
 

Z á p i s n i c a

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 27. septembra 2018 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca

Z celkového  počtu  25  poslancov  sa  zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  Čadca
zúčastnilo 23 poslancov.

Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ Čadca, asistentka prednostu MsÚ Čadca, hlavný
kontrolór mesta Čadca, vedúci oddelení MsÚ Čadca, riaditeľ MsP Čadca,  riaditelia riadených
príspevkových organizácií mesta Čadca, kronikárka, zástupcovia médií. 

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

JUDr. Jozef Pajer - poslanec MZ

Mgr. Jaroslav Klus - poslanec MZ

Vladimír Malík - poslanec MZ

Ing. Rudolf Cyprich - poslanec MZ

JUDr. Peter Strapáč, PhD. - poslanec MZ

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. - poslanec MZ

JUDr. Ján Macura - poslanec MZ

Marián Kubala - poslanec MZ

Mária Badurová - poslankyňa  MZ
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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)    Zloženie sľubu poslanca do MZ v Čadci
(3)    Návrh na predsedu  finančnej komisie a sekretára finančnej komisie Mestského
         zastupiteľstva v Čadci    
(4)     Personálna zmena v obsadení orgánov spoločnosti s majetkovou účasťou mesta 
          Čadca
(5)     Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG
         V-A Slovenská republika – Česká republika na realizáciu projektu s názvom: 
         Česko-slovenský kreatívny inkubátor zameraný na realizáciu kultúrnych podujatí
         a oživenie verejného priestoru 
(6)     Informatívna správa o vykonanej  III. a IV.  zmene rozpočtu Mesta Čadca na rok
         2018
(7)    Odňatie majetku Mesta Čadca zo správy príspevkovej organizácie  Dombyt-u   
         Čadca
(8)     Informatívna správa o činnosti mestskej galérie  - Galéria Čadca za obdobie
         2013-2018
(9)    Návrh  na udelenie Čestného občianstva mesta Čadca burmistrovi mesta  Žywiec 
         Mgr. Ing. Antonimu Szlagorovi pri príležitosti 20. výročia partnerstva a vzájomnej 
         spolupráce medzi mestami Čadca a Žywiec 
(10)  Komunitný plán  sociálnych služieb Mesta Čadca na roky 2018-2022 
(11)  Správa o výsledkoch kontroly
(12)  Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností
(13)  Rôzne
(14)  Záver
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R o k o v a n i e

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

Konštatoval, že  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, takže MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať.
Privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, prizvaných a ostatných prítomných.

Za overovateľov zápisnice navrhol: PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD.a PaedDr. Jaroslava
Veličku, poslancov MZ Čadca.

Do návrhovej  komisie navrhol: MUDr. Annu Korduliakovú a JUDr. Petra Strapáča,
PhD., poslancov MZ Čadca. 

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

K bodu 1)
Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, 
návrhovej  komisie,  overovateľov,  pracovného  predsedníctva  a     určenie  zapisovateľa
zápisnice

Overovatelia: PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.
PaedDr. Jaroslav Velička

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. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca
JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ

                                               MUDr. Anna Korduliaková, poslankyňa MZ

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, ospravedlnil z rokovania MZ Bc. Martina
Vangela, Ing. Ľubomíra Vojára, PhD. a  z časti rokovania ospravedlnil Mgr. Marcela Šula. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 73/2018
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K bodu 2)
Zloženie sľubu poslanca  MZ v Čadci

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 74/2018

K bodu 3)
Návrh na predsedu  finančnej komisie a sekretára finančnej komisie Mestského
zastupiteľstva v Čadci    

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

č. 75/2018

K bodu 4)
Personálna zmena v     obsadení orgánov spoločnosti s     majetkovou účasťou mesta Čadca

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

č. 76/2018

K bodu 5)
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG    V-A 
Slovenská republika – Česká republika na realizáciu projektu s názvom:  Česko-slovenský 
kreatívny inkubátor zameraný na realizáciu kultúrnych podujatí    a oživenie verejného 
priestoru 

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

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.,  poslanec MZ, upozornil,  že Českoslovenký sa píše so
spojovníkom alebo slovensko-český. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  
č. 77/2018
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K bodu 6)
Informatívna správa o vykonanej  III. a IV.  zmene rozpočtu Mesta Čadca na rok    2018

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

č. 78/2018

K bodu 7)
Odňatie majetku Mesta Čadca zo správy príspevkovej organizácie  Dombyt-u  Čadca

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 79/2018

K bodu 8)
Informatívna správa o činnosti mestskej galérie  -Galéria Čadca za obdobie
2013-2018

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 80/2018

K bodu 9)
Návrh  na udelenie Čestného občianstva mesta Čadca burmistrovi mesta Žywiec 
Mgr. Ing. Antonimu Szlagorovi pri príležitosti 20. výročia partnerstva a vzájomnej  
spoluprace medzi mestami Čadca a Žywiec 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

č. 81/2018

K bodu 10)
Komunitný plán  sociálnych služieb Mesta Čadca na roky 2018-2022 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

č. 82/2018
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K bodu 11)
Správa o výsledkoch kontroly

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

č. 83/2018

K bodu 12)
Kúpa, predaj a     nájom nehnuteľností

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

Materiál č. 1 – Rudolf Ficek, bytom Skalité 439

JUDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  poslanec  MZ,   uviedol,  že  daný  materiál  podporí.
Poznamenal,  že v danej lokalite  sú medzi bytovkové priestory a bytovky, ktoré už fungujú.
Možno  v  minulosti  sa  urobila  chyba,   keď  sa  riešil   Euro  Apartment,  s.r.o.,  tak  mesto
nezaviazalo, že do budúcna musí vyčleniť nejaké parkovacie miesta aj tým pozemkom, ktoré
mesto v minulosti odpredávalo.  Informoval, že na MsÚ  Čadca bolo stretnutie, kde sa dané
nepodarilo vyriešiť, preto chce upozorniť, aby sa  do budúcna, keď sa vybuduje komunikácia,
parkovacie  miesta  rovnomerne  rozdelili  medzi  všetkých  vlastníkov  daných  pozemkov a aj
stavieb, ktoré tam sú, aby mal  každý zabezpečené parkovacie miesto. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že to  robia  práve preto, aby vyriešili
aj ostatné pozemky, ktoré je možné zastavať.

Materiál č. 2 – pozemky pod garážami na ulici Športovcov
JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ,  uviedol, že niektorí vlastníci pozemkov pod

garážami si ich odkúpili od  spoločnosti Sevak, a. s,  niektorí si pozemky  zatiaľ neodkúpili a
majú žiadosť na MsÚ Čadca.  Ako vyplynulo aj z diskusie na MR, je toho názoru, že cena 7,89
€/m² by nebola spravodlivá vo vzťahu k tým, čo si pozemky odkupovali od spoločnosti Sevak, a.
s.,  preto bol daný návrh, aby táto cena bola stanovená kompromisne na sumu 15 €/m², ktorá
by korešpondovala s ponukou a dopytom obdobných pozemkov, ktoré sa v Čadci predávajú.
S prihliadnutím na skutočnosť, že dané garáže sú tam už mnoho rokov, ľudia  si  v určitom čase
s nejakým súhlasom tieto garáže vybudovali, preto si dovolil predložiť pozmeňujúci návrh -  v
bode:  Kúpa predaj a nájom nehnuteľností,  materiál  č.  2- pozemky pod garážami na ulici
Športovcov, čo do ceny za 1m ² /pozemku zo sumy 7,89 €/m² na sumu 15 € /m ²
 /poslancami MZ odsúhlasené/.

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, uviedol, že znalecké posudky sú neadekvátne. Robia
to znalci, ktorí nepoznajú danú problematiku.  Poznamenal, že keď si pozrieme ďalší materiál,
tak pri studničke, pri škole predávame nejaký  materiál  za 29,73 €/m². Ide o nepomer medzi
pozemkom, ktorý sa nachádza pod garážou a zabudnutý materiál   pri  studničke,   ktorý sa
rozdelil.  Zároveň upozornil  na ďalší  materiál,  ktorý hovorí  o cene vyčíslenej   znalcom  za
20,51 €/m². Uviedol, že si veľmi dobré pamätá ako predali pozemok v Rieke pri vleku pánovi
Skotnickému, kde mal prístup do dvora za 27 €/m². Ide skutočne o nepomer. Nevie, ako sa
potom správame ku ostatným občanom. 

Ing. Milan Gura primátor mesta Čadca, uviedol, že niekedy musia brať do úvahy aj
normálny  ľudský  rozmer,  keď  niekto  kupoval  za  33  €/m²  a  my  sme  kúpili  za  7,89  €/m²  .
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Poznamenal, že to chcú dať do  právneho stavu. Je to jediný cieľ, prečo tento materiál dávali
do MZ. 

Materiál č. 3 – Ladislav Poláček a Anna,  Chalupkova  158/20, Čadca
Ľudovít Sventek a Ľudmila, Rázusova 2133, Čadca

Ing.  Rudolf  Cyprich,  poslanec  MZ,  upozornil,  že  niektorí  obyvatelia  Čadce   si  už
pozemky odkúpili.  Odkupovali ich  za vyššiu cenu, on sám odkupoval za pôsobenia bývalej
primátorky p.  RNDr. Belousovovej. Kupovali za vyššiu cenu ako dnes predávame pozemky pod
garážami.  Občania  boli  voči  mestu  seriózni,  vysporiadali  si  svoje  vzťahy,  títo  sa  na  to
,,vyflákli“, 10 rokov neplatili a my im predávame za minimálne ceny. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že to neboli ,, lajdáci“ a neboli to ani
neplatiči. Títo obyvatelia   poctivo platili spoločnosti  Sevak, a.s.,  ktorý  mal pozemky v správe
alebo v majetku. Nenazval by obyvateľov mesta Čadce ,,lajdákmi“. 

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ,  uviedol, že mesto nemalo majetok v správe,
takže občania mu nemajú prečo platiť za garáže. 
Ďalej poznamenal, že práve to  bolo úžasne, že sa podarila kúpa od spoločnosti  Sevak a.s. a
vrátenie majetku, keď sa v minulosti kupoval majetok za omnoho   vyššie   peniaze   a nakoniec
sa kúpil za 7,89 € /m², kde sa hlavne vďaka vedeniu mesta ušetrili veľké finančné prostriedky.
Poukázal, že sa  jedná o zaplavované územie. Nemôžeme hovoriť, že  v zaplavovanom území,
obyvateľom  to,  čo  sme  my  nadobudli,  predávame  za  vyššiu  sumu  tak,  aby  sme  nejakým
spôsobom  vykompenzovali  výdavky,  ktoré  dali   obyvatelia,  ktorí  si  pozemky  kupovali  od
spoločnosti Sevak,  a.s. Je toho názoru, že návrh bol férový. Každá lokalita je osobitná a v
konečnom dôsledku znalecký posudok je len orientačný. Je na poslancoch MZ, aby zhodnotili,
akú hodnotu má  pre mesto  ten ktorý pozemok. 

Materiál č. 4 – Miroslav Bobčík a Ľubica, Hurbanova 757/22, Čadca
Vladimír Malík, poslanec MZ, požiadal o podporu daného materiálu. Jedná sa o mladú 

rodinu, ktorá si kúpila dom v takom stave, v akom je aj s oplotením. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia
č. 84-88/2018

K bodu 13)
Rôzne 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, poďakoval všetkým za spoluprácu. Poďakoval  sa aj
Ing. Františkovi Ščurymu, že s  ním 8 rokov  pracoval v komisii výstavby, územného plánovania
a investičných činností.   Už v  akom zložení  sa  stretnú,  to  určí  volič,  ale  určite  sa  mu tu
spolupracovalo dobre,  či  už na tej  alebo onej  strane.  Je toho názoru,  že  tu  neboli  žiadne
osobné invektívy. Všetkým sa ešte raz  poďakoval za to,  že celkom dobre zvládli štyri roky a  aj
do budúcna by bolo vhodné,  to založiť na tom, aby  neboli žiadne osobné ataky, aby sa robilo,
hlavne v prospech obyvateľov nášho mesta. 

Marián  Kubala,  poslanec  MZ,   sa  poďakoval  za  peknú  MŠ  na  Horelici,  zároveň
požiadal o vybudovanie prístrešku nad schodmi, pretože v zime budú schody nebezpečné. 
Uviedol, že ešte pred letom žiadal pri OSP na priechode pre chodcov o úpravu diery – zasypať
ju. Poznamenal, že to riešili s Ing. Františkom  Ščurym. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,  sa poďakoval za pochvalu a tiež sa  všetkým 
poďakoval,  že sa podarilo zrekonštruovať MŠ na Horelici, a tým dať signál, že to na Horelici 
so školou myslia vážne a budú ju i naďalej podporovať a rozvíjať. 
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Uviedol, že prístrešok je potrebný, je si toho plne vedomý. Budú to riešiť tak, aby schody v zime
nezamŕzali. 

Mária  Badurová,  poslankyňa MZ,   sa  poďakovala  v  mene  občanov,  ktorí  chodia  z
kostola smerom ku bloku č. 9, že sa tam konečne buduje zábradlie. V spolupráci s poslancom
Vladimírom Malíkom o to žiadali dva roky, tak je rada, že to majú. Ďalej uviedla, že sa jej
pýtajú susedia z Cahlúpkovej ulice, ako sa bude využívať nové parkovisko. Či sa budú miesta
odpredávať alebo to bude nejaký čas stáť a nebudú sa miesta platiť. Uviedla, že im nevie na to
odpovedať. 

Ing.  Milan Gura, primátor mesta Čadca,  poznamenal,  že jeho rozhodnutie  je,  že  to
nebude platené parkovisko. Uviedol, že vytipovali mnoho miest, aj samotní obyvatelia vidia,
aké parkoviská sa tam dajú  ešte vytvoriť. Dodal, že  na budúci rok a počas dlhšieho obdobia
sa tam dá vytvoriť  ešte cca  300-400 parkovacích miest. Sú tam ešte  lokality, ktoré je možné
zastavať na parkovanie. 

Mária Badurová, poslankyňa MZ, uviedla, že oproti  bloku č. 9 sa robila nová cesta.
Občania sa  dotazujú,  či sa tam tiež nevybuduje nejaké  nové parkovisko. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poznamenal, že parkovisko sa vybuduje, ale
nie tento rok. Je to jedna z lokalít, kde sa môže zmestiť 50-60 áut. 

JUDr.  Ján  Macura,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  jeho  predrečník  Marián  Kubala  už
niektoré  požiadavky   tlmočil.  V  tomto  období,  kedy  sa  akútne  a  aktuálne  vyspravujú
komunikácie,   boli  pozrieť  aj  časť  Horelice.  Zostala  dlhšie  obdobie  nevysporiadaná,
nedorobená  časť   chodníka pod cintorínom.  Dotazoval  sa,  či  by nebolo možné,  túto  časť
dorobiť a tiež  niektoré ďalšie časti komunikácie, ktoré si pozreli s vedúcim.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že chodník okolo cintorína je veľmi
dôležitý. Informoval, že momentálne sú v prvej a druhej etape. Tretiu etapu projektujú. Je toho
názoru,  že  behom  týždňa  to  už  bude  vyprojektované.  Uviedol,  že  prvá  etapa  ide  od  tzv.
obchodného reťazca na Kýčerke – Lidl až po Kysucké múzeum, kde končí prvá etapa takzvanej
cyklodopravy. Druhá etapa smeruje  od Kysuckého múzea okolo Ronexu po podchod až po
umyvárku  na  Horelici.   Tretia  etapa  je  od  umyvárky  až  po  Oščadnicu.  Je  veľká
pravdepodobnosť, že prvá a druhá bude schválená už tento rok. Tretia etapa bude vyhlásená
tento rok, aby sa  tak  využili  eurofondy a  odbremenil rozpočet Mesta Čadca. Vybudovali by
sa tak chodníky od Lidla až pod Oščadnicu, kde sa bude napájať na cyklotrasu Oščadnica.
Potom by sa spojilo okolo železnice Krásno nad Kysucou  a Stará Bystrica. Je mu ľúto dať na
vybudovanie chodníka cca 100 tisíc  €, keď ho môžu mať vybudovaný, v rámci eurofondov.
Uviedol,  že  tretia  etapa  sa  dosť  problematicky   projektuje,  z   toho  dôvodu,  že  sú  vážne
rokovania so  SSC /slovenská správa ciest/ na rozšírenie chodníka na Horelici a zásahu do
cesty. Opäť zopakoval, že  prvá a druhá etapa je už podaná, tretiu etapu chcú podať ešte tento
rok. Je toho názoru, že je veľká šanca, aby dostavali nielen prvú, ale aj druhú a tretiu etapu.
Uviedol,  že  Česi  a  Poliaci  nemusia  dokazovať  vlastnícke  práva  na  cesty,  stačí,  že  majú
užívanie, preto to tam  beží tak rýchlo a  dokážu stavať. My musíme byť vlastníkom, a až vtedy
nám europrojekt  môže  prejsť.  V  závere  poznamenal,  že  pokiaľ  to  nebude,   tak  pustia  do
rozpočtu z vlastných zdrojov peniaze na  opravu chodníka celej Horelice. 

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, sa dotazoval, ohľadne varenia obedov pre žiakov na
ZŠ  J.  A.  Komesnkého,  keďže  vieme,  že  od  1.1.2019  sa  majú   stravovať  všetci  žiaci.  Keď
navrhoval  v  minulosti  dokončenie vývarovne na ZŠ J. A.  Komenského,  tak teraz sa to zdá
absolútne aktuálne, pretože nárast bude minimálne  o 40 %, ak nie viac.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že sa na to  intenzívne pripravujú.
Do budúceho rozpočtu bude návrh aj na zriadenie vývarovne  na ZŠ, ul. M. R. Štefánika tak,
aby  odbremenili  ZŠ,  ul.   Rázusova  a  ZŠ J.  A.  Komenského.  Uviedol,  že  už  rekonštruovali
jedáleň pre malých škôlkárov na  ZŠ s MŠ, Podzávoz. Vyzval PaedDr. Jána Poláka, aby aj on
potvrdil, že na tom intenzívne pracujú. Ďalej uviedol, že bol svedkom toho, keď bolo 250-300
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žiakov a na obedy chodilo 70 žiakov. Verí tomu, že teraz, ak  bude  stravovanie zadarmo, sa
počet žiakov zvýši a vtedy bude aj mesto na tieto veci  doplácať menej. Poukázal na  problém,
ohľadne doplácania na minimálne mzdy. 

K bodu 14)
Záver

Nakoľko  bol  program rokovania  MZ  Čadca vyčerpaný,  Ing.  Milan  Gura,  primátor
mesta Čadca, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie MZ vyhlásil za ukončené.

 
               Ing. Jaroslav  H a c e k         Ing. Milan   G u r a
                prednosta MsÚ Čadca                   primátor mesta Čadca

          PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.                              PaedDr. Jaroslav Velička
               I. overovateľ                           II. overovateľ

Zapísala:  PhDr. Jana Serafínová
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