorov 

v hodnote 628 tis. EUR, ktoré pozostáva z prílohy č. 3 pôvodného rozpočtu mesta, kde sú tieto 

faktúry naštruktúrované, plus dotácie na činnosť, ktorá ide cez kapitolu 010 sociálne 

zabezpečenie. 

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, sa dotazoval na peniaze na str. 8.   

Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca,  uviedla, ţe to bola dotácia 

z ministerstva hospodárstva, záverečná platba faktúr zhotoviteľovi ZpS na základe 

monitorovacej správy, na základe kontroly z ministerstva hospodárstva.  

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, sa dotazoval na úpravu  Sihly.  

Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca,  vyzvala Ing. Ščuryho, pretoţe on jedná 

s firmou  UNI-CON firmou a s vlastníkom p. Gulčíkom.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta,  uviedol, ţe je zodpovedný prístup mesta k 

rokovaniam, keď  firma mestu  pomohla a vyuţili všetky prostriedky, aby  sme  dali do 

poriadku pozemok.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe ţiadosť firmy UNI-CONU Kysuce 

bola v podstate tlakom na mesto Čadca, aby pozemky, na ktorých boli  v minulosti 

nadepónované zeminy v súvislosti s výstavbou sídliska Kýčerka, určite všetci, ktorí v meste 

bývajú alebo pôsobia v investičnej činnosti, si pamätajú, ţe pri výstavbe celého sídliska, boli 

prebytočné zeminy  nadepónované so súhlasom vtedajších štátnych orgánov  aj národného 

výboru mesta Čadca a inţinierskej organizácie Stavoinvesta, ktorá riadila túto výstavbu, na 

pozemku na Sihelníku, okolo pásiem vysokého  napätia tak, ako sme to tam celé roky videli. 

Depónia bola viac-menej pripravená do budúcna, ako sa mala rozvinúť výstavba sídliska 

Sihly.  Prvá etapa sa začala výstavbou teplárne a teplovodu do mesta, do  sídliska Kýčerka 

a následne mali byť prípravné práce – úprava terénu -  aj na ploche medzi mestom Čadca 

a Sihelníkom, tak práve táto zemina mala byť vyuţitá na vyrovnanie alebo  úpravu terénu. Po 

spoločenských zmenách v roku 1989, zmene vlastníckych vzťahov a zákonom o majetku 

obce, rušení Stavoinvesty podľa územného princípu, všetky stavby sa diali v súvislosti s touto 

investičnou činnosťou bytovej výstavby, pripadli v prospech mesta Čadca. Teda aj plusy 

a mínusy.  Tak, ako nám pripadli byty a technická infraštruktúra, tak nám pripadli  aj tie veci, 

ktoré boli pripravované pre ďalšiu výstavbu.   My sme s depóniou zemín mali len problémy. 

Uţívatelia pozemkov nás vyzývali, aby sme  depóniu odtiaľ odstránili, pretoţe im blokovala 

vyuţívanie pozemkov. Jednalo sa síce len o poľnohospodárske pozemky, územným plánom 

určeným na výstavbu, ale nemohli s nimi nakladať tak, akoby mohli, keby tam zeminy neboli. 
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Uviedol,  ţe celý čas sa snaţili riešiť tento problém tak, aby mesto náklady spojené s touto 

depóniou nemalo. Pri výstavbe obchodného centra veľkú časť  zemín ponúkli investorovi 

stavby, ktorý depóniu odťaţoval vlastnými  prostriedkami a dopravoval si ju na stavenisko 

vlastnými prostriedkami. Časť zemín sme vyuţili aj na úpravu cintorína u Krkošky. Bolo 

obdobie, ţe mesto malo  krízovú situáciu, pretoţe hrozilo, ţe pochovávanie v meste Čadca 

bude naozaj komplikované, tak opäť v súvislosti  s výstavou obchvatu  mesta Čadca  a spol. 

ALPINE vyriešili odťaţenie figúr na cintoríne u Krkošky a prebytočné zeminy z tejto depónie 

naviezli do odťaţených  skalných jám, pretoţe tam je také podloţie, ţe sa klasickým kopaním 

hrob pripraviť nedá.  Dnes tam vidíme zvyšky po jednej a druhej činnosti a tlak zo strany 

UNI-CONU, ktorý plochy uţíva so súhlasom vlastníkov pozemkovv neustáva  a tlačil mesto 

ďalej, aby si to dali do poriadku a aby on ako uţívateľ pozemkov  mohol pozemky  

plnohodnotne vyuţívať. V závere uviedol, ţe nie v prospech vlastníka pozemku,  nenakladáme 

do cudzej veci, ale bremeno, ktoré na pozemkoch je, aby dali čo najskôr preč a náklady mali 

s tým, čo najmenšie.   

Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol, ţe na finančnej komisii sa všetci zhodli na tom, 

ţe sú tam nejaké nezrovnalosti. Mgr. Mazancová to všetkým vysvetlila a do MR to išlo s tým, 

ţe sa odporúča prijatie zmeny a ţe sa to do MR /do piatku/  upraví, čo si myslí, ţe aj upravené 

bolo, pretoţe takmer  všetci, čo tu teraz vystúpili, sú viac-menej členmi MR, čiţe to odobrili.  

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, na margo Ing. Cypricha uviedol, ţe záver finančnej 

komisie bol taký, ako aj p. Kubala povedal, rovnako aj on mal kritické pripomienky, všetky 

pripomienky si poznačili, na niektoré zodpovedala Mgr. Mazancová a on na záver povedal,  či 

súhlasia s tým, ţe tie veci, na ktoré nebolo zodpovedané, ţe bude  také uznesenie, ţe  čo 

nebolo zodpovedané, bude predloţené  na MR a to ostané, či s tým súhlasíte.  Uviedol, ţe  

Ing. Cyprich  tam nedal ani jeden návrh, ţe II. zmenu rozpočtu finančná komisia nepodporí. 

Poznamenal, ţe má zápisnicu, kde je napísané, ţe sa podporí II. zmena s tým, ţe v MR sa 

nevysvetlené veci vysvetlia. Dotazoval sa, prečo nedal návrh, ţe nesúhlasí, je proti tomu,  aby 

komisia dala také stanovisko.  

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, na margo Ing. Drobila uviedol, ţe on si skutočne 

nepamätá, ţe by prijali uznesenie a uţ tobôţ nie, ţe má zápisnicu, pretoţe nevie, kde si ju 

spravil, či doma. Pokiaľ si dobre pamätá, tak na finančnej komisii zápisnica spísaná nebola. 

Maximálne sa podpisovali do prezenčnej listiny, kto je prítomný. Uviedol, ţe sami kolegovia 

a kolegyne vidia, ţe okolo zmeny  rozpočtu je skutočne  veľa nezrovnalosti.  Buďme 

zodpovední, všetko je moţné vyriešiť, o všetkom je moţné rokovať. Nešime to horúcou ihlou, 

venujme sa tomu zodpovedne. Môţeme to rozobrať, nič nám nebráni, aby sme sa k tomu 

vrátili aj v júli. Myslí si, ţe poslaneckú odmenu berieme aj cez prázdniny, nie sme školáci, 

kľudne môţeme pracovať aj v júli. Môţeme vypracovať nový, zodpovednejší návrh a môţeme 

ho na takomto fóre schváliť. Vrátil sa k Ing. Prívarovi a povedal, ţe by skutočne veľmi nerád 

niekoho nachytal na hruškách a ukázal zápisnicu z rokovania MR, kde nie je to, čo tvrdil p. 

zástupca primátora.  

Na margo Ing. Ščuryho uviedol, ţe záväzky z 80 rokov, z obdobia socializmu, brať na plecia 

mesta v dnešnej ťaţkej finančnej situácii, je nielen nezodpovedné, ale dovolí si tvrdiť, aj 

nezákonné.  Uţ o tom diskutovali aj na MR. Kedykoľvek sa môţu k tomu vrátiť, a je toho 

názoru, ţe mu nakoniec dá za pravdu.   

 Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe tu riešia krízy  z čias komunistov, 

pomáhame ľuďom, ktorým boli vzaté pozemky, dávame im náhradné. Sme povinní prebrať aj 

určité záväzky. Keď sa deje krivda a keď sa deje krivda občanom mesta Čadca, je 

povinnosťou mesta, aby to riešilo.  

Ing. František Prívara, zástupca primátora reagoval na Ing. Cypricha, pretoţe je 

zaráţajúce, ţe on ako poľnohospodár a  človek, ktorý vie niečo o ochrane poľnohospodárskej 

pôdy a vyuţívania poľnohospodárskej pôdy, hovorí také veci, ktoré sú vyloţene v rozpore 
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s týmto zákonom.  Keď bráni niekto vo vyuţívaní poľnohospodárskej pôdy niekoľko rokov, tak 

to je vec na zamyslenie. My sme to na pozemkoch spôsobili, sme povinní to dať do pôvodného 

stavu, aby pôda mohla byť vyuţívaná.  

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, ţe keď sa zamyslí nad diskusiou okolo  II. 

zmeny rozpočtu, tak mu vychádza jeden jediný záver, a to, na dnešnom MZ danú zmenu 

neschváliť. Vrátiť sa späť k II. zmene rozpočtu, sadnúť si s triezvou hlavou. Niektoré veci ako 

UNI-CON, čo  p. zástupca primátora Ing. Prívara posunul, ţe budeme poľnohospodársku 

pôdu upravovať. Od Ing. Zbojanovej drţal zmluvu v ruke, je tam 2 tis. m
2 

(?).  Za 9 tis. EUR 

upraviť 2 tis. m
2
 pôdy, vyrovnať nejakú naváţku hliny, za také peniaze,  to spraví aj on. Je 

toho názoru, ţe uţ i daná suma je premrštená. Ak chceme upravovať nejaké iné pozemky 

cudzích vlastníkov, tak to sa mu zdá zásadne protiprávne. Nemôţeme upravovať pozemky 

cudzích vlastníkov, len pozemok, ktorý je v zmluve. V zmluve nikde nenašiel záväzok mesta, 

kde by sme sa ako Mesto Čadca zaviazali, či uţ v dobe socializmu alebo v dobe tzv. 

demokracie, ţe upravíme daný pozemok do pôvodného stavu. Takţe, opäť ideme robiť niečo, 

čo nie je záväzok mesta. Nevidí dôvod, aby daný pozemok upravovali. Ešte raz zopakoval, ţe 

túto zmenu je rizikové schváliť a odporúčal neprijať ju.     

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, uviedol, ţe sa tu dosť dlhý čas  bavia o finančnej 

komisii. Všetka úcta poslancom, ktorí sú tam, ale je potrebné si uvedomiť, ţe sú poradný 

orgán primátora mesta. Pripravujú podklady pre MR a odtiaľ to ide na MZ. To hádam vedia, 

nechce poučovať. Jeho však zaráţa to, ţe keď  mali stretnutie na finančnej komisii, kde mali 

nezrovnalosti  a takýto materiál  pustili do MR. Býva zvykom, ţe ak majú nejaký problém, je 

toľko nezrovnalostí, tak nebol problém stretnúť sa o týţdeň, nech to pracovníci mesta 

pripravia, a potom takýto materiál poslať do MR.  Boli na  MR,   tam to mohli tieţ vyriešiť. 

Prečo sa tu teraz na MZ bavíme o finančnej komisii.  

Ohľadne pozemku  UNI-CON uviedol, ţe si pamätá, ţe ešte za socializmu tam  z Pozemných 

stavieb naváţali zeminu, pretoţe to malo byť na sídlisko  Sihly. Prišla revolúcia  a padlo to. 

Uviedol, ţe to bol zákon určený, ţe všetky investičné akcie, ktoré boli realizované  cez 

Stavoinvesta, preberá mesto, čiţe aj tento záväzok, navezenie hliny, ktorú tam bývalý podnik 

Pozemné stavby, v rámci  Stavoinvesty vyviezol, je mesto povinné zlikvidovať. Uviedol, ţe 

ľudia sa uţ dávnejšie zaujímali o tieto  svoje pozemky, ale mesto dlhé obdobie nevedelo, čo 

s hlinou. Keď sa to vyťaţilo, tak buď mesto alebo ten,  kto to vyťaţil, musí dať dohromady 

pozemok tak, aby ho mohli  ľudia uţívať. Ak majú nejaké nezrovnalosti, tak na odbore 

výstavby je celý elaborát, ako to je od začiatku. Kto si to nepamätá, môţe si to pozrieť, 

a potom sa tu nemusíme baviť v takýchto hádankách.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe  je potrebné povedať pravdu, aby sme 

niektoré vášne ešte viac rozvášnili alebo sa skľudnili. Uviedol, ţe súhlasí s tým, čo povedal 

Ing. Pohančeník, pretoţe hneď po finančnej komisii sa na neho obrátili poslanci, ţe 

v rozpočte sú  nezrovnalosti,  ţe to nesúhlasí s počtami. V  ten večer zasadli aj s p. 

prednostkou a zistili, ţe zamestnanec urobil nápočtové chyby, na ktoré p. poslanci vo 

finančnej komisii váţne upozorňovali, za čo im je vďačný, pretoţe je dobré, ţe na to prišli a ţe  

sa pripravovali  zodpovedne. Nechce sa teraz pýtať Mgr. Mazancovej, kto robil zápis, veď to 

je jasné, kto ho robil. Dohoda jasne bola, ţe kaţdého  poslanca, ktorý sa ho na to opýtal, 

prijal a vysvetlil mu to a kaţdý jeden súhlasil, ţe v MR, čo je poradný orgán primátora 

a pripravuje váţne dokumenty pre MZ,  si to preberú, čo aj urobili. Poslanci na  MR prišli so 

svojimi návrhmi, čo je logické, aby vo svojich volebných obvodoch ešte v II. zmene niečo 

dosiahli.  Niekedy to bolo aţ pritlačenie k múru, ale on ako demokrat vie, ţe je to pre občanov 

mesta, tak povedal áno, stiahnime odtiaľ, stiahnime odtiaľ, urobme cestu tam, urobme cestu 

tam, urobme chodník tam a toto sú všetko ich návrhy, všetky boli zakomponované do rozpočtu 

II. zmeny. Nie primátorove, ale p. poslancov tak, ako sa to robí vţdy. Mestský rozpočet sa 

tvorí na základe poţiadaviek občanov mesta, poslancov, ktorí ich zastupujú a ľudí, ktorí sú 



 11 

poradným orgánom mesta Čadca alebo priamo  p. primátora.  Ani jeden p. poslanec po 

vysvetlení nemal ţiadne námietky. Ani JUDr. Pajer, ani Mgr. Šulo ani Mgr. Duraj a ani nikto, 

kto na MR sedel. Tento rozpočet sme pripravili tak, aby bol dobrý pre všetkých. Je potrebné 

povedať pravdu, všetky veci boli vysvetlené, vyrozprávané, všetky boli zakomponované do 

rozpočtu tak, ako bolo na rokovaní MR.  

Je veľmi rád, ţe aj Mgr. Klus dal takýto návrh, pretoţe aj títo obyvatelia mesta tam sú a on ho 

veľmi rád zakomponuje a bude veľmi rád, keď ho podporia p. poslanci a zakomponujú do 

tejto II. zmeny. Veľmi rád to urobí.  

Uviedol, ţe my tu hovoríme, ţe deponácia je 9 tis. EUR, na to je potrebné 15 tis. EUR. 

Poznamenal, ţe dobre vedia, ţe bude verejné obstarávanie a ţe tá suma vţdy  ide tak alebo 

tak, väčšinou niţšie. Prečo operujú so sumami, ktoré sú v rozpočte. Keď bude niţšia, ostane 

prebytok, ktorý dokáţu pouţiť opäť na havárie, na  školy, škôlky. Ak chceme pracovať pre 

ľudí,  je za to, môţu tu sedieť aj do večera, ale  v tomto prípade všetci p. poslanci aj na MR 

mu radili tak, ţe rozpočet jednohlasne podporili, aby ho posunuli do MZ. Na všetky terajšie 

otázky bolo odpovedané, bolo povedané, ţe  dostačujúce vysvetlenie  a prijali aj jeho 

ospravedlnenie za nášho zamestnanca, ktorý urobil niektorú chybu. Je pravdou, ţe kto robí, 

tak robí aj chyby, jeho nevynímajúc. 

Uviedol, ţe niektoré mestá uţ majú 5. zmenu rozpočtu. My sa ozaj chceme správať 

zodpovedne.  

Poznamenal, ţe sú dve hlasovania, prvé hlasovanie bude o návrhu Mgr. Klusa, aby 

zakomponovali aj cestu na Drahošanku. 

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, prečítal návrh Mgr. Klusa,  -  k bodu 04 ekonomická 

oblasť. Rozdelenie plánovanej sumy 20 tis. EUR pre Podzávoz, rozdeliť nasledovne: 10 tis. 

EUR pre Podzávoz a 10 tis. EUR na opravu cesty na Drahošanke, ako reakciu na petíciu 

občanov Drahošanky.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, informoval, ţe aj štátne lesy na druhý rok  prispejú 

na niektoré cesty. Teraz rokovali aj s Ing. Ščurym, pôjdu účelovo  pre Čadečku. Na budúci 

rok  prispejú štátne lesy, aby vybudovali aj   tú cestu, o ktorej poslanec Štrba vţdy hovoril.  

Následne dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Mgr. Klusa, poţiadal o podporu /poslancami 

MZ schválené/.  

V závere dal hlasovať o II. zmene rozpočtu aj s návrhom Mgr. Klusa, ktorý bude 

zakomponovaný. Poţiadal o podporu.  

JUDr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, uviedol, ţe návrh neprešiel.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe hlasovalo 23 poslancov, ZA: 12, PROTI: 

0, ZDRŢALO SA: 11. Uviedol, ţe uţ dvakrát bol kvôli tomu na prokuratúre, ktorá povedala, 

ţe to prešlo, pretoţe tabuľa ukazuje ZA: 12, PROTI: 0, ZDRŢALO SA: 11, NEHLASOVALI: 1. 

Prítomných  je kvórum  23 poslancov. Dotazoval sa, či chcú vrátiť hlasovanie späť. 

Vţdy je rozhodné kvórum. Na uznesení sa vţdy uvádza PRITOMNÍ: 23, ZA:  toľko, PROTI:  0, 

ZDRŢAL SA: toľko.  Kto nehlasoval, ten  sa do úvahy neberie.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

61/2015 
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K bodu 3) 

Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na rok 2015 

 

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

 

 

Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie MPS  Čadca na rok 2015 

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe aj na finančnej komisii povedal, ţe rozpočet 

MPS je nízky. Poukázal na práce, ktoré je potrebné robiť v meste, čím  je rozpočet potrebné 

navyšovať. Uviedol, ţe rozpočet sa nezvyšuje moţno kaţdý rok, my ho zniţujeme. Niekedy 

netreba čerpať len z peňazí mesta, ale kedysi robili v podnikoch komplexný systém riadenia 

práce, kde hľadali vnútorné rezervy, úspory energie, úspory vstupov materiálov a pod. 

Poţiadal riaditeľa Ing. Lariša, aby vypracoval návrh racionalizačných opatrení, kde by aj 

vlastným ústretovým prístupom ušetrili finančné zdroje, ktoré by sa mohli  pouţiť na akcie, 

ktoré mesto potrebuje a samozrejme, ţe by v tretej etape, aj keď sa tam teraz pridalo, počítali 

s nejakým navyšením.  

Ing. Peter Lariš, riaditeľ MPS Čadca, uviedol, ţe sa bude snaţiť vypracovať návrh, 

kde by poukázal na moţné rezervy, kde by sa dalo ušetriť.  

Ing. Milan Gura, poţiadal o podporu pre MPS.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

62/2015 

 

 

K bodu 4) 

Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca a Ceny primátora mesta Čadca v roku 2015 

 

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

Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, ţe súhlasí s vybranými ľuďmi, len je toho názoru, 

ţe ,, lekárov aj umelcov sme uţ vyčerpali“. Dotazoval sa, či by nebolo vhodné navrhnúť aj 

nejakého obyčajného človeka, rodinu, ktorá vychovala 11-12 detí.  Je toho názoru, ţe by to 

bolo trošku aj spravodlivejšie.  

Mgr. Katarína Šulganová, vedúca referátu, uviedla, ţe  ona s poslancom Štrbom 

súhlasí, ale vyberajú a rozhoduje sa  na komisii z návrhov, ktoré dostanú, čiţe z nominácií.  

Kaţdý rok posielajú viac ako 100 listov. Uviedla, ţe  boli oslovení všetci poslanci, 

poslankyne, členovia komisie, oslovujú všetky inštitúcie, ktoré sú na pôde mesta, tretí 

sektor. Tieto návrhy môţu podávať priamo občania, výzva bola zverejnená v Kysuciach, 

v týţdenníku My Kysucké noviny, taktieţ bola daná výzva zverejnená aj na webe mesta. 

Poznamenala, ţe v tomto roku bolo veľmi málo návrhov, bude len rada, ak budú tieto 

návrhy podávať vo väčšom mnoţstve. Komisia, ktorá vyberala z týchto návrhov, bola 11- 

členná, sú aj tú prítomní, môţu sa k tomu vyjadriť.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe vyzýva, aby návrh zverejňovali  na 

miestach uvedených vo výzve. Privítal by kaţdý takýto návrh a veľmi citlivo by zváţili aj 

Cenu primátora aj udelenie Ceny mesta.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

63/2015 
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K bodu 5) 

Informatívna správa o príprave Bartolomejského hodového  jarmoku a 11. ročníka   

festivalu Drôtománia Čadca 2015         
 

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

František Kučák, poslanec MZ, vyjadril spokojnosť s tým, ţe  daná akcia rastie. 

Uviedol, ţe  trhy aj stánky sa rozrastajú. Poukázal na niekoľko tisíc návštevníkov.  Čo sa týka 

poriadku a organizácie, uviedol, ţe minulý rok bol  podstatne lepší ako napr. predošlý rok, čo 

pochválil.  V závere dodal, aby sa nezabudlo na mnoţstvo pridaných  nádob, vriec, priebeţné 

upratovanie a pod., aby  v polovici alebo na konci akcie to nevyzeralo ako zdevastované 

mestečko, ale aby to bolo minimálne ako v minulom roku alebo ešte lepšie, ak sa vám podarí.  

Mgr. Katarína Šulganová, vedúca referátu, uviedla, ţe čistota je veľmi dôleţitá, kaţdý 

rok sa snaţia, aby to vylepšili. Sľúbila, ţe budú na to veľmi dôrazne dbať.  

V závere všetkých pozvala nielen na BHJ, ale na všetky podujatia kultúrneho leta.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

64/2015 

 

 

 

K bodu 6) 

Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Čadca  č. 1/2015 

 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/ žiaka škôl a školských         

zariadení na území mesta Čadca a na dieťa/žiaka CVČ zriaďovateľov  v iných  obciach         
 

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

       JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, poţiadal o podporu, pretoţe sa ide 

o mladých futbalistov, najniţšie vekové kategórie, čiţe je to naozaj veľmi prospešné a účelné. 

Nepovaţuje to za nejaké plytvanie finančných prostriedkov, ale práve naopak, ide to na rozvoj 

športu, mládeţe, a to je to najpodstatnejšie, o čo by sme sa tu mali snaţiť, aby naša mládeţ 

ţila v peknom, čistom a zdravom prostredí a aby  sa aj  k tomu prostrediu tak správala.   

 Ing. František Prívara, zástupca primátora, poţiadal o podporu daného bodu.  

   

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

65/2015 

 

 

K bodu 7) 

Správa o výsledkoch kontroly  

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

66/2015 
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K bodu 8) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

 

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

          Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

67- 69/2015 

 

 

K bodu 9) 

Rôzne 

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, čo sa týka novej situácie, ktorá vznikla na 

tomto MZ, uviedol, ţe sme postrehli, ţe tu fungujú dva poslanecké kluby:  S vami za Čadcu 

a Spolu sme Čadca. On osobne, nie je v ţiadnom klube. Všetci hovoríme, ţe sme pre Čadcu 

a za Čadcu a ţe ideme robiť všetko najlepšie pre toto mesto. Uviedol, ţe on by bol rád, keby 

sme dali bokom nejaké široké ramená, keby sme dali bokom moţno nenaplnené ambície, 

pretoţe to je  vţdy to najhoršie, čo môţe byť. Poďme naozaj skúsiť robiť pre obyvateľov, pre 

ľudí, ktorí nás  pozorujú a vnímajú túto prácu. Je toho názoru, ţe nie je vhodné, aby sme tu po 

sebe nejakým spôsobom ostrejšie vystupovali, nemá to zmysel. Nato máme komisie, MR, kde 

sa môţeme naozaj seriózne pohádať. Ľudia vnímajú našu prácu, čo robíme. Je toho názoru, 

ţe tak by sa mali správať. Dôleţitá je pluralita názoru. On bol vţdy za diskusiu, aby sme si 

kaţdý povedal, na to sme tu, nie sme na špagátiku, nikto nám tu nedvíha ruky, ani ,,nemačká“ 

tlačidlá, ale je za to, aby diskusia mala svoju úroveň, aby bola obohatená aj faktami, nielen 

nejakými výstrelmi do tmy. Všetkých poţiadal, či uţ z jedného klubu alebo z druhého klubu 

alebo nezaradených  poslancov,   ako je moţno on, aby skutočne pracovali, aby  vedeli 

skutočne pracovať tak, ţe si po štyroch rokoch pozrú do očí medzi sebou, pozrú si do očí  aj 

voči občanom,  voličom, aby sme mali naozaj dobrý pocit zo seba, ţe niečo robíme, robíme to 

správne a ţe to má zmysel. To je jeho postreh, názor. Bol by veľmi nerád, keby sa tu stalo 

plénum, kde pôjdeme spolu na noţe alebo kde vecné argumenty vystrieda nevraţivosť 

a nenávisť. To by bol veľmi nerád, a to vôbec nenaráţa na nikoho, ani na ţiaden výstup, ktorý 

odznel na dnešnom MZ. Je to len jeho skromný postreh.  

Ďalším bodom, ktorý mal, a ktorý by chcel riešiť, aj s p. zástupcom riaditeľa MsP, je 

rekonštrukcia bytového domu na Májovej ulici. Od občanov má podnety a je toho názoru, ţe 

aj MsP ich eviduje, ţe za touto budovou, na zelenej ploche  parkujú ťaţké mechanizmy.  

Poţiadal MsP, aby to riešila, pretoţe na tejto mestskej, zelenej  ploche sa hrajú deti, a tieto 

ťaţké mechanizmy by tam podľa neho nemali čo robiť. Uviedol, ţe tam je dostatočný prístup  

na vykonávanie rekonštrukcie z prednej časti budovy, preto by bolo moţno  vhodné, aby sme 

to riešili.  Uviedol, ţe tam stoja pravidelne tri nákladné vozidlá, bolo by vhodné, keby to dal  

p. zástupca za úlohu  chalanom na MsP, aby to riešili, pretoţe je veľmi ľahko zistiteľné,  

pokiaľ siaha mestský pozemok, a pokiaľ siaha  pozemok odpredaný mestom investorovi. Je  

toho názoru, ţe by to bolo tieţ vhodné riešiť.  

Ďalej poukázal na zámer, ktorý schválili na minulom MZ – rekonštrukcia chaty Ţarec. 

Uviedol, ţe sa tam bol pozrieť, či  malo hlavu a pätu to, čo urobili, ale naozaj je s tým veľmi  

spokojný. To je to, keď sa vráti k prvému bodu, o ktorom hovoril. Je potrebné sa ísť pozrieť na 

Ţarec, ako to tam vyzerá teraz.  Antukové ihriská sú krásne zrekonštruované, areál je 

vykosený, chata  je krásne zrekonštruovaná, urobilo sa tam parkovisko, vyspravil sa povrch. 

Veľmi ho teší jedná vec, zamýšľal sa, ţe je leto, prečo areál neotvorili, tak sa tam  bol pozrieť 

a bol tam p. Stančík, ktorého sa  opýtal,  prečo to neotvorili, veď teraz prichádza o trţbu, na 

čo on povedal, ţe neotvorí niečo, čo nie je relevantné a adekvátne, aby si ľudí poštval proti 

sebe. A naozaj, to sa mu páčilo, ţe asi to dostali ti správni ľudia, pretoţe skutočne sa tam 

tvrdo pracuje. Je veľmi rád, ţe na Ţarci konečne  po dlhej dobe bude pekné športovisko pre 
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širokú verejnosť. Bude tam oddych nielen pre dospelých, ale aj pre deti a naozaj to bude mať 

úroveň.  

V závere uviedol, ţe na Ţarci sa hrala mestská liga na umelej tráve, ktorá je podľa jeho 

názoru, uţ ,,hrubo“ po ţivotnosti. Poţiadal, ak by sa podarilo nájsť nejaké finančné zdroje 

alebo nejaký projekt z eurofondov, bol by  veľmi rád, keby sa medzi nejaké priority dala aj 

obnova tejto umelej trávy pri ZŠ na Ţarci.  

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, ţe MZ je zoskupenie ľudí, ktorí robia 

politiku, či sa im to páči alebo nie. Nikto tu nie je nezávislý, ako si tu niekto namýšľa, kaţdý je 

na niečom závislý.  Ak sa vytvoria nejaké kluby, tak je to iba zoskupenie ľudí, ktorí sú asi  

k sebe  bliţší, nikto tam nerieši svoje osobné ambície, kaţdý tam  rieši dobro občana.  Vytýkať 

tu niekomu, ţe tu vznikne 1,2,3 alebo 10 klubov, keď tu bude  20 klubov, je toho názoru, ţe 

kaţdý klub bude mať na mysli len občana.  

Čo sa týka, ţe dnes dávali  do rozpočtu  cesty, necesty, uviedol, ţe on mal osobne v rozpočte 

aspoň štyrikrát jednu cestu, ktorá doteraz nie je urobená.  Prečo? Preto, čo povedal  p. 

kolega Mgr. Šulo, ţe  rozpočty sú tak  robené na vode, ţe v auguste zistíme, ţe uţ nemáme 

peniaze. Takţe nádejať sa p. poslanci, ţe si dáte niečo do rozpočtu, a ţe sa to urobí, je  dosť 

naivné.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe nie on mal v rozpočte, ale mestský 

rozpočet a všetci obyvatelia mesta  mali. Čo sa týka jeho okrsku - Milošová, Podzávoz 

a Čadečka, boli tam dané nesmierne veľké investície do ciest, ktoré nikdy neboli. Ak sa jedna 

neurobila, tak je ešte potrebné vydrţať, ale na úkor mnohých  iných oblastí tam pomohli 

veľmi veľa. Nie jemu, ale obyvateľom mesta Čadca. Je potrebné, to  brať takto. Ďalej uviedol, 

ţe nikto nenapáda kluby, máme na to právo, on sa snaţí ľudí vytvoriť, nie v nejakých kluboch, 

ale moţno na tej profesionálnej a ľudskej báze, a tým pádom môţeme toto mesto pohnúť aj 

dopredu. Bude veľmi rád  komunikovať s kaţdým, kto prakticky, pragmaticky a hlavne niečo  

účelovo vytvorí a dá návrh, aby sme sa  mohli posunúť ďalej. 

Pavol Štrba, poslanec MZ, na margo JUDr. Strapáča, PhD., sa dotazoval, kde zistil 

nejakú  aroganciu alebo široké plecia. Uviedol, ţe on má široké plecia, pretoţe je obézny, ale 

s kaţdým chce vyjsť slušne a normálne. Dotazoval sa, kde to zistil. Ak má niekto iný názor 

a chce ináč hlasovať, tak je arogantný a má široké plecia.  Keď tu bude sedieť štyri  volebné 

roky ako tu je on, a tieto volebné obdobia  čakať na kúsok cesty, aby sa dorobila a hanbiť sa 

chodiť popred ľudí, tak potom zmení názor.  

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, ţe jemu z toho vystúpenia p. kolegu, na 

ktorého reaguje, utkvela jedna myšlienka. Všetci ostatní nič nerobíme, všetci máme široké 

ramená, len on jediný sa vyjadruje ku všetkému, on jediný robí za ľudí, bije sa tu za ľudí.  

Uviedol, ţe vieš pán  kolega, ja v tom meste robím trošku dlhšie, ty ako ty derieš tú lavicu, 

ktorú derieš. Myslí si, ţe je ich tu skutočne veľa, ktorí robia a nemyslí si, ţe on je tým 

ombudsmanom, ktorý ich bude kádrovať a ktorý im bude hovoriť, čo je dobré a čo je zlé.  Na 

to si asi  bude musieť ešte chvíľu počkať.   

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe nechce na to reagovať, ale je to aj vaša 

povinnosť p . poslanec, pretoţe ste zamestnancom a robí vo verejnej správe, aby odvádzali aj 

prácu pre obyvateľov.  

Čo sa týka poslanec  JUDr. Strapáč, PhD., vy p. poslanec, ste na rovnakej úrovni, pretoţe ste 

mladí poslanci. 

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, uviedol, ţe sa po faktických poznámkach na neho  

hlásil, ,,mačkal“ prihlásenie do diskusie, faktickú poznámku, slovo nedostal. Došlo 

k porušeniu rokovacieho poriadku, hlásil sa aj ručne, nepomohlo, takţe tak asi vyzerá 

demokracia na MZ.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe on ho na monitore nevidel, vţdy mu to 

naskočí,  musel ,,mačkať“  úplne niečo iné.  
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Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, ţe Ing. Cyprich  ,,mačkal“  dobre.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe sa neobjavil,  ospravedlnil sa.   

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, je veľmi rád, ţe vyvolal túto vlnu, moţno 

nevôľe, čo ho mrzí, ale ak ho niekto pozorne počúval a nehľadal v tých slovách len to, čo chce 

nájsť, tak určite počul, ţe hovoril o budúcnosti, hovoril do budúcna, nie do minulosti 

a nehovoril ani o tomto MZ, a to povedal aj na záver. Kto si  chcel z toho niečo vybrať, ten si 

vybral, kto nechcel, ten si z toho  nič nevybral.  

Na margo JUDr. Pajera, uviedol, ţe on sa za  nejakého váţneho politika nepovaţuje, berie to 

ako sluţbu pre občana. Je toho názoru, ţe to je veľmi malá  komunálna politika, aby sme sa tu 

na niečo väčšie  hrali. 

Čo sa týka poslanca Štrbu, uviedol, ţe mu gratuluje, váţi si ho,  je veľmi šikovný občan, neraz 

aj jemu pomohol a dal mu dobrú radu. To, ţe je 12 rokov poslancom, je obdivuhodné, určite 

si získal aj úctu voličov, keď ho opakovane volia. On nehovoril o tomto MZ a nehovoril ani 

o ňom, nebolo to nič osobné. Ako človeka si ho váţi, aj si váţiť vţdy bude, a to bez ohľadu na 

to, aký má názor a keďţe sme ľudia, je beţné, ţe názory máme iné.  

Čo sa týka Mgr. Šula, uviedol, ţe on ho v ţivote nekádroval a ani si to nedovolí. Je toho 

názoru, ţe ani s prihliadnutím na ich odlišné pozície, kde Mgr. Šulo pracuje v inom segmente 

a on pracuje v inom segmente,  si to ani dovoliť nemôţe. Neposudzuje ani jeho prácu, ani jeho 

vystupovanie ako poslanca a dovolí si povedať, ţe vo svojom príhovore  nikoho nekádroval na 

dobrých ani na zlých. Hovoril o budúcnosti tak, akoby podľa neho malo MZ vyzerať.   

Čo sa týka Ing. Cypricha, tak on naozaj nevie ako tlačil, nevie sa k tomu vyjadriť.  

Vladimír Malík, poslanec MZ, k návrhu Mgr. Klusa uviedol, ţe on nehlasoval vôbec, 

pretoţe na jednej strane sme sa tu bavili o tom, ţe 9 tis. EUR za úpravu pozemku u  Sihelníka  

je veľa, pričom to vypočítali ľudia tu, ktorí s číslami  a s cenami robia, na základe odbornosti 

a potom Mgr. Klus navrhne, ţe rozdelíme nejakých 20 tis. EUR z cesty do priemyselného 

parku na polovicu  na Drahošanku, bez nejakého odborného výpočtu, na základe niečoho. My 

to tu všetci odhlasujeme. Búrime sa proti 9 tis. EUR odborne vypracovaným na pozemok 

u Sihelníka, a poslanecký návrh poslanca, bez toho, aby mali nejakú odbornú prípravu, 

rozdelíme 20 tis. EUR, ktoré tieţ niekto vyrátal, ţe je potrebné na opravu  cesty do 

priemyselného parku a my tu odsúhlasíme, asi mimo jeho jediného, ţe peniaze rozdelíme. 

Dotazoval sa, či to bude stačiť na u cestu do Drahošanky a 10 tis. EUR na cestu, keď niekto 

vyrátal, ţe tam je potrebných 20 tis. EUR. Potom, keď sa bavíme o zodpovednosti, ak  nejaký 

úradník, ktorý to má na starosti,  zodpovedne vyráta a my to tu ako poslanci, bez odborného 

podkladu, rozdelíme na polovicu a dáme 10 tis. EUR tam a 10 tis. EUR tam, tak sa vlastne 

nespraví, ani to a ani to. Načo sa potom tým  zaoberáme. Kto nám povedal, ţe to bude stačiť 

tam aj tam. Poukázal na  poslanecké práva a povinnosti,   predsa nemusíme raz za mesiac 

alebo kedy prísť, hlasovať a navrhovať na MZ. Ako poslanec môţe prísť za kaţdým 

úradníkom. On tieţ ,,otravuje“, má mnoho vecí, ktoré chce dať do rozpočtu. Niečo sa 

podarilo, kopu sa nedalo. Tieţ nie je naivný, ţe príde a povie chcem, chcem. Tak to nie je,  ale 

musí chodiť a ,,otravovať“, od toho je poslanec.   

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ,  čo sa týka rozdeľovania financií od buka do buka,  

ako  kolega nazval, ţe p. kolega Mgr. Klus rozdelil peniaze od buka do buka,  uviedol, ţe  na  

pozemok u Sihelníka bolo 15 tis. EUR a zrazu je 9 tis. EUR, robili to úradníci, takţe tieţ sa 

mu to zdá rozdeľovanie peňazí od buka do buka, pretoţe zrazu stačilo o 6 tis. EUR menej 

a koniec koncov, v rozprave sa povedalo, ţe to bude ešte moţno menej. Je toho názoru, ţe 

takého delenie peňazí je asi normálna vec.  

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ uviedol, ţe  plne súhlasí s tým, čo povedal poslanec 

Malík, ţe to bolo ako nepripravené, ale, ak si prečítal ďalej, tak pre Drahošanku bolo 

odsúhlasených ešte 10 tis. EUR. Je toho názoru, ţe ak bude 10 tis.  a 10 tis. EUR spolu, tak za 

20 tis. EUR sa dá urobiť celkom slušný kúsok cesty. Najhorší úsek, to je  cca 150 - 200 m by 
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sa dal  za 20 tis. EUR urobiť. To len odhadol, nie je odborník, je toho názoru, ţe za 20 tis. 

EUR by sa to dalo spraviť.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe Mgr. Klus nehlasoval za cestu na 

Drahošanku, pretoţe dal návrh a za rozpočet nehlasoval. Je to potrebné vysvetliť občanom, 

ako to vlastne je. Mgr. Klus dá návrh, ktorý on verejne podporil, s ktorým sa stotoţnili aj  

poslanci a Mgr. Klus hlasoval proti.  

Uviedol, ţe poslanecký návrh od buka do buka,  či 15 tis. EUR, veď MR, ktorá  takisto stiahla 

odborný rozpočet na 9 tis. EUR. Uviedol, ţe my sa s tým budeme musieť vysporiadať, vy nie, 

my budeme musieť tlačiť ceny dole, čo je zodpovedné, ale musí tam byť aj kvalita, takţe 

ţiadne od ,,buka do buka“. Uviedol, ţe sú tu vţdy kvalitné rozpočty. Pán poslanec dobre vie, 

ţe keď  ho bol prosiť na takú cestu, na také chodníky, ţe niekedy povedali - dobre, 20 tis. EUR 

sa tam dá, ale  nakoniec to bolo 14 tis. EUR.  Niekedy to bolo 15 tis. EUR a stalo to 18 tis. 

EUR, ale my sme sa  s tým museli vysporiadať.  Vaše návrhy  -     ako p. Malík povedal, tieţ to 

nie je jednoduché pre MsÚ a zamestnancov mesta sa s tým vysporiadať. Na jednej strane 

navrhovať a byť ústretový primátor, aby to dal do pléna a potom hlasovať proti. Je to na nás, 

ako sa s tým vysporiadame  

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, uviedol, ţe bol veľmi rád, ţe jeho návrh bol prijatý. 

Nehlasoval alebo zdrţal sa z toho dôvodu, ţe sa mu nepáči prerozdelenie peňazí pre Ţarec 

a pre Hurbanovu, ktoré sú naozaj v havarijnom stave, tam sa dokopy dá nejakých 10 tis.  

EUR, pričom nebude ani jedno dokončené na poriadok.   Tam sa kúpi jeden variaci kotol a na 

Ţarci budú deti zase  ďalší školsky rok čakať hodinu  na ...tento (?). Preto to hovorí, a preto 

s tým nesúhlasil, lebo  je toho názoru, ţe Ţarec  to naozaj potrebuje a uţ sa na tom pracuje 

šiesty rok. Preto nesúhlasil.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe s Mgr. Klusom súhlasí, ale nedal návrh. 

Ak by dal návrh, ţe  tam dajú, čo hovoril v rozprave, ale  návrh dal  písomnou aj verbálnou 

podobou do MZ a on v dobrej viere, ţe ho ideme schváliť, to posunul.  

Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, ţe nevie, či cesta ku TI-Hanilu je aţ tak potrebná, 

keď TI-Hanil ide do Krásna nad Kysucou, malo sa to pouţiť  niekde inde.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe Mgr. Šulo trval na tom, aby tam bola 

cesta, on takisto mal snahu, pretoţe či tam bude TI-Hanil alebo niekto iný, tak je potrebné, 

aby tam cesta bola a je jedno, či to povie poslanec jeden alebo druhý. Je tam časť 

priemyselného parku, je potrebné cestu urobiť.  

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, je toho názoru, ţe cesta do priemyselného 

parku je potrebná, pretoţe tam  okrem TI-Hanilu, fungujú aj iné spoločnosti. Cesta tam je 

naozaj v dezolátnom stave. Uviedol, ţe tam občas chodí, tak vie, ţe  keď zaprší, sú tam mláky 

vody, cesta je deravá, nevyspravená, je aj  dosť zaťaţovaná tým, ţe tam je TI-Hanil, keďţe 

tam chodili nákladné autá. Je toho názoru, ţe cestu je potrebné urobiť, ide  naozaj o  vhodnú 

investíciu, za ktorú sa nemusíme hanbiť.  

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, k ceste k  TI-Hanilu, uviedol, ţe  zástupca primátora  

sa mu  tu  so smiechom na tvári  ,,šklebí“ do tváre, ţe tam pôjde iba 10 tis. EUR. Uviedol, ţe 

p. zástupca primátora  je  poslanec a zástupca primátora v meste Čadca a on by mal  mať   

v prvom rade na mysli, ţe tam pracuje 350 ľudí, ktorí odídu, pri  takom lacnom prístupe, ako 

má on.  S úsmevom na tvári sa doslova ,,šklebí“, ţe tam cesta vybudovaná nebude. Cesta uţ 

mala byť vybudovaná ďaleko predtým. Ak  je mu  do smiechu, ţe 350 Čadčanov pôjde z Čadce 

preč – boh nás ochraňuj od takýchto ľudí. 

Ing. František Prívara, zástupca primátora, uviedol, ţe JUDr. Pajer vystúpil emotívne, 

ale zbytočne, pretoţe ten návrh na cestu si osvojil on, nie JUDr. Pajer. Mal by sa nad sebou 

zamyslieť, čo robí vôbec.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe cesta vybudovaná musí byť, musia nájsť 

zdroje.  
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Mgr. Jaroslav Klus,  poslanec MZ, uviedol, ţe má tri body, ktoré má od svojich 

spoluobčanov.  

Poukázal na schody na Matičnom námestí, ktoré si bol pozrieť a uviedol, ţe ak pôjde nejaká 

pani s kočiarom, tak si tam doláme nohy. Nehovoriac o tom, ţe veľa nášľapných plôch sa 

hýbe, keď sa náhodou niečo stane, nevie, ako sa to potom bude riešiť. Je toho názoru, ţe aj na 

vzhľad by sa takého krásne schody, ktoré boli naozaj veľmi pekné, mali opraviť. Tento návrh 

podáva cez neho p. Houštecký z Horelice.  Ďalej uviedol, ţe obyvatelia domov od obchodu 

Koruna na Ţarci, smerom popod dom dôchodcov, kde  je chodník, ktorý za celých 40 rokov, 

ako na Ţarci  býva, nebol ani len upravený. Dokonca, neboli ani odhŕňané cesty, aţ teraz, po 

jeho upozornení, prvýkrát tento  rok bola odhrnutá cesta na tomto chodníku. Mgr. Klimek to 

pozná, vie ako to tam vypadá.  Dal návrh, aby sa tento chodník  konečne opravil, pretoţe to je 

katastrofa. Ďalej poukázal na školský areál na  ZŠ Rázusova a uviedol, ţe majú zarastenú 

plochu, čo si uţ s p. riaditeľkou vybavil, ale pokosená (?) tráva dookola je skoro po pás. 

Uviedol, ţe tam je takmer 700 detí, telesná výchova sa teraz učí vonku, spôsobuje to obrovské 

alergie, tak by chcel poprosiť, aby sa tento areál pokosil.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe je veľmi ťaţko na to reagovať.  Pred 

dvoma týţdňami boli zlé schody smerom do CITY reštaurácie, ktoré sú opravené a sú veľmi 

pekné. Rovnako boli s p. riaditeľom a s odborníkmi prezrieť schody na Matičnom námestí, 

pretoţe sú v dezolátnom stave, ide však  o veľkú investíciu, veľmi ťaţko je ju dať do rozpočtu 

a potom ju poslanci neschvália.  O školskom areáli vie, budú na tom robiť. Na margo 

poslanca Mgr. Klusa uviedol, ţe kedykoľvek príde na MsÚ a prerokujú tieto veci  dopredu, 

tak on s tým absolútne nemá problém a vidia, ţe to vedia podporiť. Pozná to, vie to, budú sa 

musieť vysporiadať aj s cestami, o ktorých hovorili, pretoţe to je priorita. Nie kvôli nim 

odchádza TI-Hanil alebo neodchádza, to sa rozhodne ešte o 1-2 mesiace, ale aj tak je 

prioritou, aby tento priestor upravili. Je to našou povinnosťou.   Či je tam 100, 200, 300, 400 

ľudí, je potrebné to zachovať. V prvom rade je potrebné dávať dobré, erudované  návrhy 

a potom môţeme spolupracovať a vytvárať odbornú a ľudskú stránku.  
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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.  
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