
 1 

Z á p i s n i c a 

 

z  8.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 29. októbra 2015 o 8.30. hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 24 poslancov. 

 

 

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

MsÚ Čadca,  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 

Mgr. Miroslava Mináriková    - poslankyňa MZ 

JUDr. Ján Macura    - poslanec MZ 

JUDr. Peter Strapáč, PhD.    - poslanec MZ 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

František Kučák    - poslanec MZ 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.   - poslanec MZ 

Marián Kubala    - poslanec MZ 

Ing.  arch.  Alexander Koban  - zodpovedný za zhotovenie plánovaného    

                         projektu výstavby firmy TI - Hanil 

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

Ing. Peter Lariš    - riaditeľ MPS Čadca 

Mgr. Peter Šimulák    - zamestnanec 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)  Memorandum o porozumení medzi 5 PROJECT s. r. o. a Mestom Čadca 

   (  3)  Zverenie majetku mesta do správy rozpočtovej organizácii Mesta Čadca        

  (  4)  Vyhodnotenie zimnej údrţby 2014/2015 a mestský operačný plán zimnej 

          údrţby pre zimné obdobie 2015/2016 

  (  5)  Návrh na doplnenie redakčnej rady mestských novín Čadčan 

  (  6)  Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Čadca talianskemu dirigentovi 

          Enricovi Volpemu 

  (  7)  Správa o výsledkoch kontroly 

  (  8) Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností   

  ( 9)  Rôzne 

 (10)  Záver 
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R o k o v a n i e 

 

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

primátor mesta Čadca. 

Konštatoval, ţe  zasadnutie MZ Čadca bolo zvolané na základe § 13 ods. 4 písm. a) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z celkového počtu 25 poslancov MZ Čadca 

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

 Na zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých poslancov MZ Čadca, prizvaných 

a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol: Vladimíra Malíka a Mgr. Martina Klímeka, 

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: Vladimír Malík 

         Mgr. Martin Klímek 

 

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   

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, stiahol z programu rokovania bod č. 4 

Úprava Rokovacieho poriadku MZ v Čadci a bod č. 5 Úprava Zásad odmeňovania poslancov 

MZ Mesta Čadca a zároveň navrhol zaradiť do programu rokovania ako bod č. 2: 

Memorandum o porozumení medzi 5 PROJEKT s. r. o. a Mestom Čadca /Hlasovanie: Za: 23, 

Proti: 0, Zdrţal sa: 0/. 

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

87/2015 

 

 

K bodu 2) 

Memorandum o porozumení medzi 5 PROJECT s. r. o. a Mestom Čadca 

 

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

 

Mgr. Marcel Šulo oceňuje snahu, oceňuje obrovský krok vo vzťahu k zvýšeniu 

a udrţaniu zamestnanosti, ktoré urobilo vedenie mesta a aj, keď sa o tomto projekte šepká uţ 

dlhšie, je veľmi rád, ţe to tu je predloţené. Povedal, ţe  to treba určite podporovať. Keďţe 

materiál bol zaradený aţ v deň MZ a nenašiel tam všetko, má niekoľko drobných dotazov. 

Firma podľa OR vznikla v júli tohto roku s minimálnym ZI a nevie či táto firma bude 

skutočným investorom a aké má táto firma skúsenosti z minulosti, lebo sa vyjadrila, ţe stavia 

areály. Pýtal sa, či je toto nejaká nová firma zaloţená na tento projekt a opýtal sa, či táto 

firma bude čerpať úverové zdroje pre partnerov mesta so ZI len 5000 EUR. Ďalej hovoril, ţe 

MZ schvaľovalo v minulom období, cenu za m
2
 na úrovni 15 EUR a to znamená, ţe by malo 

mať príjem okolo 900 000 EUR a 150 000 EUR sa mesto zaviazalo, ţe by sa vrátili naspäť do 

projektu.  

 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, doplnil, ţe Memorandum o porozumení je 

určitá deklarácia záujmov mesta a firmy a prejavom dobrej vôle vstúpi firma TI – HANIL do 
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tohto regiónu. Všetky ostatné veci ako sú kúpno-predajné zmluvy budú prerokované o jasnom 

rozhodnutí firmy vstúpiť do nášho areálu. Tto ostatné bude nasledovať, aţ keď budú 

schválené kúpno-predajné zmluvy a všetky ostatné veci. Hovorí, ţe toto Memorandum je len 

prejav vôle, ţe mesto má záujem o to, ţe urobia všetko pre to aby firma vstúpila do tohto 

priestoru. 

  

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, ďakuje za doplnenie pánovi primátorovi a má ešte 

ďalšie dve otázky na oddelenie výstavby. Mesto sa zaväzuje vydať kolaudačné rozhodnutie do 

30 dní odo dňa podania ţiadosti, všetci dobre vedia, ţe kolaudačné konanie nezávisí len od 

vôle Stavebného úradu, ale sú tam ďalšie dotknuté orgány  a  v tomto prípade ich bude určite 

veľa. Nevie, či dokáţe stavebné oddelenie vydať kolaudačné rozhodnutie  do 30 dní pri tak 

rozsiahlej a veľkej stavbe ako je táto, a hovorí, ţe na Podzávoze je dosť problémová, kľukatá, 

úzka cesta  a kamiónová doprava je tam dosť obtiaţna a zloţitá a tieţ vie, ţe ľudia neboli 

naklonení tomu, aby tam chodilo po tej ceste mnoţstvo kamiónov a mesto sa tu zaväzuje, ţe im 

umoţní po celú dobu výstavby moţnosť chodiť po tejto ceste, či teda sa bude aj s tými ľuďmi 

rokovať aby vyšli v ústrety aj mestu pri takej veľkej investícií, aby sa nestalo, ţe to tam niekto 

zahradí a sami si zmaríme takúto veľkú investíciu pre mesto.  

 

Ing. Milan Gura, povedal, ţe sa všetko prerokovalo a ţe včera a predvčerom sa 

rokovalo s NDS za účasti firmy a ţe keď si prezrú projekt o výstavbe diaľnice D3 - a tá by sa 

mala začať stavať na jar 2016 a začne sa s veľkou pravdepodobnosťou,  hraničiacou s istotou 

zo svrčinovskej strany, kvôli mostu, lebo sa mestu podarilo alokovať 12 000 000 EUR na 

výstavbu mostu Horelica, tak sa začína stavať od Svrčinovca a je tam ešte jedna komunikácia, 

ktorá slúţi NDS po vrchu svrčinovskej strany. Keďţe sa čaká na výstavbu D3, na rade je NDS. 

Firmy tam fungujú, funguje tam firma Gnotec Ferrex, firma Kos. Na otázky týkajúce sa 

kolaudácie odpovedá, ţe mesto môţe vydať kolaudačné rozhodnutie do 30 dní vtedy, keď sa 

splnia všetky zákonné podmienky pre kolaudačné rozhodnutie. Pokiaľ sa splnia všetky 

zákonné podmienky, tak sa vydá kolaudačné rozhodnutie do 30 dní, čo je normálna vec.  

 

Ing. arch. Alexander Koban, zodpovedný za zhotovenie plánovaného projektu výstavby 

firmy TI-Hanil, dodal, ţe komunikácia, čo tam je, je úzka, ţe to nie je problém len  tých ľudí, 

ale je to všeobecný problém a bude to problém aj TI-Hanilu. Je to jeden z bodov, na ktorom 

sa tieţ láme nejaký výsledok, lebo sa zásobuje so 16,5 metrovými kamiónmi, nebude ich tam 

veľa, lebo oni robia palivové rozvody pre Hyundai a pre Kiu, ľudovo povedané, vozia vzduch, 

ale v princípe sú to veľké objemy a s tým má problém aj budúci investor, prenajímateľ firma 

TI-Hanil Slovakia, ktorá nie je s tým ešte zmierená, ţe budú kľučkovať 2,3 roky. Teraz beţí 

súťaţ na D3 a je od NDS prísľub, ţe do 3 rokov by to malo byť, ale to nevie zaručiť nikto. Je 

to otázka 2, 3 rokov provizória v tejto lokalite. Hovorí, ţe to vedia oni, vie to mesto a vie to aj 

TI-Hanil Slovakia a, ţe toto je práve ten bod, ktorý je tieţ kolízny v rámci rozhodnutia, ţe či 

áno alebo nie. Lebo privádzač, ktorý bude NDS robiť vyţaduje určitú časovú náročnosť. Toto 

je jeden z bodov, okrem napojenia na inţinierske siete a dočasných záberov pôdy, je viacej 

bodov, ktoré sú kolízne, v rámci nejakej čistoty tohto projektu a v rámci definitívneho 

rozhodnutia v Poľsku, ktoré bude u ich šéfa pre východnú Európu, ţe či vstúpi do Čadce. 

Dodáva, ţe teraz sa to ovplyvniť nedá a, ţe všetko záleţí od rýchlosti výstavby NDS, ak pôjde 

podľa plánu výstavba NDS D3 s privádzačmi, tak 2 roky pre takúto fabriku nie je problém. 

Len ak sa to natiahne na 5, 6 rokov, to uţ problém bude.  

 

Mgr. Marcel Šulo, ďakuje za vysvetlenie a nechce, aby to zle vyznelo, on s tým súhlasí 

a je veľmi rád, ţe to tu bude, len poznamenal, ţe je tam napísané Memorandum, ţe mesto 

garantuje, ţe by boli všetci určite veľmi neradi, keďţe mesto sa k tomu zaviazalo, ţe by tá 
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investícia padla po roku na nejakej takej veci, lebo je v tom formulácia, ţe mesto garantuje 

a pokiaľ tam je ľudský faktor, máme tam tých ľudí, ktorí tam bývajú, mal potrebu spýtať sa, či 

je táto otázka vyriešená.  

 

Ing. František Ščury, povedal, ţe všetko, čo bolo povedané platí, aj z úst pána 

primátora aj z úst pána Ing. arch. Kobana, len by podčiarkol jednu vec, ţe ten kontakt 

s obytnou zónou je naozaj veľmi závaţný a veľmi významný aj pri rozhodovaní sa TI- Hanilu 

ako ste počuli, ale keď mesto rokovalo s NDS a  odpredávalo im časť pozemkov pre výstavbu 

diaľnice a časť im prenajímali, tak určite vedome robili strategické rozhodnutie tým, ţe im 

umoţnili postaviť v priemyselnom parku stavebný dvor. Aby tam ten zhotoviteľ prišiel do 

stavebného dvora s ťaţkými mechanizmami a pohyboval sa po stavenisku, potrebuje lepší 

prístup ako je ten súčasný, takţe bude to tlak na investora, aby ako jeden z prvých objektov 

dobudoval privádzač do tohto územia. Včera rokovali s NDS, ţe mesto môţe robiť kolaudáciu 

jednotlivých objektov, nemusí čakať na dostavbu celej stavby, takţe akonáhle sa podarí 

dobudovať privádzač do priemyselného parku, môţe ho skolaudovať a môţeme mať funkčné 

napojenie pre investorov, ktorí budú vstupovať do priemyselného parku.  

 

František Kučák, poslanec MZ, sa vyjadril, ţe niet pochýb, ţe všetci sa tešia tomu, ţe 

sa niečo takéto rieši a ţe nastáva pohyb, ale tieţ všetci dobre vedia, ţe hrozil odchod TI-

Hanilu. Chcel sa opýtať, ţe či sa rieši nejaká kapacita pracovných miest, vie, ţe skôr ide teraz 

o stavbu, ale pýta sa, ţe v akých číslach sú tie predpoklady zvýšenia zamestnanosti pri tomto 

projekte. Lebo na jednej strane je tu hrozba, ţe sa stratia nejaké miesta, čo teraz fungujú a na 

druhej strane môţe dôjsť k nejakému ďalšiemu zvýšeniu, je to vec, ktorá verejnosť určite 

zaujíma, takţe by to rád v tejto chvíli prebral.  

 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, odpovedal na otázku pána Kučáka, ţe je to 

veľmi ťaţké, ale to zvýšenie pracovných miest je v podstate o 100%, len mechanickými 

číslami. Z dlhodobého hľadiska, je to navýšenie na 500 + 200 pracovných miest, ale je to 

naviazané na iné faktory, hovorí, ţe ani mesto nevie aká výroba bude pre Kiu a pre Hyundai, 

ale plánuje sa a to okamţite, hovorí, ţe pán Ing. arch. Koban to tu jasne povedal, ţe budúci 

rok musia začať vyrábať v podstate o 100% viac, keď teraz je tam okolo 240, 250 ľudí, chcú 

ísť na 500 + 200, to znamená, ţe aţ 700 pracovných miest. Hovorí, ţe sa samozrejme nechce 

radovať a nechce ani plakať, lebo sú to dlhodobé a ťaţké rokovania, ale ešte sa nerozhodlo, je 

tu v hre aj Krásno nad Kysucou, aj Bielsko Biala, aj Čadca. To, ţe sa  mestu podarilo po tých 

rokovaniach dať tú métu aj pre Čadcu je veľmi významné a pokročilo veľmi ďaleko a ako 

spomínal aj pán Ing. arch. Koban a pán Ing. Ščury, sú prerokované všetky veci, ktoré by 

mohli ovplyvniť a urýchliť výstavbu, lebo to je v podstate teraz výhoda mesta a sú niektoré 

veci, ktoré tu môţu odznieť, ale on si počká na rozhodnutie TI- Hanilu v piatok, prípadne 

budúci týţdeň. Hovorí, ţe robia všetko preto, aby sa rozhodlo v prospech Mestu Čadca alebo 

pre región Kysúc, lebo aj to je veľmi dôleţité, lebo táto firma TI-Hanil môţe odísť aj úplne 

niekde inde. 

 

Ing. arch. Alexander Koban, vysvetľuje, ţe  čo vidia tú zelenú plochu vzadu, to je 

všetko rezerva. Hovorí, ţe idú do roku 2016, majú noty, ţe musia postaviť halu o výmere 

10 000 m
2
, to spĺňa výrobné a skladové kapacity toho času, plus dvojpodlaţný 

administratívno - prevádzkový objekt vpredu, čiţe idú splniť ich poţiadavky ktoré sú 

s miernym navýšením do 500 ľudí a ten rozvoj, ktorý tam je ďalej, nie je garantovaný TI- 

Hanilom, ale vývojom firmy Kia a Hyundai celosvetovo a najmä, keď sa rozprávali so 

zástupcami ako nadnárodnej spoločnosti TI- Hanil a Automotive, tak majú ročný nárast 

výroby aj súbdodávatelia 20%, čiţe z hľadiska 5 rokov je to 100%. Dodal, ţe to nikto nevie 
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garantovať, ale v tomto prípade to môţe byť nie 200 ľudí, ale  môţe to byť aj 500 ľudí, ale to 

uţ oni nevedia a preto je tam tá rezerva, kde oni idú urobiť miesto pre zhruba 4 aţ 5000 m
2
 na 

rozvoj výrobných kapacít. Samozrejme je to o ďalších rokovaniach, ale toto je jedna 

z poţiadaviek a preto hľadajú územie také, kde tá rezerva je. Konštatuje, ţe nemôţu ísť do 

územia, kde tá rezerva nie je. Z hľadiska 5 rokov idú do zväčšenia výrobnej haly cca o 4 aţ 

5 000 m
2
 čiţe na 15 000 m

2
 a tým pádom moţno 200, 300, moţno 400 ľudí, to sa teraz nevie 

posúdiť, ale poţiadavka TI-Hanilu je taká, ţe z hľadiska toho ako sa vyvíja nadnárodná 

spoločnosť Automotive vo vzťahu ako súbdodávateľ a ako veľmi významný súbdodávateľ 

firmy Kia a Hyundai.  

 

František Kučák, dodal, ţe mu je jasné, ţe tie čísla o zamestnanosti sa nedajú presne 

určiť. Chcel počuť tú informáciu aspoň v takýchto odhadoch a určite on ako poslanec MZ 

podporuje to,  aby aj firma Ti –Hanil a aj ostatní moţní zamestnávatelia videli, ţe mesto má 

záujem robiť kroky, aby sa to naozaj v takýchto relatívne krátkych lehotách podarilo. Bude 

rád, keby dostali ako poslanci MZ informácie ďalej o spätých firmách s projektom a povedal, 

ţe je faktom, ţe kolega do toho trochu „zašprtol“, ţe v tomto Memorande je firma, ktorá 

moţno nemôţe sama o sebe garantovať tie skúsenosti, o ktorých hovorí, ţe tým vôbec nechce 

hovoriť o tom, ţe ten projekt  nie je správne nastavený, len to, ţe tie bliţšie informácie by sa 

im ako poslancom nejakým spôsobom hodili. Hovorí aj za seba, ţe musia dávať 3- krát „áno“ 

a ten jasný signál, ţe chcú, aby to bolo a, ţe nechcú tomu robiť prekáţky.  

 

JUDr. Jozef Pajer, sa vyjadril, ţe určite všetci poslanci MZ, čo tu sedia, a aj ľudia 

okolo sú radi, ţe firma TI-Hanil má záujem ostať v našom regióne, ale chcel by sa pána Ing. 

arch. Kobana opýtať, ţe či ich firma 5 Projekt rokuje aj s Krásnom nad Kysucou, lebo vie, ţe 

rokovania s Krásnom sú veľmi intenzívne a mesto Krásno sa veľmi bije o túto investíciu.  

 

Ing. Milan Gura, odpovedal, ţe oni rokujú aj s Krásnom a aj s Bielsko Biala, rokujú 

všetci  pre to, aby táto firma ostala na Kysuciach, v tomto regióne. Toto je len Memorandum, 

ktoré vyhlasuje našu dobrú vôľu a nezaväzuje nás k ničomu. On sám nevie, či aj pán Ing. 

arch. Koban je oprávnený hovoriť o týchto veciach,  myslí si, ţe vôbec nie. Oni deklarujú po 

roku a ôsmich mesiacoch tvrdej roboty, ţe majú  záujem a vytvárajú podmienky pre to, nie len 

s touto firmou, ale s TI-Hanilom, s NDS, s plynárňami, so Sevakom deklarujú, ţe toto územie 

je vhodné, je pripravené a ţe majú záujem. A na otázku pána JUDr. Pajera môţe odpovedať, 

áno, všetci sú v hre. Myslí si, ţe pán Ing. arch. Koban nie je momentálne kompetentný na to 

odpovedať a ako uţ povedal v úvode - rozhodne sa zajtra s veľkou pravdepodobnosťou 

a poprosil, keby určité otázky kládli trošku inak, pretoţe všetko je citlivé a aby sa nič 

nepokazilo. Povedal, ţe sa potom vrátia, keď bude rozhodnuté k úplným detailom kúpy, 

predaja, napojenia na inţinierske siete, ţe tam uţ to bude oveľa tvrdšie ako tieto jednania.  

 

JUDr. Jozef Pajer, hovorí, ţe Memorandum je v poriadku a ţe tam vidí veľa záväzkov 

mesta, len mu tam chýba záväzok aj firmy a myslí si, ţe mesto by sa mohlo na tom podieľať. 

Ak tento projekt vyjde, budú veľmi radi. Určite by navrhol po dobu výstavby zrekonštruovať 

v plnom profile s odstavnými plochami cestu od mosta u Krasňana aţ k priemyselnému parku. 

Ak začne výstavba a kým sa urobí privádzač, tak určite by tá cesta chcela rekonštrukciu 

z dôvodu veľkej prevádzky kamiónovej prepravy. Určite by navrhoval i s prispením mesta túto 

cestu zrekonštruovať, aby sa predišlo sťaţnosti občanov, lebo aj tak budú zaťaţení, kým sa 

vybuduje privádzač v rámci veľkého obchvatu mesta Čadca, takţe určite on ako poslanec 

navrhne, aby táto cesta bola zrekonštruovaná v plnom profile s odstavnými plochami, aby sa 

kamióny mohli obchádzať.  
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Ing. Milan Gura, sa vyjadril, ţe môţe na otázku pána JUDr. Jozefa Pajera odpovedať, 

aj keď to nie je predmetom rokovania. Povedal, ţe toto sa uţ rokuje s firmou Gnotec Ferrex 

a aj s firmami, ktoré tam sídlia. Je ich povinnosťou, aby túto cestu urobili. Toto nie je dnešný 

bod rokovania ale pán Ing. Ščury mu vysvetlí ako sa bude cesta robiť a kto sa zaväzuje.  

 

Ing. František Šcury, vysvetlil, ţe prístupová cesta do priemyselného parku je 

súčasťou objektovej stavby diaľnice D3 Čadca – Bukov – Svrčinovec. Súvislosti s osadením 

mostného objektu, ktorý preklenie celé územie Podzávozu, je potrebné posúvať tok Čierňanky 

a tým posúvať aj celú miestnu komunikáciu mimo zastavaného územia uţ u Krasňana v tejto 

mestskej časti. Tam bude vybudovaná úplne nová cesta v novej trase. Povedal, ţe práve 

rokujú s NDS aby potom mohli inţinierske siete koordinovane klásť počas výstavby diaľnice 

do novej vytrasovanej komunikácie, ešte pred poloţením asfaltu, aby sa nerozkopávala 

a nerozbíjala nová cesta. Ďalej povedal, ţe postupujú koordinovane krok za krokom 

s výstavbou diaľnice tak aby sa veci postavili tak, ako chcú, a aby sa čo najmenej  

znepríjemnil ţivot ľuďom tejto dotknutej časti.  

 

Mgr. Michal Duraj, sa  vyjadril, ţe dáva zelenú tomuto projektu. Potom, čo sa 

dozvedel informácie, po tom, ako sa prihlásil, by svoje otázky presunul na vhodnejší čas. 

Pokiaľ nie je ešte rozhodnuté, svoje otázky poloţí neskôr. 

 

Ing. Milan Gura, dodal, ţe sa vyčerpala celá diskusia, myslí si, ţe sa všetci pýtali 

oprávnene na niektoré veci. Je pravdou, ţe zámerom je, aby sa nielen Čadca, ale aj Kysuce 

rozvíjali. Toto je aj jedna z vecí, ktoré by mohli k tomu pomôcť a on sám uţ nemá k tomu čo 

povedať. Budeme trpezlivo čakať, budeme rokovať a urobíme všetko preto, aby bol tento 

projekt realizovaný v Priemyselnom parku v Čadci. Je samozrejmé, ţe vedenie má pripravené 

aj záloţné veci, aby sa mohlo konečne vstúpiť do priemyselného parku, o ktorom sa hovorí 

,a myslí si, ţe nikto nemôţe byť ani proti. Všetci sa môţu z toho len tešiť a očakávať kladné 

rozhodnutie. Chcel by poďakovať pánovi Ing. arch. Kobanovi, ţe prišiel tento projekt 

v krátkosti predstaviť, a pokiaľ rozhodnutie o investovaní TI-Hanil bude kladné, je 

samozrejmé, ţe sa budú dlho baviť a odpovedať, na všetky otázky, trpezlivo budú dôvodiť, tak 

aby sa dosiahol tento cieľ. Poţiadal poslancov a poslankyne, ktorí majú pred sebou návrh na 

uznesenie, aby  hlasovali a odporúča toto Memorandum v znení ako bolo predloţené vziať na 

vedomie.  

 

    Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

88/2015 

 

 

 

K bodu 3) 

Zverenie majetku mesta do správy rozpočtovej organizácii Mesta Čadca     
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

89/2015 

 

 

 

K bodu 4) 

Vyhodnotenie zimnej údrţby 2014/2015 a mestský operačný plán zimnej údrţby pre zimné 

obdobie 2015/2016 
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Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 

 

Vladimír Malík, poslanec MZ, sa chcel poďakovať vedeniu MPS, nikdy nebol problém 

a ak potreboval vybaviť nejaký podnet od občana, zareagovalo sa promptne a rýchlo. Opýtal 

sa, či sa neuvaţuje do budúcna ako to je v iných mestách, aby sa pešia zóna - Palárikova 

ulica vôbec neposypávala, ale aby sa sneh odpratával. Lebo dosť sa na to ľudia sťaţujú, keď  

ten sneh zlezie a potom  je dva týţdne mokrá pešia zóna bez snehu, kde je len posyp. Opýtal 

sa, ţe po zimnej údrţbe, či by sa nemohol postupne začať odpratávať posypový materiál na 

najväčších sídliskách ako je Kyčerka, Ţarec , kde je najviac malých detí, kvôli alergiám, lebo 

je to dosť veľký problém a tí čo majú malé deti, to vedia. Sneh nie je a ten posyp tam stále ešte 

ostáva nejaký ten čas, uţ je sucho a  práši sa to a alergií je dosť. Poţiadal, či by sa ten plán 

nedal urobiť tak, ţe by sa ten posypový materiál odpratával vţdy najprv na sídliskách 

Kyčerka, Ţarec a potom podľa toho ako sú tie mladé sídliska zastúpené.  

 

Ing. Milan Gura, povedal, ţe ako si iste  všetci všimli, tento plán je veľmi jasný a na 

jar sa zapojilo celé mesto do upratovania. Mesto Čadca bolo top na Slovensku a prešlo to aj 

v médiách. Všetky sily, aj MPS, aj mnoho zamestnancov mesta aj škôl sa zapojilo do jarného 

upratovania a myslí si, ţe sa to zvládlo excelentne. Musí pochváliť, či uţ riaditeľov škôl, aj v 

zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, rôzne organizácie, ktoré sa zapojili do upratovania a bolo 

to ako výnimočná situácia a to môţu aj niektorí poslanci, ktorí sa zúčastnili tohto 

upratovania,  potvrdiť. Čo sa týka odváţania snehu, pokiaľ ho uţ bude taká kopa, ako to bolo 

niekedy, tak sa mesto bude snaţiť, ale ide fakt o to, ţe kde skôr, lebo keď je veľa snehu na 

námestí alebo na tej Palárikovej ulici, je aj veľa snehu na sídliskách, ktoré je potrebné veľmi 

rýchlo odpratať, čiţe bude sa na to dbať, sú to spojené nádoby, berie to ako pripomienku. Je 

pravdou, ţe je niekedy mráz a tie kamienky sú tam a my uţ sa snaţíme upratovať a potom 

musíme počkať, tak to bolo aj na tých sídliskách.  

 

Mgr. Marcel Šulo, sa vyjadril, ţe z dlhoročných skúseností zo zimnej údrţby, 

z riadenia, z dispečerskej sluţby, by si dovolil urobiť dva také malé návrhy. Komunikácie, 

chodníky sú rozdelené do dvoch tried  do poradia, v tomto návrhu materiálu je uvedené, ţe 

tie, ktoré sú zavedené do druhého poradia, sa budú udrţiavať iba oraním. V druhom poradí je 

niekoľko takých ciest, napríklad Drahošanka u Poláka, aj iné, ktoré sú v meste, ktoré sú tzv. 

z kopca alebo do kopca, ktoré keby sa udrţiavali len oraním, by boli nezjazdné. Z  praktického 

hľadiska sa udrţiavajú aj posypom, aj sa solia, chcel by navrhnúť, keby sa na poslednej 

strane iba doplnila čiarka a veta: „Ak sluţbu konajúci dispečer nerozhodne inak.“ Uviedol, 

ţe vychádza skutočne z praktických skúseností so zimnou údrţbou a druhou malou zmenou, čo 

by bol rád, keby ju MZ schválilo a podporilo, lebo do priority sú zaradené všetky chodníky 

z mesta a zo Ţarca, ale je tu aj hlavný tranzitný chodník na Kýčerke a je to na  Hurbanovej 

a Školskej ulici, ktorými vlastne tranzituje väčšina Kýčerky dolu do mesta a navrhuje ich 

zaradiť z druhého poradia do prvého poradia, lebo je tam uvedené len všeobecne, Kýčerka, 

Sídlisko 3. 

 

Ing. Milan Gura, si myslí, ţe skúsenosť je naozaj taká a mesto sa stretáva s tým, ţe sa 

niektoré cesty musia aj posypať, lebo by sa tam nedalo dostať. Navrhuje aby sa dohodli, 

nebude to návrh, ale v materiáli sa zaradia chodníky na Hurbanovej a Školskej ulici do 

prioritných a doplní sa tam veta „Ak sluţbu konajúci dispečer nerozhodne inak.“ Opýtal sa 

poslancov, či je všeobecný súhlas a zhodnotil, ţe sa nemusí o tom hlasovať. Poprosil 

predkladateľa, aby chodníky na Hurbanovej ulici a Školskej ulice boli prevedené do prvej 

triedy a aby bola doplnená veta: „Ak sluţbu konajúci dispečer nerozhodne inak.“ 

 



 10 

Ing. Ľubomír Vojár, PhD., povedal, ţe uţ pred dvoma týţdňami v niektorých 

oblastiach bol sneh a kalamita a navrhol, aby tento materiál bol predkladaný uţ v septembri 

na základe skúseností, aby sa na to vedelo skôr pripraviť. Dodal, ţe pred pol rokom sa 

diskutovalo o tom, ţe VÚC má mapy trás kadiaľ sa chodí a je vidieť, kde, ktoré auto je 

v danom čase a pýta sa, či sa to aj v Meste Čadca nejako posunulo, v akom stave sú GPS 

a mapy. Ďalej si myslí, ţe MPS by bolo potrebné posilniť nielen frézou, ale viacerými strojmi, 

lebo zhruba vie, v akom stave sú.  

 

Ing. Peter Lariš, sa vyjadril, ţe všetko záleţí od finančných prostriedkov, ţe MPS to 

registruje, ale nie sú na to peniaze.  

 

Ing. Ľubomír Vojár povedal, ţe nejde o peniaze, ţe čakal uvedené bude to stáť toľko 

a toľko, veľa peňazí by to nestálo a, ţe nemá čo podporiť. Poslanci by mali schváliť, či tie 

peniaze sú, a potom by sa mali presunúť od inokadiaľ a ţe takýto návrh nevidel a to, či nie sú 

peniaze, tu sa schvaľuje a presúvajú sa financie odtiaľ – tam, vţdy sa niečo dá presunúť,  ale 

pokiaľ nevie, koľko to stojí a čo to vlastne je, lebo ţiadny návrh zatiaľ nevidel, nemá čo 

podporiť. Nevie, aká suma je za GPS, nevie či 5 EUR alebo 500 EUR. Čakal nejaký materiál, 

presné uvedenie, čo koľko bude stáť, pokiaľ vie, boli kúpené mapy a z operačného programu 

ţivotné prostredie sa dá prikúpiť nadstavba k tomu. Myslí si, ţe by to uţ nestálo veľa peňazí 

na to, aké má mesto súčasné vybavenie. Potreboval nejaký návrh, ktorý by mohol podporiť, 

keď sa skonštatuje, ţe peniaze nie sú, nemá potom čo podporiť.   

 

PhDr. Pavol Holeštiak, povedal, ţe je to dobrá myšlienka, ľudia si môţu pozrieť kde sa 

to auto pohybuje, vedia kedy a kam príde a je to aj trošku kontrola tých vodičov, ale je aj fakt, 

ţe chýbajú financie, ako povedal aj pán Ing. Peter Lariš. Navrhuje, ţe by si mohli urobiť malé 

pracovné stretnutie v Ţiline, lebo časť týchto projektov riešili cez nórsky finančný 

mechanizmus a je samozrejmé, ţe tie výzvy nie sú kaţdý deň, ale môţe sa stať, ţe do pol roka, 

do roka bude aj v tomto smere moţnosť, a predsa len 5% spolufinancovanie je to úplne iná 

suma, ako to v plnej výške platiť z rozpočtu mesta, takţe ak bude priestor, treba povedať, 

obidvaja páni či uţ pán Ing. Vojár alebo pán Ing. Lariš majú s tým skúsenosti a dohodne sa 

stretnutie v Ţiline aj s kolegami zo správy ciest ŢSK a môţu si povedať aj praktické 

skúsenosti, koľko to stálo, koľko to moţno nestojí a aké sú výzvy. 

 

Ing. Milan Gura, sa vyjadril na otázku pána Ing. Vojára, ţe momentálne malo mesto 

iné priority, neurobilo sa to a je pravdou, ţe moţno takýto návrh s rozpočtom treba pripraviť 

a môţe sa o ňom rozhodovať, ale keď sa na druhej strane poznamenalo, ţe MPS je 

poddimenzovaný alebo zastaralý v technike, tak vţdy sa dáva prednosť tomu, aby sa to 

zalátalo a aby sa prípadne zakúpili iné stroje. Dáva mu však za pravdu, ale hovorí, ţe 

momentálne sa neriešilo GPS a nie je na to ani spracovaný rozpočet, koľko by to stálo, môţe 

sa v tom pokračovať ale momentálne hovorí pravdivo a otvorene, ţe sa to neurobilo 

a budúcnosť ukáţe či sa pôjde aj do týchto vecí. Niekedy sa prichádzalo do veľkých sporov 

Slovenská správa ciest, NDS, VÚC, ţe cesty, ktoré má v správe mesto boli v poriadku, ich 

cesty v poriadku neboli a nech sa teda označia, ktoré cesty patria mestu aby ľudia videli, ţe 

naše mesto má svoje veci v poriadku. Mesto trvalo na označení správcov ciest. Prosí 

o trpezlivosť a v prvom rade treba rozmýšľať do budúcnosti,  aké stroje treba kúpiť a kde sa  

na to zoberú  finančné prostriedky. Dodal, ţe momentálne mesto podalo ţiadosť aj na 

enviromentálny fond na zberné auto a uvidí sa čo bude ďalej. Bude sa pokračovať v hľadaní 

moţností, aby nielen mesto financovalo tieto autá, ale aby prispel aj štát.    

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
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90/2015 

 

 

 

 

K bodu 5) 

Návrh na doplnenie redakčnej rady mestských novín Čadčan  

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

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

91/2015 

 

 

 

K bodu 6) 

Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Čadca talianskemu dirigentovi 

Enricovi Volpemu 

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

 

 

          Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

92/2015 

 

 

 

K bodu 7) 

Správa o výsledkoch kontroly  

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

 

            Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

93/2015 

 

 

K bodu 8) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

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

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

Materiál č. 1 – Zuzana Krasňanová, Rázusová 1373/28, Čadca 

 

 Mgr. Marcel Šulo konštatoval, ţe v tomto materiáli je aj ţiadosť samotnej uţívateľky 

tohto pozemku a pýta sa, či je ona stotoţnená s jednou alebo druhou variantou. Hovorí, ţe to 

chcela za 1 EURO, ako sa to píše v ţiadosti. 

 

 Ing. František Ščury sa vyjadril, ţe materiál obsahuje aj predchádzajúce ţiadosti 

a neúspešné rokovania a, ţiadateľka  vie, ţe máme takéto moţnosti a takýto zákonný postup. 

Inak to nejde. Priamy odpredaj môţe byť zrealizovaný len za cenu stanovenú. 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 
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Materiál č. 2 – Ľudmila Sventeková, Rázusová 2133/27, Čadca 

 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

Materiál č. 3 – Pavol Sloviak, Rieka 2413, Čadca 

  

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

Materiál č. 4 – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Bôrická cesta 1960, Ţilina 

(odkúpenie pozemkov) 

 

 Mgr. Marcel Šulo ocenil prácu vedenia mesta, a konštatoval, ţe si to skutočne 

čadčiansky šport zaslúţi, aby konečene športovisko malo pozemky vo svojom vlastníctve 

a ďakuje za túto iniciatívu.  

 

 JUDr. Peter Strapáč, PhD., povedal, ţe sa taktieţ pripája k pánovi poslancovi Mgr. 

Šulovi a, ţe chce oceniť prácu pána primátora, ktorý uţ dlhodobo deklaroval, ţe má záujem 

riešiť situáciu športu v meste. Prvým krokom bola kúpa tribúny a pozemkov pod ňou, ktorá sa 

tu niesla trošku v emotívnejšom duchu. Hovoril, ţe aj pán poslanec oceňuje kúpu pozemkov. 

Podľa jeho názoru sa potvrdilo, ţe prvý krok s kúpou tribúny bol správny krok. Šport v Čadci 

bude napredovať, namiesto schátralých kurtov a nemoţnosti rekonštruovať športové ihriská, 

keďţe neboli vo vlastníctve mesta, nemohli sa prijímať ţiadne granty alebo nejaké zdroje 

z fondov. Konštatoval, ţe sa šport moţno teraz rozhýbe tým správnym smerom a bude sa 

napredovať aj v tejto oblasti.   

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

Materiál č. 5 – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, Ţilina 

(vodovodné a kanalizační rozvody s príslušenstvom) 

 

  

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

Materiál č. 6 – Euro Apartment, s. r. o., Májová 1579, Čadca 

 Roľnícke druţstvo „Veľká Rača“, Oščadnica 

 

 Ing. Jozef Pohančeník, sa vyjadril, ţe ako tu bolo povedané, firma Euro Apartment 

zrekonštruovala budovu, odkúpila ju a od júna sa naťahujú o to, aby tam mohli vybudovať 

parkoviská. Od júna sa nevie dohodnúť, akým spôsobom to  bude. Od júna chodia stále 

návrhy z komisie a aj z mesta, príde mu to niekedy na počudovanie, a to nechce nikoho uraziť. 

Predloţil pozmeňujúci návrh ohľadom ceny pozemkov, keďţe sa mu zdá cena veľmi vysoká.  

 

 Mgr. Marcel Šulo sa vyjadril, ţe návrh pána Ing. Pohančeníka prešiel uţ v minulosti 

a bola vedená o tom siahodlhá debata. Bolo ohľadne toho prebratých a vydiskutovaných pár 

vecí. Povedal, ţe nie je moţné sa s návrhom stotoţniť a, ţe mu to niekedy pripadá ako keby 

bol hovorcom súkromnej firmy a nie zástancom MZ, lebo máme obhajovať záujmy mesta 

a obyvateľov a nie záujmy špecifických súkromných firiem. V minulosti mesto zameralo 

pozemky so súkromnými investormi a spoločnosťami, kde bola cena deklarovaná 85 EUR za 

m
2
. Je to pozemok, ktorý uberá časť mestskej zóny nielen pre obyvateľov a nielen na 

Hviezdoslavovej ulici, zóny plochy pre deti a to, ţe chce pán Ing. Pohančeník „podliezť“ tú 
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sumu čo mesto akceptovalo z 85 EUR na 50 EUR m
2 

si myslí, ţe sa treba skôr hanbiť ako 

dávať návrhy. 

 

 Ing. Jozef Pohančeník sa vyjadril, ţe nečakal, ţe na neho pán Mgr. Šulo vytiahne 

takéto invektívy, kvôli tomu, ţe bod 2, či 4, či 5 hlasoval za cenu za odpredaj 1500 EUR 

a bola tam plocha 54 m
2 

čiţe za nejakých 30 EUR za m
2
 pri rodinnom dome a taktieţ hlasoval 

za odpredanie štadiónu za 26 EUR za m
2 

a teraz ho ide napádať, ţe on neháji záujmy mesta. 

Dodal, ţe v prvom rade ide o záujmy mesta, ale aby aj tá cena korešpondovala s cenou, ktorá 

je obvyklá. Opýtal sa Mgr. Marcela Šula, ţe nech mu povie, kde v meste sa predáva pozemok 

alebo miesto na parkoviská za nejakých 120 EUR. Najvyššia cena bola za lukratívne pozemky, 

kde sa dajú pozemky vyuţiť na podnikanie. Reálna cena je okolo tých 50 EUR je reálna. 

Povedal, ţe by si nikdy nedovolil poškodzovať mesto a aby ho p. Šulo neuráţal, ţe je hovorca 

súkromnej firmy. Hlasuje ako poslanec sám za seba. 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

Materiál č. 7 – FESTUM, s. r. o., U Ševca 220, Čadca 

 

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

Materiál č. 8 – Zhang Guangwwi, Kukučínová 33/16, Čadca 

  

 

 

       Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

94-102/2015 

 

 

K bodu 9) 

Rôzne 

  

 Vladimír Malík, sa poďakoval za zrealizovanie cesty na Husárik, keďţe je to časť 

mesta a osada tam je ţivá. Vie, ţe sa na tom podieľalo z časti mesto, z časti to bolo 

sponzorované súkromnými osobami a časť platili Lesy SR 

 

 Mgr. Jaroslav Klus, sa poďakoval mestu za splnenie jeho poţiadavky za vybudovanie 

cesty na Drahošanke. Povedal, ţe sa tam bol pozrieť a ľudia sú spokojní a. Mmá len jednu 

vec, na ktorú ho upozornili tamojší obyvatelia. Tam, ako začína tá cesta, je tam ţriedlo a keď 

tam bol, tak mu ukazovali, ţe po pod tú cestu tečie, to znamená, ţe stačí keď primrzne a  ten 

výbeţok sa odtrhne. Uviedol, ţe má pripomienky zo sedenia seniorov a to pani Bujnovská, 

obyvateľka Hurbanovej ulice 2236, ktorá upozorňuje na nedokončený chodník, kde ľudia uţ 

druhý rok chodia po štrku zmiešanom s blatom, keď vychádzajú z domu. Poprosila ho, aby to 

tu pripomenul a on osobne by poprosil, ak by sa to dalo nech sa to dokončí. Ďalšou 

pripomienkou od Ing. Zemanovej bolo upozornenie, ţe ak sa bude upravovať cestovný 

poriadok MHD, podľa moţností ho prispôsobiť tak aby bol naviazaný na cestovný poriadok 

vlakov, lebo obyvatelia či z Kýčerky alebo zo Ţarca, keď chcú chytiť vlak tí starší, musia 

pouţiť taxí,  lebo to nekorešponduje s cestovným poriadkom. Dodal, ţe minulý rok sa dokončil 

parovod na Ţarci a doteraz vchod a tie dlaţdice sú tam povyhadzované, je tam blato, je to len 

trošku posypané štrkom. Je to v katastrofálnom stave a myslí si, ţe keď sa to robilo, tak sa to 

malo dať do pôvodného stavu ako sa urobil ostatok. Opýtal sa, či uţ prebehlo preberacie 

konanie rekonštrukcie verejného osvetlenia.  
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 JUDr. Peter Strapáč, PhD., sa vyjadril, ţe bol taktieţ na Drahošanke a, ţe to bol 

veľmi dobrý projekt a myslí si, ţe je nemiestne ďakovať zo strany pána Mgr. Klusa, keď 

nepodporil rozpočet. On si veľmi dobre pamätá to stretnutie, kde hlasoval za pozmeňujúci 

návrh ale za celok nehlasoval. Je pekné, ţe sa tam išiel pozrieť, ale ţiaľbohu z jeho 

hlasovania to nevyplynulo, ţe by to bolo takou jeho prioritou. Pripojil sa k pánovi Malíkovi, 

ţe cesta na Husárik vyzerá naozaj veľmi dobre a je rád, ţe sa v meste rekonštruujú aj 

okrajové časti ako je Drahošanka a Husárik, ktoré slúţia nielen pre obyvateľov týchto osád 

ale sú aj významnými turistickými tepnami, pretoţe on sám na Drahošanku chodí často, chodí 

tam na bicykli, chodí tam behávať a tak isto aj na Husárik. Sstretáva tam mnoho peších 

turistov, cyklistov, v zime beţkárov, je z toho veľmi nadšený a prezentuje sa teraz nielen ako 

poslanec ale ako športovec, ţe sa robia dobré veci a myslí sa aj na okrajové časti mesta.  

 

 JUDr. Ján Macura chcel sa dotknúť otázky verejného osvetlenia, lebo došlo 

k zrekonštruovaniu verejného osvetlenia aj na Horelici a keďţe ide obdobie „dušičiek“ a bolo 

vţdy zvykom osvietiť prístupový chodník na cintorín na Horelicu, nevie, či v tomto čase to 

bude technicky moţné. Vyjadril sa, ţe tam ostali ešte staré lampy a ak to bude moţné, tak vţdy 

v tomto období cintorín nasvietili aj z dôvodu, ţe sa posunul čas a tma prichádza skôr. Dodal, 

ţe dochádza k rekonštrukciám a vyasfaltovaniu ciest aj prímestských častí, čo je teda aj 

potešiteľné. Ostali určite nejaké lokality, kde treba posypať štrkom pred zimou, aby sa dala 

urobiť zimná údrţba tak, ako je plánované a to je v časti u Matlucha, spodná časť a časti 

u Sventka a Kozuba. 

 

 Mgr. Marcel Šulo sa vyjadril, ţe na minulom MZ v bode „Rôzne“ poţiadal 

o nasvietenie veľkej odstavnej plochy na Chalúpkovej ulici a v tomto čase sa uţ objavili tie 

svetlá a reflektory, ktoré zatiaľ nesvietia, ale napriek tomu ďakuje, lebo tí ľudia to určite 

ocenia.  Druhú vec, ktorú ţiada, bolo nasvietenie asi 60 m úseku na autobusovej stanici, to sa 

ešte nepodarilo, poţiadal a bol by rád, keby sa to v budúcnosti podarilo, lebo je tam ten 

chodník dosť rozbitý ešte v tej úplnej časti od stanice, lebo časť sa zrekonštruovala, ak by sa 

podarilo nasvietiť aj tú časť aby tam nedochádzalo k nejakým úrazom.  

 

 JUDr. Peter Strapáč, PhD. sa vyjadril, ţe má 3 základné body, ktoré by chcel 

odprezentovať. Na MZ sa preberal program zimnej údrţby a myslí si, ţe je vhodné sa 

poďakovať pánovi riaditeľovi MPS, všetkým jeho zamestnancom, pracovníkom, ako aj 

subdodávateľom, ktorí boli súčinní pri minuloročnej zimnej údrţbe, a myslí si, ţe sa v meste 

zvládla výborne, na vysokej úrovni a je samozrejmé, ţe mesto Čadca je rozľahlé a má veľa 

prímestských oblastí, veľa rôznych lokalít a nedá sa to všetko zvládnuť. Odpratávanie posypu 

na jar bolo na vysokej úrovni, a preto patrí za to veľká vďaka. Ďalší bod, ktorý spomenul, je 

trochu technický a opätovne sa týka osvetlenia na Ţarci, resp. v jeho volebnom obvode, 

v ktorom sa pohyboval, si všimol, ţe niektoré lampy sú vyústené do korún stromov. Potom tá 

svetelnosť nie je dostatočná a bolo by vhodné, keby MPS spoločne s mestským záhradníkom 

tie stromy trošku orezala, je to najmä markantné pri MŠ na Ţarci, kde je aj retardér. Je tam 

aj veľký pohyb detí a taktieţ pri potravinách Luna pri pohostinstve Eger, kde je zo zadnej 

strany vyústené do koruny stromov. Toto sú dve miesta, ktoré sú najviac frekventované, 

hlavne ide o MŠ pretoţe tam rodičia parkujú a vedú deti zo školy a do školy a môţe to 

skomplikovať dopravnú situáciu, aby sa svetelnosť, ktorá je naozaj dobrá zbytočne nebrzdila. 

Ďalej uviedol, ţe je veľmi rád, ţe sa prijalo uznesenie, ktorým sa získalo niekoľko 10 000 m
2
 

pozemkov, ktoré môţu byť vyuţité pre šport, pre zveľadenie športovej kultúry v meste Čadca 

a vybudovanie lepšieho zázemia pre športovcov. Dúfa, ţe sa bude takto naďalej pokračovať, 

lebo šport v meste Čadca si to naozaj zaslúţi. Mesto Čadca bolo kedysi športovou baštou. 
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Hrala sa tu kedysi výborná ţenská hádzaná v športovej hale Pratex, hral sa tu výborný futbal, 

výborné karate a stolný tenis, ktoré ešte drţia tú vysokú úroveň. Prosí všetkých, aby sa šport 

aj naďalej podporoval, aby naše deti a naša mládeţ mala kde športovať, aby tu bolo kultúrne 

prostredie, aby aj hostia, ktorí tu prídu - či uţ hrať alebo sa pozerať na športové výkony 

našich športovcov, mali z toho dobrý pocit a aby sa nebolo za čo hanbiť. Myslí si, ţe kroky, 

ktoré robí vedenie mesta, sú výborné a on sám ich plne podporuje a dúfa, ţe sa bude 

v nastolenom trende pokračovať, či uţ v rekonštrukcii tribúny tak, aby futbalisti mali to 

zázemie zrekonštruovaných niekoľkých kabín a podobne. 

   

 Mgr. Miroslava Mináriková sa poďakovala MPS za označenie parkovacích miest na 

Hurbanovej ulici. Povedala, ţe na Hurbanovej ulici na jednosmernej ceste  údajne podávajú 

ľudia prihlášky na platené parkoviská. Ona tam býva 40 rokov a podľa jej názoru tam je 5 

obsadených parkovísk ZŤP a je to tak, ţe keď sa zastaví na ich parkovisku, z balkóna kričia: 

„Odíď, lebo zavolám policajtov.“ a keby sa to vyznačilo tak, ţe je to platené, tak si nevie 

predstaviť, aká situácia tam vznikne. Je tam 45 majiteľov áut v bloku E, osobne tam býva, 

a povaţuje to za nezmysel. VZN hovorí, ţe na Hurbanovej ulici sa môţu parkovacie miesta 

predávať. Bola za pánom Gonščákom a on pozastavil do konca roka príjem prihlášok, 

ţiadostí a myslí si, ţe táto ulica by sa nemala, okrem tých, čo sú tam, sú tam tri domy, dve 

parkoviská, dve bránky a ešte keby sa to zapratalo platenými parkoviskami, tak sa tam 

nemajú kde postaviť a prosí,keby sa tým mohol zaoberať odbor dopravy, aby tam tie 

parkoviska ostali, tak ako sú.  

 

 Mgr. Peter Šimulák, odpovedá pani poslankyni Minárikovej, ţe sa tam vytvorili 

parkovacie miesta, ktoré majú veľkosť štandardne 2, 40 x 5,50 m. Sú tam ľudia, ktorí nevedia 

parkovať, a on je za to aby sa to prenajalo. Dodal, ţe situácia pri panelákoch je taká, ţe kto 

chce parkovať, si musí platiť, prečo by sa nemohlo platiť aj na Hurbanovej ulici? Nech si dá 

aj ona prihlášku, ţe ich tam je veľa a moţno dostane miesto. Je to vo VZN. 

 

 Ing. Milan Gura, sa vyjadril, ţe sa tam pôjdu pozrieť. Hovorí, ţe čo keby tam prišli 

parkovať úplne iní ľudia a nastavajú tam autá. Povedal príklad, ţe zaparkuje tam ďalších 15 

áut úplne odinokiaľ. Ako zabráni tomu, ţe sú to ich parkoviská, či bude kričať z okna. „To je 

naše, zavolám políciu.“ Povedal, ţe urobia všetko, aby vyšli v ústrety. On chce, aby tam mali 

parkoviská, ale niekedy tie parkoviská na sídlisku stáli 100 EUR a všetci boli ticho. Minulé 

zastupiteľstvo to zníţilo na 79 EUR. 

 

 Ing. Jozef Pohančeník podporuje pani Mgr. Minárikovú, lebo Hurbanova ulica, to je 

zvláštny systém, ktorý doteraz funguje, tak prečo sa to chce nejakým iným spôsobom meniť 

a nútiť ľudí, aby si odkupovali parkovacie  miesta. Oni to tam majú zariadené, tá dolná časť, 

tak načo sa to bude meniť. Je to tam zabehnuté, nech sa to nechá tak.  

 

 Ing. Milan Gura, sa vyjadril, ţe oni do toho vôbec nechcú „vŕtať“, ale pani 

poslankyňa chcela vyznačiť parkovacie miesta, aby sa tam urobil poriadok. Mesto to urobilo 

a to je celé. Nikto o tom nerozhodol, nikto o tom nepovedal, prejudikujú veci, ktoré sa ešte 

neudiali a ani sa neudejú, preto sa mu na to aj ťaţko reaguje, lebo sám tomu nerozumel.  

 

 Marián Kubala sa poďakoval vedeniu mesta a MPS za rekonštrukciu daných ciest, 

ktoré sa urobili teraz na Horelici. Sám si to prešiel a ľudia, čo tam bývajú sú naozaj radi, 

konkrétne u Drláka „bojovali“ 13 rokov za cestu za minulého vedenia. Tí ľudia majú teraz 

Vianoce a on aj v mene tých ľudí ďakuje, ţe sa to tam urobilo  a chcel by sa ešte pridať 

k pánovi poslancovi JUDr. Macurovi ohľadne cintorína. 
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 František Kučák ostáva tieţ v ďakovnom duchu. Keď sa riešil TI-Hanil, si myslí, ţe 

patrí poďakovanie tým ľuďom, ktorí doteraz rokovali a prianie úspechu, aby tie rozhodnutia, 

ktoré môţu padnúť v budúcnosti boli pozitívne pre mesto. Vyjadril sa k stiahnutiu 

Rokovacieho poriadku, ţe nemá absolútne na tom záujem. Ţe uţ v minulosti povedal, ak má 

byť „nehlasoval“ , tak nech to tam nie je a nech sa tomu venujú a nech sa to urobí. Návrhy 

boli stiahnuté, niektoré veci moţno neboli úplne jasné. Zo svojho akého - takého laického 

právneho pohľadu na vec, nechcel by byť majiteľom firmy, ktorá bude odkupovať, ak k tomu 

pristúpi, k odkúpeniu pozemkov na parkovisku, ktoré prešli tým dnešným uznesením, aj keď je 

to čisto len jeho názor. Netvrdí, ţe je to relevantný právny názor.  Dodáva, ţe sú to „noty“ 

toho, ţe tu sedia a ak tu majú byť nejaké rozpory, keď prítomný poslanec nehlasuje a ak by 

sme sa mali baviť o rozpore, či tu je prítomný alebo nie je, jemu sa to zdá byť jasné, ale tvrdí 

sa iná vec. Rokovací poriadok platný hovorí niečo úplne iné, to ako funguje elektronické 

zariadenie, on to tak chápe a vníma uţ tri roky. Chápe aj pozitívnu snahu nejakým spôsobom 

to zmeniť a upresniť, len by chcel, aby bolo o tých návrhoch uţ dopredu informované, aby sa 

tam dostali pripomienky a v budúcnosti to mohli odhlasovať tak, ţe to bude kaţdému jasné 

a nebudú vznikať spory . 

 

 Ing. Milan Gura, povedal, nech si pán poslanec pozrie starý Rokovací poriadok 

a prílohy, tam je to všetko jasné. V Rokovacom poriadku, ktorý navrhovali, išlo o úplne niečo 

iné. Sú tam anomálie, ktoré chcú dať do poriadku. Materiál bol stiahnutý, lebo predkladateľ 

z váţnych rodinných dôvodov neprišiel na MZ, bolo by to neférové, keby to on pustil a on ako 

predkladateľ ho poţiadal, ţe z rodinných dôvodov nepríde na MZ a poprosil stiahnuť bod 

z rokovania. Presunie sa to na novembrové MZ, kde bude návrh prepracovaný, dopracovaný.  

 

 JUDr. Jozef Pajer, ţiada vedenie o tri veci a to: ako je most u Krasňana na Podzávoze 

smerom hore, sú tam časté dopravné nehody, ak by bolo moţné tam dať falošný radar, ako sa 

dal ku nemocnici. Tam, ako je druhá zastávka autobusová, aj minule došlo k autonehode 

s následkom smrti. Lebo je faktom, ţe vodiči tam nebezpečne jazdia a sú tam časté dopravné 

nehody. Ďalej, ak by bolo moţné, občania dali petíciu v oblasti Podzávoz - Pálenice je 

výstavba nových rodinných domov. Poţiadal o doplnenie svietidiel verejného osvetlenia 

a poslednú vec o čo ţiadal, je spodná cesta na Milošovej k rybníku. Sú tam strašné diery, 

stačilo by to drťou iba vysypať a ţabou to zvalcovať. 

 

 Ing. Jozef Pohančeník sa vyjadril ešte k zimnej údrţbe, čo povedal pán poslanec Ing. 

Vojár ohľadne GPS a myslí si, ţe je to veľmi dobrý nápad a tým treba zaoberať, lebo je to 

veľký prehľad, veľa sa šetrí, viacej sa dá stihnúť. MPS hovorí, ţe nemá funkčné stroje. Počul, 

ţe zimná údrţba stála 170 000 EUR a MPS sa schválilo 1 400 000 EUR do rozpočtu na rok 

2015. Neverí, ţe sa z týchto financií nedá niečo opraviť. Sú rôzne eurofondy, treba sa o to 

uchádzať a treba s tým niečo doslova robiť. On nebude MPS chváliť, lebo zimy sú suché, 

nasype sa tam odpadový materiál a po veľkých cestách, čo je na Kyčerku a na Ţarec, tam sa 

práši stále. Nenapadne sneh, je len mráz a bohuţiaľ to kamenivo sa drobí. Prečo nemôţe 

niekto zareagovať a poslať tam zametač  a dať to aspoň na bok a takýmto spôsobom pomôcť 

tým ľuďom. Na pešej zóne sa idú odhŕňať kamenivá, keď je zmrznuté, potom sa môţu zobrať 

halogény a tak to rozmrazovať. Treba mať trošku väčší prehľad. Ďalej povedal, ţe treba niečo 

vymyslieť s parkovacím systémom. Myslí si, ţe musia dôjsť do takého štádia, ako to majú iné 

mestá, ţe sa musia buď parkovacie domy postaviť po sídliskách, či menšieho alebo väčšieho 

rozsahu, záleţí to od počtu ľudí, lebo áut bude pribúdať, a tie parkoviská uţ niet kde urobiť. 

Viď sídlisko Ţarec, kde je to úplne preplnené.  
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 Ing. Milan Gura, sa vyjadril, ţe samozrejme 1 400 000 EUR ale treba pripočítať, ţe je 

tam celá správa plavárne, ktorá pribudla na MPS, ktorá odkrojí 1/3 rozpočtu. Čo sa týka 

pešej zóny, ţe sa čistí aj zamrznutá, je pravda, ale chcú byť tak rýchli, ešte je to zamrznuté 

a uţ sa snaţia. On sám garantuje, ţe tak ako sa kosí a čistí  posledných 5 rokov, sa nečistilo 

nikdy . Nedostal ani jednu veľkú sťaţnosť na alergie ohľadne kosenia, ale uznal, ţe vţdy je čo 

zlepšovať. Je zásadne proti parkovacím domom a nedovolí ich, povedal, ţe nech sa idú 

pozrieť do Bielsko Biala, vrzgá im to tam a nemôţu sa toho zo stredu mesta zbaviť, pokiaľ 

bude nejaká nová technológia na parkovacie domy, tak áno. Vyriešiť parkovanie bude veľmi 

zloţité, určite privíta kaţdý dobrý návrh. Čo sa týka radaru, je to veľmi komplikované, 

povedal, ţe sa tým budú zaoberať a uvidí sa, či správca komunikácií to povolí alebo nie. 

Treba všetko dať do rozpočtu, lebo to nie je lacný peniaz, ale kaţdopádne pre bezpečnosť sa 

musí urobiť všetko. Ďalej sa vyjadril k svetlám, ţe je veľa ponúk na rozšírenie. Všade, kde 

bude treba rozšíriť, bude sa rozširovať, to pôjde do rozpočtu budúci rok a bude rád za kaţdý 

dobrý návrh. Čo sa týka autobusovej stanice, niekto flagrantne predal celé pozemky pod SAD 

za 400 SK za m
2
, bohuţiaľ so všetkými inţinierskymi sieťami a majiteľ teraz môţe povedať, ţe 

ak to zaplatí, je to len jeho dobrá vec, on to kúpil všetko za 400 SK a mesto má potom do toho 

investovať. Bude veľký problém, ale tá stanica musí byť pekná. Rokuje sa naďalej s pánom 

Trabelssiem, on dokonca ponúkol 60 000 EUR, lenţe znalecký posudok vyšiel na 140 000 

EUR. Ďalej povedal pánovi Mgr. Klusovi, ţe čo predviedol na schôdzi jednoty dôchodcov, kde 

dostal prepis celého jeho vystúpenia, kde mnohí dôchodcovia prišli za ním, ţe prečo taká 

nenávisť je od neho voči nemu. Povedal, ţe príde na jeho schôdzu veľmi rád a bude s ním 

konzultovať tie uráţlivé a nenávistné komentáre, čo hraničí s ohováraním. Ešte mu zdôraznil, 

ţe jeho ako primátora Milana Guru nebude nikto znevaţovať. Čo sa týka striech, povedal, ţe  

pani riaditeľka ho prosila, nech sa nevkladajú finančné prostriedky do jedálne, prioritou je 

strecha, 60 000 EUR má potvrdených, ţe príde z ministerstva a ďalších 90 000 EUR bude 

musieť doplatiť mesto. Poprosil všetkých poslancov, aby skúsili byť nápomocní. Spoločnými 

silami toho dokáţu veľa urobiť. Mať iný názor a aj iné riešenie je normálne, ale tak, aby 

smerovalo k jednému cieľu, aby sa Čadca ako okresné mesto pozdvihla tam, kde všetci chcú.  

 

 

Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Ing. Milan Gura, primátor 

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

 

 

 

 

Ing. Anna Z b o j a n o v á    Ing. Milan G u r a 

prednostka  MsÚ Čadca              primátor mesta Čadca   

             

 

 

 

Vladimír Malík               Mgr. Martin Klímek  

I. overovateľ                II. overovateľ 

 

 

 

 

      

Zapísala: Adriána Cisariková 
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