
 1 

Z á p i s n i c a 

 

z  9.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 26. novembra 2015 o 8.30. hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 23 poslancov. 

 

 

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

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

zástupcovia médií, kronikárka mesta, občania mesta.  

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

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

 

Ing. Milan Gura    - primátor mesta Čadca 

Ing. Jozef Pohančeník   - poslanec MZ 

Ing. Ľubomír Vojár, PhD.   - poslanec  MZ 

Mgr. Marcel Šulo    - poslanec MZ 

JUDr. Jozef Pajer    - poslanec MZ 

Mgr. Michal Duraj    - poslanec MZ 

Mgr. Jaroslav Klus    - poslanec MZ 

JUDr. Ing. Jozef Vraţel   - poslanec MZ 

JUDr. Peter Strapáč, PhD.    - poslanec MZ 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

František Kučák    - poslanec MZ 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.   - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek     - poslanec MZ 

Ing. Ján Drobil    - poslanec MZ 

Ing. František Prívara   - poslanec MZ 

PaeDr. Jaroslav Velička   - poslanec MZ 

Ing. Rudolf Cyprich    - poslanec MZ 

Mária Badurová    -.poslankyňa MZ 

JUDr. Ján Klučka    - hlavný kontrolór Mesta Čadca 

Ing. Ferdinand Gonščák   -vedúci referátu oddelenia ÚP a IČ MsÚ Čadca 

Ing. Emília Ďuranová    - vedúca referátu ŢPaOH MsÚ Čadca 

Mgr. Zuzana Macurová   - vedúca oddelenia ESM MsÚ Čadca 

JUDr. Zuzana Cenigová  - vedúca právneho oddelenia 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)  Informatívna správa o IV. zmene rozpočtu Mesta Čadca na rok 2015 

          

(  3)   Návrh na zmenu cenníka sluţieb krytej plavárne v Čadci  

         s platnosťou od 01. 01. 2016 

          

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

         a školského zariadenia za školský rok 2014/2015 

          

(  5)  Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca do správy školy v zriaďovateľskej   

         pôsobnosti od 01. 12. 2015 

          

(  6)  Návrh Dodatku č. 2 k  Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 144/2013  

          

(  7)  VZN o poplatkoch za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2016 

          

(  8)  VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné  

         automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2016 

          

(   9)   Úprava Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Čadci 

            

( 10)   Správa o výsledkoch kontroly 

            

( 11)   Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 

            

( 12) Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpoţičke (bezplatnom uţívaní) majetku  

          mesta v správe Dombytu Čadca 

            

( 13)  Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

           

( 14)   Rôzne 

 

( 15)   Záver 
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R o k o v a n i e 

 

9. 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 23 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: Mariána Kubalu a Ing. Jána Drobila, poslancov 

MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Adriánu Cisarikovú, 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: Marián Kubala 

         Ing. Ján Drobil 

 

Návrhová komisia: JUDr. Peter Strapáč, PhD. 

  MUDr. Anna Korduliaková 

 

    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 

       JUDr. Peter Strapáč, PhD. , poslanec MZ 

   MUDr. Anna Korduliaková, poslankyňa MZ   

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, navrhol zaradiť do programu rokovania ako bod č. 

2: Stav verejného osvetlenia v meste Čadca /Hlasovanie: Za: 18, Proti: 2, Zdrţali sa: 3/.  

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

bod č. 3: Odvolanie a voľba členov Mestskej rady Čadca /Hlasovanie: Za: 17, Proti: 1, 

Zdrţal sa: 5/. 

           Ing. František Prívara, poslanec MZ, navrhol, zaradiť do programu rokovania ako bod 

č. 14: Návrh na zmenu sekretára Komisie školstva a Komisie mládeţe a športu pri Mestskom 

zastupiteľstve Čadca /Hlasovanie: Za: 23, Proti: 0, Zdrţal sa: 0/. Osvojil si doplňujúci bod č. 

3. Odvolanie a voľba členov Mestskej rady Čadca. 

           Mgr. Marcel Šulo povedal, ţe v Rokovacom poriadku MZ mesta Čadca sa neuvádza 

nič o pojme osvojenie a má za to, ţe nie je moţné takýto postup zvoliť. Buď to tam treba 

zakomponovať ako jeden z legislatívnych postupov alebo takýto inštitút, ktorý nie je  uvedený 

v rokovacom poriadku, nevyuţívať. 

 

        

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

102/2015 

 

 

K bodu 2) 

Stav verejného osvetlenia v meste Čadca 

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

            Bod mimo predloţeného programu 

 

           Mgr. Marcel Šulo uviedol, ţe rekonštrukcia verejného osvetlenia a stav verejného 

osvetlenia po rekonštrukcií, za ktoré mesto Čadca zaplatí v priebehu ďalších 15 rokov 5,5 

milióna EUR, je vo veľkých častiach nezvládnutý. Myslí si, ţe nielen on, ale aj ostatní 

poslanci majú apely od obyvateľov z volebných obvodov, ktoré zastupujú. Vyţadujú 
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informácie o verejnom osvetlení. Informácie hľadal v dostupných zdrojoch, no napriek tomu k 

dnešnému dňu sa k nim on ako poslanec nevie dostať, pretoţe to nebolo zatiaľ nikde uvedené. 

Poţadoval by od komisie, ktorá bola zriadená na meste Čadca a ktorú riadil viceprimátor 

Ing. František Prívara, o podanie nejakej správy. Chcel by vedieť odpovedať ľudom na otázky 

a to najmä či došlo ku skončeniu projektu, či verejné osvetlenie ako projekt bolo odovzdané 

mestu Čadca, či to bolo skolaudované, či boli vypracované nejaké záverečné správy, kto teraz 

berie zodpovednosť za stav verejného osvetlenia a kto ho spravuje. 

           Ing. František Prívara reagoval na otázky poslanca Mgr. Šula, verejné osvetlenie sa 

robilo na základe koncesnej zmluvy, ktorá bola schválená v minulom volebnom období. 

Odovzdanie rekonštrukcie verejného osvetlenia sa udialo 19. 10. a od 1. 11. beţí spotreba 

elektrickej energie na účet firmy Cofely. Zatiaľ sa urobila inventúra, čo všetko bolo urobené, 

v týchto veciach sa s firmou Cofely stotoţnili. Veci, ktoré deklarovali, ţe urobili, urobené sú. 

Sú ešte malé závady a nebolo dodaných 105 svietidiel, ktoré budú dodané do konca roka 

2015. Nedorobky, ktoré ešte musia dorobiť v stanovenej lehote, sú to všetko veci, ktoré sú 

zachytené v koncesnej zmluve. Drţia sa filozofie koncesnej zmluvy. Uskutočnilo sa niekoľko 

rokovaní s firmou Cofely aj za účasti JUDr. Cenigovej. Dodatok, ktorý bol prijatý ku 

koncesnej zmluve, bol dobrým riešením, pomohol k vlastnej rekonštrukcií verejného 

osvetlenia. Podotkol, ţe nebola urobená rekonštrukcia všetkých vedení, ktoré sú na území 

mesta a nakoľko sa vymenili svietidlá za úspornú spotrebu el. energie, ktorá preteká káblami, 

je oveľa niţšia ako bola doteraz. Je tu predpoklad, ţe tie vedenia ešte nejaký čas vydrţia toto 

napätie, ktoré bude pretekať podzemnými káblami. Vzdušné káble boli z veľkej časti 

vymenené. Tam, kde sa uvaţuje so vzdušným vedením, tam aj ostane. Prijímajú sa poţiadavky 

od občanov na rozšírenie verejného osvetlenia, bude sa rozširovať v tých častiach, kde bola 

nová výstavba. Uţ aj v tomto období sa urobila nová vetva na Chalupkovej ulici, nasvietila sa 

jedna časť, ktorá bola doteraz neosvetlená. Tento bod sa plánoval zaradiť, verejnosť sa 

priebeţne informuje v médiách, ale informovať poslancov chceli, keď budú dodané zvyšné 

svietidlá, aby boli uzavreté veci, ktoré určuje koncesná zmluva. Mesto sa má o čo oprieť, 

striktne sa drţí koncesnej zmluvy. Poţiadavky mimo zmluvy od firmy Cofely sa neakceptujú. 

Všetky rozvádzače na území mesta boli vymenené, taktieţ boli osadené nové rozvádzače. 

V lokalitách, kde je menej napojených svietidiel na tento rozvádzač, fungujú normálne, ale 

vyskytli sa problémy, kde sú tieto rozvádzače preťaţené, tam dochádza k blikaniu. Poruchy, 

ktoré vznikajú, sú povinní na základe spomínanej koncesnej zmluvy odstrániť. Sú tam časové 

limity, je tam linka, na ktorú sa nahlasujú tieto poruchy, kde majú oni len určité % svietidiel, 

ktoré môţu byť v poruche, nesmie ich byť viac. Pokiaľ by ich bolo viac, mesto by ich 

sankcionovalo.  

           Mgr. Marcel Šulo sa vyjadril k interpelácií pána Ing. Františka Prívaru, ţe on nevie 

z toho, čo povedal, či to ukončené bolo alebo nebolo. Nevie, či je firma v omeškaní, či mesto 

uplatňuje nejaké sankcie alebo uvaţuje o nejakých sankciách, pretoţe suma 5,5 milióna EUR 

je na pomery mesta skutočne závratná. Nielen celková suma, ale aj mesačné a ročné platby za 

verejné osvetlenie. Elektrickú energiu, ktorú platilo mesto, a náklady na verejné osvetlenie, 

ktoré znášal a riešil MPS, z týchto podkladov za roky 2013, 2014, keď sa to spriemeruje je 

zrejmé, ţe uţ dnes sa bude platiť. Kaţdý nasledujúci rok minimálne o 110 000 EUR viac za 

verejné osvetlenie ako sa platilo doteraz. Nedá sa povedať, ţe by sa verejné osvetlenie 

nerozširovalo. Chcel by vedieť odpoveď na otázku, či to uţ bolo odovzdané, lebo 

z interpelácie pána Ing. Prívaru mu to nie je jasné. Ďalej sa pýtal, ktoré úseky urobené 

neboli, kedy sa uvaţuje, ţe urobené budú. Kto to preberal, kto uzatváral a kto podpisoval 

zápisnicu, kde by mohla verejnosť nájsť zápisnicu o odovzdaní diela a prípadne stavebné 

povolenia, ktoré beţali na tomto projekte. 
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            Mgr. Jaroslav Klus sa dotazoval na staré stĺpy, na ktoré bolo osadené verejné 

osvetlenie, plus staré káble, ktoré sa ponechali. Opýtal sa, či sú odpočítané od celkovej sumy 

verejného osvetlenia. 

           Ing. František Prívara uviedol, ţe odovzdanie sa nerobilo na základe stavebného 

povolenia, kolaudácia sa nerobila. Verejné osvetlenie ako komplex sa odovzdalo do správy 

firme Cofely, kde uţ zodpovedajú oni. Od 1. 11. 2015 firma Cofely prevzala správu ako 

koncesionár. Bolo to zápisnične urobené, sú tam podpísaní ľudia, ktorí sa zúčastnili 

inventúry, kde sa overovalo to, čo oni deklarovali, ţe urobili. Staré stĺpy so starými káblami, 

kde bolo osadené verejné osvetlenie, neboli zahrnuté v koncesnej zmluve.  

          Ing. Milan Gura povedal, ţe verejné osvetlenie, tak ako bolo uvedené v koncesnej 

zmluve zvýšilo nielen bezpečnosť, ale aj kvalitu tohto osvetlenia. Je si vedomý, ţe niektoré 

úseky vypadávajú, blikajú. Tri dni to neustále riešil spolu s pánom Latkom a s odborníkmi 

z firmy Cofely. Keby sa nepristúpilo k rekonštrukcii verejného osvetlenia, došlo by k jeho 

kolapsu. Úseky ako Horelica, stred mesta, kde by akýkoľvek malý závan vetra vyvalil stĺpy. 

Mesto takúto rekonštrukciu potrebovalo a nemohlo si dovoliť zobrať 2, 5 miliónový úver. 

Keby si mesto mohlo takýto úver dovoliť, určite by išlo do takejto rekonštrukcie samo. Mesto 

bolo nútené hľadať spôsoby ako zvýšiť bezpečnosť, ako zlepšiť kvalitu verejného osvetlenia 

a ako ho zrekonštruovať. On osobne a aj komisia, ktorá na tom pracuje, „bombardujú“ firmu 

Cofely, ktorá konečne prišla na to, kde sa stala chyba. Jeden z aspektov je vandalizmus, 

potom sú to technické výpadky, ktoré sú váţnou vecou firmy Cofely, ktorá to spravuje. Bol 

informovaný, ţe pri blikaní sa prišlo na to, ţe bude chyba v niektorej časti rozvádzačov a uţ 

sa pracuje na ich odstránení. Venujú sa tomu kaţdý deň, treba priznať, ţe niektoré veci neboli 

dotiahnuté do konca, ale postupne sa odstraňujú. On sám vidí, ţe nie všetko funguje, tak ako 

by malo, ale na strane druhej, mesto do rekonštrukcie samo ísť nemohlo, lebo si nemohlo 

zobrať uţ spomínaný tak vysoký úver. Bude sa na tom pracovať, firma o tom vie a všetky veci, 

ktoré boli chybné sa musia opraviť.  

           Mgr. Marcel Šulo uviedol, ţe stav verejného osvetlenia pred rekonštrukciou bol 

skutočne zlý. Rekonštrukcia bola potrebná. Suma 5,5 milióna EUR je veľmi vysoká a je to 

najväčší projekt, aký sa v meste Čadca urobil. Z tohto dôvodu sa treba k tomu zodpovedne 

postaviť a aj k výsledku tejto práce. Opýtal sa, kde nájde zápisnicu, čo bolo odovzdané, čo 

nebolo, aké nedostatky sú tam uvedené. Z toho by sa dalo zistiť, či sú skutočne v omeškaní 

alebo to riadne odovzdali. Z vyjadrenia pochopil, ţe ţiadne stavebné konanie neprebehlo. 

Posledná vec, ktorú spomenul pán primátor bol vandalizmus. Ak si dobre pamätá v roku 2014 

pri začatí rekonštrukcie sa písal nejaký článok v novinách, ţe je vandalizmus, ktorý to verejné 

osvetlenie poškodzuje a spýtal sa či mesto podalo nejaké oznámenie na políciu. 

         František Kučák   uviedol, ţe mnohí poslanci apelovali na to, ţe osvetlenie je 

v nebezpečnom stave. On si nedovolí hodnotiť odborný stav alebo financovanie takéhoto 

veľkého projektu. Vie, ţe počas rekonštrukcie bolo veľa spodných krytov lámp 

poodkrývaných. Povedal, ţe by sa na to malo dohliadnuť, lebo to nie je bezpečné. Lampy sú 

povymieňané rôzne. Všimol si, ţe horný lem krytu je podstatné širší ako je stĺp lampy. Malé 

deti by tam mohli vopchať ruku, čo je tieţ veľmi nebezpečné. 

         JUDr. Peter Strapáč. PhD.  povedal, ţe sa stotoţňuje s názorom, ţe rekonštrukcia 

verejného osvetlenia je jedna z najväčších, ak nie historicky najväčšia investícia v Čadci. 

Podľa jeho názoru sa vyťaţujú so skutočnosťami, ktoré sa uţ ovplyvniť nedajú a ktoré patrili 

do predchádzajúcich volebných období. Teraz poukazovať na cenu je zbytočné, pretoţe toto 

zastupiteľstvo to uţ neovplyvní. Teraz môţu uţ len argumentačne v zmysle zmluvy tlačiť na 

firmu Cofely, aby čo najlepšie plnila svoje povinnosti, čo aj vedenie mesta robí. Podľa neho je 

zbytočné hovoriť koľko MPS v roku 2013 a 2014 vynakladal na verejné osvetlenie. 

Vynakladal na verejné osvetlenie v stave, aké bolo, a nie, aké je teraz po rekonštrukcií. 

Zaoberať sa s otázkami z minulosti je zbytočné a mali by radšej hľadať cestu k tomu, aby 
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verejné osvetlenie fungovalo na 100%. Stretáva sa s rôznymi reakciami ľudí, primárne sú to 

pozitívne ohlasy. Svetelnosť je omnoho lepšia, LED svietidlá pekne svietia, ľudia sa cítia 

bezpečnejšie, cestná premávka je bezpečnejšia, pretoţe ulice sú lepšie nasvetlené. Problémy 

sú s tým, ţe LED svetlá blikajú, občas vypadávajú. Je to veľký problém a treba to 

prekonzultovať  s firmou Cofely. Treba sa zaoberať skutočnosťami a vecami, ktoré sa dajú 

ovplyvniť a nie tým, čo sa uţ ovplyvniť nevie.  Myslí si, ţe je správne ţe mesto dáva von 

správy ohľadne vandalizmu a o poškodzovaní  verejného osvetlenia. Ľudia by mali chrániť 

niečo, kde vynakladajú aj svoje finančné prostriedky.  

Ing. Milan Gura povedal, ţe odpovede na všetky otázky Mgr. Marcela Šula a všetky 

veci, na ktoré sa dotazoval mu budú k dispozícií. Myslí si, ţe všetky veci, ktoré potrebuje, sú 

zverejnené, ale ak nie, zverejnia ich.  

 

     

 

 

 

K bodu 3) 

Odvolanie a voľba členov Mestskej rady Čadca 

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

           Bod mimo predloţeného programu 

 

Mgr. Marcel Šulo povedal, ţe návrh na odvolanie Mestskej rady v Čadci je uţ 

predloţený druhý - krát. Dal do pozornosti niekoľko vecí, ktoré moţno z predného stola 

unikajú, ktoré sú moţno zrejmé ostatným, ktorí sedia za poslaneckými stolmi. Mestská rada 

v zmysle zákona a v zmysle štatútu mesta je výkonný, iniciatívny a kontrolný orgán MZ. 

Mestská rada nie je poradným orgánom primátora. Pokiaľ prídu návrhy z MZ na odvolanie 

MR, nemôţe mať proti tomu ţiadnu výhradu. Môţu sa obhajovať, hovoriť, ako pracovali na 

MR, aké návrhy dávali, ktoré boli úspešné/neúspešné. Pokiaľ s nimi nie je spokojná MR ako 

orgán, ktorí ich vytvára, a nie je spokojná s jednotlivými členmi, ktorí ju tam zastupujú, má 

právo ich kedykoľvek odvolať v zmysle zákona. Má za to, ţe je závaţným porušením 

rokovacieho poriadku, ak návrh zmeny programu rokovania mestského zastupiteľstva dáva 

pán primátor, pretoţe on pripravuje celý program. Ak má za to, ţe je potrebné takýto bod 

zaradiť, na to sú poslanci a členovia MZ, on na to právo nemá. Osvojenie ako inštitút 

v rokovacom poriadku nie je. Stotoţnenie sa s niečím uţ vôbec nie, z tohto pohľadu moţno 

charakterizovať jeho návrh ako výsostne nezákonný.  Pripadá mu trošku divné, ţe on ako 

kresťanský politik, ktorý je poslancom uţ viac ako 20 rokov a 6. rok sedí za stolom primátora, 

si ide vybavovať svoje osobné účty a robiť čistky v čase začiatku adventu, v čase začiatku 

vianočných sviatkov. Myslí si, ţe to odzrkadľuje jeho charakterové vlastnosti a často krát 

deklarovanú morálku, o ktorej hovoril 20 rokov. Povedal, ţe keď si poslanci a poslankyne 

otvoria noviny a pozrú sa do nich, nájdu tam veľa článkov ohľadne stíhania zastupiteľov 

štatutárnych orgánov obcí za korupciu v prípade darov. Dnes v Čadci majú takzvané 

nakupovanie poslancov, o ktorom sa hovorí v kaviarňach a v celom meste. Myslí si, ţe ľudia 

budú veľmi sledovať, ktorí poslanci ako hlasujú teraz, ako hlasovali doteraz a ako budú 

odteraz. Je veľmi tenkým ľadom, aby niektoré konania boli časom označené za konania 

v rozpore s trestným zákonom a určite v rozpore so slušným správaním.   

JUDr. Peter Strapáč PhD. povedal, ţe on sa nebude vyjadrovať k samotnému návrhu 

z dôvodu, ţe je jeden z navrhovaných členov MR. Vyjadril sa, ţe pán poslanec Mgr. Marcel 

Šulo vystupuje spôsobom ako perfekcionista a v mnohých prípadoch „slovičkári“. On v jeho 

prejave v prvej minúte počul dve aţ tri nepresnosti. Po 1. MR nie je orgánom MZ. MZ je 

orgánom ako takým. MR je samostatným, iným orgánom. MZ nemá orgán, je samostatným 
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orgánom. Po 2. pán poslanec Mgr. Marcel Šulo povedal, ţe MR má rozhodovať o tom, či tam 

niekto má alebo nemá byť, lebo MR ich vytvára, toto je opäť nepresnosť. Členov MR volí 

a odvoláva MZ.  

Ing. František Prívara  podporil návrh pána primátora a zároveň dal návrh 

pôvodných členov MR a to Mgr. Marcela Šula, JUDr. Jozefa Pajera, Mgr. Michala Duraja 

odvolať. Ako nových členov navrhol Mariána Kubalu, JUDr. Petra Strapáča, PhD., Ing. 

Jozefa Pohančeníka  

Mgr. Marcel Šulo sa ospravedlnil za nepresnosti, ktoré uviedol. Stále má za to, ţe MR 

zriaďuje MZ. Je v pomykove z toho, čo povedal pán Ing. Prívara, či je to návrh jedného, 

druhého, tretieho, ako to bolo schválené v programe, poprosil o ozrejmenie, lebo sa tam motá 

niekoľko návrhov, on skutočne nevie, o čom sa ide hlasovať.  

JUDr. Jozef Pajer povedal, ţe uţ po druhý - krát majú poslanci na stole tento návrh, 

ktorý vedenie mesta a poslanci nevedia poriadne za tri mesiace spracovať. Tri mesiace sa 

nevedia dohodnúť a odvolať ich. Dva mesiace zháňali poslancov, aby zahlasovali za tento 

návrh. Nevie, akým spôsobom ich zháňali, ale kaţdý si ho môţe aj domyslieť. Poprosil 

poslancov, aby ich teda konečne odvolali, lebo sa o tom uţ dlhšie dohadujú. Ak si myslia, ţe 

hlas ľudu zastavia nejakým odvolaním poslancov z MR, sa veľmi mýlia. Moţno príde čas, 

kedy to slovenský ľud nejakým mocipánom spočíta.  

Mgr. Michal Duraj to vidí tak, ţe keď je niekto nepohodlný, tak sa ho treba zbaviť. 

„Keď ste si nás upiekli, tak si nás aj zjedzte.“ 

Ing. Ľubomír Vojár, PhD. povedal, ţe nemá problém odvolať celú MR alebo 

zahlasovať za odvolanie MR. V zákone je, ţe by tam mal byť nejaký pomer politických strán. 

Sú nejaké poslanecké kluby, ktoré sa prezentovali s nejakými počtami. Podporí návrh, pokiaľ 

tam budú zástupcovia týchto jednotlivých klubov pomerovo. V kompetencii primátora je 

navrhnúť dvoch zástupcov, tí musia byť akceptovaní a zvyšní ostávajú na rozhodnutí MZ. 

V kompetencii primátora nie je moţné navrhovať celú MR.  

Ing. Milan Gura uviedol, ţe ani jeden klub nedal poţiadavku na členov MR. Mnohí 

poslanci nie sú príslušníkmi ţiadneho klubu. On by chcel pracovať s ľuďmi, ktorí ho napĺňajú 

a posúvajú mesto ďalej. On nedohadoval odvolanie 10 ľudí z mesta a z príspevkových 

organizácií, keď vznikali akoţe kluby v kaviarňach. On sa nesprával tak, ako tu oni 

naznačujú, dokonca ho nazvali korupčne. On bol zvolený občanmi mesta, on bol ustanovený 

na to, aby mesto spoločne s poslancami pohol ďalej. Priznáva, ţe sa to darí, ale aj spoločne 

s poslancami sa to podarilo, aj keď boli ťaţké kontraverzné reči. MR je orgán, ktorý tvorí 

materiály a chce, aby tvorila dobré materiály pre MZ. Ak vzniknú nejaké chyby, tak budú 

chyby. Treba si ich priznať a snaţiť sa ich napraviť. Nepočul od nikoho nejaký podnet, aby 

prišiel povedať, ako si to predstavuje.  

JUDr. Jozef Pajer chcel by poopraviť pána primátora. Klub Spolu sme Čadca zniesol 

poţiadavku na členov MR, ktorá nebola akceptovaná. Slovensko je pluralitná demokracia a to 

znamená, ţe MR musí odráţať postavenie MZ, strany a nezávislých kandidátov, ktorí sa tam 

nachádzajú. Ak si niekto myslí, ţe je to jeho osobný orgán, tak nech si myslí, ale nemá to nič 

spoločné s demokratickou spoločnosťou.  

Mgr. Jaroslav Klus sa vyjadril, ţe osobne podával návrh do MR a ešte ani nesedel 

a bol zrušený. Pamätá si presne čo povedal pán primátor, ţe to nepodal písomne. Prvýkrát 

bol na takom zasadnutí, mal to pred sebou, ale nestihol to dať. Keby sa ho bol opýtal, či to má 

napísané, tak by to odovzdal. Povedal, ţe nemá hovoriť, ţe z ich strany nebol podaný návrh.  

Ing. Milan Gura povedal, ţe vie, ţe vystúpil, ale nedal ţiadny návrh. Nevie sa k tomu 

vyjadriť. Nikto ho nezrušil. 

  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
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103/2015 

 

 

 

K bodu 4) 

Informatívna správa o IV. zmene rozpočtu Mesta Čadca na rok 2015 

 

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

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

104/2015 

 

 

 

 

K bodu 5) 

Návrh na zmenu cenníka služieb krytej plavárne v Čadci  s platnosťou od 01. 01. 2016 

 

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

 

         JUDr. Jozef Pajer je dosť častý návštevník krytej plavárne v Čadci. Nevidí dôvod na 

zvýšenie ceny vstupného z dôvodu, ţe návštevnosť je veľmi vysoká. On by hľadal iné zdroje, 

ktoré plaváreň má a mohla by vyuţiť. Pozrel by sa na vykurovanie a ohrev vody mestskej 

plavárne. Niekoľko 100 000 EUR sa na to vynakladá súkromnej firme, ktorá vykuruje mestskú 

plaváreň a ohrieva vodu. Nechce poukazovať na to, ţe niekedy i v teplých mesiacoch, kde 

doma uţ nikto nekúri, na plavárni sa kúri. Poukázal na, to aby mesto hľadalo zdroje inde, 

a nie u ľudí, ktorí sú tak zaťaţení pri tých kysuckých platoch, a nie ešte im zdvíhať cenu 

vstupného na plavárni.  

         JUDr. Peter Strapáč, PhD. povedal, ţe je taktieţ veľmi častým návštevníkom krytej 

plavárne v Čadci. Nesúhlasí, ţe toto zvýšenie je zbytočné. Netreba vyháňať peniaze z vreciek, 

nie našim občanom. Oni si platia dane do mestského rozpočtu a z financií našich občanov sa 

vykrýva mestská plaváreň. Prečo by mali občania z okolitých obcí platiť rovnaké vstupné ako 

platia obyvatelia Čadce. Oni sa nepodieľajú na tvorení rozpočtu Čadce, ničím neprispievajú. 

Nemajú dôvod byť na rovnakej úrovni ako sú občania Čadce.  

         Ing. Milan Gura, povedal, ţe tu je tá disproporcia, o ktorej hovoril. Na MR pán 

poslanec JUDr. Pajer povedal, nech sa to zdraţí ešte viac. Potom jednotne všetci hlasovali, 

za to ako to je. Teraz hovorí niečo iné. Povedal, ţe pán JUDr. Strapáč to povedal veľmi jasne. 

Mesto Čadca prispieva na chod mestskej plavárne. Dáva okolo 250 000 EUR. Chce sa to 

zvýšiť o 0,40 centov pre mimo - Čadčanov. Chcú dať len výhodu občanom mesta, ktorí platia 

dane, ţijú tu, platia poplatky, tak nech majú takú cenu, aká bola doteraz. CVČ navštevuje 386 

detí mimo Čadce. Podielové dane na tieto deti dostávajú jednotlivé obce. Obce nechcú platiť 

za tie deti. Idú sa im posielať listy menovite starostovi, rodičom, ţe ak si nebudú za deti platiť 

nebudú chodiť do nášho CVČ. Keď príde nám faktúra, poctivo za deti zaplatíme, lebo to 

dostaneme od štátu. Chceme mať najlacnejšie smeti, bude sa o tom hovoriť, ale 200 aţ 300 

tisíc mesto dotuje. Je to dobré. Mesto nechce vyháňať svojich občanov, aby malo veľké 

poplatky. Keď si kúpi občan z inej obce permanentku, tak má rovnakú cenu ako má Čadčan.  

           PhDr. Pavol Holeštiak povedal, ţe keď nie je vlastné vykurovanie, je to spravidla 

drahšie. Súhlasí so slovami pána JUDr. Pajera a tak isto aj s JUDr. Strapáčom.  Ľudia tých 

0,40 centov dajú radšej, keď tam budú mať oveľa lepšiu ponuku, lepšiu hygienu.  
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           JUDr. Jozef Pajer sa ohradil na slová pána primátora, ţe navrhoval na rade ešte 

väčšie zdraţenie. Povedal, ţe je to z jeho úst klamstvo. Čadca je okresné mesto a on nevidí 

dôvod trestať ľudí, ktorí nebývajú v Čadci. Nevidí dôvod, aby sa niekto preukazoval OP, ţe je 

Čadčan.  Legislatíva nepozná, aby nejaký pracovník krytej plavárne vyţadoval, aby doloţil 

OP. 

            František Kučák sa vyjadril, ţe nie je proti tomu, aby sa zvýšilo vstupné. Z beţnej 

podnikateľskej praxe sa nedá povedať, ţe zvýšenie cien nahradí stratový rozdiel alebo ho 

zlepší. Stáva sa, ţe zvýšenie cien niekedy negatívne zapôsobí na trţby. Zaujímalo ho, či je 

v trţbách zahrnutý aj príjem z prenájmu a z reklamy. Či sú úvahy na zniţovanie nákladov. 

Povedal, ţe nehovorí sa o zvýhodnení Čadčanov, ale o znevýhodnení ľudí, ktorí nie sú 

z Čadce. Pýtal sa, ţe aké by sa dali získať  iné príjmy okrem vstupného. 

           JUDr. Peter Strapáč, PhD. si myslí, ţe toto zvýšenie ľudia ani nepocítia. On chodí do 

posilňovní v okolí. Vstupné tam pod 2, 50 EUR nejde. Na mestskej plavárni je systém taký, ţe 

človek za vstup do bazéna zaplatí 1, 60 EUR a môţe si ísť v tej istej cene aj zacvičiť. Povedal, 

ţe ak chceme konkurovať nejakým welnessom, musíme zvyšovať aj kvalitu sluţieb. Z čoho sa 

zoberú investície, keď sa všetci budú tváriť, ţe im stačí vstup za 1 EURO. Keď budú staré 

stroje, nikto nebude chodiť do posilňovne. Nikto nebude chodiť na plaváreň, keď tam nebude 

dostatočná hygiena. Mali by sa baviť, čo sa urobí, keď sa zvýši vstupné. Či sa urobí nejaká 

rekonštrukcia, či sa urobí niečo navyše pre ľudí a nie o tom či 0,40 EUR zrazí niekoho na 

kolená. Ľudia, čo športujú, vedia, čo koľko stojí.  

         Ing. Peter Lariš sa vyjadril, ţe čo sa týka trţieb za reklamné plochy je to uvedené 

v celkových trţbách. Nové reklamné plochy, ktoré sú dolu na sklách, sú poskytnuté viac-menej 

z estetického hľadiska. Bola poskytnutá tým firmám, ktoré vo finančných, organizačných 

veciach  podporujú mestské športové, kultúrne a iné akcie. Doba na vyuţitie je neurčitá, lebo 

mesto sa rozhodne, ţe dá peniaze na vymenenie starých presklených plôch, kade uniká teplo 

a reklamné plochy pôjdu odtiaľ preč.  Je to bezplatné, lebo sa nevie na akú dobu to tam bude. 

          Vladimír Malík povedal, ţe takáto zmena cien sa nepredkladala prvýkrát. On, keď 

pracoval v ZZO Čadca, tieţ predkladal takýto návrh. Do úvahy sa brali ceny v okolí. Tento 

návrh podporil. Za rok, za dva, keď príde vonkajší bazén, cena sa bude musieť zase zvyšovať, 

je to úplne normálne. Na chod plavárne idú peniaze z daní, ktoré odovzdávajú občania mesta 

Čadca, tak prečo by nemali mať výhodu.  

        Mgr. Marcel Šulo povedal, ţe financovanie mestskej plavárne je enormná záťaţ aj pre 

mestský rozpočet. Mesto vynakladá prostriedky, aby doplatilo rozdiel medzi vlastnými 

príjmami a medzi tým, aké sú reálne náklady na plaváreň. Vadí mu preukazovanie sa OP. 

Nevidí dôvod takýmto spôsobom šikanovať ľudí, aby si museli na plaváreň nosiť OP, aby mali 

nejakú zľavu. V tomto prípade by netvrdil, ţe zvýšenie cien nezasiahne Čadčana. Nedonesie si 

OP a zľavu mať nebude, takţe ho to zasiahne. Obyvatelia z Kysúc sa podieľajú na chode 

plavárne. Vo vlastných trţbách sú započítané aj príjmy z parkovania. Ľudia, ktorí tú prídu 

z iných miest, zaparkujú a platia za parkovné. Po zohľadnení toho, čo sa ide zvyšovať, bazén, 

posilňovňa a z toho vyjde, ţe sú za to ročné trţby 100 000 EUR. Zvýšenie o 25 % by 

predstavovalo sumu nejakých 25 000 EUR. Z toho polovica sú obyvatelia z Čadce a ešte ak si 

mimo Čadčania kúpia permanentku môţu sa baviť o sume 4 000 EUR. Zvýšenie o 25 % urobí 

sumu tých 1,90 a 2 EURÁ. Ak sa z tejto sumy urobí zľava 25 %, tak sa z matematického 

hľadiska stane, ţe tí Čadčania budú platiť menej, ako platili doteraz. To znamená, ţe zľava na 

plavárni predstavuje 0,475 centov a na posilňovňu rovných 0,50 centov.  

           Ing. Milan Gura sa vyjadril, ţe sa schvaľuje cenník a ten je jasne stanovený na sumu 1, 

50 EUR, 1,90 EUR.  

          JUDr. Peter Strapáč, PhD. povedal, ţe akákoľvek úspora alebo zisk, či uţ to bude 4000 

EUR, je to v poriadku. Filozofia je taká, ţe keď si niekto kúpi permanentku, je to stály 

zákazník a stále tam chodí a bude vytvárať ďalšie hodnoty. Určite má záujem chodiť tam 
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pravidelne a takýchto ľudí mesto potrebuje. Ak sa na tomto zarobí 4 000 EUR, je to suma, 

ktorú MPS vie niekde investovať. Nedotkne sa to mládeţe, je to nad 15 rokov. Keď je niekto 

taký bohatý, ţe kvôli 0,40 EUR sa mu neoplatí nosiť OP, to uţ je jeho problém. Je za to, aby 

sa problémy nehľadali tam, kde nie sú. Mali by sa zamerať na to jadro, ktoré je potrebné 

vyriešiť, a to je skvalitnenie sluţieb na mestskej plavárni.  

            Ing. Jozef Pohančeník: zvyšovanie cien na plavárni bol v minulosti veľký problém. Ak 

sa chcú skultúrniť, skvalitniť sluţby, tak aj 4000 EUR je veľký príjem, ktorý sa na plaváreň 

hodí. Priznal sa, ţe matematickým prepočtom pána Mgr. Šula nerozumel. Ak sa bude do 

plavárne montovať, ţe občania okresu platia parkovné, potom sa môţe do plavárne 

„zamontovať“ hocičo. Treba to zvýšiť. Sú tam rezervy, malo by sa ísť konštruktívnym 

spôsobom a nemalo by sa hľadať, ţe mesto niečo robí zle. Návrh podporil. 

           Mgr. Marcel Šulo sa vyjadril, ţe nechcel tým negovať návrh na zvýšenie cien. Cieľom 

jeho analýzy bolo ozrejmiť veci, ktoré nevidel v dôvodovej správe.  

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

105/2015 

 

 

 

K bodu 6) 

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

a školského zariadenia za školský rok 2014/2015 

 

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

 

 

          Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

106/2015 

 

 

 

K bodu 7) 

Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca do správy školy v zriaďovateľskej  pôsobnosti od 

01. 12. 2015 

 

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

 

            Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

107/2015 

 

 

K bodu 8) 

Návrh Dodatku č. 2 k  Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 144/2013 

 

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

 

Mgr. Marcel Šulo sa opýtal pani Ing. Ďuranovej, či nariadenie, ku ktorému sa robí 

dodatok, má číslo 144/2013. Spýtal sa, aké číslo má dodatok číslo 1. Či sa naraz schválilo 

VZN aj s dodatkom č. 1. 
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Ing. Emília Ďuranová mu odpovedala, ţe v roku 2013 sa schvaľovalo VZN č. 

144/2013. V roku 2014 sa pre rok 2015 k nemu schválil Dodatok č. 1 a teraz pre rok 2016 sa 

schvaľuje Dodatok č. 2. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

                                               108/2015  

 

 

 

 

K bodu 9) 

VZN o poplatkoch za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2016 

 

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

 

             Ing. Ľubomír Vojár, PhD. sa vyjadril, ţe v dôvodovej správe sú mnoţstvá 

komunálnych odpadov a cena. Spýtal sa, či je to cena len za skládočneé. Keď sa to schváli, 

nebudú vedieť dopad na rozpočet, koľko nádob v akých cenách sa vyváţa. Tento návrh 

nepodporí z toho dôvodu, ţe nevie, aký to bude mať dopad na rozpočet, aký výmer by mal byť, 

koľko toho by malo mesto na základe toho vybrať a koľko bude doplácať. To znamená, ţe 

moţno za mesiac sa budú hádať, ţe chýbajú nejaké eurá v rámci rozpočtu, ţe je málo. Pri tom 

sa schvaľuje a nevie sa ani, čo sa schvaľuje so ţiadnym dopadom, nevie sa, koľko nádob sa 

vyvezie. On nevie, aké sú reálne náklady na jedného občana. Myslí si, ţe by návrh mal byť 

doplnený. 

            Ing. Emília Ďuranová, odpovedala, ţe rok 2016 bude prechodné obdobie. Záleţí od 

občanov ako budú triediť, pretoţe ona nevie ešte, aké budú náklady pre rok 2015. Bude 

záleţať, aké náklady budú, a z toho sa bude vyrubovať poplatok na rok 2017 a tak isto bude 

záleţať od poslancov ako schvália nádoby. Do 30. 6. 2016 náklady na zberné nádoby má 

znášať mesto. Od 1.7. 2016 do konca uţ by mal znášať poplatník. Do konca roka sa majú 

kúpiť kompostéry. Vyrubený poplatok na rok 2015 je 479 000 EUR, uţ okolo 400 000 je 

vybraných za tento rok. Podľa zákona 17 dostáva mesto  ročne okolo 67 000 EUR. Záleţí, aká 

vyhláška sa prijme.  Náklady za prvých 10 mesiacov na zvoz sú 170 000 EUR, na separovaný 

zber je 170 000 EUR, za prevádzku zberného dvora je 4000 EUR, nakúpili sa nádoby za 

10 000 EUR. Mesto zniţuje náklady na skládočné za KO.  

           Ing. Ľubomír Vojár sa vyjadril, ţe chcel len vedieť náklady a prečo neboli v materiáli 

napísané. Chcel, aby všetko bolo predloţené v dôvodovej správe. Z toho sa dá odhadnúť, aké 

budú náklady na budúci rok.   

           Mgr. Marcel Šulo sa vyjadril, ţe z materiálu, ktorý dostal predloţený, má zmiešané 

pocity aj z toho, ţe pani Ing. Ďuranová spomenula zmeny, ktoré treba zapracovať do tohto 

materiálu, do tohto VZN.  Legislatívny postup príjmania VZN je upravený aj v zákone 

o obecnom zriadení. Z tohto hľadiska nie je moţné zmeniť niečo, takáto moţnosť nie je. Ona 

nemá právo postaviť sa a meniť. Toto patrí do kompetencie poslancov. Zverejní materiál 

a rozpráva o materiáli, ktorý je iný ako ten, ktorý bol zverejnený. Sám by mal 20 

legislatívnych pripomienok k tomu, čo tam treba zapracovať a myslí si, ţe keď si s poslancami 

sadne, budú mať deň čo robiť, aby návrh tohto VZN dali do súladu, aby to bolo vhodné 

označiť ako VZN. Zmeny v materiáli si môţu navrhnúť poslanci, ale pani Ing. Ďuranová nemá 

na to právo.   Navrhoval by, aby sa materiál stiahol a aby sa dal na rokovanie v decembri. 

Aby sa to dopracovalo tak, aby to bolo úplne v poriadku.  



 13 

           Ing. Milan Gura, povedal, ţe sa to nemôţe, lebo by sa muselo presunúť MZ. Musí to 

byť vyvesené 15 dní dopredu z legislatívneho hľadiska. Chcú pripraviť rozpočet na 17.12. 

2015, je to krátky čas. Hlavný motív sa vie. Malo by to byť z právneho pohľadu v poriadku. 

           Ing. Emília Ďuranová povedala, ţe komunikovala s Ministerstvom financií a to jej 

odporučilo predloţiť návrh s danými zmenami. Je to návrh, má to písomne. 

            Mgr. Marcel Šulo, sa vyjadril, ţe ide skutočne o VZN, nejde o uznesenie, ktoré nie je 

záväzné. Idú sa vyrubovať nejaké poplatky, je to spojené s ekonomikou. Tečie tam 100 000 

EUR do mestskej kasy. Myslí si, ţe dokument by mal byť vypracovaný tak, aby sa nemusel 

o dva týţdne meniť.   Oceňuje, ţe sa nebudú dvíhať ľuďom ceny za smeti. V úvode materiálu je 

cena za osobu 9, 928 EUR/rok. Na budúci rok je 366 dní, to znamená, ţe keby sa to vyrátalo 

tým, tak by sa to mierne zvýšilo. Je to o 0, 0272 EUR teoreticky viacej.  Chcel, aby sa 

vypracoval dobrý materiál a dal sa na schválenie.  

            Ing. Jozef Pohančeník sa vyjadril na slová Mgr. Šula, ţe či sa teraz ide hrať na 20 

legislatívnych zmien. Bol v rade, prečo to nenavrhol tam. Nech sa nehrá so slovíčkami, bol na 

rade, mal to tam prerokovať.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

                                                     109/2015 

 

 

  

 

Bod číslo 10) 

VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné  

 automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2016 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

                                                     110/2015 

 

 

 

Bod číslo 11) 

Úprava Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Čadci 

 

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

 

           JUDr. Ing. Jozef Vraţel povedal, ţe je pravdou, ţe rokovací poriadok platí 5 rokov. 

Podľa neho je na zamyslenie, či by nebolo lepšie ho rozpracovať podrobnejšie. Upresniť, 

zlepšiť alebo aj vytvoriť nové ustanovenia, ktoré by uľahčili prácu a zároveň uľahčili, 

upresnili a „stvrdili“ právnu istotu. Vytrhnutých pár zmien z kontextu nepovaţuje za 

adekvátnu zmenu rokovacieho poriadku na súčasné obdobie. Ide len o kozmetické úpravy 

a nemyslí si, ţe navyšujú právnu istotu, ale skôr odsúvajú do väčšej právnej neistoty.  

Samospráva funguje vo všetkých obciach a mestách. Sú obdobné rokovacie poriadky, niektoré 

spresnené, niektoré menej, ale ustanovenie o ktoré v našom prípade sa jedná, o postupe 

príjmania uznesení a nariadení, ostávali pri všetkých zmenách, ktoré on zachytil, v platnosti. 

Mesto Martin, Kysucké Nové Mesto, Ţilina,  ustanovenia rokovacieho poriadku. Výsledky 

hlasovania: ZA, PROTI, ZDRŢAL SA, NEHLASOVAL, rátajú sa do kvóra. Rokovací poriadok 

Ţilinského samosprávneho kraja bol základom vytvorenia nášho rokovacieho poriadku pred 5 
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rokmi. Myslí si, ţe tento rokovací poriadok je v súčasnej dobe jeden z najlepších a má podľa 

jeho názoru najlepšie právne uplatnenie. Má obdobné a totoţné znenie hlasovania. Vie, ţe 

ostatné hlasovania v meste, ktoré boli problematické, kde dochádzalo ku parite, je treba 

doriešiť. On by nechcel byť medzi tými zmluvnými stranami, ktoré podpisovali následné 

zmluvy prevodu majetku mesta alebo čohokoľvek iného v prípade tých hlasovaní, ktoré tu 

boli. Nie je celkom jednoznačné, či nie je v tomto prípade zaloţená absolútna neplatnosť 

uznesení. Nechcel tým povedať, ţe tu sú múdrejší ako vo VÚC, v Martine, v Kysuckom Novom 

Meste a v Ţiline. V Bratislave je tieţ identické hlasovanie ako v meste Čadca. Poltár je mesto, 

ktoré nemá identické ustanovenia. Mesto Poltár má dodnes v tomto ustanovení iba ZA, 

PROTI, ZDRŢAL SA. Nemal by proti tomu nič, keby sa toto uznesenie prijalo. V meste Poltár 

došlo k tomu, ţe bol vstup prokurátora na základe návrhu poslanca. Prokurátor vstúpil 

s protestom. Poslanec, ktorý nehlasoval a bol zaradený do kvóra a nemajú to v rokovacom 

poriadku. Záver prokurátora bol návrh, ak poslanec nehlasoval, má sa za to, ţe sa zdrţal. 

Chce vniesť istotu a porozmýšľať nad tým, akým spôsobom ďalej postupovať. Existujú 

ustanovenia rôznych právnych predpisov odkedy bol prijatý rokovací poriadok vrátane 

antidiskriminačných záleţitostí. Prítomnosť poslanca nie je moţné podmieňovať spôsobom 

hlasovania alebo spôsobom nehlasovania. Nemôţe byť povinnosťou hlasovať, je to predsa 

aktívne právo. Aktívne právo nie je moţné, aby bolo na vlastnú ujmu. Bol by nerád, keby 

v budúcnosti prišlo k niečomu takému ako napríklad v Poltári. Navrhovatelia sa vôbec 

nezaoberajú tým, ţe existuje prepojenosť právnych predpisov v oblasti zamestnanosti 

s mestským rokovacím poriadkom o obecnom zriadení - náhrada mzdy poslancovi. Opýtal sa, 

ţe ak poslanec bude na MZ sedieť celý deň, nebude hlasovať, bude na kamerách a bude 

zapísaný v prezenčnej listine, či mu patrí náhrada pre zamestnávateľa alebo mu má dať 

zamestnávateľ absenciu. To sa vôbec nerieši a je to ukáţkový princíp priamej diskriminácie. 

Bude prítomných 25 poslancov, hlasovať  budú - ZA, PROTI, ZDŢAL SA 12. Spýtal sa, či 

končí v tú sekundu rokovanie MZ. Lebo zastupiteľstvo nie je tým pádom uznášaniaschopné 

a táto novela to nerieši. Existuje tzv. obštrukcia, legálne právo poslancov, kedy môţu počas 

rokovania zablokovať MZ. Vţdy to bolo spojené s tým, ţe akonáhle je poslanec prítomný, je 

registrovaný elektronickým zariadením a keď registráciu preruší, neráta sa za prítomného. Je 

to moţné riešiť úplne jednoducho. Dopočítať % za nehlasoval softvérovou úpravou a prijať 

uznesenie v rokovacom poriadku, kde kaţdý poslanec, ktorý ide opustiť miestnosť, je povinný 

vytiahnuť hlasovaciu kartu. VÚC má prezentáciu poslancov 10 sekúnd pred kaţdým 

hlasovaním a je vyriešená záleţitosť.   

            Ing. Milan Gura uviedol iné príklady. Pamätá si na situáciu, keď sa hovorilo 

o prerušení MZ. On si pamätá, kedy poslanci vyuţili svoje právo a museli prerušiť rokovanie 

MZ a zvolať nové MZ. Je to legitímne právo. Vo VÚC je tieţ niekoľko volebných období. 

Funguje to tam veľmi dobre. Uznal, ţe pán poslanec správne povedal, ţe tento rokovací 

poriadok platí 6 rokov. Upravoval sa, keď bol primátorom pán JUDr. Vraţel. Kaţdý rokovací 

poriadok má presnú prílohu platnosti hlasovania. Príloha, ktorá je prílohou aj tohto 

rokovacieho poriadku, má dobrý príklad – ZA: 12, PROTI: 11, ZDRŢAL SA: 0, 

NEHLASOVAL: 1. Výsledok hlasovania: Tento návrh prešiel. Do budúcnosti by sa mohol 

pripraviť rokovací poriadok ako má VÚC, lebo je najsprávnejšie sa prezentovať pred 

hlasovaním. Uţ stlačením tlačidla sa poslanci prezentujú, či sú tu a zúčasňujú sa hlasovania 

alebo nie. Je aj nespravodlivé, keď niektorý poslanec sedí na MZ niekoľko hodín a niekto sedí 

5 minút. a pouţíva také isté výhody. Je česť aj úcta k predsedajúcemu, keď príde, povie 

a ospravedlní sa.  

           JUDr. Peter Strapáč, PhD. povedal, ţe pán poslanec JUDr. Ing. Vraţel dal veľmi 

pekný výklad a niektoré veci sú inšpiratívne do budúcna. Myslí si, ţe stojí za to sa nimi 

zaoberať. Moţno je potrebné dať rokovací poriadok do súladu so zákonom a to najmä so 

zákonom o majetku obcí. Nepozná, ako to je v obci Poltár, nejde sa vyjadrovať k tomu, ale 
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zaznelo, ţe ak poslanec nehlasoval, znamená, ţe sa zdrţal. Spýtal sa, prečo sa bránia úprave 

rokovaciemu poriadku tak, ţe budú iba tri moţnosti hlasovania. Je potrebné, aby aj voliči 

mali prehľad o tom, aký majú poslanci na niečo názor a nie sa tváriť, ţe sa nehlasovalo. 

Podľa neho toto nie je vyuţitie práva, ale je to benevolencia. Je tu veľmi dobrá pracovná 

atmosféra, aj keď niekedy trošku vyhrotená, ale určite pracovná. Čo sa týka hlasovania si 

myslí, ţe treba len pokračovať ďalej tak, ako v pracovnej atmosfére pokračujú zastupiteľstvá, 

ţe sa všetci zúčastňujú tak, aby aj tie hlasovania boli jasné a zrozumiteľné.  

             JUDr. Ing. Jozef Vraţel povedal, ţe z časti súhlasí s niektorými vecami. On bol takisto 

jeden z tých, ktorý viedol tieto zastupiteľstvá. Pamätá si veľmi dobre, ţe mnoţstvo poslancov, 

niektorí skoro kaţdé zastupiteľstvo, odchádzali po druhom bode a vrátili sa na posledný. Mali 

tlačové konferencie na chodbách mesta a nerokovali. Nikto im to nevyčítal, je to ich právo. Je 

to ich osobná vec, či ich občania zvolili preto, aby rokovali alebo aby sa len prišli ukázať. 

Robí sa účelovo a kaţdá účelová záleţitosť prináša vţdy právnu neistotu. Ľudskú dôstojnosť 

povaţuje za hodnotu hodnôt a povaţujú ju aj medzinárodné inštitúcie, ale existuje aj veličina 

ţivotné skúsenosti, je smola, ţe to je neprenosné a kaţdý si to musí odţiť.   

            Ing. Ján Drobil povedal, ţe túto zmenu inicioval na základe hl. kontrolóra, ktorý túto 

zmenu doporučil. Súčasný softvér nedovolí, aby boli 4 moţnosti, lebo to nevie vyhodnotiť. 

Najprv sa musí softvér doplniť, a potom sa to môţe realizovať. Nevie prečo namietajú, keď to 

nie je technicky realizovateľné.  

            František Kučák si preštudoval rokovací poriadok a dospel k záveru, ţe účinok 

zdrţania sa a nehlasovania je úplne identický aţ pri nejakom bode rokovania, kde nastal spor, 

o tom zapochyboval. Vrátil sa k čítaniu rokovacieho poriadku, prílohu, ktorú spomenul pán 

primátor, nikdy nikde nevidel. Nenašiel ju. Je za to, aby sa to ujednotilo. Podľa  toho, čo 

pochopil, by na narušenie kvóra potreboval vytiahnuť hlasovaciu kartu. Našiel v texte 

technickú chybu a to, ţe bod 7 pôsobí kontra voči bodu 6. 

            JUDr. Jozef Pajer má za to aby sa rokovací poriadok ujasnil. Nevie si predstaviť, ţe 

niekto sedí na MZ a bude označený, keď nebude hlasovať, za neprítomného ako je to zapísané 

v §9 odst. 6. On to nepochopil, lebo sedí, je prítomný, ale bude označený za neprítomného. 

Nevidí v tom ţiadnu logiku.  

          Ing. Rudolf Cyprich povedal, ţe naozaj buď bod 6 „ je zmätočný“ alebo bod 7 neguje 

bod číslo 6. V bode číslo 7 sa zarátavajú výsledky „zdrţal sa“ a „nehlasoval“ do jedného 

počtu. Nevie, ktorý z nich teda platí. Treba to dať do poriadku. Jeden § vylučuje druhý. Má 

pravdu aj poslanec JUDr. Pajer s termínom neprítomný, má to ďalší dosah na odmeňovací 

poriadok, kde sa hovorí o neprítomnosti poslanca a naráţa sa na problém, či má nárok na 

odmenu, ak bol označený na MZ za neprítomného.  

          Ing. Ján Drobil povedal, ţe záver je taký, ţe doteraz boli 4 moţnosti, ktoré neboli 

v súlade s naším hlasovacím zariadením a zámerom bolo, dať to do poriadku. Nemá v záujme 

niekoho cvičiť, niekoho upozorňovať, ale keď sa nedá niečo vyhodnotiť,  nemôţe to byť 

v rokovacom poriadku právoplatné.  

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

                                                     111/2015 

 

  

 

 

 

 

 

Bod 12) 
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Správa o výsledkoch kontroly  

 

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

 

                Ing. Ján Drobil správu podrobil kritike. Na MZ 24. 9. 2015 bolo pridelené ako hl. 

kontorolórovi uzn. č. 75/2015 vypracovať správu o výsledkoch kontroly. Výsledkom je správa, 

ktorá celkom nekorešponduje s prideleným zadaním. Správa má celkom 20 strán a na polovici 

z toho je zapísaná činnosť, čo je výpis OR. Jeho názor je taký, ţe by stačila mála tabuľka, kde 

by boli dva riadky. Jeden riadok Decora, druhý riadok ZZO. V prvom sĺpci boli zvolení 

zástupcovia mesta týchto spoločností. Druhý stĺpec by bolo menovite, kto tam je zvolený, 

a tam by boli vypísané mená. Bolo by to prehľadné a všetci by tomu rozumeli. Na strane 7 je 

to síce popísané, ale je to domotané a neprehľadné.  Ďalej sa tam uvádza, ţe o odkúpení 60 % 

podielu spoločnosti Decora od roku 2008-2011 nebol do tejto spoločnosti delegovaný ţiadny 

zástupca mesta a ďalej, ţe od roku 2011- 2014 nebolo v MZ rokované a nebol predloţený 

ţiaden návrh v súlade s §11. Opýtal sa hlavného kontrolóra či tam mesto nemalo 

delegovaného zástupcu. A ak tam niekto bol, či bolo jeho vystupovanie oprávnené. Spoločnosť 

Decora je na základe valného zhromaţdenia zo dňa 25. 9. 2013 a to s nadobudnutím platnosti 

od 1. 12. v likvidácií bez toho, aby poverili právneho zástupcu. Povedal, ţe hl. kontrolór vo 

svojich opatreniach navrhuje, aby na MZ bolo dodatočne schválený konateľ, likvidátor 

a likvidácia tejto spoločnosti. Na strane 8 je napísané, ţe spoločnosti Decora nebola 

poskytnutá ţiadna dotácia z rozpočtu mesta. Povedal, ţe hl. kontrolór zavádza mesto, lebo 

mesto Čadca poskytlo spoločnosti Decora za roky 2011 a aţ 2013 dotáciu v celkovej sume 

128 017,81 EUR. Z toho na priamu dotáciu vo výške na priamu dotáciu 64 000 EUR 

a nepriamu podporu cez KIC vo výške 63 741,35 EUR. Tak, ako on sám si zašiel na 

ekonomický úsek, vybral si odtiaľ materiály a zistil, ţe tá dotácia bola. Všetky materiály, ktoré 

potreboval k tejto správe o výsledkoch kontroly, sú obsiahnuté v záverečnom účte mesta 

Čadca za príslušný rok. Chýbal mu tam ešte údaj a to taký, ţe majoritný a minoritný 

spoločník sa podieľal na nákladoch spoločnosti podľa % podielu. To znamená, keď mesto 

Čadca príjma 60 % podiel a prispieva do spoločnosti 128 017,81 EUR, tak minoritný vlastník 

mal prispieť 40 % podielom, a to je čiastka 51 200 EUR. Je sklamaný prístup k tejto správe.  

             Mgr. Marcel Šulo oceňuje prácu pána Drobila, ktorá uţ nie je výnimkou. Aj 

v minulosti sa zaujímal o hospodárenie spoločnosti Decora. Vrúcne dúfa, ţe rovnako 

intenzívne sa bude zaujímať aj o hospodárenie spoločnosti Mestská teplárenská, v ktorej má 

tú česť sedieť a poberá odmeny za výkon svojej práce. Čo sa týka dotácie má pán Drobil 

mylné informácie. Spoločnosť Decora, aspoň pokiaľ tam  bol konateľom on, v ţivote nikdy 

nepoţiadala o dotáciu. Vzťah medzi mestom a spoločnosťou Decora bol obchodný vzťah, na 

základe objednávky spoločnosť urobila činnosť, ktorá bola predmetom objednávky 

a vyfakturovala. To znamená, ţe spoločnosť nikdy za toto obdobie nedostala ani 1 cent 

dotácie,  

            JUDr. Ján Klučka povedal, ţe kontrola sa začala na základe zákona a to znamená, ţe 

kontrola sa začína 24. 09. 2015 keď bolo odsúhlasené uznesenie. Keď dostal podpísané 

uznesenie, hneď si pripravil zoznam poţadovaných dokladov, ktoré predloţil pani Ing. 

Zbojanovej a ktoré zaslal aj do spoločnosti Decora. Nedokáţe ovplyvniť, či mu subjekty dajú 

doklady. Na to on ţiadnu právomoc nemá. To, ako povedal pán Drobil, opodstatnenosť 

kontrolných a dozorných orgánov tam uviedol za kontrolované obdobie spoločností neboli 

zvolení MZ. Dochádza tu ku konfliktu dvoch práv, a to verejného a súkromného práva. Nie je 

nikde určené, či sú alebo nie sú povinní takto postupovať ako postupovali. Bez dokladov a bez 

toho, aby sa k ním mohol dostať, nemôţe túto kontrolu plnohodnotne vykonať. On sám nie je 

s tou kontrolou spokojný ako je prevedená, tieţ by si tú kontrolu predstavoval trošku inak, ale 

keď nemá všetky veci, on to nemôţe napísať. Bol na ekonomickom oddelení, pýtal sa 
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konkrétne na Decoru a povedali mu, ţe ţiadna dotácia nebola. Práve naopak, robil si 

nadprácu, hľadal na stránke finstat.sk, kde našiel aspoň tieto ďalšie veci, na základe ktorých 

to mohol hodnotiť.  

              JUDr. Jozef Pajer uviedol, ţe vníma moment, ktorý je veľmi váţny. Pán Drobil tvrdí, 

ţe z mesta odišli peniaze spoločnosti Decora. Konateľ spoločnosti tvrdí, ţe nedal ţiadnu 

objednávku a nič nedostal. Peniaze z mesta odišli. Myslí si, ţe sa týmto bodom treba ešte 

dostatočne zaujímať.  Lebo nevie, či 120 000 EUR zmizne z mestskej pokladne len tak.  

             Ing. Jozef Pohančeník uviedol, ţe je dosť sklamaný z tejto správy o výsledkoch 

kontroly. Začal prvou vetou, v akom čase bola vykonaná kontrola. Je tam napísané: „Z 

 uvedeného dôvodu nebude plán kontrolnej činnosti splnený.“ Podľa neho je to arogantnosť 

hl. kontrolóra. Ak chce povedať, ţe túto správu, o ktorej on sám povedal, ţe je nespokojný 

a dovolil si ju predloţiť a napísať takúto vetu, tak to je diletantizmus. Keď to bolo za roky 

2011 – 2014, nevie prečo tam dával roky 1998 a 1999. Všetky činnosti a výpisy z registrov si 

môţe kaţdý vyhľadať. Povedal, ţe spomínal, ţe dal pani prednostke nejaký papier, je to 

otázka sadnúť si k tomu a nájsť to, je to otázka chcenia. Povedal, ţe spomínal, ţe nemohol nič 

nájsť a pozeral stránku finstat.sk, tak potom tá správa aj tak vyzerá.  Najviac ho naštvalo, na 

strane 15 je trikrát jeho meno a k tomu vznik funkcie 14. 7. 2003 a skončenie 20. 6. 2007, ale 

vedľa je napísané od 15. 8. 2007 – 14. 8. 2007.  

            JUDr. Ján Klučka uviedol, ţe všetko, čo je v tých stranách napísané, je z OR SR. 

Kontrola sa týkala rokov 2011-2014. V spoločnosti ZZO Čadca boli určité zmeny. 

V stanovách spoločnosti je napísané, kto a koľko orgánov má byť v spoločnosti. K stanovám 

sa nedostal, ale podľa toho, čo mu bolo povedané, minimálne traja členovia mali byť v 

dozornej rade. Podľa zákona sa hovorí, ţe kontrolovaný subjekt a jeho zamestnanci sú 

povinní poskytnúť vyţadované doklady hl. kontrolórovi. Keď je niekto povinný a nesplní si 

túto povinnosť, to je skôr asi iná otázka.  

             Ing. Ján Drobil povedal, ţe mu je čudné, keď sa jedna správa stala výsledkom 

kontroly a, ţe nezistil ţiadne peniaze, ktoré odišli na účet Decory. On si na ekonomickom 

úseku zisťoval a peniaze mali odísť. Doporučuje, aby spolu s hl. kontrolórom zašli na 

ekonomický úsek a tam si to preveria. V budúcom MZ budú všetkých informovať, ako to 

skutočne bolo.  

            Mgr. Zuzana Macurová povedala, ţe pán JUDr. Kľučka sa bol na oddelení 

informovať. Pre Decoru skutočne dotácia nešla. Pán Ing. Drobil sa bol pýtať, či išli finančné 

prostriedky a finančné prostriedky išli, ale nie dotácia, len priame platby.  

           Mgr. Marcel Šulo by bol veľmi rád, keby vytvorili spoločné úsilie a spoločne s pánom 

kolegom Drobilom, dúfa, ţe mu dá vedieť, kedy, a pozreli by sa na financie, ktoré tam išli a ţe 

ak sa zistí nejaký rozdiel alebo niečo, rovno môţu navštíviť orgány  činné v trestnom konaní 

a rovno budú zisťovať, kde tie peniaze skončili. Skutočne by ho zaujímalo, kde taká vysoká 

suma z mestského úradu mohla skončiť, lebo do spoločnosti nedoputovala.  

           Ing. Jozef Pohančeník povedal, ţe hl. kontrolór minule predkladal MZ správu 

o hospodárskej situácií mesta Čadce. Na zastupiteľstve 29. 10. 2015 dal stav výšky úverového 

zaťaţenia a celková suma, čo sa nepoţadovala k roku 2014. Oni chceli k tretiemu štvrťroku 

2015. Chcel navrhnúť, ţe MZ upozorňuje hl. kontrolóra, ţe si nedôstojne plní podmienky 

vyplývajúce z uznesení MZ ako opakované neplnenie si povinností hl. kontrolóra. Mal by si 

váţiť svoju prácu. Je mladý človek, aj jeho honorár za túto prácu je celkom slušný. Má dávať 

také podklady poslancom, ktoré je aj on ochotný podpísať a postaviť sa za ne.  

          JUDr. Jozef Pajer poţiadal vedenie mesta a celé plénum MZ, aby sa uzhodli na tom, 

aby boli predloţené do MZ faktúry, ktoré boli uhradené spoločnosťou Decora. O čo išlo, aké 

práce tam boli vykonané, aby bolo jasné dokázané, ako bolo vynaloţené s uvedenými 

finančnými prostriedkami, lebo nejde o malú sumu.  
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          Ing. Milan Gura s tým súhlasí, ale hovorí, ţe sa o tomto probléme vie uţ štyri alebo päť 

rokov, aj sa rozoberal. Nie je problém tieto faktúry predloţiť. Povedal, ţe niekedy vyzerá pred 

riaditeľmi bánk ako nie celkom normálny človek, lebo keď ho banky poţiadajú, aby im dal 

štvrť ročné úverové zaťaţenie, polročné, nemá ho. Naposledy tento „trapas“ zaţil minule, keď 

ho banka ţiadala, aby dal k nejakému dátumu, koľko úverov, aké úverové zaťaţenie, aby to 

bolo odobrené hl. kontrolórom. Nedal to, lebo ho nemal. Bolo prijaté uznesenie, tak ho treba 

plniť. Toto nie je jeho výmysel, vedenia mesta, poslancov, ale je to výmysel zákona, ktorý 

banky potrebujú, aby si určili kreditibilitu mesta.  

          JUDr. Ján Klučka povedal, ţe to stanovisko, ktoré povedal pán poslanec, je to 

stanovisko hl. kontrolóra, ktoré sa týka celkovej úverovej zaťaţenosti mesta. To stanovisko 

vychádza z §, ktoré sú vyššie nad tým citované. Vychádza to zo zákona, a nie je to jeho 

výmysel. Hl. kontrolór môţe dať len také stanovisko, ktoré je zo zákona, iné dať nemôţe. Keby 

dal také stanovisko, aké od neho pýtajú, mohlo by sa stať, ţe by boli beţné príjmy vo výške 

14 000 000 EUR, mesto ma zobraté úvery vo výške 5 000 000 EUR. Vyjde nejaké číslo, ktoré 

hovorí, aká je úverová zaťaţenosť. V roku 2016 sa berú príjmy za rok 2015 a tie príjmy by 

mohli byť vo výške iba 9 000 000 EUR. Keď vychádza, musí vychádzať len z tých §, ktoré sú 

v zákone.  

            Ing. Milan Gura mu dal za pravdu, ale oni to potrebujú vedieť. Keď nerešpektuje jeho 

ako primátora, ale MZ by mal brať do úvahy a rešpektovať ho. Informatívnu správu by mal 

predloţiť MZ. Je to o beţnej normálnej robote.  

           Ing. Jozef Pohančeník  súhlasí s tým čo povedal pán primátor, ale má za to, ţe hl. 

kontrolór nemôţe takéto nezmysly hlásať. Povedal, ţe poslanci z MZ nie sú padnutí, 

podnikajú vo firmách, sú v inštitúciách, vedia sa pohybovať v tejto problematike. 

          JUDr. Ján Kľučka povedal, ţe urobil to, čo chceli. V poslednej vete je napísané, aký je 

stav úveru. Rozdiel medzi celkovou sumou dlhu, čo bola na začiatku roka a na konci, je 

rozdiel, ktorý mesto uţ zaplatilo, je to tam napísané.  

          Ing. Milan Gura, povedal, príklad, ţe teraz akýkoľvek poslanec predloţí návrh, ţe sa 

ide zobrať úver vo veľkosti 300 000 EUR. Nie je ani oficiálne stanovisko hl. kontrolóra, či to 

je moţné. MZ to schváli. Ten obraz sa musí stále ukazovať a práve hl. kontrolór tu je na to. 

Ide len o to aby si jeden druhému boli nápomocní.  

         JUDr. Ján Klučka tvrdil, ţe je tam napísané, aký veľký úver môţe zobrať mesto Čadca 

v kontrolovanom roku.  

        

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

                                                     112/2015 

 

Bod 13) 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 

 

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

 

           Ing. Ján Drobil si pozorne preštudoval plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016. 

Myslí si, ţe celkom nezohľadňuje aktuálne poţiadavky. Bolo by ho treba doplniť a tieţ si 

myslí, ţe by tam bolo treba zohľadniť hospodárske nakladanie s finančnými prostriedkami na 

školách, ktoré sú v pôsobnosti mesta. Podal návrh uznesenia, kde doplnil nejaké body.  

          JUDr. Ján Klučka sa vyjadril, ţe plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 bol 

zverejnený na úradnej tabuli a nikto voči nemu nenamietal. Neznamená to, ţe sa nič nedá 

zmeniť. Keď sa povie A, treba povedať aj B. Opäť sa tam zvolili nejaké kontroly, ktoré sa 

splniť nedajú. Treba povedať, ktoré kontroly sú prioritné a na úkor ktorých, lebo všetko sa 
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urobiť nedá. Nepovedal tým, ţe to nie je schopný splniť. On má plán kontrolnej činnosti, 

v ktorom má kontroly naplánované na kaţdý mesiac. Hlavný kontrolór vykonáva aj iné 

činnosti ako kontrolné. Ide o poradenskú činnosť rôznym oddeleniam vrátane odpovedaní na 

petície, ktoré na mesto prichádzajú. Všetko končí u neho na stole. Momentálne má taký stav, 

ţe nestíha ani vyberať dovolenku. Má za minulý rok prepadnutých 22 dní dovolenky. Teraz sa 

bude snaţiť to nejakým spôsobom s pánom primátorom doriešiť.  

          Ing. Jozef Pohančeník povedal, ţe to pochopil tak, ţe hl. kontrolór dal plán kontrolnej 

činnosti a nikto uţ do toho nemôţe nič písať. Hl. kontrolór by si mal uvedomiť, ţe podlieha 

MZ. On si pamätá, ţe bola hl. kontrolórka, ktorej poslanci nakopili v minulosti iné kontroly 

a všetko bolo v súlade tak, ako malo byť. Tie kontroly, určite budú v archíve, keď sa pozrie 

aký bol ten materiál na jedno MZ urobený, by si mal brať príklad. Nemá tu hovoriť, ţe on 

nestačí a ţe má prepadnuté dovolenky. On si myslí, ţe to nie je len sedieť na stoličke 

a kávička, nohy hore vyloţené a noviny. Má pracovný čas a on vie, ţe sa to dá stihnúť, aj 

jedna aj druhá kontrola za mesiac. Jeho povinnosťou je plniť uznesenia MZ.  

         JUDr. Ján Klučka sa vyjadril, ţe pán poslanec Pohančeník nemá celkom pravdu. Ak 

chce tie správy, nemá s tým problém. V minulosti predloţil na porovnanie jeho správu so 

správou bývalej kontrolórky. On nemá problém ich predloţiť. Opýtal sa, či bola v tej dobe 

pani kontrolórka tak isto sama ako je on na túto prácu. Je tu sám,  nemá ţiadne oddelenie 

a ani ţiadneho podriadeného zamestnanca.  

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

                                                     113/2015 

 

 

  

 

Bod 14) 

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

Domytu Čadca 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

                                                     114/2015 

 

 

  

 

Bod 15) 

Návrh na zmenu sekretára Komisie školstva a Komisie mládeže a športu pri Mestskom 

zastupiteľstve Čadca 

   

            Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 15 zápisnice. 

            Bod mimo predloţeného programu 

 

           Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

                                                     115/2015 
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Bod 16) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

 

Materiál č. 1 – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina 

 

 

Materiál č. 2 – Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.,Pri Rajčianke  2927/8,  Žilina 

 

 

Materiál č. 3 – Podmienky verejnej obchodnej súťaže č. 6/2015 pozemky p. č. KN – C 

1552/9, Ulica Rázusová 

 

 

Materiál č. 4 – spoločnosť Jozef Kondek – JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca 

 

 

 

  

 

 

       Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

116 -119/2015 

 

 

K bodu 17) 

Rôzne 

  

 Mgr. Jaroslav Klus povedal:„ Rozhodol som sa reagovať na to, čo odznelo na 

minulom zasadnutí poslaneckého zboru. Vrátiť sa k daným témam, nakoľko sa týkali mojej 

osoby a vykreslili ma ako človeka, ktorému nezáleţí na dobrom fungovaní a rozvoji mesta. 

Najskôr pán JUDr. Strapáč čo sa týka cesty na Drahošanku, fakt je ten, ţe iniciatívu som 

spustil ja a nie vy. Pravdu máte jedine v tom, ţe som nehlasoval za zmenu rozpočtu a ako som 

uţ vysvetlil, hlavným dôvodom bolo nezaradenie vybudovania kuchyne na ZŠ Ţarec. To je 

aspoň podľa môjho názoru jedna z najdôleţitejších investícií. Vy, člen školskej rady 

a poslanec za náš volebný obvod, ste túto investíciu prehliadli a nepodporili ju. V súčasnej 

dobe je pre mňa ukončená táto vec, lebo sme mali rokovanie na ZŠ. Pán primátor, na 

minulom zastupiteľstve ste ma vykreslili ako človeka, ktorý ohovára a koná za vaším chrbtom, 

pričom ste v danej súvislosti spomínali nejaký prepis a anonymy. Ţiadam vás, aby ste nám ich 

verejne ukázali, pretoţe takéto obvinenia uškodili nielen mojej osobe, ale aj mojej rodine. 

Priznám sa, aj ja som počul, ţe sa o mne vyjadrujete nie práve vyberavým spôsobom. Ja však 

tomu neverím. Neviem si predstaviť, ţeby ste sa tak vulgárne vyjadrovali. Takým rečiam 

neprikladám ţiadny význam, pretoţe sú zavádzajúce a mnohokrát majú plniť nejaký účel. 

Mrzí ma práve to, ţe vy, predstaviteľ mesta, ste sa zníţili k takému spôsobu, aby bez 

preverenia dôkazov ma verejne obvinili z neúcty. Ja viem len o jednom anonyme, za ktorý som 

bol vyšetrovaný políciou. Ten som určite nepísal ja, lebo bol aj proti mne. Viac neviem. Nikdy 

by som sa tak neponíţil, aby som písal anonymy. Viem si všetko vybaviť priamo z očí do očí, 

potvrdí to kaţdý, kto ma pozná, a nakoniec to robím aj teraz. Trápne je však to, ţe vy Ing. 

Milan Gura, ktorý hlása férovosť, slušnosť a vzájomnú úctu, ste sa tak nezachovali, keď ste so 

mnou nezákonne skončili pracovný pomer, čo potvrdil aj najvyšší súd. Aj keď mi hádţete stále 

polená pod nohy, som morálny víťaz. Ako primátora vás rešpektujem, pretoţe vás volila 1/3 



 21 

obyvateľov mesta a voľby ste vyhrali. Preto návrhy, ktoré budú v prospech občanov mesta, 

vţdy podporím. Tieţ ste ma obvinili z toho, ţe som nerobil nič pre šport v meste. Tak len 

stručná rekapitulácia v bodoch. Patrím medzi tých, ktorý rozbiehali karate v Čadci. Ako 

vedúci tajomník ÚV ČSTV som bol pri znovuzrodení Kysuckého maratónu, na ktorý mám 

teraz vami zakázané zúčastňovať sa na otvorení. Bol som pri obnovení cyklistických pretekov 

Kysuce- Orava-Kysuce. Organizoval som spartakiádny celoštátny zimný zraz turistov, ktorého 

sa zúčastnilo viac ako 4 tisíc účastníkov. Organizoval som 3 obvodové a 1 okresnú 

spartakiádu. Spolu s Petrom Oravcom sme začali budovať športový areál na Ţarci a na prvý 

vlek a strojovňu som vybavil peniaze na ÚV ČSTV. Organizoval som brigády a sám som 

brigádoval na výstavbe plavárne. Trénoval som karatistov, zaloţil som prvý plavecký oddiel 

pri ZZO Čadca. V súčasnosti trénujem mladých plavcov, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky 

na úrovni kraja i Slovenska. Som zakladateľ a predseda Olympijského klubu Kysuce, ktorý 

uznávajú všetci primátori a starostovia na Kysuciach, okrem Čadce. Za môjho šéfovania bol 

futbal na historicky najvyššej úrovni, teraz sa futbal sprofanoval a v Čadci aj spolitizoval, 

a tak ma prestal zaujímať. Tak sa pýtam, čo ste dokázali, pán primátor, pre šport vy pred 

rokom 2010? Točili ste sa akurát okolo futbalu, aspoň čo ja mám vedomosť. Pamätám si 

prelepené dresy, pamätám si aj na to ako pán Gabriš v roku 2010 odmietal vyúčtovať zálohu 

1 000 000 SK za prvý polrok činnosti futbalového klubu. V súčasnosti sa snaţíte všemoţne 

pomôcť športu. Viď to, ţe športoviská vrátane plavárne sú pre športovcov zadarmo. Aj 

odkúpenie pozemkov pre športoviská, to všetko je vynikajúce a chvályhodné, ale aj tak šport 

v meste ţivorí. Keď som mal šport na starosti ja, tak som u JUDr. Ing. Vraţela presadil len na 

futbal viac peňazí ako vy dávate na celý šport v meste. Priznám sa, ţe ma urazilo, keď ste mi 

na chodbe vykričali, ţe ste ma prepustili preto, ţe som nič nerobil. Veľmi dobre si pamätám 

na náš rozhovor pred vyhodením. Povedali ste, citujem: Vašu prácu si vysoko váţim. Teraz 

aspoň niečo k mojej práci. Tak napríklad, kto zaviedol mestský deň učiteľov? A doplnil 

mestský športový deň o olympiádu MŠ? Opýtajte sa učiteľov alebo riaditeľov na mňa. 

Pravidelne som prešiel všetky školy, rozprával som sa nielen s riaditeľmi ale aj učiteľmi 

a vedel som o všetkom, čo sa na školách deje, a podľa toho som mohol reagovať. Pán 

primátor, ako poslanec MZ som zástupca Čadčanov, nie váš podriadený a ani váš kamarát. 

Preto vás ţiadam, aby sme spolupracovali na profesionálnej úrovni bez osočovania 

a zvyšovania hlasu. Zastupujem svojich voličov podľa môjho najlepšieho vedomia 

a svedomia, či sa vám to páči alebo nie. Som od vás o 15 rokov starší, takţe očakávam vo 

vašom správaní slušnosť, férovosť a úctu, ktorú tak rád hlásate.“ 

           JUDr. Peter Strapáč, PhD., povedal, ţe on si pána poslanca Mgr. Klusa váţi. Je o 35 

rokov starší od neho, takţe určite si nedovolí nejakým spôsobom na neho ofenzívne reagovať. 

Povedal, ţe neprehliadol jedáleň na ZŠ Ţarec. Komunikoval s pani riaditeľkou a jasne sa 

s ňou rozprával o tom, čo je prioritou pre ZŠ Ţarec a touto prioritou bola rekonštrukcia 

striech, keďţe tento stav bol havarijný. Mesto Čadca nemá toľko finančných prostriedkov, 

jasne deklarovalo záujem na oprave a rekonštrukcií striech. Na pavilónoch, ktoré by sa 

znehodnotili, kde by hrozil deťom úraz a podobne. Hájil len záujmy ZŠ. On sa deťom, 

učiteľom a rodičom kedykoľvek pozrie do očí a povie im, ţe hájil primárne ich záujmy. Čo sa 

týka Drahošanky, povedal, ţe za to pán Klus nehlasoval, je to realita. On je rád, ţe bol 

aktívny človek a ţe sa venoval športu. Je veľmi rád, ţe môţe v tomto smere v ňom nájsť 

spojenca, keďţe má teraz na starosti Komisiu športu a mládeţe. Dúfa, ţe podporí všetky 

návrhy, ktoré súvisia so športom a ktoré budú súvisieť aj s navýšením rozpočtu na jednotlivé 

športové kluby. Bude sa snaţiť, aby rozpočet pre jednotlivé kluby bol vyšší, aby sa to prejavilo 

uţ teraz na rok 2016, tak dúfa, ţe v ňom našiel spojenca.  

           Ing. Milan Gura povedal, ţe to nebol on čo začal šíriť nenávisť. Keď tak cituje jeho 

,ako sa stretli v kancelárií, kde som vám jasne ponúkol, ţe budem rád, keď ostanete. Pán Mgr. 

Klus mu povedal, ţe odchádza na predčasný dôchodok. Šírenie nenávisti takého rangu ako 
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predviedol na schôdzi, to ešte nevidel a bolo mu to úplne jedno, ale ľudia za ním chodili 

a povedali mu, čo sa tam vlastne dialo. To, ako podporoval športy, nemusí ani hovoriť, lebo 

to robí od roku 1991. Povedal, ţe pán Klus nehlasoval za cestu, ktorú urobilo mesto. 

Nehlasoval preto, ţe sa tam nedala jedáleň. Jeho prioritou bolo urobiť strechy. Bohuţiaľ, 

nedá sa zabezpečiť, aby všetci ţiaci išli naraz na obed. Jedni pôjdu o 12 a druhí o pol 1. Ide 

o prvákov, druhákov, ktorých pani učiteľka odvedie do školského klubu a odtiaľ na obed. 

Opýtal sa, či mal dať 300 000 EUR do kuchyne alebo opraviť za 150 000 – 200 000 EUR 

strechy. Pokiaľ sa niekto bude k nemu správať slušne a bude argumentovať na profesionálnej 

úrovni alebo aj ľudsky, ale to, čo predvádzal pán Klus tými „kopancami“, to sa naozaj 

nepatrí. Keď on ho bude spochybňovať profesionálne, to je v poriadku. Nepraje si, aby to 

bolo ľudsky pred takým fórom.  

            Mgr. Jaroslav Klus povedal, ţe jemu pani riaditeľka stále opakovala jedáleň. Plne 

súhlasí s pánom primátorom, ţe kaţdý rozumný človek si najskôr opraví strechu. To, ţe 

o strechách nehovoril, nemá pán primátor pravdu. Veľmi rád by si prepis pozrel, lebo 

nezvykne hovoriť vulgárne, nezvykne hovoriť tak, ţe by niekoho zastrašoval.  

           JUDr. Peter Strapáč, PhD., povedal, ţe sa na neho obrátili obyvatelia mestskej časti 

Milošová. Obyvatelia darovali v minulosti nejaké parcely, za účelom vysporiadania 

prístupovej komunikácie k pozemkom. Títo obyvatelia ho kontaktovali, v akom je to štádiu. Je 

to otázka na právne oddelenie. Poprosil JUDr. Cenigovú, či by mu vedela povedať, v akom 

stave to je, pretoţe to bolo za účelom podania ţaloby o vysporiadaní podielového 

spoluvlastníctva. Predkladal to v tom duchu, aby nestratili dôveru ľudí liknavosťou, keď ľudia 

chcú byť nápomocní a súčinní s mestom. 

           JUDr. Zuzana Cenigová odpovedala JUDr. Strápáčovi, ţe na základe uznesenia z MZ 

bol spracovaný návrh darovacej zmluvy. Táto darovacia zmluva v súlade s uznesením z MZ 

bola uzavretá. Na základe nej došlo aj k prevodu vlastníckeho práva k jednotlivým 

spoluvlastníckym podielom, ktoré mestu občania darovali. Ďalšie kroky závisia od vedenia 

mesta ako rozhodne, pretoţe to je v kompetencií pána primátora, či jej dá pokyn, aby 

spracovala a nachystala podklady pre ţalobu alebo iné ďalšie konanie. Je to buď na 

rozhodnutí MZ alebo na rozhodnutí pána primátora, ako sa bude ďalej v tejto veci 

postupovať.  

           Vladimír Malík poţiadal, či by nebolo moţné kontaktné čísla k verejnému osvetleniu 

zvýrazniť alebo ešte raz zverejniť na mestskej facebookovej stránke alebo na internetovej 

stránke mesta. Dotazy na tie čísla sa mnoţia. Povedal, ţe by chcel poďakovať za seba aj za 

kolegyňu pani Badurovú aj riaditeľovi MPS za vyspravenie parkoviska na Ulici Chalupkovej.  

            Ing. Ferdinand Gonščák povedal, ţe ako to uţ bolo spomínané, od 1.11. firma Cofely 

spravuje verejné osvetlenie. Kontakty sú ako boli pred tým, na MsÚ. Kaţdá závada sa 

nahlasuje, v Ţiline sa to eviduje a oni priebeţne vypisujú, ţe kedy to opravili, kto to opravil 

a kedy sa to zaevidovalo.  

           Mgr. Martin Klímek poţiadal, či by poslanci mohli dostávať v materiáloch poznámku, 

tak ako je to aj v kúpe a predaji, ţe Mestská rada v Čadci odporúča/neodporúča prijať toto 

uznesenie. Aby sa vyhlo nejakým kontroverziám, ţe poslanci, ktorí sú členmi rady, potom ako 

keby vystupovali proti uzneseniam mestskej rady.  Druhú vec, čo povedal, navrhuje, ţiada uţ 

dlhšiu dobu. Mesto sa pýši, aké má technicky vybavené školy a aká je počítačová gramotnosť 

detí. Myslí si, ţe by bolo dobré vytvoriť lepšie technické zázemie pre poslancov, aby mohli 

dostávať v elektronickej forme tieto materiály. Keď sa chce aj niečo pozrieť na internete, tak 

to nie je moţné, lebo nie je v miestnosti ani dobrý signál wifi. Posledná vec, čo povedal, sa 

týkala občanov. Lávka ponad stanicu do Ševca je nebezpečná, chýbajú tam dosky. Či by sa to 

nemohlo vopred monitorovať, aby nemuseli občania volať, ale aby raz začas nejaký pracovník 

prešiel a by sa to odstránilo.  

           František Kučák ţiadal nasvietiť schody pred supermarketom Billa.  
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           Ing. Milan Gura povedal, ţe sa to rieši, naháňajú developerov. Schody pre 

supermarketom Billa nie sú majetkom mesta, tým pádom tam nemôţu dať ţiadne svetlo.  

          Mária Badurová sa obrátila so ţiadosťou na parkovisko pri kostole . Keď sú v sobotu 

svadby, chodia autobusy, šoféri, nie je tam ani niekedy moţnosť pomedzi tie autá prejsť. 

Poprosila, ţe ak by bolo moţné hneď z jari vyznačiť tie parkovacie miesta, aby sa tam dalo 

dobre prejsť. Ďalej poprosila, ulica ako býva pani Sihelníková, pani MUDr. Krnáčová, sú 

veľmi prudko do dola urobené chodníky. Keď to namrzne idú sa tam ľudia pozabíjať, či by sa 

nedalo urobiť zábradlie.   

        

 

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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