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Z á p i s n i c a 
 

z 5.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 29. septembra 2016 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 18 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: prednostka MsÚ, asistent prednostky 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. Ján Drobil    - poslanec MZ 

JUDr. Peter Strapáč, PhD.   - poslanec MZ 

Bc. Martin Vangel    - poslanec MZ 

Mária Badurová    - poslankyňa MZ 

Mgr. Jaroslav Klus    - poslanec MZ 

Ing. František Prívara   - poslanec MZ 

Marián Kubala    - poslanec MZ 

Mgr. Zuzana Macurová   - poverená vedením oddelením ekonomického 

      a správy majetku 

Ing. Peter Lariš    - riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca 

Mgr. Ľubica Kullová    - riaditeľka Kultúrneho a informačného centra  

      mesta Čadca 

Ing. Jaroslav Hacek    - asistent prednostky 

PaedDr. Ján Polák    - vedúci školstva, kultúry, mládeže a športu  

Ing. Mária Goreková    - vedúca organizačno-administratívneho  

      oddelenia 

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc.   - vedúci oddelenia regionálneho rozvoja a  

        cestovného ruchu  

Mgr. Katarína Šulganová   - zamestnankyňa oddelenia, školstva, kultúry, 

        mládeže a športu 
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JUDr. Ján Klučka    - hlavný kontrolór Mesta Čadca 

Ing. František Ščury    - vedúci oddelenia dopravy, ÚP, stavebného  

                                                                         poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb 
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P r o g r a m : 

 

 

1/  Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,      

voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa      

zápisnice 

2/    II. zmena rozpočtu Mesta Čadca na r. 2016 

3/    Zmena rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2016 

4/    Zmena názvu  príspevkovej organizácie Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca na 

       Dom kultúry v Čadci a zmena Zriaďovateľskej listiny 

5/   Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG   

      V- A Slovenská republika – Česká republika na realizáciu projektu s názvom:   

     Československý kreatívny inkubátor zameraný na realizáciu kultúrnych podujatí a oživenie    

     verejného priestoru 

6/    Návrh na zrušenie VZN č. 117/2011 – Požiarny poriadok Mesta Čadca, na základe    

       upozornenia prokurátora 

7/    Návrh na zrušenie VZN č. 138/2013 – O organizovaní verejných kultúrnych podujatí na     

       na území mesta Čadca, na základe protestu prokurátora  

8/    Návrh VZN o podmienkach vylepovania plagátov na verejných priestranstvách a vo   

       vitrínach na území mesta Čadca   

9/    Dodatok  č. 4 k VZN Mesta Čadca č. 76/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú 

       úhradu nákladov na činnosti Centra voľného času  v zriaďovateľskej     

       pôsobnosti Mesta Čadca  

10/   VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane  

11/  Odňatie majetku Mesta Čadca zo správy rozpočtovej organizácie Mesta Čadca 

       ZŠ Milošová U Prívary Čadca 

12/  Odňatie majetku Mesta Čadca zo správy príspevkovej organizácie Mesta Čadca – 

       Dombyt Čadca a zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie  

       Mesta Čadca -  Mestský podnik služieb Čadca 

13/  Program rozvoja Mesta Čadca na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025   

14/  Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca  

15/  Informatívna správa o príprave osláv 20. výročia vzájomnej spolupráce  

       a partnerstva medzi mestami Čadca a Toruň 

16/  Správa o výsledkoch kontroly 

17/  Rôzne 

18/  Záver 
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R o k o v a n i e 

 

5. 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 18 poslancov, takže 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: Ing. Jána Drobila a Máriu Badurovú, poslancov 

MZ Čadca. 

Vedením zápisnice poveril Mgr. Zuzanu Jakubcovú, pracovníčku MsÚ Čadca.         

 

 

K bodu 1) 

Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa 

zápisnice 

  

 

Overovatelia:   Ing. Ján Drobil 

                         Mária Badurová               

 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, informoval prítomných, že navrhuje do programu 

doplniť ako bod číslo 5: Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

programu INTERREG  V-A Slovenská republika – Česká republika na realizáciu projektu 

s názvom: Československý kreatívny inkubátor zameraný na realizáciu kultúrnych podujatí 

a oživenie verejného priestoru a navrhol stiahnuť z rokovania bod číslo 16 – Kúpa, predaj 

a nájom nehnuteľností, následne došlo k prečíslovaniu celého programu.  
/Hlasovanie: Za: 19, Proti:0, Zdržal sa: 0/. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

70/2016 
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K bodu 2) 

II. zmena rozpočtu Mesta Čadca na r. 2016 

 

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

 

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, informoval, že finančná komisia na svojom zasadnutí 

dňa 6.9.2016 prerokovala II. zmenu rozpočtu Mesta Čadca na rok 2016. Komisia 

skonštatovala, že uvedený rozpočet bol pripravený veľmi zodpovedne, nakoľko k jeho II. 

zmene dochádza až po deviatich mesiacoch. Komisia kladne zhodnotila, že dochádza 

k navýšeniu bežných príjmov o 255 132 eur. Je predpoklad, že dôjde k ďalšej úprave 

rozpočtu, pôjde o navýšenie príjmov minimálne o 100 000 eur, a to o dividendy z MTS, a. s., 

ktoré boli schválené na pondelkovom Valnom zhromaždení MTS, a. s. Finančná komisia 

odporúča MZ, aby II. zmenu rozpočtu Mesta Čadca na rok 2016 schválila.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

71/2016 

 

 

K bodu 3) 

Zmena rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2016 

Mestský podnik služieb Čadca, Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca 

 

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

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

72/2016 

 

 

K bodu 4) 

Zmena názvu  príspevkovej organizácie Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca na 

Dom kultúry v Čadci a zmena Zriaďovateľskej listiny 

 

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

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, že uvedený názov bude bližší 

občanom, návštevníkom mesta a aj všetkým Kysučanom.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

73/2016 

 

 

K bodu 5) 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG  V-A 

Slovenská republika – Česká republika na realizáciu projektu s názvom: Československý 

kreatívny inkubátor zameraný na realizáciu kultúrnych podujatí a oživenie verejného 

priestoru 

 

 Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 5 zápisnice. 
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 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že sa uchádzame o každú možnosť 

získania finančných zdrojov a je veľmi rád, že dom kultúry zareagoval na uvedený projekt 

veľmi rýchlo, aj keď je to zatiaľ iba predloženie žiadosti. Dúfa, že budeme úspešní a následne 

to bude v rukách pani riaditeľky a jej tímu.    

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

74/2016 

 

 

K bodu 6) 

Návrh na zrušenie VZN č. 117/2011 – Požiarny poriadok Mesta Čadca, na základe    

upozornenia prokurátora 

 

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

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

75/2016 

 

 

K bodu 7) 

Návrh na zrušenie VZN č. 138/2013 – O organizovaní verejných kultúrnych podujatí na       

území mesta Čadca, na základe protestu prokurátora  

 

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

 

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, k danej problematike uviedol, že mestá 

a obce majú právo prijímať VZN v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. od samotného začiatku 

vzniku samosprávy. Každý nám garantoval, že mestá a obce môžu prijímať VZN v súlade so 

zákonom, skúsenosťami a podľa potrieb vyplývajúcich z daného územia mesta a obce. Týmto 

zásahom do činnosti samosprávy momentálne pociťujeme oslabovanie samosprávy. Zákony, 

ktoré boli  a sú prijímané v NR SR, neumožňujú samosprávam vybočiť z ich ustanovení nad 

rámec zákonom splnomocnených zákonných podmienok a tieto prispôsobiť na svoje 

podmienky miest a obcí. Niektorí občania, ktorí sú právne zdatní a dokážu podať podnet na 

zrušenie VZN, prokuratúra rozhodne o jeho neplatnosti, rozpore so zákonom len z dôvodov, 

že zákon nesplnomocnil mestá a obce vydať svoju úpravu a pôsobnosť formou VZN. Na jednej 

strane nám dávajú nejakú právomoc a na druhej strane nám ju zákonmi berú. Aj vy sami 

vidíte, čo sa  deje v Bratislave, kvôli otváracím a zatváracím hodinám.  

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

76/2016 

 

 

K bodu 8) 

Návrh VZN o podmienkach vylepovania plagátov na verejných priestranstvách a vo   

vitrínach na území mesta Čadca 

 

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

77/2016 

 

 

K bodu 9) 

Dodatok  č. 4 k VZN Mesta Čadca č. 76/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosti centra voľného času  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta  

Čadca 

 

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

 

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, že dôvodom zmeny príspevku 

žiakov CVČ je návšteva žiakov z iných obcí, ktorí navštevujú ZŠ v pôsobnosti mesta 

a dostávajú financie vo forme normatívu, ktorý ostáva v našich ZŠ.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

78/2016 

 

 

K bodu 10) 

VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane  

  

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

 

 Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, informoval, že upozornenie na prokuratúru dala naša 

bývala právnička. Čuduje sa, že v čase, keď bola u nás zamestnaná ako vedúca právneho 

oddelenia, mala podľa jeho názoru všetky vydané VZN preskúmať a neupozornila na to. Je to 

paradox a aspoň vidíme, ako sa ľudia správajú k zamestnávateľovi. Toto upozornenie, podľa 

jeho názoru, malo byť dávno urobené, keď bolo vydané toto VZN. Je to len jeho poznámku 

ako sa niektorí ľudia správajú k  mestu.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

79/2016 

 

 

K bodu 11) 

Odňatie majetku Mesta Čadca zo správy rozpočtovej organizácie Mesta Čadca ZŠ Milošová 

U Prívary Čadca, CVČ Čadca 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

80/2016 
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K bodu 12) 

Odňatie majetku Mesta Čadca zo správy príspevkovej organizácie Mesta Čadca – 

Dombyt Čadca a zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie  

Mesta Čadca -  Mestský podnik služieb Čadca 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

81/2016 

 

 

K bodu 13) 

Program rozvoja Mesta Čadca na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025 

  

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

82/2016 

 

 

K bodu 14) 

Návrh na udelenie Ceny mesta Čadca  

  

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

 

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyslovil vďaku komisii, ktorá na základe  

         viacerých návrhov správne zvolila ľudí, ktorí už niečo dokázali, myslí si, že sú a ešte budú 

prínosom pre Mesto Čadca aj pre celé Kysuce. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

83/2016 

 

 

K bodu 15) 

Informatívna správa o príprave osláv 20. výročia vzájomnej spolupráce a partnerstva medzi  

medzi mestami Čadca a Toruň 

   

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

 

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, požiadal prítomných poslancov, aby sa na  

týchto oslavách aktívne zúčastnili, a tak vzdali česť, nakoľko je to už 20. výročie 

vzájomnej spolupráce a partnerstva medzi mestami Čadca  a Toruň. Navštívia nás najvyšší 

predstavitelia mesta Toruň a pripravuje sa aj naša návšteva do Toruňa. Bol by rád, keby sa 

zúčastnili všetci, a tak dali tomuto partnerstvu punc, ktorý si zaslúži. Myslí si, že spolupráca 

medzi mestami Čadca a Toruň by sa mala naďalej rozvíjať.  
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Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

84/2016 

 

 

K bodu 16) 

Správa o výsledkoch kontroly 

 

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

 

 Ing. Ján Drobil, poslanec MZ Čadca, informoval, že k obsahu správy nemá výhrady. 

Potešujúce v správe je tá skutočnosť, že mesto znížilo celkovú sumu dlhu za obdobie od 1.1. 

do 30.6.2016 o sumu 293 155 eur. Pripomienku mal k správe k plneniu uznesení MZ za I. 

polrok 2016, kde v bode 2 je konštatované, že neboli splnené dve uznesenia, a to uznesenie č. 

20/2016 a uznesenie č. 64/2016. Ide tu o odpredaj, resp. nájom nehnuteľností a doteraz 

žiaden z kupujúcich neprejavil záujem o uzatvorenie nájomnej alebo kúpnej zmluvy, preto 

odporúča MZ pozmeňujúci návrh, kde by sme tieto uznesenia zrušili. Predložil pozmeňujúci 

návrh v tomto znení:  

 

Návrh uznesenia 

na rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Čadca  

dňa 29.09.2016 

 

K bodu: Správa o výsledkoch kontroly 

 

Mestské zastupiteľstvo v Čadci 

 

a) Prerokovalo 

   Správu o výsledkoch kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Čadca za  

   I. polrok 2016 a Záznam o výsledku finančnej kontroly – plnenie príjmovej časti rozpočtu za  

   I. polrok 2016, 

 

b) Konštatuje, že  

    správa o výsledku kontroly je predložená v súlade s ustanovením § 18 f zákona č. 369/1990     

    Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

 

c) Ruší 

    uznesenia Mestského zastupiteľstva v Čadci č. 20/2016 a č. 64/2016,  

 

d) Berie na vedomie 

    správu o výsledkoch kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Čadca za I.     

    polrok 2016 a Záznam o výsledku finančnej kontroly – plnenie príjmovej časti rozpočtu za  

    I. polrok 2016. 

 

  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, že uvedené záležitosti treba dať 

do poriadku, ale podľa jeho názoru, by sme to mali nechať na rokovanie budúceho MZ 

v riadnom bode.  Uviedol, že nie je vhodné, aby sme momentálne hlasovali o diametrálne 

odlišnej veci. O danej záležitosti vie, úmysel pána poslanca Drobila je dobrý a  do budúceho 

MZ sa tento bod bude musieť pripraviť.  
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Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

85/2016 

 

 

K bodu 17) 

Rôzne 

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval o liste, ktorý obdržal od pani 

Michaely Ziavkovej z Moyzesovej ulice, je určený jemu a poslancom MZ Čadca a žiada ich  v 

ňom o pomoc. Uvádza v ňom, že nie je neplatič a za všetko si poctivo platí. V prípade potreby 

bližšieho informovania je tu aj Ing. Božena Cvečková. Informoval, že uvedeným problémom 

sa zaoberali a takisto sa ním zaoberalo aj minulé vedenie, ktoré jej vyšlo v ústrety. Myslí si, že 

sme jej vyšli v ústrety aj my, podľa jej požiadaviek. Avšak tento list sa mu zdá byť tendenčný. 

Hľadáme možnosti, ako pani Ziavkovej pomôcť, avšak nie všetko, čo sa píše v liste, je pravda. 

Dodal, že pani Ziavková je neplatič a evidujeme u nej dlžnú sumu skoro 165 eur. Týmto by 

sme z nej urobili ešte väčšieho neplatiča a priviedli by sme ju ešte do väčších problémov. Ak 

bude mať potvrdenie o tom, že jej niekto prispieva na deti, pretože nemá určené súdom, že jej 

partner, s ktorým má deti, je povinný platiť príspevok na deti. Presťahovali sme ju 

z pivničného bytu do bytu na poschodie tak, ako chcela. Budeme sa tým zaoberať, budeme 

hľadať riešenie, avšak nezoberieme si na zodpovednosť, aby sme niekoho dostali do ešte 

väčšej núdze v akej je. Momentálne nemá finančné prostriedky na to, aby dokázala platiť 

jednoizbový byt.     

 JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ Čadca, vyslovil vďaku za prípravu 

a realizáciu BHJaD 2016 pracovníkom Mesta Čadca, pracovníkom Kultúrneho 

a informačného centra mesta Čadca a pracovníkom Mestského podniku služieb Čadca. 

Ďalšími úspešnými podujatiami podľa jeho  názoru bola Rozlúčka s letom a Rezbárske 

sympózium, ktoré sa konalo tento rok v priestoroch horského hotela Husárik. V mene 

futbalistov FK Čadca sa poďakoval za rekonštrukciu šatne na futbalovej tribúne, došlo 

k zrekonštruovaniu prvej šatne, sociálnych zariadení a spŕch. Verí, že táto šatňa bude čoskoro 

v užívaní a Mesto Čadca bude aj budúci rok pokračovať v pomalých a systematických 

rekonštrukciách tohto objektu tak, aby naši športovci mali dôstojný športový stánok. 

Dotazoval sa, z akého dôvodu sa nesvieti na Moyzesovej ulici.  

 Bc. Martin Vangel, poslanec MZ Čadca, sa takisto poďakoval mestu Čadca a všetkým 

zainteresovaným osobám za celkové kultúrne vyžitie v našom meste. Uviedol, že program 

Čadčianskeho kultúrneho leta bol pripravený a vhodný pre všetky vekové kategórie.  

 Mária Badurová, poslankyňa MZ Čadca, vyjadrila sťažnosť od občanov sídliska 

Kýčerka blok 12 a 13, nakoľko sa na ceste pri výmenničke oproti bloku 12 vytvára veľká 

prašnosť. Nad školou sa ťahali nové káble, nie je to tam ešte dokončené a obyvatelia týchto 

blokov uvádzajú, že autá a okná majú z toho veľmi zaprášené a chodníky sú zablatené. Na 

občanov apelovala, že to realizuje MTS, a. s. Navrhla, aby sa uvedená cesta vystriekala 

autami, príp. nejaké iné možné riešenie.  

 Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ Čadca, sa dotazoval na list od pani Ziavkovej. 

Uviedol, že danú záležitosť si sám preveroval a dodal, že jej snom je dostať sa odtiaľ. Ďalej 

informoval, že mali sedenie s obyvateľmi mesta, ktorí ho upozornili na niekoľko dôležitých 

vecí v našom meste. Ako svoju prvú požiadavku mu spomenuli potrebu vybudovania 

autobusovej zastávky pri moste, oproti Kauflandu. Síce je tam autobusová zastávka, ale 

v prípade nepriaznivého počasia tam ľudia zmoknú. Ďalej mu spomenuli zastávku na 

Gočárovej ulici, je to o to horšie, že tam stoja autá a keď ide okolo autobus, ľudia musia naň 

kývať a raz sa dokonca stalo, že vodič autobusu nezastavil. Ďalej informoval, že verejné 

osvetlenie na ulici Janka Kráľa nefunguje. Táto ulica je už niekoľko týždňov v tme, svieti len 

jedno posledné svetlo od Billy na konci tejto ulice. Jediné svetlo, ktoré je v strede je zhodou 
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okolností pod jeho panelákom a ani to nesvieti. V čase keď verejné osvetlenie nebolo ešte 

prebraté, upozorňoval na to, že tam chýbajú osvetľujúce telesá a  stĺpov je tam veľmi málo. 

Ulica J. Kráľa je v totálnej tme, našťastie, je súbežná s Kysuckou cestou, takže je tam aspoň  

trochu svetla. Na záver sa poďakoval všetkým zainteresovaným na príprave BHJaD 2016.  

 Ing. František Prívara, poslanec MZ Čadca, informoval, že včera obdržal od 

obyvateľa u Juroši podnet, že je tam zalomená mreža. Uvedenú informáciu dostal aj pán 

poslanec Pavol Štrba. Chcel by poprosiť pána riaditeľa MPS Čadca, aby tam poslal svojich 

ľudí, obzreli to a opravili. 

Ďalej sa poďakoval MPS Čadca, nakoľko asfaltovanie tento rok prvýkrát stihli do jesenných 

mesiacov v letnom období. Sú pekne vyasfaltované chodníky, takisto úseky ciest, ktoré boli 

schválené v rozpočte, a obyvatelia sú za to veľmi vďační. 

 Marián Kubala, poslanec MZ Čadca, informoval, že sa po meste šíria informácie, 

ohľadne prekládky vysokého napätia na území Mesta Čadca a momentálne sa k tomu spisuje 

aj petícia.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poprosil o vyjadrenie Ing. Františka 

Ščuryho.  

 Ing. František Ščury, vedúci oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, 

rozvoja mesta a služieb, informoval, že jeho oddelenie zatiaľ neeviduje žiadnu petíciu, 

hromadnú sťažnosť ani nič podobné. Žiadne výhrady písomne neobdržali a myslí si, že asi ani 

úsek kontroly. Z médií a z rozprávania s ľuďmi má informácie, že sa zbierajú podpisy pod 

hromadnú petíciu voči preložke 400 kW vedenia. Ide o najsilnejšie elektrické vedenie, ktoré 

slúži na transport elektrických energií doslova medzi štátmi. V súčasnosti  je vedené na území 

mesta v oblasti Sihly za SOU technickým, pokračuje smerom na Milošovú, križuje cestu do 

Milošovej a prechádza na Českú republiku v oblasti Megoňky. V dávnej minulosti, keď sa 

pripravovala rozvojová plocha Sihly pre výstavbu bytov v Čadci, v územnoplánovacích 

dokumentáciách sa zapracovalo preloženie tohto 400 kW vedenia po východnej strane mesta.  

V tomto priestore vedie ešte aj ďalšia trasa, ďalšie výhľadovo plánované vedenie smerom na 

Poľsko, na Bytčinu. Z Varína idú dve linky súbežne až do oblasti Ochodnice alebo do oblasti 

Oščadnica, na hranici s mestom. Vedie tam jedna trasa smerom na Poľsko, popod Javorské, 

smerom k poľskej hranici, na rozhraní Čadce a Oščadnice. Druhá trasa pokračuje na 

východnom okraji mesta až do oblasti Podzávozu. Tam, kde skládka križuje hranicu so 

Svrčinovcom a po hranici Svrčinovca – Čadce, ide až na hranicu do oblasti Megoňky. 

Hovoríme tu o výhľadových zámeroch, nehovoríme o záväzných regulatívoch, aby to bolo 

určené zákonom a bolo to rešpektované.  

Mesto vždy rešpektovalo všetky nadregionálne zámery, ktoré obsahujú vyššie 

stupne územnoplánovacej dokumentácie, a tým je aj územná koncepcia Slovenska. Je to 

najvyšší územno-plánovací dokument a ďalším bližším k nášmu územnému plánu je Územný 

plán VÚC Žilinského kraja. Obsahujú koridory, ktoré sme museli preklopiť do svojho územia, 

do svojho územného plánu. Tento koridor sa snažíme udržať, nezastavať ho žiadnymi 

stavbami a nič také, čo opisujú ľudia, z toho nehrozí. Je to skôr poloha ŽSK, lebo ten má vo 

svojom územnom pláne spomínané veci. Sme povinní ich rešpektovať a v prípade, keby sme 

ich nemali v územnom pláne, museli by sme ich tam zapracovať. Ak by sa malo niečo zmeniť, 

malo by sa to meniť vo vyšších stupňoch územnoplánovacích dokumentácií a my by sme pri 

najbližšej zmene a doplnku územného plánu nastavili veci, podľa týchto vyšších stupňov 

územnoplánovacích dokumentácií. 

 Ing. Milan Gura, informoval prítomných poslancov o výstavbe horelického mosta. 

Uviedol, že firma, ktorá realizuje predmetnú stavbu sa správa zatiaľ veľmi zodpovedne. 

Momentálne sú pár týždňov v predstihu a pevne verí, že aj počasie ešte vydrží, aby mohli 

stavbu v čo najkratšej dobe dokončiť a stavbu odovzdať do užívania občanom nielen Čadce 

ale aj celých Kysúc.  



 12 

Ďalej informoval o výstavbe diaľnice D3 Čadca – Bukov – Svrčinovec. Od našich žiadostí 

došlo už k tretej zmene ministra dopravy. Informoval, že dňa 28.9.2016 mali mať tlačovú 

konferenciu s tým, že by ohlásili aj blokovanie ciest Skalité – Čierne – Svrčinovec – Čadca. 

Stretnutie na úrovni ministra sa uskutočnilo dňa 22.9.2016, preto musíme ešte čakať. 

Uvidíme, či sa do troch týždňov zmluva na diaľnicu D3 podpíše a bude zahájená stavba. 

Upozorňujeme na to, že pokiaľ by to neprešlo, my a aj zainteresované obce sme pripravení 

dať o sebe vedieť. Nielen sedeniami a rozprávaním, ale už aj riadnymi skutkami s tým, že už aj 

Kysučanom došla trpezlivosť.  

 

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

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