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Z á p i s n i c a 
 

zo 4.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 30. júna 2016 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 22 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 

Mgr. Marcel Šulo     - poslanec MZ 

Ing. Jozef Pohančeník   - poslanec MZ 

JUDr. Ing. Jozef Vraţel   - poslanec MZ 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.   - poslanec MZ 

JUDr. Jozef Pajer    - poslanec MZ 

Pavol Štrba     - poslanec MZ 

Ing. Ľubomír Vojár, PhD.    - poslanec MZ 

Marián Kubala    - poslanec MZ 

Mária Badurová    - poslankyňa MZ 

Mgr. Viera Kubicová    - riaditeľka ZŠ M. R. Štefánika 2007, Čadca 

Ing. Roman Doupovec   - ENGIE Services a. s. 

Ing. Jozef Galdun    - ENGIE Services a. s.  

Ing. Boţena Cvečková   - vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti,  

        zdravia, bývania a podnikateľskej činnosti  

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

        cestovného ruchu  

Ing. Emília Sloviaková   - riaditeľka OCR Kysuce 
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Mgr. Katarína Šulganová   - zamestnankyňa oddelenia, školstva, kultúry, 

        mládeţe a športu 

JUDr. Ján Klučka    - hlavný kontrolór Mesta Čadca 

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

  poriadku, výstavby, rozvoja mesta a sluţieb 

Mgr. Marián Kráľ  - vedúci kancelárie primátora mesta, protokolu 

Ing. Peter Lariš    - riaditeľ Mestského podniku sluţieb Čadca 

Mgr. Jana Gorálková    - občan mesta 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 

       Predkladá: Ing. Milan GURA 

 

2/    Prenájom priestorov v Základnej škole, M. R. Štefánika 2007, 022 01  Čadca pre 

       spoločnosť SWAN, a. s.  

       Predkladá: Mgr. Viera KUBICOVÁ 

 

3/    Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Čadca Základné fakty 

       Predkladá: Ing. Roman DOUPOVEC, ENGIE Services a. s. 

 

4/)   VZN o podmienkach vylepovania plagátov na verejných priestranstvách a vo  

        vitrínach na území mesta Čadca 

        Predkladá:  PaedDr. Ján POLÁK 

 

5/   VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej  

       pomoci občanom    

       Predkladá: Ing. Boţena CVEČKOVÁ 

 

6/    Doplnok č. 4 k VZN Mesta Čadca o dani za uţívanie verejného priestranstva č.   

        č. 81/2008 

        Predkladá: Ing. Boţena CVEČKOVÁ 

 

7/   Predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu ITERREG      

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

      „Geopark Megoňky – Šance“  

       Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc. 
  

8/   Informatívna správa o schválených dotáciách na predloţené  ţiadosti projektov 

      Mesta Čadca v r. 2015   

      Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc. 

  

9/   Informatívna správa o činnosti Organizácie cestovného ruchu  KYSUCE   

      za r. 2015 

      Predkladá: Ing. Emília SLOVIAKOVÁ 

          

10/  Informatívna správa o príprave Bartolomejského hodového jarmoku a 12. ročníka  

       festivalu Drôtománia Čadca 2016 

       Predkladá: Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ 

 

11/  Správa o výsledkoch kontroly 

       Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA 
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12/  Koncepcia rozvoja Mesta Čadca v oblasti tepelnej energetiky – informatívna 

       správa 

       Predkladá: Ing. František ŠČURY 

 

13/  Vybudovanie a prevádzkovanie Integrovaného informačného systému (IIS)    

        v meste Čadca 

        Predkladá: Ing. František ŠČURY 

 

14/  Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností   

       Predkladá: Ing. František ŠČURY  

 

15/  Rôzne 

 

16/  Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

R o k o v a n i e 

 

4. 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 22 poslancov, takţe MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

Na zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, 

prizvaných a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol: Máriu Badurovú a MUDr. Annu Korduliakovú, 

poslankyne 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:   Mária Badurová 

                         MUDr. Anna Korduliaková               

 Návrhová komisia:    Ing. Ján Drobil 

     JUDr. Peter Strapáč, PhD.                  

 

Pracovné predsedníctvo:   Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca 

    PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora Mesta Čadca 

    Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca 

    Ing. Ján Drobil, poslanec MZ 

    JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ 

 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval prítomných, ţe navrhuje stiahnuť z bodu 

rokovania bod č. 4 - VZN o podmienkach vylepovania plagátov na verejných priestranstvách 

a vo  vitrínach na území mesta Čadca, nakoľko sa bude musieť do najbliţšieho MZ pripraviť 

tento bod tak, ţe VZN bude rozdelené na dve časti, a to: politická časť a komerčná časť, 

následne došlo k prečíslovaniu celého programu.  
/Hlasovanie: Za: 22, Proti:0, Zdrţal sa: 0/. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

52/2016 

 

 

K bodu 2) 

Prenájom priestorov v Základnej škole, M. R. Štefánika 2007, 022 01  Čadca pre 

spoločnosť SWAN, a. s.  

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 
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Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upozornil poslancov, ţe na schválenie tohto 

bodu je potrebná 3/5 väčšina všetkých prítomných poslancov, bolo to prerokované a bol by to 

príjem pre školu.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

53/2016 

 

 

K bodu 3) 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Čadca Základné fakty 
 

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

 

 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, informoval, ţe má osobné skúsenosti so správou 

verejného osvetlenia v tomto meste. Samotný koncept, ktorý sa zvolil na rekonštrukciu 

verejného osvetlenia, nebol dobrý. Moţno z hľadiska, ţe o pár mesiacov neskôr realizovala 

vláda SR rekonštrukcie verejného osvetlenia z eurofondov, kde si  mnohé mestá a dediny, aj z 

regiónu Kysúc zrekonštruovali verejné osvetlenie. Moţno len výmenou svietidiel za 

energeticky úsporné a za pár percent, za 5% získali moţnosť vymeniť si staré svietidlá alebo 

staré verejné osvetlenie za nové. Výhoda oproti tomu, čo máme my v meste, spočíva najmä 

v tom, ţe my dnes máme verejné osvetlenie, ktoré nám fakticky nepatrí a obce a mestá, ktoré 

realizovali rekonštrukciu verejného osvetlenia inou formou, ho majú vo vlastníctve. Všetky 

tieto svietidlá a komponenty, ktoré boli vymenené, úspora, ktorú dosiahli výmenou za 

energeticky úsporné svietidlá, im vykompenzovali náklady na rekonštrukciu do jedného roka 

a peniaze majú späť. To znamená, prakticky po roku to majú zadarmo, majú zrekonštruované 

nové verejné osvetlenie v meste a my budeme platiť ďalších 15 rokov sumu 4 990 000 eur. 

Ďalej informoval, ţe uţ v minulosti upozorňoval na to a  dnes je to uţ zrejmé, ţe suma bude 

vyššia. Stačí sa pozrieť do systému mesta, v ktorom sa zverejňujú faktúry. Uviedol, ţe firma 

fakturuje čiastočné rekonštrukčné práce, alebo iné sluţby, súvisiace s verejným osvetlením, 

a ktoré budú určite musieť byť zakomponované do celkovej sumy 4 990 000 eur, a uţ je to 

 radovo viac ako 10 000 eur k dnešnému dňu. Čo pre neho znamená, ţe zvolená forma 

verejnej súťaţe, verejného obstarávania, výsledkom ktorých bola koncesná zmluva, nie je 

moţná na realizáciu tohto projektu. Bude to viac ako 5 000 000 eur. Koncesná zmluva sa 

mohla zvoliť do sumy 4 990 000 eur. Pravdepodobne to bude uţ niekde ďalej. To znamená, ţe 

príde obdobie, kedy sa budeme musieť vrátiť a budeme musieť dodatkovať opätovne koncesnú 

zmluvu. Upraviť čas skončenia tak, ako je to v iných mestách v Bratislave, v Petrţalke, .... Je 

tam ustanovenie, ktoré bude určite potrebné zakomponovať do tej zmluvy. A síce, ţe 

v prípade, ţe celkové náklady dosiahnu hraničnú sumu, ktorú umoţňuje koncesná zmluva, tak 

tá zmluva skončí aj skôr, ako bola dohodnutá. To nás nepustí, pretoţe má dva limity. Máme 

limit zmluvný, to je 15 rokov a potom finančný, do 5 000 000 eur, my budeme niekde za tým, 

a budeme musieť ukončiť takúto zmluvu skôr. Bude potrebné, sa potom vysporiadať, čo 

s ďalšími vecami, lebo splátky investície, ktoré sa investovali do verejného osvetlenia, 

jednoducho asi v danom čase nebudú všetky zaplatené. Takţe v budúcnosti nás čaká jeden 

veľký problém, ktorý budeme musieť vyriešiť. Ďalej sa informoval na spomínanú sumu 

460 000 eur, a kto je dnes jej reálnym vlastníkom, kde sú tieto finančné prostriedky uloţené, 

na akom účte. Kto bude o nich rozhodovať, či mesto či vy, ako spoločnosť.  

Ing. Roman Doupovec, ENGIE Services a. s., informoval, ţe spomínaná suma je na 

účtoch ENGIE Services a. s., a v zmysle záverečnej správy fondu Muncef, je presne 

definovaný reţim, ako s tou sumou môţe a musí byť naloţené. Presne so záverom záverečnej 
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správy podpísali memorandum so zástupcami mesta, ktoré hovorí o tom, ţe táto suma bude 

priebeţne posielaná na účet mesta v mesačných splátkach, po dobu platnosti zmluvy. Toto je 

reţim, ktorý definoval Muncef. Tento reţim, okrem iného obsahuje aj úrokové sadzby, ktoré sú 

uplatnené na túto sumu, to znamená, ţe finančný úrok z čiastky 460 000 eur je súčasťou 

plnenia v prospech mesta v presne definovaných podmienkach. Sú to podmienky, ktoré sme 

dostali, a zároveň s mestom akceptovali.  

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, sa poďakoval za odpoveď, a opätovne sa vrátil 

k samotnému konceptu rekonštrukcie verejného osvetlenia. Informoval, ţe nielen zmluva, ale 

aj samotné ďalšie správne konania, ktoré mali nadväzovať na ňu, v rámci faktickej realizácie 

výkonu rekonštrukcie verejného osvetlenia boli realizované v našom meste trochu 

zvláštnejšou formou. Uţ v minulosti upozorňoval na to, a je  to aj vo vašej správe, ţe sa 

definujú  práce, ktoré sa vykonávali ako stavebné práce. Jeho otázka zaznela na stavebný 

úrad, ktoré rozhodnutia v stavebnom konaní vydal stavebný úrad, v súvislosti 

s rekonštrukciou verejného osvetlenia. Myslí si, ţe pri takýchto stavbách, takéto rozhodnutia 

mali byť, zatiaľ sa mu nedostali odpovede a osobne si myslí, ţe neboli vydané ţiadne stavebné 

povolenia, ţiadne rozkopávkové povolenia, ktoré mali byť. A povaţuje to za problém samotnej 

rekonštrukcie, pretoţe historicky ide asi o najväčšiu investičnú akciu v tomto meste, za trvania 

tohto mesta. Čo sa týka samotného odovzdania, v zmluve je spomínaný dátum, kedy došlo 

k odovzdaniu celkového projektu a rád by sa opýtal, kto bol tým, čo podpisoval za Mesto 

Čadca tento projekt, keď ho mesto dostalo ako hotový. Predpokladá, ţe stavebná 

dokumentácia bola vyhotovená a následná dokumentácia po projekte, lebo tak je to aj 

v materiáloch, ktoré boli predloţené na zastupiteľstvo, ktoré bolo pôvodne niekedy vo 

februári. Takţe dúfa, ţe do toho bude môcť nahliadnuť a všetky jeho obavy a všetky tieto veci, 

ktoré sa tu dnes hovoria, vyplývajú z toho, ţe obyvatelia Mesta Čadca, nie sú spokojní, so 

stavom po rekonštrukcii verejného osvetlenia. On sám býva na sídlisku Kýčerka, a úprimne 

povedané, za posledného pol roka to štyri mesiace poriadne nesvietilo, a to nie je výpadok 

jednej lampy. To nie je výpadok dvoch, troch, štyroch dní za sebou, jednoducho to boli dni 

a týţdne, kedy to skutočne nesvietilo. Niekedy svietilo pol Kýčerky, niekedy celá Kýčerka, a to 

je uţ niekde celkom inde ako to, ţe boli pouţité svetlá alebo svietidlá, ktoré sú nevhodné do 

týchto našich podmienok. Dúfa, ţe do budúcnosti sa tomuto vyhneme a ţe opravy nefunkčných 

svietidiel budú oveľa rýchlejšie, ako to bolo doteraz. Na to, aby boli vymenené niektoré lampy 

sa čakalo moţno dva alebo tri mesiace.  To skutočne asi ani vy, ani my nechceme, a dúfa, ţe 

celý proces opráv, ktoré treba vykonať v tomto meste, sa zrýchli. Ďalej informoval, ţe na 

internete sa veľmi často objavujú fotky z jednotlivých stoţiarov z pätíc, ktoré mali prejsť 

nejakou rekonštrukciou, avšak boli len natreté. Naposledy, asi dva týţdne dozadu, bola 

uverejnená fotka, kde sú  dva plechy z jednej a z druhej strany. Medzitým veľká diera 

a poprosil, či uţ cez Mesto Čadca alebo ak budú takéto veci niekde zverejnené, aby sa to 

okamţite ešte raz celé prešlo a tam, kde je to skutočne nefunkčné a tam, kde sa to vyzerá ako 

po rekonštrukcii, a sú to len dva plechy zdrôtované, aby sa to vymenilo za normálne kryty. 

Myslí si, ţe za 5 000 000 eur sme schopní urobiť trošičku viac, ako to oplechovať nejakými 

starými krytmi, ktoré sú natreté. Ďalej sa dotazoval, na zníţenie energetickej náročnosti 

a informoval, ţe faktom je určite, ţe pri LED-kových svietidlách dôjde k zníţeniu energetickej 

náročnosti, ale to nie je v prospech mesta, nie dnes, moţno za 15 rokov. Dnes to vytvára 

nejaký finančný limit, ktorý vy pouţívate na to, aby sa splatili náklady na rekonštrukciu 

verejného osvetlenia, to znamená, ţe hovoriť dnes o úspore, ţe mesto usporí je predčasné. 

Mesto musí platiť sumu, ktorá bola zmluvne dohodnutá, a či sa dosiahne dnes úspora 40 

alebo 60%, vytvára len benefit pre spoločnosť, ktorá tým rýchlejšie dostane vloţené finančné 

prostriedky späť. Pre nás to bude zaujímavé okamihom, kedy sa peniaze vrátia späť. V závere 

sa vrátil apelovaním na systém, ktorý bol nastavený na hlásenie a opravu porúch, 

nevynímajúc to, ţe máme zmluvné sankcie, ktoré sú uvedené v zmluve, ale tomu sa nebudeme 
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venovať. Skúste to nastaviť tak, aby z rekonštrukcie verejného osvetlenia mali benefity 

a s jeho rekonštrukciou boli spokojní najmä obyvatelia mesta. Večer, keď vypne Kýčerka a 

keď bol sneh, tak to bolo ešte znesiteľné. Niečo sa odrazilo, ale skutočne tá tma tam je, nedá 

sa tam absolútne pohnúť. Sme medzi panelákmi a ak sa zatiahne, a nie je hviezdna noc, tak je 

tam úplne „bitá“ tma. A čakať niekedy tri, štyri dni na to, aby sa to zasvietilo, to asi nikto 

z nás nechce, a potom sa to ľuďom veľmi zle vysvetľuje. Tu by poprosil, ak príde k nahláseniu 

rozsiahlejšej poruchy, aby to bolo okamţite riešené a aby boli ľudia okamţite informovaní, 

kedy v danej lokalite, či uţ vyvesením na vchody, veď to je otázka vytlačenia tridsiatich 

papierov, ktoré sa rozvešajú po vchodoch, kedy dôjde k oprave, a aby to bolo zabezpečené 

takýmto spôsobom.  

Ing. Roman Doupovec, ENGIE Services a. s., informoval, ţe mu neprináleţí reagovať 

na procesné záleţitosti, vo vzťahu k stavebnému úradu alebo ku konceptu, ktoré zvolilo mesto. 

Dovoľuje si iba povedať, ţe skúsenosť, ktorú majú, pretoţe Čadca nie je jediné mesto, 

s ktorým spolupracujú na podobnej báze, a práve vo vzťahom k projektom, ktoré boli 

dotované z nenávratného finančného príspevku koncom minulého roka, rekonštruovali aj 

osem iných miest na Slovensku. Dodal, ţe je to určite platný doplnok v tejto oblasti, len chce 

upozorniť, ţe aj kvôli ohraničenému času, po ktorý boli tieto prostriedky k dispozícii, a aj 

veľmi ohraničenej sume, ktorá bola k dispozícii sa reálne zrekonštruoval len absolútny 

zlomok  všetkého, čo je na Slovensku k rekonštrukcii zrelé. To znamená, ţe jeho osobné 

presvedčenie je, ţe pre mestá o takej veľkosti ako je Čadca a pre systémy, tak investične 

zanedbané ako je to dnes, koncesia je a bude veľmi platný model. Nedovolí si hodnotiť, či 

z hľadiska Mesta Čadca, to bolo výhodne alebo nie, v kaţdom prípade chce vysvetliť, ţe ich 

investícia do projektu bola pribliţne 2,3 milióna eur. Tieto prostriedky sa im budú vracať 

počas celej ţivotnosti projektu po dobu 15.-tich rokov. Je ich eminentným záujmom, aby 

s mestom spolupracovali, predovšetkým k spokojnosti občanov, a to čo najlepšie, pretoţe len 

vtedy vedia efektívne, ako partneri fungovať, počas takej dlhej doby. S podobným reţimom 

fungujú v 15-tich iných mestách na Slovensku a vedia, ţe inak sa to nedá. Ďalej chcel 

ubezpečiť, ţe všetky podobné pripomienky a podnety, ktoré sa týkajú rýchlosti odozvy, opráv 

a spokojnosti občanov ich bytostne zaujímajú, a aj to je dôvod, prečo sú dnes tu. Zároveň 

chcel informovať, ţe suma, ktorá bola vyčíslená, ako predpokladaná hodnota zákazky, 

bezmála 5 miliónov eur, nie je investícia, to sú náklady, ktoré sú okrem iného na elektrickú 

energiu, prevádzku, údrţbu, revízie a všetky stavy, ktoré sa po dobu 15.-tich rokoch môţu 

vyskytnúť. Bezmála 5 miliónov eur, je náklad spojený s prevádzkou, údrţbou, revíziami, 

elektrickou energiou verejného osvetlenia počas 15.-tich rokoch v Čadci. Na fond Muncef 

uviedol, ţe funguje v reţime ako je daný, je nemenný a neprináleţí im komentovať alebo 

ovplyvňovať podmienky, ktoré si poskytujúci stanovil. Informoval, ţe čo sa týka zlého stavu 

stĺpov, tak v zmysle zadania a koncesnej zmluvy menili 400 stĺpov. A to je len časť stĺpov, 

ktoré v Meste Čadca sú a zvyšné museli byť iba natierané alebo repasované. Jednoducho 

v podmienkach súťaţe bola výmena, len obmedzeného počtu stĺpov, oni tú podmienku splnili, 

a s týmto rizikom a s týmto faktom do tohto projektu išli. Čo sa týka úspory, informoval, ţe 

úsporu, ktorú dosiahneme technickým zhodnotením,  je zmyslom EPC projektov, a preto sa 

realizujú a práve kvôli tomu, privátne projekty sú do takýchto projektov ochotní investovať. 

Číslo, o ktorom hovoril v úvode 75 000 eur, je úspora, ktorá ostala na účtoch mesta, pretoţe 

to bolo v období, kedy osvetlenie ešte nebolo odovzdané a uţ inštaláciou prvých lámp 

dochádzalo k zníţenej spotrebe. Ďalej dodal, ţe osvetlenie nepatrí mestu podľa koncesnej 

zmluvy, je majetkom koncesionára, pretoţe do neho investoval, ale po 15-tich rokoch alebo po 

ukončení trvania zmluvy, sú povinní tento majetok previesť do vlastníctva mesta. To znamená, 

ţe oni sa starajú a zveľaďujú budúci majetok mesta. Uvedomujú si problémy, ktoré nastali, 

a okrem iného aj v oblasti Kýčerka, chce podotknúť, ţe aj keď vidíme, ţe nesvieti jedna lampa, 

ktorá je nová LED-ková, tak to neznamená, ţe je chybná, práve tá lampa. Nemalá časť mesta, 



 9 

je osvetlená novými lampami, ktoré sú napájané starými káblami, to znamená, ţe ak dôjde 

k nepredvídanej poruche, nie je to len otázka vyjsť  s plošinou a vymeniť zdroj, v rámci 

záruky, ale je to otázkou nájsť ten problém v zemi, urobiť výkop, buď vymeniť istú trasu kábla 

alebo opraviť poruchu v danom mieste. Nezbavuje sa zodpovednosti a potvrdzuje, ţe je to ich 

práca, a je to ich záujem, aby to bolo odstránené čo najskôr a k spokojnosti občanov. 

Uviedol, ţe problém sa častokrát nedá vyriešiť tak jednoducho ako sa to zdá na prvý pohľad. 

Nezľahčuje to a byť na mieste občanov, hovorí rovnako. Ich starosťou je sluţba pre ľudí. 

Chcú a robia všetko pre to, aby bola čo najlepšia.   

 Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, sa dotazoval na začiatok predloţeného 

materiálu, kde sa konštatuje stav verejného osvetlenia z  roku 2008 a ţe väčšina oceľových 

stoţiarov bola skolaudovaná a firma vymenila len 400 stĺpov oceľových stoţiarov. Spýtal sa, 

či výmena 400 stĺpov verejného osvetlenia  bola poţiadavkou mesta. 

Ing. Roman Doupovec, ENGIE Services a. s., informoval, ţe súčasťou súťaţných 

podkladov, bol opis predmetu zákazky, ktorý obsahoval podrobnú technickú špecifikáciu, 

v počte svetelných bodov, ktoré treba vymeniť, v počte rozvádzačov, v dĺţke káblov, ktoré 

treba vymeniť a v počte stĺpov. To znamená, ţe si samozrejme zrátali budúce náklady, 

podnikateľské riziko a s takouto kalkuláciou mestu predloţili ponuku. Takţe nerátali s tým, ţe 

by ich menili viac, ako bolo nadiktované v súťaţi, ináč by bola ich ponuka označená za 

neplatnú.  

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, sa ďalej dotazoval, ţe v materiáli je uvedené, ţe 

na základe vašich dohôd, teda mesto verzus vy, toto verejné osvetlenie ide do vášho majetku 

po dobu celých 15-tich rokov a informoval sa, ţe či z týchto 5 000 000 eur, ktoré sú tam, je 

v nej zahrnutá všetka údrţba, výmena elektrických rozvodov poprípade to, čo máte vy 

v správe, výmena elektrických svietidiel typu Lamberta. V materiáli uvádzate, ţe jedno 

svietidlo má ţivotnosť sedem rokov, čiţe po tej dobe sa bude musieť asi ešte dvakrát vymeniť, 

tak či je zahrnuté všetko v tej celkovej sume 5 000 000 eur. Či treba ešte platiť navyše, 

v rámci údrţby, rekonštrukcie toho osvetlenia, ktoré máte v majetku.  

Ing. Roman Doupovec, ENGIE Services a. s., informoval, ţe v koncesnej splátke sú 

zahrnuté náklady na prevádzku, údrţbu v tej časti osvetlenia, ktorá bola premetom 

zhodnotenia, vrátane garancie počas siedmich rokov, náklady na elektrickú energiu. V zmysle 

koncesnej zmluvy sa ich spoločnosť stará nielen o to, čo zhodnotila, ale aj o celú sústavu 

verejného osvetlenia, má tým na mysli aj tú, ktorá nie je rekonštruovaná. Náklady, ktoré sú 

spojené s prípadnými opravami, haváriami, ktoré neboli predmetom zhodnotenia, nie sú 

súčasťou tejto koncesnej splátky.  

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, sa informoval, na výmenu týchto svietidiel počas  

15.-tich rokov, pretoţe prvýkrát sa vymenili, následne sa vymenia asi po siedmich rokoch a po 

štrnástich rokoch sa budú musieť meniť opäť. Či náklady, s týmto spojené, znáša vaša firma 

v rámci týchto 5 000 000 eur.   

Ing. Roman Doupovec, ENGIE Services a. s., informoval, ţe tieto náklady znáša ich 

firma počas siedmich rokoch, počas garancie. Uviedol, ţe to, ţe má svietidlo predpokladanú 

ţivotnosť sedem rokov, neznamená, ţe po siedmich rokoch prestane svietiť.  

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, sa ďalej informoval, či je to vo vašom majetku, či 

táto dvojnásobná výmena svietidiel, v rámci tých 5 000 000 eur ostane v ich réţii, z tej ceny 

5 000 000 eur. Či mesto bude musieť výmenu týchto svietidiel po cca šiestich, siedmich 

rokoch znova zaplatiť.  

Ing. Roman Doupovec, ENGIE Services a. s., informoval, ţe po garančnej dobe, 

v prípade poruchy znáša náklad mesto.  

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, uviedol, ţe to sú peniaze navyše, ktoré musí 

mesto vynaloţiť.  
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Ing. Roman Doupovec, ENGIE Services a. s., informoval, ţe to sú presne definované 

čiastky podľa Koncesnej zmluvy, kde je cenník, ktorý hovorí o nákladoch spojených 

s opravami. Poprosil o stanovisko aj Ing. Jozefa Galduna.  

Ing. Jozef Galdun, ENGIE Services a. s., informoval, ţe záručná doba na svietidlá 

Lamberga je sedem rokov, čiţe počas doby siedmich rokoch, ak sa vyskytne porucha na 

svietidlách. Tam sú evidentné poruchy v tom, ţe česká firma, tak ako väčšina firiem, ktoré 

v ich oblasti pôsobia, nakupuje tieto komponenty z rôznych častí sveta. Aj táto firma nakupuje 

predradníky, ktoré sú súčasťou tohto svietidla, od jednej rakúskej firmy. V Meste Čadca sa 

vyskytuje problém s tým, ţe tieto predradníky vypadávajú, čo má za následok, ţe vypadne 

svietidlo, nie ulica, to je problém iného charakteru. My poruchu nahlásime, oni prídu, 

vymenia celé svietidlo, vrátane predradníka. Ďalej informoval, ţe garančná doba je sedem 

rokov, ale oni ich majú 15 rokov, takţe tie veci, ktoré boli predmetom zhodnotenia, a my sme 

sa na nich nejako podieľali, napríklad, ţe sme ich menili, tak po tú dobu ich majú 

v prevádzke, takţe ich aj vymenia. Takţe nie všetkých 2 250 svietidiel, ktoré boli predmetom 

dodávky,  ale pokiaľ svietidlo vypadne, tak ho nahradíme novým po dobu 15.-tich rokov. Keď 

sa to bude odovzdávať, tak to musí byť funkčné. 

Ing. Roman Doupovec, ENGIE Services a. s., sa ospravedlnil za nepresné vyjadrenie.  

Ing. Jozef Galdun, ENGIE Services a. s., informoval, ţe sa to týka iba toho, čo robili 

oni. Netýka sa to toho, či nebolo predmetom koncesnej zmluvy, to sú veci, ktoré spomínal ich 

generálny riaditeľ.  

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, sa informoval, či suma, ktorú vysúťaţili 

5 000 000 eur je z DPH či bez DPH, pretoţe toto je základná vec, ktorú túto mesto má, či 

bude mesto platiť DPH navyše alebo nie.  

Ing. Roman Doupovec, ENGIE Services a. s., informoval, ţe danou informáciou si nie 

je istý, má však za to, ţe je to suma bez DPH, a túto informáciu doplní dodatočne.   

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, sa informoval, na 1,7%-né ročné navýšenie 

platby.  

Ing. Roman Doupovec, ENGIE Services a. s., sa dotazoval, v ktorej časti zmluvy, je to 

uvedené.  

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, uviedol, ţe si nepamätá číslo strany, ale je tam 

uvedená takáto sadzba 1,7%-né ročné navýšenie, uviedol, ţe nevie, či je to inflácia.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, ţe čo sa týka koncesnej zmluvy, 

ktorá je verejná, je to tam jasné napísané a poprosil Ing. Jozefa Galduna o vysvetlenie.  

Ing. Jozef Galdun, ENGIE Services a. s., informoval, ţe je to tam napísané a je 

dôleţité, si tam všimnúť slovíčko môţe. Čiţe oni si to môţu, ale aj nemusia uplatniť. Zatiaľ si 

to neuplatnili.  

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, sa dotazoval, na základe čoho to tam dali.  

Ing. Jozef Galdun, ENGIE Services a. s., informoval, ţe si nie je istý, ale zdá sa mu, ţe 

to bolo uvedené v podmienkach súťaţe, a následne to bolo predmetom rokovania k Dodatku 

 č. 1., bola k tomu aj diskusia pred tým, ako sa rokovalo kvôli koncesnej zmluve. Potom tam 

bola nejaká pauza a následne sa vyrokovali aj nejaké ďalšie podmienky, za účasti vtedy firmy 

Cofely,  dnes ENGIE Services a. s.  a pracovníkov mestského úradu, a takto sa to uzavrelo.  

Ing. Roman Doupovec, ENGIE Services a. s., informoval, ţe pán poslanec Ing. Jozef 

Pohančeník má na mysli, navýšenie podľa indexu spotrebiteľských cien. Uviedol, ţe samotná 

koncesná zmluva to umoţňuje, a je pravdou tak, ako uviedla pani prednostka, ţe dodnes sme 

si to neuplatnili a je to súčasťou zmluvy.  

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, sa informoval, kto rozhoduje o tom, či sa to môţe 

uplatniť alebo nie.  

Ing. Roman Doupovec, ENGIE Services a. s., informoval, ţe oni majú právo, si to 

v zmysle zmluvy uplatniť.  
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JUDr. Ing. Jozef Vraţel, poslanec MZ, informoval, ţe nechcel vystupovať, pretoţe sa 

nerád opakuje, ale to, čo povedal jeho predrečník, nájdete všetko v zápisnici pred dvoma 

rokmi, vystupoval tu mnohokrát ku koncesnej zmluve. A keď si ju prečítate, nájdete tam všetky 

odpovede, ktoré hľadáte. Mrzí ho, ţe sa tomu problému nevenovali viac, pretoţe samozrejme 

aj spoločnosti vznikli problémy, ktoré sú nečakané, to je vţdy, a takisto aj mestu. Aj napriek 

tomu, ţe je dodnes presvedčený, ţe koncesná zmluva je nezákonná, nebude sa k tomu 

vyjadrovať, ale všetky odpovede nájdete tam.    

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, ţe by sa chcel poďakovať 

predstaviteľom ENGIE Services a. s., za to, ţe prišli a predloţili túto správu, odpovedali nám 

na otázky, ktoré nás zaujímajú a myslí si, ţe takéto správy budeme predkladať častejšie. On 

sám sa môţe obzrieť len tri, štyri, päť rokov dozadu, keď nám tu tie lampy padali úplne na 

zem, či uţ časť Horelica, alebo stred mesta, bol v katastrofálnom stave. My by sme 

jednoducho nedokázali vymeniť a investovať do verejného osvetlenia takéto peniaze.  Snaţíme 

sa upraviť vzťahy s firmou, čo sa nám, podľa jeho názoru, veľmi darí. Ako negatívum vníma, 

ţe sme veľmi dlho čakali na operatívne riešenie výpadkov na Kýčerke. Mal záujem a myslí si,  

ţe sa nám tento problém podarilo ukončiť, a do budúcna tu nastupuje pracovník, ktorý bude 

reagovať v priebehu dňa, hodín, bude to kontaktná osoba, ktorá bude tu. Čiţe budeme jednať 

ďalej a myslí si, ţe pokiaľ by sme do toho nešli, dopadli by sme veľmi zle. Euro fondy sme sa 

snaţili získať a vie, čo to urobilo obciam a mestám minulý rok, keď ich získali minulý rok 

v novembri, a mali ich vyúčtovať v decembri. Pre väčšie mestá, to bol maximálny objem 

400 000 eur, pre menšie 100 – 200 000 eur. Chodili sme okolo toho, tie peniaze sme získali 

z druhých zdrojov, a to je spomínaná dotácia cez Muncef, cez ktorý sme získali 460 000 eur. 

Viac iné mesta nedostali, a ten projekt z ministerstva hospodárstva nebol tak nastavený, aby 

sme to mohli vyuţiť. Budeme rokovať ďalej, jeho kvalitu budeme zlepšovať, a, samozrejme, aj 

poţiadavky od  vás poslancov, budeme dávať do projektov, ktoré pripravujeme do budúcnosti, 

aby sme pokryli väčšiu časť Mesta Čadca a rozšírili sme verejné osvetlenie. On ako primátor 

mesta garantuje, ţe tieto správy vám pri určitých problémoch budú predkladať aj naďalej tak, 

aby sme spoločne vyriešili mnohé problémy, ktoré nás určite ešte čakajú, ako pri kaţdej 

investícií. 

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, sa ešte raz poďakoval za predloţenú správu.  

Ing. Roman Doupovec, ENGIE Services a. s., ešte doplnil svoju odpoveď na otázku 

pána poslanca, týkajúca sa názvu ich spoločnosti. Informoval, ţe celosvetovo došlo 

k rebrandingu (zmena mena ich spoločnosti), ktorá nemá nič dočinenia s obsahom ani 

majetkovou podstatou. Nový názov na celom svete pre bývalú spoločnosť Cofely, a. s. je 

ENGIE Services, a. s., ktorá reflektuje všetky zmeny a transformácie v energetike. Je pre neho 

cťou, byť partnerom pre Mesto Čadca, aj v takto náročnom, veľkom a peknom  projekte. Myslí 

si, ţe je to dobré pre mesto, ţe sa išlo do takéhoto rozsahu. Pretoţe tak, ako ste spomínali, 

veľa iných miest rieši problém verejného osvetlenia čiastočne. A hoci vyuţili jednorazové 

dotácie, majú vyriešený len zlomok problému v meste a zvyšné problémy ich počkajú v čase. 

Takţe je pre nás cťou a urobíme všetko preto, aby ste boli vy a vaši občania spokojní.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

54/2016 

 

 

K bodu 4) 

VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej pomoci občanom    
 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 
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Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe je to potrebné VZN, aby sme 

mohli reagovať na tie veci, ktoré pani Ing. Boţena Cvečková povedala. Keďţe ide o VZN je 

potrebné 3/5 väčšina všetkých poslancov. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

55/2016 
 

 

K bodu 5) 

Doplnok č. 4 k VZN Mesta Čadca o dani za užívanie verejného priestranstva č. 81/2008 
 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

56/2016 

 

 

K bodu 6) 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu ITERREG      

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

Megoňky – Šance“  
 

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

 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, informoval, ţe prípravy na tomto projekte 

trvali niekoľko mesiacov. Zahŕňal by to, ţe by sa kompletne urobila cesta, zatraktívnilo by sa 

územie a je pravdou, ţe Moravskoslievzsky kraj do toho spočiatku nechcel ísť, pretoţe to 

nebola jeho priorita, ale podarilo sa nám ich presvedčiť. Bolo to uţ aj v rade 

Moravskosliezskeho kraja v Ostrave a aj na Ţilinskom samosprávnom kraji. Samozrejme, 

musíme drţať palce, príprava prebehla a podľa jeho informácií, by boli moţné aj nejaké 

predprípravné stretnutie a konania. Isté to v tomto prípade nikdy nie je, ale dúfajme, ţe to 

naozaj vyjde a bude to, pre prospech našich obyvateľov.  

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, sa informoval, aký dlh úsek vozovky v Milošovej by 

sa nám podaril, aj v spolupráci s VÚC urobiť v rámci tohto projektu.  A či v rámci týchto 

projektov nie je moţné realizovať aj úpravy, ktoré nie sú bytostne na hraniciach a sú v centre 

mesta, alebo či potencionálne nie je do budúcna moţné s takýmito projektmi počítať.  

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

ruchu, informoval, ţe ten úsek je presne ako je cesta v Milošovej, tam je odbočka na Šance, 

čiţe odtiaľ od toho úseku, tam sú asi dva alebo tri mostíky, to je asi 1,5 km, je to cesta III. 

triedy, a plus aţ ten koniec po hranicu, to je miestna komunikácia, asi 250 metrov , čiţe 1,5 

km a 250 metrov, tzn. asi 1,8 km. S tým, ţe v súčasnosti tento operačný program ITEREGG V-

A je moţné sa uchádzať len s takýmito komunikáciami, ktoré slúţia ako prístupové 

komunikácie k atraktivitám, ktoré sú v blízkosti  komunikácií. Ţiaľ, nejde to tak, ţe by sme 

niekde v meste vybrali nejaký úsek a chceli by sme ho urobiť. Môţeme tú ţiadosť podať, ale  

ten hodnotiaci proces by nás diskvalifikoval a vyradili by nás.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe sa urobilo všetko preto, aby to 

vyšlo a chce sa poďakovať najmä spracovateľom, takisto pánovi poslancovi PhDr. Pavlovi 

Holeštakovi, PhD., ţe na to tlačíme, aby sme tieto peniaze získali, a hlavne aby sme 

zatraktívnili to územie, ktoré si to zaslúţi. Tak, ako uviedol pán poslanec PhDr. Pavol 



 13 

Holeštiak, PhD., schvaľovali to tento pondelok na ŢSK, prešlo to, ako priorita aj VÚC, takţe 

drţme si palce, aby sme ho dokázali posunúť aţ do realizačnej podoby.  

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

57/2016 

 

K bodu 7) 

Informatívna správa o schválených dotáciách na predložené žiadosti projektov Mesta 

Čadca v r. 2015   

 

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

 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, ocenil snahu oddelenia regionálneho rozvoja  

a cestovného ruchu MsÚ Čadca, a takisto náčelníka mestskej polície Čadca a celú mestskú 

políciu za prípravu projektov, nakoľko z predloţených materiálov je zrejmé, ţe najmä vo 

vzťahu k mestskej polícií, sú veľmi úspešní. Dúfa, ţe v tom budú pokračovať a ak budú môcť, 

tak si myslí, ţe aj ostatní kolegovia, veľmi radi pomôţu pri realizácií, resp. aj pri schvaľovaní 

jednotlivých projektov.  Ešte raz sa poďakoval za iniciatívu.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

58/2016 

 

 

 

K bodu 8) 

Informatívna správa o činnosti Organizácie cestovného ruchu KYSUCE za r. 2015 

 

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

 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, ţe v minulosti sme mali trošičku hendikep, 

čo sa týka, počtu podnikateľských subjektov, ktorí sa nám hlásili do tohto projektu. A preto sa 

dotazoval, či sa im podarilo rozšíriť počet podnikateľov, zapojených do tohto projektu. Či 

tento projekt nejakým spôsobom napreduje a  oslovil ďalších podnikateľov z regiónu, najmä 

vo vzťahu k ubytovacím kapacitám, a tým, ktorí prevádzkujú ubytovacie zariadenia.  

Ing. Emília Sloviaková, riaditeľka OCR Kysuce, informovala, ţe OCR Kysuce má 

momentálne 19 členov, z toho je 9 obcí a  10 podnikateľov. Uviedla, ţe nájsť nových členov je 

relatívne problematické, lebo tí, ktorí uţ chceli byť súčasťou tejto organizácie a skutočne im 

záleţí na rozvoji cestovného ruchu na Kysuciach, sú zakladajúcimi členmi, a postupne do 

organizácie  prichádzajú aj noví členovia,  priemerne pristúpia 1 – 2 členovia v priebehu 

roka.    

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

59/2016 
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K bodu 9) 

Informatívna správa o príprave Bartolomejského hodového jarmoku a 12. ročníka festivalu 

Drôtománia Čadca 2016 
 

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

 

Vladimír Malík, poslanec MZ, poţiadal, či by do budúcna bolo moţné, aby pri 

príprave takýchto významných podujatí na prípravný výbor mohli byť prizvaní aj členovia 

komisie cestovného ruchu.  

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

a športu, sa poďakovala za pripomienku s tým, ţe členov komisie cestovného ruchu na tento 

prípravný výbor rada pozve. Na záver sa  poďakovala všetkým kolegom, riaditeľom a aj 

pracovníkom organizácií v meste, ale aj naším partnerským organizáciám, ktoré sa podieľajú 

na príprave a realizácií tohto podujatia. Poďakoval sa za spoluprácu a teší sa, ţe  sa v 

auguste opäť uvidia a srdečne ich na toto podujatie pozýva.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe si myslí, ţe Bartolomejský hodový 

jarmok si postupne získava, čo raz väčšiu popularitu a myslí si, ţe program  je veľmi dobre 

nastavený, pre všetky vekové kategórie. Uviedol, ţe sa teší, ţe Bartolomejský hodový jarmok 

bude dobre a pekne pripravený.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

60/2016 
 

 

K bodu 10) 

Správa o výsledkoch kontroly 

 

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

 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, sa informoval na členky kontrolnej 

skupiny, či sú to nové zamestnankyne útvaru hlavného kontrolóra, 

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór mesta Čadca, uviedol, ţe túto kontrolu mu uloţil 

pán poslanec Ing. Ján Drobil, na základe toho, čo sa stalo v Kysuckom Novom Meste. Keďţe 

túto kontrolu mu uloţil v súčinnosti s oddelením školstva, tak sú to pracovníčky oddelenia 

školstva, ktoré mu poskytli súčinnost pri výkone kontroly. Sú to kmeňoví zamestnanci 

oddelenia školstva, kultúry, športu a mládeţe.  

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

61/2016 

 

 

K bodu 11) 

Koncepcia rozvoja Mesta Čadca v oblasti tepelnej energetiky – informatívna správa 

 

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

 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, ţe má niekoľko poznámok k tejto koncepcií 

najmä vo vzťahu k Mestskej teplárenskej spoločnosti.  Informoval, ţe všetci tí, ktorí ţijú na 
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sídlisku Kýčerka, vedia, čo im robí MTS, a. s. s mestskou zeleňou aktuálne. Aj keď túto správu 

berieme na vedomie alebo schvaľujeme koncepciu, nevie, či niekto aktuálne zo stavebného 

úradu sa bol pozrieť, ako vyzerajú rozkopávky. Nevie, a nakoniec ľudia to určite posielajú na 

mesto, a aj na mestských a aj facebookových stránkach boli zverejnené fotografie z toho, ako 

vyzerajú. A či sú to tie, vysokonákladové opatrenia, ktoré realizujú MTS, a. s., v súvislosti  

s výmenou teplovodu. Má za to, ţe sa zverejňujú všetky rozhodnutia, ktoré sa vydávajú v tejto 

súvislosti na internete, ale myslí si, ţe MTS, a. s., sa púšťa do kopania a do rekonštrukcie 

omnoho skôr, ako má v rukách rozhodnutie zo stavebného úradu. Uviedol, ţe tie rozkopávky 

nespĺňajú ani základné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú kladené na takúto stavbu, stačí sa 

tam ísť pozrieť. Uviedol, ţe niekde je poloţená iba doska, a tá samozrejme vetrom spadne, sú 

tam jamy a  v kombinácií s výpadkom verejného osvetlenia to môţe byť skutočne nebezpečné, 

a treba sa tam ísť pozrieť. Tie jamy sú hlboké 2 metre.  Keď uţ to rozhodnutie na rozkopávku 

vydáte, myslí si, ţe by sa tam mal ísť niekto zo stavebného úradu pozrieť, ako je to 

zrealizované a zabezpečené. Rozkopala sa 1/3 Kýčerky nad kostolom, do toho zaprší, je to 

celé rozbahnené, nehovoriac o tom, ţe do bytov ide kalná voda. Takţe by poprosil  stavebný 

úrad, aby sa išiel pozrieť na miesto rozkopávok, aby nariadil stavebníkovi alebo firme, ktorá 

to realizuje pre MTS, a. s., aby vykonala všetky zákonné opatrenia tak, aby bola stavba 

zabezpečená, lebo je to skutočne nebezpečné. Ďalej uviedol, ţe na minulom MZ a v tomto 

prípade snáď zasiahol osud, navrhoval, aby dočasné stavenisko, ktoré zriadili nad kostolom, 

kde si na mestský pozemok nahádzali hadice, oplotili, je to nebezpečné. Ďalej informoval, ţe  

v tom naozaj zasiahol osud a jeho vlastný syn si na tých hadiciach zlomil ruku. Uviedol, ţe 

deti sa potom dennodenne šplhajú a skáču po tom. Doteraz, je to uţ viac ako mesiac, sa tam 

nič neudialo. Uviedol, ţe nevie, čo robí stavenisko na mestskom pozemku v takomto prípade a 

nenašiel ţiadnu zmluvu ani dohodu, ţe si to tam môţu zriadiť a minimálne je tam treba urobiť 

dočasné oplotenie a treba to trochu zabezpečiť, aby to neslúţilo ako detské ihrisko. Tu by 

skutočne apeloval na stavebný úrad, nech tam vykoná štátny stavebný dohľad, nech sa tam 

idú pozrieť, a nech to zabezpečia tak, ako by to zabezpečené malo byť.  

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

rozvoja mesta a sluţieb, uviedol, ţe aj keď to nesúvisí s prerokovaným materiálom, 

informoval, ţe od prvého dňa, ako sa rozbehli práce na tepelnom okruhu na Kýčerke, lebo tá 

stavba sa nedá robiť salámovým spôsobom, ţe by sa po niekoľkých metroch vymieňalo to 

potrubie postupným spôsobom tak, aby nebola rozkopaná veľká časť sídliska, stavbu 

monitorujú.  Ide o jeden ucelený okruh, o jednu tepelno-energetickú časť, takto sa to povolilo, 

a tak sa to aj robí. Od prvého dňa, ako sa stavebné práce začali, tak stavbu monitorujeme, 

dennodenne sa kontaktujeme aj s ľuďmi, mnohí tu aj chodia, volajú aj mailujú svoje 

poţiadavky, alebo námietky pri prácach. Takţe sledujeme, aj vlastníkov bytov, aj občanov, 

ktorí pouţívajú pešie chodníky  a majú takisto obavy ako vy. Takţe to riešime za pochodu, ale 

na druhej strane treba uznať zhotoviteľovi, ţe aj keby sme urobili čokoľvek, nerobíme to teda 

zákonnou normou, lebo keby sme chceli urobiť vykonanie štátneho stavebného dohľadu 

zákonným spôsobom, tak lehotovo a procesne je to niekoľko dní, moţno viac ako týţdeň. My 

operatívne, skoro do hodiny, keď tu príde podnet, sa tam ideme pozrieť a hneď zavoláme 

zhotoviteľa, investora a za pochodu riešime. Zatiaľ sme to uplatňovali v celom meste, Ţarec 

aj ostatné časti mesta sa takto  urobili a fungujeme. Jednoducho sa musí asistovať  a musí sa 

strpieť a zniesť aj to, ţe zhotoviteľ realizuje veľmi zloţitú líniovú stavbu v kompaktnom 
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zastavanom území, medzi vnútroblokovými priestormi v kontakte s bytovými domami, vstupmi 

a podobne, takţe nie je to jednoduché ani pre neho. On sám si uvedomuje aj to, ţe riziko má 

vo svojich podmienkach stavebného povolenia, ţe ho musí zniesť, a aj ho znáša. Je si vedomý, 

ţe jednoducho tú zodpovednosť na nikoho neprenesie, je to len na ňom, takţe musíme to len 

preţiť. Jemu osobne je veľmi ľúto, ak sa stalo to, čo sa stalo, nemali sme informáciu o tom,  ţe 

sa tam zranilo dieťa na nejakom staveniskovom objekte alebo zariadení. My sme vychádzali z 

toho, čo vyţadoval zhotoviteľ alebo investor spolu so zhotoviteľom, uloţili sme mu podmienky 

tak,  aby zabezpečil stavbu, takisto, ako keď boli problémy s nasvietením, aby ju zabezpečil aj 

nejakými zábranami, nielen nejakými označeniami, takţe deje sa to a verí, ţe   

tie práce budú ukončené v čo najkratšom čase. Určite uţ teraz sa ľudia pýtajú, ţe čo bude so 

spätnými úpravami, v akom stave to bude, kedy to bude, .... Máme záujem, aby sa spätné 

úpravy dostali do takej polohy, ţe ani nebudeme vedieť, ţe sa tam niečo takéto dialo, robí sa 

nad existujúcimi sieťami a objektami toho tepelného okruhu, takţe do nejakých iných vecí, 

cudzích pozemkov, alebo ţeby sa tam dialo niečo nezákonné, to vylučujeme. V tomto smere 

budeme dbať na to, aby aj koncová fáza  predmetnej stavby bola urobená tak, ako sa to dialo 

aj na Ţarci, kde ľudia nakoniec s pochopením prijali to, ţe majú bezpečnejšiu dodávku tepla  

a o to by v zásade málo ísť všetkým v meste.   

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, dodal, ţe vie, ţe v opatreniach to majú, ale jemu ide 

skôr o to, aby sa aj reálne dodrţiavalo to, čo v tých opatreniach uloţil stavebný úrad a dá sa 

do toho rozhodnutia. Máme tu letné prázdniny, ktoré začínajú zajtra a deti tam, či chceme 

alebo nechceme, budú behať. Apeloval na stavebný úrad, aby išiel do terénu, a aby urobil 

všetko preto, aby to zabezpečené bolo tak, aby tam k tým úrazom jednoducho nedochádzalo. 

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

rozvoja mesta a sluţieb, uviedol, ţe po skončení MZ si môţu aj s pánom poslancom Mgr. 

Marcelom Šulom uvedenú stavbu prejsť spolu so zhotoviteľom.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

62/2016 

 

 

K bodu 12) 

Vybudovanie a prevádzkovanie Integrovaného informačného systému (IIS) v meste  

Čadca 

 

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

 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, ţe keď videl tento dokument, ktorý ideme 

prerokovávať, bolo mu z neho smutno. Lebo uţ pred desiatimi rokmi, keď to  mesto dalo do 

uţívania súkromnej firme, bola to veľká chyba. On osobne povaţuje integrovaný informačný 

systém len za to, ţe sú  po stĺpoch verejného osvetlenia a na pešej zóne nejaké reklamy a 

navigačné tabule. On sám má navigačnú tabuľu a platí za ňu 400 eur ročne. Nechápe, prečo 

by sme mali dať tak ziskovú vec a postúpiť ju súkromnému podnikateľovi a je jedno akému, 

ktorý bude zarábať na našom majetku. Myslí si, ţe sme natoľko schopní, aby sme to dali pod  

informačný systém mesta a jednu úradníčku, ktorá bude vystavovať faktúry. Uviedol, ţe my 
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všetci, čo tie navigačné tabule máme, budeme radšej platiť mestu ako súkromnému 

podnikateľovi,  keďţe v Meste Čadca nie je peňazí nikdy dosť.  Podľa jeho názoru sa tu 

bijeme o 5 či 10 metrov cesty. Na základe toho uviedol,  ţe je to podnikateľská vec, ktorá 

vynesie ročne okolo 100 000 eur  a vyasfaltujeme za to celé mesto. Takţe určite nie je za to, 

aby bola verejná súťaţ vyhlásená, zmluva končí, nedávať novú zmluvu a  celý systém prevziať 

pod Mesto Čadca. Dokáţeme si to spravovať sami a bola by to zásadná chyba, tak ako pred 

10-timi alebo 15-timi rokmi, ţe niekto schválil túto vec a  spravoval to súkromný podnikateľ.      

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. poslanec MZ, sa informoval na finančné plnenia v 10-

tich rokoch priemerne, paušálne alebo ročne  a na koľko sa odhaduje cena tejto zákazky, 

teraz, keď sa to vypisuje, nakoľko to v materiáli nenašiel. Ďalej sa dotazoval na váhu kritérií 

40:30:30 a opäť absentuje cena v časti návrh na vybudovanie. Uviedol, ţe je  samozrejmé, ţe 

certifikácia a referencie sú dôleţité, ale cena je predsa len podstatná  a dal by to do 

pozornosti. Či by sme predsa len nad tým, nezamysleli a nezmenili to. Uviedol, ţe sú tam 

navrhnutí dvaja poslanci a je tam 7-členná komisia, uviedol, aby sme tam navrhli troch  alebo 

štyroch poslancov, a samozrejme, ţe odborníkov z mesta, ktorí majú do toho, čo povedať. 

Takisto sa informoval na dobu 15 rokov, nakoľko v predchádzajúcej zmluve, bola uvedená 

doba 10 rokov.  

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

rozvoja mesta a sluţieb, informoval, ţe čo sa týka minulej zmluvy nešlo iba o prevádzkovanie 

systému, išlo aj o jeho vybudovanie. Samotné vybudovanie nie je určite lacnou záleţitosťou. 

Vieme, ako to fungovalo vtedy, keď o to starala informačná kancelária. Osobne si myslí, ţe ísť 

naspäť, by bolo krokom späť. Menšie mestá ako Turzovka, Krásno nad Kysucou v našom 

regióne jednoducho nezvládajú tento systém a majú ho rovnako objednaný u komerčnej 

spoločnosti, ktorých je na Slovensku viac. Nevie, či by sme to dokázali zvládnuť. Bolo by 

potrebné  vyrábať tabuľky, vešať ich, a aby mali aj určitý vzhľad, nielen význam, orientácie a 

informácie. Išlo o náklady, podľa pôvodnej zmluvy na vybudovanie toho systému, avšak ten sa 

nepodarilo dotiahnuť úplne do konca. Uviedol, ţe Horelica mestský informačný systém 

dodnes nemá. Aj keď to sme dodávateľa dotlačili po podpísaní zmluvy, ţe na jeho náklady  

urobil smerovníky v mestských častiach. Čadca-sever; Čadca-juh  je uţ viac menej urobená, 

okrem Horelice. Dodal, ţe sa vybudovalo ešte mnoţstvo ďalších objektov, vybudovanie 

infokioskov aj v budove mestského úradu a v dome kultúry. Mestu dávali ročne sto tisíc korún, 

podľa pôvodnej zmluvy. Išlo o takýto rámec po dobu desiatich rokov a o vyjadrenie sa k 

novým veciam a k súťaţným podmienkam  poprosil o informácie Mgr. Mariána Kráľa.  

Mgr. Marián Kráľ, vedúci kancelárie primátora mesta, protokolu, informoval, ţe 

veľmi ťaţko sa nám nastavovalo kritérium cena, nakoľko naším hlavným cieľom, je zníţiť 

reklamný smog, ktorý je na území mesta. Keďţe ten, kto sa prihlási do súťaţe bude chcieť 

dosiahnuť zisk a získa ho tak, ţe buď bude obhospodarovať jestvujúce mnoţstvo alebo 

dobuduje ďalšie. Našou snahou je eliminovať a zniţovať počet reklamných priestorov, a preto 

veľmi ťaţko by sa nastavovalo kritérium cena. Ale samozrejme, ak ju doplníte, budeme to brať 

do úvahy ale potom, by to nejakým spôsobom negovalo kvalitu, ktorú chceme dosiahnuť. 

Naozaj chceme, aby sa zníţil reklamný smog v meste, a hlavne na Palárikovej ulici.  

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, ţe si myslí, ţe Mesto Čadca má natoľko 

schopných zamestnancov, ţe sú schopní zabezpečiť, aby nejakej firme zadali výrobu nejakej 

tabuľky. Táto firma ARD za celých dobu 10-tich či 15-tich rokov nájmu urobila jediné, 
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akurát, ţe ten, kto si poţiadal, dali mu vyrobiť tabuľku. Myslí si, ţe to zvládne aj menej zdatný 

človek. Za najmenšiu tabuľku platí ročne 400 eur, takţe si ich porátajte po meste. Oni platia 

3 333  eur nájom mestu ročne. Takţe my si za to kráľovsky zaplatíme troch aj štyroch ľudí, 

ešte nám ostane. Zabezpečovali by vyvesenie, opravu a ešte si vybudujeme svoj systém, aký 

chceme. Myslí si, ţe takto „šlendriánsky“ sa nemôţe narábať s mestskými peniazmi. Aby my 

sme dostali 3 333 eur, ešte sa tým chválili a nejaká firma dostane vyše 100 000 eur,  

a  máme tu dieru po cestách a bijeme sa, či futbalu dáme 20 alebo 30 000 eur a šach 

nedostane nič. Tak to je nezodpovednosť vedenia mesta a všetkých poslancov, ktorí za toto 

zahlasujú.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, sa vyjadril, ţe túto zmluvu nepripravilo 

Mesto Čadca ani toto vedenie, tak si vyprosí, aby ste nám tu hovorili o nejakom 

„šlendriánskom“ podpisovaní zmluvy. Uviedol, ţe chceli dať do poriadku informačný systém 

preto, lebo platnosť zmluvy s ARD skončila uţ minulý rok a na našu výzvu nereagovali. To 

znamená, ţe či uţ prejde táto súťaţ alebo to budeme robiť my, jednoducho potrebujeme mať 

v tom poriadok, aby sme aj Palárikovu ulicu vyčistili a je mu jedno, kto to bude. Takţe si 

vyprosí, ţe my sme „šlendriánsky“ podpísali zmluvu s prevádzkovateľom systému. Pozor, toto 

je klamstvo. Toto je klamstvo a vyprosí si to.  

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, ţe nepovedal, ţe súčasné vedenie a ţe pán 

primátor Ing. Milan Gura, nemá klamať. Mal na mysli bývalé vedenie, ktoré to podpísalo, 

v tej dobe. A uviedol, ţe nech mu pán primátor, Ing. Milan Gura, nevkladá do úst veci, ktoré 

nepovedal.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, ţe to bolo pred 15-timi rokmi, 

a tak to povedal.  

  PhDr. Pavol Holeštiak, poslanec MZ, sa informoval, koľko mesto platilo priemerne 

alebo paušálne, ročne do roku 2015. Ďalej sa informoval, či súčasné infotabuľky sú 

v súčasnosti majetkom Mesta Čadca alebo súkromnej firmy. Pretoţe tá firma, ich môţe chytiť, 

zmontovať si ich a my by sme museli vytvárať nový systém. Je to zásadná otázka.  

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

rozvoja mesta a sluţieb, uviedol, ţe mesto podľa pôvodnej zmluvy neplatilo nič a dostávalo 

100 000 korún ročne. Uviedol, ţe momentálne po skončení zmluvy sú tabuľky, vo vlastníctve 

Mesta Čadca za 1 euro.  

  JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, sa ešte raz vyjadril a uviedol, ţe nehovoril, ţe tú 

zmluvu podpísalo terajšie vedenie. S firmou ARD podpísalo zmluvu vedenie v tej dobe. 

Apeloval len na to, aby sme neurobili tú istú chybu ako vedenie v tej dobe. Uviedol, ţe pán 

primátor má počúvať, čo rozpráva, a potom reagovať.   

  Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, uviedol, ţe on bol v tom období na čele mesta 

a tieţ si vyprosuje od pána poslanca JUDr. Jozefa Pajera, aby ho uráţal a hovoril, ţe sme 

„šlendriánsky“ niečo podpísali. Uvedomte si, ako to bolo v tom období, bola to na celom 

Slovensku novota, a ak si nepamätá, aké boli vtedy socialistické tabuľky, nech si pozrie 

fotografie. Všetko sa vyvíja, a aj tera sú nové modernejšie veci, ktoré sa vyrábajú lacnejšie 

a sú krajšie. Myslí si, ţe na tú dobu aj tá cena, ktorá bola dohodnutá a dávali ju mestu, bola 

celkom prijateľná suma. Nikto nechcel uškodiť mestu, tak nenazývajte toto obdobie, ţe sme 

niečo „šlendriánsky“ rozhodli. Vyjadrite sa k tomu, čo je teraz, a pozrite si, aké boli 

podmienky vtedy.  
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  Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, informoval, ţe súčasný mestský alebo informačný 

systém, ktorý máme zriadený na území mesta, sa podľa jeho vedomostí skladá z dvoch 

systémov. Jednak, je to mestský informačný systém, to sú označenia, ktoré nám hovoria, kde je 

aká kultúrna pamiatka, ulica, mestská časť, ... A potom máme tzv. podnikateľský informačný 

systém a to je ten, ktorý generuje peniaze. To sú tabuľky k rôznym  firmám, spoločnostiam, 

obchodným domom a podobne, ktoré tu máme rozvešané na stĺpoch verejného osvetlenia. 

Respektíve, moţno, ţe uţ dnes na samostatných stĺpoch, ktoré sú niekde v mestskej zeleni, 

niekde v chodníkoch. Informoval, ţe v dnešnej, pre mesto ťaţkej ekonomickej situácií, veď 

určite nie je ľahké, v tomto čase hospodáriť s peniazmi, sa mu zdá v súvislosti, najmä s tým, ţe 

mestský informačný systém je skoro vybudovaný, absolútne neúčelné, riešiť súťaţ a ponúkať 

moţnosť, v podstate nič nerobiť a len fakturovať obchodným spoločnostiam, nejakému 

podnikateľskému subjektu tu v meste, za scestné. Nech sa na neho nikto nehnevá, ale mesto 

má na stole 100 000 eur a povie si, ţe nechce., nech si tých 100 000 eur fakturuje niekto iný. 

Moţno, keby sme boli vo Viedni alebo v Londýne, tak by to bolo moţné, ale v Čadci? Uviedol, 

ţe je zvedavý, ako to jeho kolegovia vysvetlia vlastným voličom, keď budú chcieť vybudovať 

kúsok chodníka a vy im poviete, ţe na to nie sú peniaze. Uţ len navrhované obdobie 15-tich 

rokov, je z tohto pohľadu scestné. Ani po 15-tich rokoch sme nedotlačili spoločnosť ARD, 

ktorá tu fungovala, aby nám dobudovala kompletný mestský informačný systém. Hovorili ste 

tu o tom, ţe na Horelici nie je, takisto u Sihelníka nie je, a je ešte veľa oblastí v meste, kde to 

nie je. Ale určite minimálne 90% a viac informačného  systému vybudovaného je. Tie trendy 

sú dnes, tak dynamické, ţe vo vzťahu k informačným systémom niet hádam polrok alebo rok, 

aby nevyšlo niečo nové. Vo vzťahu k tým tabuľkám uviedol, ţe sú podsvietené a podobne, tzn. 

ţe sú napájané na nejaké osvetlenie, mestské alebo verejné osvetlenie. Ďalej informoval, ţe tu 

máme nejaké mestské informačné kiosky. Kaţdý kiosk sa dá kúpiť, dá sa nastaviť, 

naprogramujú vám ho, urobia vám do neho grafiku a nie je problém, aby si to, čo mesto 

potrebuje, obstaralo. A keď si ich chce obstarať viac, aby bol jednotný vzhľad, nie je s tým, 

absolútne ţiaden problém, vysúťaţí si ich a obstará. Čo sa týka, podnikateľského subjektu, 

musíte uznať, ţe aj tá suma 400 eur, ktorú si dnes podnikatelia platia, by mohla byť výrazným 

nástrojom tak, ako pomôcť, na margo toho zníţenia alebo zlacnenia a pomôcť jednotlivým 

podnikateľským subjektom, ktorí tu v meste sú a fungujú. Bol by nerád, ak by sa mesto 

takéhoto významného nástroja na podporu podnikateľského prostredia zrieklo v prospech 

nejakého subjektu, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou v Čadci ani sídliť nebude. Nepozná 

čadčianskú firmu, čo by to chcela prevádzkovať, alebo mala na to kapacity. Takţe tie ťaţko 

zarobené peniaze z mesta Čadca vyzbierame od obyvateľov a pošleme ich nejakej súkromnej 

firme. Je zvedavý, ktorí z vás za toto zahlasujú, a ako to potom vysvetlia svojim voličom. 

Máme tu ešte jeden problém, a to je umiestnenie mestského informačného systému, a toho 

podnikateľského informačného systému, stĺpy verejného osvetlenia. Dnes minimálne  400 

a moţno 600 stĺpov po rekonštrukcií, nepatria mestu. Dotazoval sa, čo chceme vlastne 

vysúťaţiť. Čo keď firma ENGIE Services, a. s. povie, ţe s tým nesúhlasí.  Čo budete robiť? 

Ako chcete súťaţiť a dať moţnosť podnikateľovi, ktorý by to potencionálne vysúťaţil, aby si na 

stĺpoch cudzej firmy, s ktorou mesto teoreticky v tejto veci, nemá ţiaden vzťah, vyvesoval 

nejaký informačný systém. Alebo chceme dosiahnuť to, aby sme tu mali tzv. lízatkový systém, 

čo máme po sídliskách, aj v meste a kaţdých 30 metrov zabitý ţelezný kolík do mestskej zelene 

alebo do chodníka s novými smerovými tabuľami. Navrhuje, aby tento bod programu bol 
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vzatý späť, aby sa o ňom nehlasovalo, a aby sa pripravila koncepcia budovania mestského 

informačného systému v podmienkach mesta Čadca. Vzhľadom k tomu, ţe nám neboli 

doručené formuláre, ktoré na stoloch chýbajú, nevie to dať ako samostatný návrh, a poprosil 

pána primátora Ing. Milana Guru, aby tento návrh stiahol, a aby sme sa nad tým, mohli 

skutočne zamyslieť a udrţali to v mestských rukách. Bol by to výrazný zdroj financovania a 

omnoho lepší, ako mestská informačná sluţba na podmienky športu, ktorý si to v tomto meste 

určite zaslúţi.  

  Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, sa k tomu vyjadril a prijal k tomu zásadné 

stanovisko. Nikto nemôţe obviňovať, ţe pri vyhlásení súťaţe nedodrţiava mesto Čadca 

všeobecne záväzné právne predpisy. Takto bol vysúťaţený aj parkovací systém mesta, ktorý 

prináša deväťdesiat tisíc eur ročne, a pôvodne to bol príjem dvadsaťpäť tisíc eur.  Uviedol, ţe 

vytvorí komisiu, ktorá by sa tomu venovala, a tento materiál momentálne z rokovania MZ 

stiahol.   

 

 K bodu 13) 

  Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností   

 

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

 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, ţe v rámci tohto bodu sťahuje 

materiál číslo 7 – priemyselný park.  

 

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

rozvoja mesta a sluţieb, informoval, o materiáli číslo jedna.  

  Ing. Milan Gura, primátora mesta Čadca, informoval, ţe by bol veľmi rád, keby sa 

uzatvorila táto kapitola, nakoľko títo ľudia, urobili pekné úpravy. Bolo to prerokované aj na 

komisii so súhlasným stanoviskom. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

63/2016 

 

 

 

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

rozvoja mesta a sluţieb, informoval, o materiáli číslo dva. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, sa informoval, či s tým pán Jurčaga súhlasí, lebo sme to 

odsúhlasili uţ dvakrát bez toho, ţe by to mal chuť kúpiť, a teraz je to uţ tak predrokované, ţe 

uţ ideme k niečomu reálne dospieť.  

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

rozvoja mesta a sluţieb, informoval, ţe pán Jurčaga má záujem tieto veci doriešiť. On sám 

navrhoval nejaké riešenie, a bol by najradšej, keby ten priestor zostal ako verejný. S tým, ţe 

on by ho samozrejme ako vlastník budovy najčastejšie vyuţíval. Chcel, aby sa tento  verejný 

priestor zaradil ako ulica. Dokonca navrhol nejaký názov ulice, aby sa to zaradilo do siete 

miestnych komunikácií ako komunikácia. Z normového hľadiska to, čo sa mu tam povolilo, 

ten nešťastný zjazd v blízkosti kriţovatky, je len zjazdom na pozemok, a nemôţe to byť 

oficiálnou kriţovatkou. Naša normová kriţovatka sa vyriešiť takto nedá. Aj v súčasnosti, ale 
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aj vo výhľade, keď pozrieme do územného plánu  mesta ako je tam koncipovaný 

vnútromestský distribučný okruh, tak tam sa jednoducho nedá vybudovať kriţovatka. Takţe on 

uţ z tejto tendencie ustúpil a dúfa, ţe sa nám nejakým spôsobom podarí tieto veci doriešiť.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, ţe bude musieť ustúpiť, pretoţe 

chceme dať tento stav do poriadku. V takom stave, ako to je, je to neudrţateľné. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

64/2016 

 

 

 

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

rozvoja mesta a sluţieb, informoval, o materiáli číslo tri.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, ţe vyrokované riešenie sa 

nestretlo s pochopením Predstanvenstva a Dozornej rady SeVaK-u. Aby on, ako primátor 

mesta, prípadne zástupca primátora, pani prednostka, alebo Ing. František Ščury pri 

rokovaní so Sevakom mali rozviazané ruky, pretoţe  nemôţu nič robiť. Poprosil ich 

o zrušenie, tak ako je predloţený návrh na uznesenie. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

65/2016 

 

 

 

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

rozvoja mesta a sluţieb, informoval, o materiáli číslo štyri.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

66/2016 

 

 

 

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

rozvoja mesta a sluţieb, informoval o materiáli číslo päť.  

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

67/2016 

 

 

 

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

rozvoja mesta a sluţieb, informoval, o materiáli číslo šesť.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, ţe by bolo dobré, aby sa to 

usporiadalo. 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, sa informoval, či dôjde k rozšíreniu pozemku, ktorý 

zabral podnikateľ. Či sa tam bude niečo stavať, lebo je v obytnej zóne a sú tam rodinné domy. 

Či sa to nejakým spôsobom nenaruší, ak by rozširoval výrobu či dielňu, a aby to nenarušilo 

kultúru bývania obyvateľov oproti.  

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

rozvoja mesta a sluţieb, informoval, ţe aj my budeme mať určite záujem na tom, aby sa na 
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tomto pozemku nediali veci, ktoré by boli v kolízii s funkciou športového areálu, ale aj 

s obytnou funkciou, ktorá je cez ulicu. Priznal sa, ţe sme nevedeli, ţe je tam nejaký pozemok, 

ktorý môţe byť v budúcnosti problémom, môţe brániť prístupu k tomu areálu. Snaţili sme sa 

rozšírenie urobiť tak, aby sme ho nerozširovali smerom k ihrisku, ale smerom k tomu 

pozemku, teda v súbehu s cestou tak, aby ten zásah a dopad na športový areál, bol čo 

najmenší. V podstate tam realizuje stavbu, ktorú tam vidíme, tesne pred dokončením. Čo sa 

týka finálnych a sadových terénnych úprav uviedol nám, ţe by to chcel urobiť tak, aby sa  

k tomu uţ nemusel vracať, aj so záberom týchto pozemkov. Zatiaľ, je na svojich pozemkoch, 

nezasiahol do našich, alebo potom, ako sa mu to vysporiada, chcel by to rozšíriť o tie terénne 

úpravy. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

68/2016 

 

 

 

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

rozvoja mesta a sluţieb, informoval, o materiáli číslo osem. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, sa informoval, ţe má vedomosť o tom, ţe na 90-tich 

%-tách pozemkov, ktoré sa zaberajú pod cestou, sú vo vlastníctve súkromného vlastníka, a bez 

jeho vedomia sa udialo vydanie územného rozhodnutia, na stavbu tejto cesty. Nebol o tom 

informovaný a dozvedel sa o tom aţ potom, ako ho navštívili pracovníci ŢSR s kúpnou 

zmluvou na odkúpenie týchto pozemkov. Nevie, v akom štádiu vec je, a či bol  pozvaný aj tento 

pán na rokovanie, či sa to s ním prerokovalo, nakoľko vie, ţe ho postavili pred hotovú vec. 

Bol by rád, keby mesto a ako zástupca mesta, Ing. František Ščury, ho pozval  na rokovanie 

a skúsili nájsť nejaký kompromis, ako túto cestu vyriešiť.  Je to v prospech ľudí danej oblasti, 

aby mali prístup na ten pozemok, a nedošlo tam k niečomu takému, ţe ŢSR tú cestu 

nevybudujú. Túto cestu nemajú ako prioritu, ako prístupovú cestu,. Upozornil, aby sme 

nedopadli tak, ţe si urobia svoj koridor a naši spoluobčania ostanú bez prístupu k pozemku. 

Bol by rád, keby  sa mesto spojilo s vlastníkom pozemku a došlo by k nejakému konsenzu, aby 

to bolo v prospech ľudí, ktorí tam majú pozemky.   

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

rozvoja mesta a sluţieb, informoval, ţe mesto je len jedným z dotknutých vlastníkov. V tejto 

polohe, nemá iniciatívu investora a nie je účastníkom výstavby. Uviedol, ţe územné 

rozhodnutie bolo vydané v roku 2006. Predtým tam bolo niekoľko rokovaní a informovanosť 

bola v zmysle zákona dávaná všetkým. Nevie, ako mohlo dôjsť k tomu, ţe pán Kondek, ako 

vlastník pozemkov, nevedel o tom, ţe spomínaný zámer sa dotýka aj jeho. Faktom ostáva, ţe 

sme v koncovke etapy horelickej časti, medzi Krásnom nad Kysucou a Čadcou. V tejto časti, 

to bude jeden zo stavebných objektov a bude riešiť sprístupnenie pozemkov zo strany mesta 

v územnom rozhodnutí. Je zásadnou podmienkou, aby uvedené pozemky nezostali odrezané 

a znesprístupnené. Nebolo by dobré, keby sme také niečo dopustili. To, ţe sa vyuţíva 

existujúca cesta, ktorá bola v minulosti vlastnícky neusporiadaná a v čase, keď sa vydávalo 

územné rozhodnutie, to bol právny stav iný, ako je dnes. Nevie, či by bolo dobré zo strany 

mesta do toho vstupovať a vyvíjať nejakú iniciatívu. Určite sa my aj pán Kondek dostaneme 

do polohy, ţe ešte predtým ako sa vysporiadajú všetky majetko-právne záleţitosti sa podľa 

potreby zvolá ďalšie konanie. ŢSR ho budú určite iniciovať, pretoţe budú potrebovať získať 

list vlastníctva, bez ktorého nemôţu dostať povolenie a začať realizovať stavbu. Samotné 

povoľovacie konanie máme v rukách my. Budeme vydávať súhlas podľa § 120 stavebného 

zákona, bez ktorého „Ţelezničný dopravný úrad“, ktorý bude povoľovať stavbu, nemôţe vydať 
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stavebné povolenie. Uviedol, ţe je tam ešte celý rad zábezpek a poistiek, takţe uvidíme, ako sa 

bude daná situácia vyvíjať.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe pánovi Kondekovi sa vychádza 

v ústrety vo všetkých veciach. Avšak veci sú uţ dané a budeme ešte rokovať. Uviedol, ţe ŢSR 

budú určite iniciovať stretnutie, a tú podmienku tam uţ máme. Urobiť viac z právomocí mesta 

sa podľa jeho názoru uţ nedá. Sme ochotní do toho kedykoľvek vstúpiť, aby sme hájili záujmy 

týchto obyvateľov.  

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, či by dobudúcna nebolo moţné, aby mapa, 

ktorá je súčasťou materiálu, bola vo väčšom rozlíšení, mierke, aby bolo jasné, čo 

schvaľujeme.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

69/2016 

 

 

 

 K bodu 14) 

 Rôzne 

 

 Vladimír Malík, poslanec MZ, sa chcel informovať na MTS, a. s. a ich práce na 

sídlisku Kýčerka. Avšak, nakoľko odpovede na tieto otázky uţ bolo odpovedané, nebudeme sa  

k tomu vracať. Ďalej sa informoval na multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ J. A. Komenského 

v Čadci, a chcel poprosiť, či by sa nedalo, aby sa tam išiel pozrieť kompetentný pracovník 

mesta a zhodnotil celú situáciu. Informoval, ţe ihrisko je vo veľmi zlom stave, prípadne, či by 

sa na to nedal pripraviť nejaký projekt tak, aby sa mohlo vyuţívať ďalej.  

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, sa informoval na kosenie, na ktoré máme kaţdý svoj 

názor, a prioritne ho tu zaujímalo kosenie okolo detských ihrísk. Uviedol, ţe všetci vieme, ţe 

je plno kliešťov a encefalitídy. Poprosil, a apeloval na Mestský podnik sluţieb, aby sa zameral 

na  kosenie plôch okolo detských ihrísk, aby to nešlo štandardným reţimom dvakrát do roka, 

ale aby sa kosilo častejšie, a aby tie trávnaté plochy okolo detských ihrísk boli riadne 

vykosené. Ďalej uviedol, ţe ho oslovili obyvatelia nielen z Čadce, ohľadne Šeríkovho okruhu. 

Informoval, ţe asi kaţdý z nás uzná, ţe je to zóna, kde sa stretáva veľké mnoţstvo ľudí, ktorí 

tam idú za oddychom. Hovorí sa o tom uţ niekoľko rokov. Nevie, moţno mesto vynaloţilo 

nejakú iniciatívu, a ak nie, bol by rád, keby mesto oslovilo štátne inštitúcie, ohľadne 

dočasného mostu, alebo niečoho, čo by ľuďom umoţnilo chodiť od plota plavárne bezpečne a 

nie po tom moste, po ktorom chodí vlak, tzn. nejaký mostík, ako sú v iných mestách. 

Napríklad, malé ţelezné lávky, ktoré by pešo umoţnili ľuďom chodiť pohodlne, a nie po vode 

a po ţelezničnom moste prejsť na druhú stranu na Šeríkov okruh. Myslí si, ţe je to jedna 

z mála, ucelených a veľkých oddychových zón a tie stovky ľudí, čo tam chodia, by si zaslúţili, 

aby sme im v takomto prípade vyšli v ústrety.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe menšie opravy na ihrisku pri ZŠ 

J. A. Komenského uţ zabezpečil cez Mestský podnik sluţieb. Ďalej uviedol, ţe ak by sa kosilo 

podľa VZN dvakrát ročne, tak tu máme dvojmetrovú trávu. Uznal, ţe prvé kosenie nebolo 

dobré a informoval, ţe momentálne prebieha uţ druhé kosenie. Myslí si, ţe v lokalitách 

Kýčerka, Ţarec, Sídlisko III. je uţ pekne vykosené. Uviedol, ţe mu bolo navrhnuté, aby sme do 

našich podmienok kosenia dali, ţe sa bude kosiť štyrikrát ročne, alebo podľa potreby.  
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K dnešnému dňu je Mesto Čadca, aj cintoríny vykosené tak, aby to bolo k spokojnosti 

občanov. Ďalej uviedol, ţe čo sa týka Šeríkovho okruhu je tam váţny problém. Ide 

o nevysporiadané pozemky. Sú to obrovské plochy a navrhuje alternatívu, aby sme urobili 

všetko pre to, aby sme mali k tomu petit, a aby sme tam mohli niečo robiť. Navrhol zahájenie 

majetkoprávneho vysporiadania Šeríkovho okruhu. Čo sa týka lávky, informoval, ţe je to 

lokalita, kde máme výborný pozemok, ale momentálne investovať do lávky by mohol podnik 

Povodie Váhu.  Mesto sa tým bude do budúcna zaoberať.  

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, opäť zopakoval svoju poţiadavku, týkajúcu sa 

kosenia detských ihrísk. Na margo mosta uviedol, ţe mu išlo len o naštartovanie iniciatívy. 

Určite všetci radi pomôţu, ale štátne inštitúcie budú očakávať v tejto problematike 

spoluprácu s mestom, resp. iniciatívu zo strany mesta.  

 Pavol Štrba, poslanec MZ, sa poďakoval za cestu, na ktorú čakal 14 rokov, a zároveň 

sa informoval, na tzv. holandský dom v Čadečke. Informoval, ţe je to bytovka v prírode a jeho 

majiteľ si s ním urobil, čo chcel. Nadstavil jedno poschodie, terasu a zasahoval do nosných 

múrov tým, ţe tam dával väčšie okná. Pričom je to budova postavená na hline, nie sú tam 

betónové základy, urobil tam trativod zo ţumpy, vykopali tam jamu, nahrnuli kamene  

a  osadil tam dve veľké plynové nádrţe. Dotazoval sa Ing. Františka Ščuryho, či ho 

kontaktovali. Uviedol, ţe do budúcna môţu byť s touto bytovkou v prírode, veľké problémy.  

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

rozvoja mesta a sluţieb, informoval, ţe je to pre neho nová informácia a v minulosti tam boli 

vykonať miestnu obhliadku. Uţ dlhšiu dobu však v spomínanej lokalite nebol a nevie, v akom 

stave to momentálne je. Uviedol, ţe ak treba, vykonajú štátny stavebný dohľad.  

 Pavol Štrba, poslanec MZ, sa informoval či bolo majiteľovi vydané stavebné 

povolenie.  

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

poriadku, výstavby, rozvoja mesta a sluţieb, uviedol, ţe áno, avšak, musí to preveriť. Bolo tam 

povoľovacie konanie, ale momentálne je to pre neho nová vec, a danú záleţitosť musí 

preveriť. Uviedol, ţe ide o stavbu, ktorá bola postavená ako rodinný dom, dlhé roky nebola 

uţívaná a nevie, či sa vôbec uţívala od začiatku. Spomínaný vlastník ju kúpil a poţiadal 

o stavebné povolenie, priniesol doklady a projekt, takţe nebol dôvod mu v tom zamedziť. Ide 

o to, či ju dokončil, alebo ju dokončuje, podľa projektovej dokumentácie.  

 Pavol Štrba, poslanec MZ, sa informoval, či tam bola urobená kolaudácia.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe je veľmi ťaţké jemu osobne, aj 

Ing. Franiškovi Ščurymu reagovať, lebo tu vydávame stovky povolení, tzn. treba sa zastaviť 

na oddelení, preveriť to a vykonať štátny stavebný dohľad.  

 Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, ţe by bol rád, ak by sa tam išli osobne s Ing. 

Františkom Ščurym pozrieť.  

 JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, informoval riaditeľa Mestského podniku sluţieb 

Čadca, ţe na ulici Hviezdoslavovej pri garáţach je uţ asi tri mesiace čierna skládka.  

 Ing. Ľubomír Vojár,PhD., poslanec MZ, upozornil na uţ spomínané výkopové práce 

na Kýčerke. Uviedol, ţe mesto kúpilo nielen mapy, ale aj drahý program na spracovanie 

týchto máp, to znamená, ţe keby sa na stránke mesta tento program zverejnil, mohlo by sa 

tam nastaviť, kde je momentálne rozkopové povolenia, odkedy dokedy trvajú, kto ich má, a tak 

by sa ľudia uţ nemuseli pýtať a teoreticky, by si to mohli ľudia aj kontrolovať. Ďalej sa 
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informoval na koncepciu budovania športovísk na území mesta, to znamená, ţe to isté je aj 

Šeríkov okruh, ktorý vieme, ţe iniciovala súkromná osoba na súkromných pozemkoch. Z tohto 

pohľadu by to nemalo mesto podporovať, avšak na druhej strane on osobne je zástanca toho, 

ţe nebudovať športoviská tam, kde ich ľudia nechcú, ale tam, kde ich ľudia chcú. Vţdy treba 

podporiť aktivitu toho jedinca, lebo tu je vidno, ţe v podstate svojpomocne tam dokázal niečo 

vybudovať. Uviedol, ţe mesto sa v minulosti pokúšalo aj v súčinnosti s inými organizáciami 

urobiť nejaké športoviská v okrajových častiach mesta, ktoré tým, ţe nemali dohľad človeka, 

tak rýchlo padli. Ten zámer bol v podstate dobrý, ale tým, ţe to bolo od ruky a nemal sa o to 

kto starať, tak to zaniklo. Preto si myslí, ţe je potrebné vypracovať koncepciu budovania 

a rekonštrukcie športovísk na území mesta Čadca. On osobne to podporí a následne, keď 

budeme mať tieto športoviská, niektoré zaniknú a iné tam vzniknú. Navrhoval by ísť do 

majetkoprávneho vysporiadania tohto okruhu. Ďalej sa dotazoval na to, ţe v minulosti tu 

odzneli mnohé zámery, ako cyklotrasa Čadca – Makov, odkanalizovanie Horelice, ... a či by 

dobudúcna nebolo moţné aspoň jedenkrát ročne predloţiť informatívnu správu o tom, v akom 

štádiu tieto zámery momentálne sú. Aby sme vedeli, či uvedené akcie idú ďalej, nejdú, 

prípadne to na niečom stroskotalo, či sme v konečnom štádiu, ... Informoval sa aj na 

koncepciu rozvoja sídliska Kýčerka, ktorú on sám navrhoval a vie, ţe ľudia si tam presadili, 

ţe tam chcú športoviská, oddychovú zónu. Uviedol, ţe ak sa to bude robiť, mohlo by sa 

počítať aj s cyklochodníkmi, ktoré by v budúcnosti nadväzovali, pretoţe ak vybudujeme 

cyklotrasu Čadca – Makov budeme tam potrebovať tých ľudí aj nejako dostať. Poprosil, aby 

to dobudúcna pri príprave projektov bolo zohľadnené.   

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe spomínané mapy sú dobrým 

nápadom a informoval, ţe v súčasnosti sa na niečom podobnom pracuje. Čo sa týka 

športovísk  uviedol, ţe počet ihrísk, ktoré majú gazdu, pribúda, tzn. ţe je tam poriadok, a čo 

sa týka, koncepcie športovísk je za to. Preto otvoril aj Šeríkov okruh a ďalšie veci, ktoré 

pripravujeme. Urobíme všetko preto, aby sme zachovali súčasný stav a skvalitnili ho. 

K budovanie cyklotrasy uviedol, ţe to nezaspalo, ale sú s tým spojené obrovské problémy, 

hovoríme o trase Čadca – Makov. Uviedol, ţe v stredu pred zasadaní MZ bolo veľké 

rokovanie, ohľadne europrojektov, aby sa aspoň ten náš úsek od plavárne po Rakovú urobil 

aj s valom, pretoţe je to zátopová oblasť. Uviedol, ţe čo sa týka oblasti, ktorá je pre nás 

zaujímavejšia, je spojenie Čadca – Krásno nad Kysucou so spojením na Novú Bystricu. 

Pracujeme na tom, avšak  je to mravenčia práca. Čo sa týka kanalizácie na Horelici, uviedol, 

ţe v pondelok bolo rokovanie na Sevaku,  včera sme mali k tomu poradu, môţeme zmeniť 

trasu a jeho pracovníci vedia, ţe  majú pripraviť list, všetko je v hre a robí sa, len sú to behy 

na dlhé trate a musíme byť trpezliví. K sídlisku Kýčerka uviedol, ţe momentálne pripravujeme 

jeden veľký projekt, radi ho predstavíme, ale nerád by o tom hovoril a diskutoval vopred.  

 Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poslanec MZ, uviedol, ţe nemal na mysli to, ţe sme zaspali, 

ale povedal to, ţe bolo niečo povedané a vie, ţe je to mravenčia práca, a práve preto, by bol 

rád, keby raz alebo dvakrát ročne takáto správa mohla byť predloţená, aby sme tieto 

informácie vedeli poskytnúť ľuďom.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, ţe si myslí, ţe sa vzájomne 

pochopili, a ak si prečíta správu, ktorú predkladal RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., sú tam 

uvedené veci, o ktorých sme hovorili, avšak je aj pravdou, ţe tam nie sú zakomponované 

projekty, ktoré ešte nie sú úplne isté, a nerád, by ich o nich, ako uţ povedal, hovoril vopred. 
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 Marián Kubala, poslanec MZ, sa poďakoval, za novú cestu na  Horelici, za vykosenie 

cintorína na Horelici, a zároveň poprosil pána riaditeľa Mestského podniku sluţieb, či by sa 

nedala vyrezať vŕba, ktorá sa nachádza na Horelici oproti škole, ako je most, z ľavej strany, 

keď  sa ide od Ţiliny, pretoţe sa na to sťaţuje veľa ľudí.  Nevie, kto má na starostí daný úsek.  

 Ing. Peter Lariš, riaditeľ Mestského podniku sluţieb Čadca, uviedol, ţe to preverí a vo 

vyrezaní vŕby nevidí problém.  

  Mária Badurová, poslankyňa mesta Čadca, informovala, ţe na základe viacerých 

podnetov od obyvateľov osady U Kyzka by chcela poprosiť, či by sa nemohla osadiť dopravná 

značka „zákaz státia“ alebo „zákaz parkovania“ na miesto, ako sa odbočuje do Kyzka po 

pravej strane, aby tam neparkovali autá. Uviedla, ţe tam parkujú autá z vysokých panelákov 

oproti, firemné autá, nakoľko je tam veľmi úzka cesta. Keď tam tieto autá stoja a oproti ide 

ďalšie auto, alebo idú deti do školy, dochádza tam ku kolízíí. Ďalej uviedla, ţe je veľmi rada, 

ţe sa zrušila kúpa, predaj a prenájom pozemkov materiál číslo tri, v rámci Sevaku, lebo Sevak 

získal tieto pozemky v rámci zoštátnenia v roku 1962 a nezaplatili za to ani cent. A takto, keď 

za to pýtajú nehorázne peniaze, jej heslo je: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ 

  Mgr. Jana Goralková, občianka mesta Čadca informovala o problematike, ktorá sa 

netýkala rokovania MZ.   

 

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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