
 1 

Z á p i s n i c a 

 

z 3.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 27. júna 2008 o 10.00 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 22 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ, zástupkyňa prednostu MsÚ, hlavná kontrolórka 

mesta,  vedúci oddelení MsÚ Čadca, náčelník MP Čadca, riaditelia riadených príspevkových 

organizácií mesta Čadca, kronikárka mesta, zástupcovia médií a občania mesta. 

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

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

 

 

Ing. Milan Gura    - poslanec MZ 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

Jozef Beleš     - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Kanaba    - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Marec    - poslanec MZ 

Ing. Ján Klučka    - poslanec MZ 

Ing. Peter Krkoška    - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

Pavol Štrba     - poslanec MZ 

Ing Štefan Holeščák    - poslanec MZ 

Ing. František Prívara   - poslanec MZ 

RNDr. Anna Belousovová   - poslankyňa MZ 

Ing. František Ščury    - vedúci oddelenia 

Ing. Boţena Cvečková   - vedúca oddelenia 

Ing. Jozef Vraţel    - primátor mesta Čadca 

Ing. Ján Husár    - prednosta MsÚ Čadca 

Mgr. Dagmar Labáková   - riaditeľka MsKS Čadca 

Ing. Jozef Mrenka, p. Mrenková, Ing. Miloš Duraj – prít. občania na MZ 
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       P r o g r a m : 

 

 (1)  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva  

        a overovateľov zápisnice. 

 (2)  Organizačný poriadok Mestského hasičského zboru v Čadci. 

 (3)  Všeobecne záväzné nariadenie o zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo   

        vlastníctve Mesta Čadca. 

 (4)  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Čadca o prevode vlastníctva bytov a nebytových 

        priestorov. 

 (5)  Odpredaj bytov na Hurbanovej ulici č. 208 a Rázusovej ul. 754. 

 (6)  Doplnok č. I VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  

        ktoré vznikli na území mesta. 

 (7)  Generel vnútromestskej dopravy mesta Čadca. 

 (8)  Zmena doplnku č. 1 k ÚPN mesta Čadca. 

 (9)  Informatívna správa o stave majetkovo-právneho vysporiadania stavby Čadca – obchvat,  

        preloţka cesty I/11, odbočka na Kukučínovu ulicu. 

(10) IV. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2008. 

(11) Dohoda o urovnaní medzi Mestom Čadca a Milošom Majchrákom – BISTRO SATELIT. 

(12) Návrh na úpravu platu primátora Mesta Čadca. 

(13) Návrh na úpravu platu hlavnej kontrolórky mesta Čadca. 

(14) Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2008. 

(15) Správa o inventarizácii majetku Mesta Čadca, príspevkových a rozpočtových organizácií  

        Mesta Čadca k 31. 12. 2007. 

(20) Kúpa a predaj pozemkov. 

(21) Rôzne. 

(22) Záver. 

 

 

 
 

R o k o v a n i e 

 

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Ing. Jozef Vraţel, 

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 22 poslancov, takţe MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 Na  zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, 

prizvaných a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol  Mgr. Tomáša Urbaníka  a Mgr. Mariána Fúrika, 

poslancov MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Janu Serafínovú, pracovníčku MsÚ Čadca.           
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K bodu 1) 

Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva       

 a overovateľov zápisnice 

Overovatelia: Mgr. Tomáš Urbaník 

        Mgr. Marián Fúrik 

 

       Návrhová komisia: MUDr. Jozef Marec  

      Mgr. Viera Strýčková 

 

Stála členka pracovného predsedníctva: RNDr. Anna Belousovová 

Pracovné predsedníctvo: Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca 

     Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca 

 MUDr. Jozef Marec 

     Mgr. Viera Strýčková 

 

  

K bodu 2) 

Organizačný poriadok Mestského hasičského zboru v Čadci    

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

59/2008 

 

 

K bodu 3) 

VZN o zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta Čadca 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

60/2008 

 

 

K bodu 4)  

VZN  mesta Čadca o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.  

                                                                       61/2008  

 

 

K bodu 5) 

Odpredaj bytov na Hurbanovej ulici č. 208 a Rázusovej ul. 754 

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

  V diskusii Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, dal za pravdu predkladateľke správy, ţe 

tento bod bol pretraktovaný z kaţdej strany a tieţ pripomenul, ţe zastupiteľstvo to uţ 

niekoľkokrát prejednávalo a vyjadrilo sa negatívne, neosvojilo si návrh predkladateľa. 

Navrhol, aby predkladateľka povedala, aký to bude mať dopad na rozpočet. Ďalej sa 

dotazoval, či je to korektné voči tým dvom alebo trom, ktorí byt odkúpili a platili plnú cenu 

a či my nerobíme z občanov rovných – nerovných, keď jednému dáme zľavu a druhému nie. 

Poznamenal, ţe bude súhlasiť vtedy, ak bude zľava poskytnutá všetkým a v podstate všetci 

budú mať rovnaké práva z hľadiska kúpy bytu.  

  Ing. Boţena Cvečková, vedúca oddelenia, poznamenala, ţe celkové náklady na 

obstaranie domu predstavujú 29 000 930,- Sk, z toho bol nenávratný štátny príspevok vo 
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výške 18 000 000,- Sk a mestu treba vrátiť pribliţne 12 000 000,- Sk. Dodala, ţe  

dohodnuté ceny boli uţ aj v minulých materiáloch predkladané a boli tam vyčíslené presné 

hodnoty. Pri dohodnutej cene zníţenej o 25 % oproti maximálnej cene mesto dostane 

odpredajom týchto bytov 11 352 000,- Sk. Ďalej konštatovala, čo sa týka  uţ odkúpených 

bytov, § 17 zákona 182 hovorí o cenách dohodou. Mesto sa s kupujúcimi dohodlo na cene. 

Ide o to, ţe si v minulosti odkúpili byty a nikto ich k tomu nenútil. Mesto sa s nimi dohodlo 

na takej cene, za akú byty odkúpili.  

  Jozef Beleš, poslanec MZ, poznamenal, ţe mesto má asi dosť peňazí, keď nechce 

príjem. Keď on pýta na nejaké veci napr. na Horelici, jednoducho nikdy nie sú peniaze. Tu 

je hneď 600 000,- Sk. Nechápe ako to hospodárime. Mesto lacno predáva a za draho 

nakupuje, tak hospodárime. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

       62/2008 

 

 

 K bodu 6) 

 Doplnok č. 1 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  

 ktoré vznikli na území mesta 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

63/2008 

 

 

K bodu 7) 

Generel vnútromestskej dopravy mesta Čadca 

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

  Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, mal otázku na tú časť, ktorá sa týka druhej etapy 

prognózy automobilovej dopravy v horizonte rokov 2020-2030, či ju  treba realizovať teraz 

alebo sa to dá odloţiť na neskôr. 

  Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, konštatoval, ţe ministerstvo dopravy vo 

svojom metodickom pokyne č.1 z roku 2006 uviedlo mesto Čadcu ako jedno zo šiestich 

sídiel, ktoré na Slovensku musia mať povinne vypracovaný generel dopravy ako podklad 

pre riešenie akýchkoľvek dopravných problémov na území mesta. Dodal, ţe ak sme chceli 

robiť nejakú dopravnú štúdiu alebo riešenie dopravy v tejto časti mesta, bolo potrebné 

začať generelom dopravy. Poznamenal, keďţe generel dopravy je nákladný, snaţili sa ho 

urobiť v obmedzenej forme, ale aj to činilo cez 1 000 000,- Sk a jednoducho rozpočet na 

rok 2008 takéto finančné prostriedky neunesie, takţe budeme hľadať iné zdroje, alebo sa 

obstaranie posunie na budúci rok. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

64/2008     

 

 

 K bodu 8) 

 Zmena doplnku č. 1 k ÚPN mesta Čadca 

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

  Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe sa zúčastnil sedenia, kde táto zmena 

územného plánu bola predloţená a s viacerými vecami by súhlasil, ale určite nebude 

súhlasiť s tým, aby sme stratili aj Matičné námestie. Poznamenal, ţe  primátor mesta 
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Čadca, Ing. Jozef Vraţel, bol poverený, aby  odkúpil celé námestie, keď uţ sme tým 

súhlasili, ale kúpil len časť. Dodatočne sme to schvaľovali. Ďalej poznamenal, ţe si 

nemyslí, ţe na Matičnom námestí by mala stáť vedľa kultúrneho domu nejaká 10 

poschodová budova. Dodal, ţe ho zarazila jedna veta predkladateľa ÚP, keď jednoznačne 

prehlásil, ţe on nie je architekt, ale projektant, ktorý mal vyprojektovať. Neriešil 

architektúru mesta, ale presné zadanie mesta. Informoval sa, či boli oslovení ďalší 

majitelia pozemkov a či s tým súhlasili. Ďalšia jeho otázka smerovala na Ing. Jozefa 

Vraţela, primátora mesta Čadca, či má  osobný záujem na tom, aby tam stala 10 

poschodová budova. Poţiadal, aby sa zabránilo dopravnému chaosu a zastavaniu 

Matičného námestia. Poznamenal, ţe pred hotelom Lipa sa  bude stavať, oproti hotelu 

Lipa sa bude stavať, na Matičnom námestí sa bude stavať a kde sa budeme pohybovať. 

Dodal, ţe sa tu hovorí o podzemných garáţach. Upozornil, ţe tadiaľ išla rieka, takţe sa 

tam nebude dať stavať tak, ako si myslia. Preto ţiadal, aby prehodnotili túto časť 

územného plánu a dali mu jasnú odpoveď na jeho otázky. 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, reagoval na poslanca Ing. Milana Guru, ţe sa 

tu pletú dva procesy. Čo sa týka CMZ, tento materiál bude predmetom ďalšieho 

prerokovania a schvaľovania. Ten proces bude popísaný ako prebehol, boli tam zúčastnení 

ľudia, vlastníci pozemkov, dotknutí občania mesta, právnické osoby, dotknuté orgány. 

Dodal,  ţe proces ešte len beţí, ešte nie je ukončený a problém schvaľovania nastane aţ 

vtedy, keď budú prerokované všetky veci súvisiace podľa stavebného zákona tak, ako zákon 

ukladá. Podotkol, čo sa týka ďalších skutočností, nemá význam to otvárať a riešiť. Dodal, 

ţe neriešime problém Matičného námestia, ale riešime fragment Matičného námestia. 

Riešime, zosúlaďujeme verejnú zeleň, ktorá bola v pôvodnom územnom pláne. 

Zosúlaďujeme občiansku vybavenosť s územným plánom mesta. 

Ing. Peter Glasnák,  poslanec MZ, poznamenal, ţe ideme robiť tri zásahy. Nebude 

hovoriť o Manči, tam nemá pripomienky. Sú tu, ale dve miesta, Ţarec a Matičné námestie. 

Nestotoţňuje sa s tým, ţe  by sa to malo presunúť na budúce. Uviedol príklad fontány kde 

sme dvakrát odsúhlasili peniaze a boli sme ubezpečovaní, ţe to bude prispôsobivé, 

hodnoverné mentalite, regiónu, ľuďom, všetkým. Opak  je však pravdou. Sú tu tri zásahy: 

Manči, Ţarec a Matičné námestie. Vyjadrilo sa tam 13 organizácií a tie povedali, ţe 

zo zákona to je v poriadku. Poznamenal, ţe ľudia zo Ţarca sa ho pýtajú, čo sa tam ide 

stavať. Dodal, ţe bolo nejaké stretnutie a aby občania veci sledovali na verejnej tabuli, ale 

kto z nás chodí k verejnej tabuli a číta ju. Upozornil, ţe ľudia na Ţarci sú nespokojní 

a nesúhlasia s tým, ţe sa bude zahusťovať tento priestor, stratí sa významný priestor 

výbehu do lesa. 

Dodal, ţe 10 poschodová budova, tak to je nonsens. Máme jediný voľný priestor a chceme 

ho zastavať 10 poschodovou  budovou. Vyzval, aby sa odosobnili a hľadali istý pohľad na 

to, čo sa stane, ak tam bude stáť 10 poschodová budova. V tomto prípade sú v popredí 

peniaze, zdravý rozum tu absentuje. Hodnotí to tak, ţe primátor dostane do vienka ďalší 

problém, ktorý s nim pôjde. Pýta sa, kde sú ďalšie organizácie, ochrancovia, ktorí na toto 

nereagujú. Tento návrh povaţuje za veľmi zlý. Navrhol urobiť verejnú diskusiu, debatu, či 

dokonca referendum, či 10 poschodová budova patrí do tohto priestoru.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, poznamenal, ţe Matičné námestie je dôleţité 

miesto pre kaţdého občana ţijúceho v tomto meste, ale aj pre návštevníka, lebo bude istým 

symbolom,  znakom nášho mesta. Poznamenal, ţe máme vymedzené územie - lokalitu, č. 3, 

ktorá rieši zmenu  územného plánu mesta Čadca, vymedzenú ul. Moyzesovou, Májovou, 

areálom hotela Lipa a  fasádou kultúrneho domu. Ostatná časť Matičného námestia  bude 

prerokovaná v zastupiteľstve následne, je súčasťou prerokovanej zmeny doplnku č. 1 

územného plánu  centrálnej mestskej zóny Matičné námestie. Dodal, ţe územný plán sa 

rieši v meritku 1:10 000. Je to meritko, ktoré  funkčne a  priestorovo vymedzuje územie. 
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Nerieši objekty, ulice ani chodníky. Dáva do súladu len časť Matičného námestia 

s centrálnou mestskou zónou. Dodal, ţe spriechodňujú uznesenie MZ, ktorým sa predal 

pozemok pre výstavbu obchodného domu na tomto pozemku.   

Ing. Miloš Duraj, zástupca občanov z ul. Májovej a ul. Moyzesovej, poznamenal, ţe  

dotazy a  námietky, ktoré  predkladali mestu, neboli  vôbec zodpovedané. Dodal, ţe  

schválená výstavba obchodného domu, ktorá tu má stať, bola plénom posunutá na Krajský 

úrad do Ţiliny, kde im dali za pravdu, navyše dodali, ţe  plán nezohľadňuje to, čo bolo 

v minulosti schválené. Neberie sa do úvahy hlučnosť, smog, vibrácie, ktoré tam doprava 

spôsobuje. Z jednosmernej ulice, je dvojsmerná ulica, je tam ešte aj parkovisko a tým 

pádom ulica je nevhodne riešená a aj do budúcnosti tu vidí veľa problémov s tým, ţe sa tu 

začnú budovať ďalšie stavby. V projekte, ktorý bol ďalej predkladaný, je naplánované 

ďalšie parkovisko, čo spôsobí ďalšie kriţovanie ulíc a následne skomplikuje dopravu. 

Obyvateľom sa výrazne zhoršia ţivotné podmienky, ktoré v tejto lokalite majú. 

Z geologického hľadiska táto lokalita nie je vhodná. Je to nivné územie, ktoré bolo 

v minulosti zamokrené a stavba tu je dosť problematická. Hlavne 10 poschodová budova, 

ktorá sa tu plánuje. Poznamenal, ţe následky na okolité stavby a prostredie budú 

dlhodobé. Poukázal aj na park, kde na jeho území bol situovaný pomník spisovateľovi 

Jilemnickému, ktorý je zároveň kultúrnou pamiatkou a ţe sa tu naskytuje také riešenie, aby 

sa  socha postavila  niekde vedľa. Navrhol, aby  plány, ktoré sa tu predkladajú, sa 

nekoncipovali tak urýchlene. Mala by sa tu predkladať taká koncepcia, aby nevznikli  

situácie, keď pred 10 rokmi sa na jednom konci mesta postavila škola a za niekoľko rokov 

sa ďalšia škola zrušila. Vyjadril nespokojnosť, ţe rómovia sú indikátorom  zhoršujúcich  sa 

podmienok, ktoré v tejto lokalite nastali a riešenie treba hľadať niekde inde. Ďalej plány, 

ktoré sa zverejňujú, mali by sa zverejňovať konkrétnejšie. Poznamenal, ţe pokiaľ sa 

oboznamuje o tom, ţe ma byť nejaký doplnok, tak má byť stanovené, o aký doplnok sa 

jedná. Navrhol, aby na  vývesnej tabuli boli veci zverejňované konkrétne, jasne, aby sa 

ľudia mohli k nim vyjadrovať.  

Pán Ing. Jozef  Mrenka  v diskusií poznamenal, aby sa nezabúdalo na stred mesta 

a poukázal na prehustenú dopravu v meste. 

Pani Mrenková apelovala na poslancov, aby mysleli aj na občanov. Tieţ apeluje na  

primátora, Ing. Jozefa Vraţela, ţe naše mesto je kamenné  a  jeho rozhodnutím 

a rozhodnutím  poslancov sa mesto uviaţe ešte viac do kameňa. Spomína tieţ Palárikovu 

ulicu, ţe z ONV sa stal „veselý“ dom. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

65/2008 

 

 

 K bodu 9) 

 Informatívna správa o stave majetkovo-právneho vysporiadania stavby Čadca – obchvat,  

 preloţka cesty I/11 odbočka na Kukučínovu ulicu  

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

       66/2008 
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 K bodu 10)  

 IV. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2008     

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

67/2008 

 

 

 K bodu 11) 

 Dohoda o urovnaní medzi Mestom Čadca a Milošom Majchrákom – BISTRO SATELIT

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

  Ing. Milan Gura,  poslanec MZ, sa vyjadril, ţe ak toto urobíme, bude to najväčšia 

hlúposť. Navrhol, aby radšej  vyplatili peniaze, ako by sme sa mali vzdať týchto pozemkov. 

Podľa neho na parkovnom vieme zarobiť oveľa väčšie peniaze. Dodal, ţe  primátor vyzval 

poslancov, ak môţu, nech pomôţu. Povedal, ţe prvostupňový súd sme vyhrali a druhá 

strana urobila to, čo urobila. Posunula to na Krajský súd a ten rozhodol v prospech pána 

Majchráka. Dotazoval sa, prečo sme neurobili dovolanie, keď sa nám núkalo. Ako poslanci  

urobili dovolanie na Generálnu prokuratúru a dostali  správu, ţe to bolo prijaté. 

Odporúča, aby sa tento materiál stiahol z rokovania.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa zapojil, tým, ţe primátor tento problém zdedil. 

Nie je rád, ţe musíme takéto kauzy riešiť. Poznamenal, ţe Čadca - centrum je dosť 

zahustené, prečo tam teda ideme stavať. Je za to, aby sa dalo 30 000 000,- Sk a  nechať 

pozemky pozemkami. 

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ,  poznamenal, ţe je to pre kaţdého z nás dosť ťaţké 

rozhodovanie. Dodal, ţe on určite nie je príčinou, ţe sa takýto stav stal. A pýta sa, kto za to 

môţe. Povedal, ţe my takto prehrávame súdny spor za súdnym sporom a potom sa 

dohadujeme, či sme dobre predali alebo zle predali. Ale princíp je niekde inde. Povedal, ţe 

otázka je či áno alebo nie. Dodal, on zo svojho pohľadu by povedal radšej áno pre jednu 

príčinu. 30 000 000,- Sk je veľký balík peňazí. Pýtal sa, čo je výhodnejšie, kedy sa nám 

vráti z prenájmu ten zbytok.   

Jozef Beleš, poslanec MZ, povedal, aby mu vedenie mesta povedalo, prečo tento spor 

nastal. Pýta sa poslanca Ing. Jana Kľučku,  prečo hovorí, ţe nevie, kto to spôsobil. 

Poznamenal, ţe za to môţe ten, kto to podpísal. A my vieme, kto to podpísal, ak to on nevie, 

nech sa opýta vedenia mesta. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

68/2008 

 

 

K bodu 12)  

Návrh na úpravu platu primátorovi Mesta Čadca 

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

Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, predloţil návrh. Vzhľadom na to, ţe  primátor  

poţiadal o zníţenie platu. Dodal, ţe v minulom roku v dobrej viere a za prácu, ktorú  robí 

pre toto mesto a vzhľadom na skutočnosť, ţe mesto Čadca má zo zákona nárok na dvoch 

zástupcov primátora a doteraz nemá ani jedného, schválili plat taký, aký mu prináleţí. 

Keďţe odozva bola taká, aká bola a závisť je strašná, dovolil si predniesť návrh na úpravu 

platu nasledovne:  Navrhol bod b) na 1,2 násobok  základného platu, čo  je 77 640,- Sk 

a bod c) odmenu vo výške 50 % tú mu ponechať, tak ako mal aj doteraz, čo činí 38 820,- Sk 

 v hrubom to je 116 460,- Sk. 
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MUDr. Jozef Kanaba, poslanec MZ, dodal, ţe poţiadavku primátora na zníţenie platu 

povaţuje za veľmi rozváţny krok, i keď uţ o to ţiadal v minulosti a preto doporučuje, aby 

sa tento návrh, ktorý dal poslanec Ing. Peter Krkoška, podporil. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe ak tu je závisť tak celé Slovensko 

závidí, je to celoslovenský problém a je rád, ţe tlak verejnosti sa dostavil.  

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, poznamenal, ţe s tým, čo tu bolo navrhnuté, súhlasí. 

1,2 násobok povaţuje za primeraný, pretoţe Čadca nemá zástupcu primátora. Dodal, ţe 

niektoré okresné mesta majú minimálne jedného aţ dvoch zástupcov primátora, pričom 

plat jedného činí minimálne 70 aţ 80 % platu primátora. Pripomenul, ţe výška zohľadňuje 

to, ţe sa šetrí minimálne okolo 70 000,- Sk z hľadiska platu zástupcu primátora. 

Poznamenal, ţe 50 % fin. prostriedkov je určite ušetrených. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

69/2008 

 

 

 K bodu 13) 

 Návrh na úpravu platu hlavnej kontrolórky mesta Čadca 

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

 Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, podal návrh, aby mesačná odmena bola schválená vo 

výške 0, na základe previerky z NKÚ a správy, ktorú sme tu prerokovávali 6. 12. 2007. 

Schválené. 

Jozef Beleš, poslanec MZ, poznamenal, aby sa všetko nezvaľovalo na kontrolórov. 

Dodal, ţe pochybelo celé mesto, a keď dáme jednému, aby sme dali aj druhému. Navrhol, 

keď jej nedáme 30%, dajme jej aspoň 20%. Neschválené. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

70/2008 

 

 

K bodu 14) 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2008 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č. 

71/2008 
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 K bodu 15) 

 Správa o inventarizácii majetku mesta Čadca, príspevkových a rozpočtových organizácií 

 Mesta Čadca k 31. 12. 2007 

 Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 15 zápisnice 

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, poznamenal, ţe dúfa, ţe inventarizácia je konečne 

v poriadku. Dodal, ţe sa tu objavili chyby z minulých rokoch, čo nesvedčí o dobrej práci 

úradníkov alebo mesta Čadce. Konštatoval, ţe keď niekto niečo robí, mal by byť za to 

zodpovedný. Robíme to preto, lebo sú to peniaze ľudí, verejné prostriedky, verejné zdroje 

a to netreba podceňovať. 

 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca,  dodal, ţe po roku a pol podpísal inventúru.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenie č.  

                                                                       72/2008 

 

 

K bodu 16)  

Kúpa a predaj pozemkov 

 Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 16 - 24 zápisnice. 

      Ku kúpe a predaju pozemkov ţiadateľ č. 1 SIRS – Development, a. s. a ďalší. 

  Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe sa tu ide predávať veľká plocha 

a bolo by korektnejšie, keby sa to predalo SAD Ţilina a oni si to vnútorne 

pretransformovali, ako chcú, aby tu vybudovali, ako oni tvrdia, európsky štandard 

autobusového nádraţia. Dodal, ţe ak si zoberieme do minulosti, Slovenská poisťovňa, čo 

povedala, tak to postavila, tak Čadca bude mať jedno kvalitné nádraţie. Nepozdáva sa mu 

ale, ţe to ide cez tretieho a potom sa to vráti. V závere dodal, aby sa o tom hlasovalo. 

Ďalej ţiadal predať pozemky, minimálne za 800,- Sk/m
2
. 

Jozef Beleš, poslanec MZ, dodal, ţe ak  je verejný záujem, aby sa to predalo SAD,  

nepredávať to ďalšej inej firme. Navrhol predať pozemok minimálne za 1 500,- Sk. Uviedol 

pozemky pred kultúrnym domom, ktoré sme predali za 800,- Sk a za 2 500,- Sk kúpili.   

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca,  poznamenal, ţe SIRS – Development je 

vlastníkom SAD-ky a  ţiadosť tu je od SIRS nie od SAD-ky ako prevádzkovateľa 

autobusovej dopravy. Dodal, ţe je úplne jedno, keď to predáme SAD-ke, ktorá to môţe 

predať SIRS. Poznamenal, ţe na autobusové nástupište sme doplácali, lebo tam je 

symbolické nájomné. Všade vo svete sa to rieši tým spôsobom, ţe sa to vysporiada vo 

forme budúceho prevádzkovateľa autobusovej dopravy. Poukázal na to čo povedal  

poslanec Jozef Beleš, dodal, ţe tam nemôţe nič iné stáť, len kruhový objazd a SAD, lebo tie 

sú v  územnom pláne zablokované. Pokiaľ by sa tam stavalo niečo iné, tak to dostanú 

formou zmeny územného plánu. Poznačil, ţe cena je preto tak upravená, lebo  pôvodne  

uvaţovali o 800,- Sk, ale SAD-ka jednoducho nesúhlasila. Poukázal, ţe by to bolo stratové, 

lebo korunový prenájom je značne nevýhodný. 

  Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta  Čadca, sa vyjadril, ţe ak to kupuje niekto, kto 

vlastní SAD-ky, malo by to byť ešte korektnejšie z hľadiska vlastníckych vzťahov. Dodal, ţe 

územný plán tam nedovoľuje stavať z dôvodu kruhového objazdu vyššieho územného celku, 

ktorý potom smeruje na Turzovku, ale autobusy  pod nadjazdmi stáť môţu. Tak je to 

v územnom pláne aj vyšpecifikované. Musíme to riešiť v rámci verejného záujmu. 

Poznamenal, ţe SAD-ku potrebujeme. Podľa informácií, ktoré má, prednosta MsÚ, Ing. 

Ján Husár, rokoval o autobusovej linke do Krkošky na cintorín a na Drahošanku a taktieţ 

o zakúpení autobusu. 
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  Ing. Milan Gura,  poslanec MZ, poznamenal, ţe keď predávame SAD-ke, predajme to 

SAD-ke, nepredávajme to Developmentom. V závere dodal, aby sa tento návrh stiahol 

a ponúkli to SAD Ţilina ako jedinému vlastníkovi. 

MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, vstúpil do toho s tým, ţe nie je ţiadosť zo SAD-ky. 

Poznamenal, ţe nemôţe  predávať niekomu, kto to kúpiť nechce a nemá ţiadosť. 

Ing. Peter Glasnák podal návrh predať SAD-ke. 

 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadce, poznamenal, ţe nie je ţiadosť zo SAD-ky 

a preto nemôţu predávať niekomu, kto o to nepoţiadal.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, ţiadal stiahnuť SIRS - Development a ďalších s tým, 

ţe bude jednanie so SAD-kou. V hlasovaní jeho návrh nebol schválený. 

Jozef Beleš poslanec MZ navrhol, aby sa firme SIRS predali pozemky a našim 

podnikateľom za 1 500,- Sk - neschválené. 

 

 

Ku kúpe a predaju pozemkov SVS – inţiniering, s. r. o., Bôrická cesta 107, Ţilina. 

 Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe sa to týkalo aj jeho rodinného domu, 

so Sevakom našli riešenie a dodal, ţe projekt sa posunie asi o 15m niţšie.  

 

 

Ku kúpe a predaju pozemkov Alena Hlaváčová, bytom Čadca, Čadečka 1049. 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, navrhol 40 Sk/m
2
. Návrh schválený. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu  uznesenia č. 

73 - 81/2008 

  

 

 

 K bodu 17-18 

 Rôzne - záver 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, sa dotazoval, ţe prečo nebol dnes pozvaný náhradník 

za  poslanca Ing. Jozefa Pohančeníka, čo bolo treba urobiť, aby tu bol náhradník. Ďalej sa 

pýtal, kto organizoval koncert Zuzky Smatanovej a koľko stál. 

  Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, reagoval ako vie, ţe tu má byť náhradník. 

Pýtal sa, či má niekto rozhodnutie súdu, oznámil niekto výkon trestu. Poznamenal, ţe 

zásada oficiality existuje a mesto začalo konať. V závere dodal, ţe sa bude písomne 

doţadovať, či je stav taký ako hovorili médiá. 

 Ján Beleš, poslanec MZ, poznamenal, ţe to  bolo v TV, v novinách a bolo to aj 

deklarované. 

Mgr. Dagmar Labáková, riaditeľka MsKS Čadca, odpovedala na otázku poslanca Ing. 

Milana Guru,  ţe koncert Zuzky Smatanovej poriadalo Mestské kultúrne stredisko. Stálo to 

100 000,- Sk a poznamenala, ţe to bolo kryté kultúrnymi poukazmi. Bola to akcia, ktorá 

bola poriadaná pre ţiakov základných a stredných škôl. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, vyjadril nespokojnosť s organizovaním koncertu Zuzky 

Smatanovej. Dodal, ţe  deti neboli spokojné, mohol prísť, kto chcel, ale naše deti to 

zaplatili. Povedal, ţe poukazy sú ţiakov, a tí ich môţu pouţiť, kde chcú. Poznamenal, ţe 

koncert mal byť ohradený a malo to byť pre našich ţiakov.  

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca,  poznamenal, ţe on na koncerte bol a prispel 

8 000,- Sk. Vyjadril svoju spokojnosť s koncertom. 

  Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, konštatoval, ţe kultúrne poukazy sú úplne na niečo 

iné. Malo to byť na originálnu kultúru.  
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RNDr. Anna  Belousovová, poslankyňa MZ, poukázala, ţe v meste Čadca to bolo jedno 

podujatie, ktoré mládeţníci, ale aj starší ľudia prijali s výkrikom hurá. Na poznámku 

poslanca Ing. Milana Guru dodala, ţe zvuk sa ohraničiť nedá. Poznamenala, ţe v  dobe, 

v ktorej tieto deti ţijú, patrí  aj táto speváčka svojím ţivotným štýlom k takým, ktoré majú 

pozitívny vplyv na mladých ľudí. Túto iniciatívu hodnotila veľmi vysoko.  

Ďalej poukázala na to, akým spôsobom sa šíria informácie zo zastupiteľstva, akým 

spôsobom sú cenzurované. Dodala, ţe okolo poslanca Ing. Milana Guru zastihla troch 

novinárov ako si počas rokovania  zastupiteľstva  robil tlačovku. Opýtala sa novinárov, či 

poslanec Ing. Milan Gura je hovorca Mestského zastupiteľstva, načo dostala odpoveď od 

novinárky z verejnoprávneho rozhlasu, ţe ona si vyberá aj si vyberať bude. Napr., ţe ju si 

nevyberá preto, lebo jej vystúpenia nie sú argumentačné a je plná zlosti. V diskusii ďalej 

poznamenala, ţe sú tu aj iní poslanci. Má právo zaznieť názor, ktorý zastáva trebárs ona. 

Apelovala  na kolegov z opozície aj na  poslanca Ing. Milana Guru, aby boli kolegiálni 

a nechali, aby zazneli aj iné názory. Ďalej poukázala na to, či chcú zastaviť ţivot v Čadci. 

Nech je v Čadci to, čo bude ľuďom uţitočné. Aby sa konečne dedina Čadca začala podobať 

na mesto. Konštatovala, ţe ona sa snaţí zo svojho postu urobiť maximum. V závere dodala, 

ţe uţ nikto nie je zvedavý na to, ako  sa im podarilo získať z havarijných fondov 

prostriedky na to, aby sa opravili školy, prostriedky na výstavbu bytov, riešenie súdnych  

sporov, napr. pri Majchákovom pozemku. Veď mesto by tým získalo 35 000 000 Sk. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe on nespochybňuje koncert, ktorý tu 

bol, ale poukázal na to, keď bola primátorka RNDr. Anna Belousovová, tak takéto 

koncerty sa organizovali  zo sponzorských peňazí.  

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, apeloval na poslankyňu RNDr. Annu Belousovovú, ţe 

opozícia si ho vybrala, aby ju zastupoval, tak ju zastupuje. Vţdy sa snaţí dať novinárom 

meno, telefónne číslo, aby sa vyjadrila aj druhá strana. Vyjadril sa tieţ ku koncertu Zuzky 

Smatanovej, prečo majú naše deti platiť za hodinový koncert 100 000,- Sk, ktorý mohli mať 

len pre seba. Podľa neho to bolo zbytočné. Bolo by lepšie ponúknuť tieto peniaze našim 

súborom. 

Ing. František Prívara, poslanec MZ, poznamenal, ţe novinári veľmi dobre cítia, čo vo 

vzduchu visí. Poznamenal, ţe koalícia nehlasuje, ako im káţe svedomie. V závere dodal, 

aby sme nechali novinárov, aby tieto veci videli a zhodnotili. 

Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, podporil názor a vystúpenie poslankyne RNDr. 

Anny Belousovovej. Poznamenal, ţe on  poslancovi Ing. Milanovi Gurovi nezávidí, dodal, 

aby si novinári  zobrali názor aj z druhej strany. Konštatoval, ţe je to potom neobjektívne 

informovanie verejnosti.  

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ,  sa vyjadrila, aby si nikto nebral do úst jej 

obdobie primátorovania. Poznamenala,  ţe ona sa na rozdiel od niektorých, vrátane 

bývalých poslancov, nemá za čo hanbiť. Dodala, ţe v ťaţkom období, kedy boli v opozícii 

sa  podarilo dobudovať v okrajových častiach Čadce plyn, robilo sa na Horelici, začala sa 

výstavba bytov, opravovali sa podľa moţnosti cesty.    

Tieţ sa vyjadrila k Priemyselnému parku. Dodala, ţe mestu hrozila nútená správa a vďaka 

práci primátora, ktorého mnohí ohovárajú, to je za nami a vyriešilo sa to v prospech 

mesta. Poukázala  na dlh voči pánu Majchrákovi, ktorý sa tieţ vyriešil. Začíname 

rozvojové programy. Poznamenala, ţe nikto nechce zasahovať novinárom do ich práce, len 

novinári nemôţu ovplyvňovať  to, na čo nemajú mandát. Nemôţu zasahovať do politiky. 

Pavol Štrba, poslanec MZ, apeloval na poslanca Ing. Františka Prívaru a prehlásil, ţe 

ich klub je demokratický a kaţdý si zahlasuje čo chce, kaţdý si povie čo chce, nikomu nikto 

nič nesľubuje.  

Jozef Beleš, poslanec, MZ navrhol, aby sa u Krkošky pod cintorínom dobudovali 

chodníky.  
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Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, na základe ţiadosti občanov, poţiadal 

o spomaľovací retardér priamo v osade u Krkošky. Podľa vyjadrení od pána Latku to je 

moţné. Dodal, ţe si cení  prácu vedenia mesta, teda čo sú členmi komisie výstavby 

územného plánovania, avšak naposledy sa ho  nezúčastnil z dôvodu, pretoţe pozvánka bola 

datovaná  29. 5. na 2. 6. a  medzitým bol ešte víkend. 

 Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, reagoval tým, ţe posunie sťaţnosť na 

dopravnú komisiu.  

Ing. Peter Glasnák,  poslanec MZ, navrhol, aby sa urobil celoplošne mestský ideový 

projekt, čo všetko treba urobiť, naplniť to, vydefinovať  a potom začať na tom pracovať.  

Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, poznamenal, aby sme sa nedelili na koalíciu 

a opozíciu, ale aby sa niečo urobilo pre občanov. Taktieţ vyjadril poďakovanie všetkým, 

ktorí sa zúčastnili na školskej komisii a navýšili príspevky pre jednotlivé kluby 

a spoločenské organizácie. Navrhol, aby sa nedávalo napr. piatim po 1 000 000,- Sk, ale 

aby sa dalo viacerým po menej. Poznamenal, ţe počas nočnej hliadky bol prekvapený, čo 

sa v našom meste deje. Naša mládeţ,  je opitá, nedisciplinovaná...  

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ,  poznamenal, ţe je tretie obdobie v zastupiteľstve, 

ale také delenie na opozíciu a koalíciu nezaţil ako teraz. Dodal, ţe to začala koalícia uţ 

kreovaním orgánov tohto zastupiteľstva.  

Ing. Milan Gura,  poslanec MZ, poznamenal, ţe za kaţdého primátora, primátorky 

bolo normálne akceptované, ţe zloţenie rady bolo prijaté konsenzom. Dodal, ţe v Mestskej 

rade vytlačili ich poslancov a keď to podpísali, tak majú nárok na troch. Prečo tam je teda 

len on. Vyjadril nespokojnosť s priebehom rady. Navrhol kreovať Mestskú radu tak, ako 

má byť.   

Jozef Beleš, poslanec MZ, sa dotazoval, prečo sa nerešpektujú výsledky volieb. Dodal, 

ţe do rady sa dalo nie pomerom, aký mal byť. Do komisií, škôl do školských rád ich dali, 

ako im pasovalo. Napr. on je poslanec na Horelici a nemôţe byť v školskej rade. 

Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, poznamenal, ţe chcú zmeniť, čo sa tu robilo 

predtým, lebo to nebolo dobré, zmeniť zauţívaný systém a posunúť to do iného rozmeru. 

Jozef Beleš, poslanec MZ, poznamenal, ţe keď on dá nejaký návrh, tak jednoducho 

neprejde. Keď sa predával pozemok pred kultúrnym domom, tak  ho predávali za 800,- Sk 

a ten istý pozemok sa kupoval za 2 500,- Sk. Podľa neho toto nie je dobré gazdovanie.  

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, sa vyjadril, ţe niektoré ceny by mohli byť vyššie. Je 

pravda, ţe ţivot je o kompromisoch a my chceme nahradiť tieto veci iným spôsobom. 

Kaţdému z nás záleţí, aby sa Čadca rozvíjala a potom kritizujme, či sme to robili dobre 

alebo zle. Dodal, aby sa hodnotila situácia po dvoch alebo viacerých  rokoch. 

Poznamenal, ţe koľko peňazí sa im dostalo z iných zdrojov, nie z rozpočtu mesta. 

Ţiadal, aby sa začalo pracovať  na lokalite parkovania, lebo vie, ţe sa robí  len na Kyčerke 

a Ţarec je bokom. Ďalej uviedol, ţe pod daňovou kontrolou si predstavoval, preveriť 

fyzický stav, či podnikateľ robí to, čo má. Navrhol, aby to pracovníci toho úradu  

kontrolovali fyzicky.   

Pavol Štrba, poslanec MZ, poznamenal na to, ţe niektorí poslanci vykrikujú za koľko 

sa predáva. Dodal, ţe niekedy by cena mohla byť vyššia, ale bol tu aj v minulom volebnom 

období a vie ako sa tu hospodári. Napr. obrubník z fontány – 300 000,- Sk, oprava toaliet 

v kultúrnom dome údajne 700 000,- Sk. Vyjadril poţiadavku na zástupcu mestskej polície, 

aby viacej hájili parkovné miesta pre vozičkárov.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, ţiadal  vedenie mesta a príslušný referát, aby sa 

dostala na rokovanie rady a následne do zastupiteľstva VZN o ochrane verejného 

poriadku, rajonizácia mesta... 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca, poznamenal, ţe na rade to rozoberali a  

úlohy sa uţ rozdelili. Dodal, ţe sa  to bude riešiť v druhom polroku. 
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Poukázal, ţe  nie je dobré keď zlodej kričí, chyťte zlodeja. Pretoţe niektorí poslanci, ktorí 

si nechajú refundovať mzdu, majú väčší plat na hodinu ako primátor mesta. Poznamenal, 

ţe neexistuje nikto, kto by mohol povedať, ţe som mu nedal slovo. Jeden poslanecký klub, 

ktorý tu bol zapísaný, ho rok a pol nepozval na svoje rokovanie. Ostatné poslanecké  kluby 

ho pozvali moţno 50 krát. Poznamenal, aby sme nerobili súdy dopredu, ak je niečo 

nevyriešené, treba to vrátiť. V závere dodal, ţe je ochotný sa vrátiť ku čomukoľvek a 

k akémukoľvek problému. 

Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Ing. Jozef Vraţel, primátor 

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

 

 

 

 

Ing. Ján   H u s á r          Ing. Jozef   V r a ţ e l 

prednosta MsÚ         primátor mesta Čadca  
             

 

 

Mgr. Tomáš Urbaník                Mgr. Marián Fúrik 

I. overovateľ           II. overovateľ   
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