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Z á p i s n i c a 
 

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 6. apríla 2017 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, zástupca MsP Čadca,  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 

Ing. Ľubomír Vojár, PhD.  - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek   - poslanec MZ 

Vladimír Malík   - poslanec MZ 

Mária Badurová   - poslankyňa MZ 

Mgr. Jaroslav Klus   - poslanec MZ 

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

                                                             výstavby, rozvoja mesta a služieb MsÚ Čadca 

Mgr. Tomáš Urbaník   - predseda Kysuckej hokejbalovej únie 

kpt. Peter Bulej   - zástupca náčelníka MsP Čadca 

občania osady  U Lišky  
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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)    Doplnok č. 2 VZN č. 103/2009 o parkovaní a státí motorových vozidiel na 

        miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách 

(3)    Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta  

         v správe príspevkovej organizácie Dom kultúry v Čadci  

(4)     Stanovenie platu primátora mesta Čadca na rok 2017 

(5)    Valorizácia platu hlavného kontrolóra pre rok 2017 

(6)    Správa o kontrolnej činnosti 

(7)    Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností  

(8)    Rôzne 

(9)    Záver 
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R o k o v a n i e 
 

 3. 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 22 poslancov, takže MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

Privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, prizvaných a ostatných prítomných. 

Za overovateľov zápisnice navrhol: Ing. Rudolfa Cypricha a Ing. Jozefa Pohančeníka, 

poslancov MZ Čadca. 

Do návrhovej komisie navrhol: Ing. Jána Drobila a PaedDr. Danku Jašurkovú, 

poslancov MZ Čadca.  

Vedením zápisnice poveril p. Veroniku Mariňákovú, pracovníčku MsÚ Čadca.         

 

 

K bodu 1) 

Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice 

  

Overovatelia:   Ing. Rudolf Cyprich   

                         Ing. Jozef Pohančeník                

 Návrhová komisia:    Ing. Ján Drobil  

     PaedDr. Danka Jašurková  

 

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 

    Ing. Ján Drobil, poslanec MZ 

    PaedDr. Danka Jašurková, poslankyňa MZ 

 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval prítomných, že navrhuje z 

programu vylúčiť bod číslo 2 - VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií 

z prostriedkov mesta Čadca, následne došlo k prečíslovaniu celého programu.  

 

/Hlasovanie: Za: 18, Proti: 0, Zdržal sa: 0/ 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

19/2017 

 

 

 

K bodu 2) 

Doplnok č. 2 VZN č. 103/2009 o parkovaní a státí motorových vozidiel na miestnych 

komunikáciách a verejných priestranstvách  

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

20/2017 
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K bodu 3) 

Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta v správe 

príspevkovej organizácie Dom kultúry v Čadci  

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

21/2017 

 

 

 

K bodu 4) 

Stanovenie platu primátora mesta Čadca na rok 2017 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

22/2017 

 

 

 

K bodu 5) 

Valorizácia platu hlavného kontrolóra pre rok 2017 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

23/2017 

 

 

 

K bodu 6) 

Správa o kontrolnej činnosti  

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

 

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, informoval, že predložený materiál obsahuje 2 správy 

a konštatoval, že správu hodnotí podľa kvality a obsahu, nie podľa počtu strán. Odporučil 

JUDr. Jánovi Klučkovi, hlavnému kontrolórovi mesta Čadca, aby do budúcna predkladal 

stručnejšie a vecnejšie správy.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

24/2017 

 

 

 

K bodu 7) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

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

 

Materiál č. 1 – LUMACO, s. r. o., Skalité 885 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

25/2017 
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Materiál č. 2 – PRO INVEST, s. r. o., Veľká okružná 26A, Žilina 

    Zriadenie vecného bremena pre Železnice SR 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

26/2017 

 

 

 

Materiál č. 3 – Združenie D3 Čadca, Bukov 

    STRABAG – PORR – HOCHTIEF 

 

 Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poslanec MZ, informoval, že pôvodná zmluva bola 

odsúhlasená ako prípad osobitného zreteľa a dotazoval sa, či by to nemalo tak byť aj v tomto 

prípade, keďže ide o dodatok k pôvodnej zmluve. 

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

rozvoja mesta a služieb MsÚ Čadca, vyjadril súhlas s názorom Ing. Ľubomíra Vojára a dodal, 

že akékoľvek zásahy do zmluvy by mali byť schválené rovnakým spôsobom. 

 Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poslanec MZ, sa dotazoval, či pozemok č. 14559/256 je 

pozemkom, na ktorom sa v súčasnosti nachádza zberný dvor. 

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

rozvoja mesta a služieb MsÚ Čadca, informoval, že ide o spomínaný pozemok. 

Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poslanec MZ, upozornil, že pozemok č. 14559/256 bol daný 

uznesením do správy MPS Čadca a pokiaľ je tomu stále tak, schválením ďalšieho uznesenia 

dôjde k rozporu uznesení. 

Ďalej uviedol, že pozemok 14559/256 bol daný do správy MPS Čadca z dôvodu, aby sa mohol 

separovaný zber v meste Čadca rozširovať, bolo vydané územné rozhodnutie, kde mala byť 

kompostáreň, zberný dvor a haly na separovaný zber. Vyjadril obavu, že pokiaľ mesto pozemok 

prenajme spoločnosti NDS, v oblasti separovaného zberu sa nebude mať kde ďalej rozvíjať, 

pretože nebude mať priestor.  

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

rozvoja mesta a služieb MsÚ Čadca, informoval, že mesto pristúpilo k rozhodnutiu po zrelej 

úvahe. Uviedol, že zberný dvor ako taký funguje, mesto ho ide ďalej posilňovať, bude 

realizovať zámer kompostárne a postaví halu pre vytrieďovanie odpadu. V prednej časti areálu 

MPS Čadca potrebuje zhotoviteľ stavby na dobu dočasnú manipulačné plochy a plochy pre 

skládkovanie materiálov a stavebných zariadení,  v tomto prípade mesto volilo cestu menšieho 

zla, keďže vhodnejšími pozemkami nedisponuje.  

 Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poslanec MZ, bol názoru, že 4 roky je relatívne dlhý časový 

horizont. Mesto musí počítať s možným predĺžením termínu výstavby a v neposlednom rade 

mesto stráca možnosť na rozvoj separovaného zberu. 

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

rozvoja mesta a služieb MsÚ Čadca, informoval, že združenie, ktoré začalo budovať diaľničný 

úsek Bukov – Svrčinovec tvoria firmy, ktoré realizovali výstavbu úseku Svrčinovec – Skalité a 

mesto sa spoliehalo na to, že zariadenie staveniska a plochy, ktoré mali k dispozícií počas 

výstavby úseku Svrčinovec – Skalité, budú využívať aj počas výstavby ďalšieho úseku. Žiaľ, 

obce Svrčinovec, Čierne a Skalité vyjadrili nesúhlas, a teda mesto Čadca musí tý 

mto firmám pomôcť a poskytnúť náhradné plochy, aby vôbec stavba prebiehala. Ďalej 

informoval, že mesto má od zhotoviteľa  informácie, že termín, ktorý je podľa časového 

harmonogramu stanovený na 4 roky by mohol byť kratší ako 4 roky. Koniec koncov, mesto sa 

so zhotoviteľom vie dohodnúť na postupnom uvoľňovaní priestoru v prípade, že by mesto  malo 

možnosť čerpať prostriedky na vybudovanie ďalších objektov v areáli MPS Čadca.  
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 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyjadril svoj súhlas s názorom Ing. Ľubomíra 

Vojára vo veci uznesení. Informoval, že vedenie mesta spolu s lobistami, ktorými boli najmä 

hlavný inžinier a generálny riaditeľ NDS, a. s. a hlavný investor, ktorý chce vstúpiť do 

priemyselného parku, vynaložili veľké úsilie na dohodu s NDS, aby neakceptovala návrh, ktorý 

prešiel uznesením mestského zastupiteľstva. Ďalej k veci uviedol, že  výstavbou priemyselného 

parku vznikne 800 – 1 000 pracovných miest a vidí to ako posun regiónu ďalej,  a zároveň bude 

mesto aj naďalej naplno rozvíjať separovaný zber.  

Prítomných informoval, že mesto netrpezlivo čaká na rozhodnutie jedného z investorov, ktoré 

má dnes padnúť. Následne požiadal prítomných poslancov o podporu doplnku.  

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

rozvoja mesta a služieb MsÚ Čadca, doplnil, že pracovníci MsÚ preveria, či je táto časť 

pozemku predmetom správy MPS Čadca.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

27/2017 

 

 

 

K bodu 8) 

Rôzne  

 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, požiadal prítomných o udelenie všeobecného 

súhlasu o slovo predstaviteľa hokejbalového klubu v Čadci, Mgr. Tomáša Urbaníka.  

 Mgr. Tomáš Urbaník, predseda Kysuckej hokejbalovej únie, informoval o aktuálnej 

situácii v klube a o stave hokejbalového ihriska a pozval prítomných na pripravované zápasy.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, že viackrát rokoval 

s predstaviteľmi hokejbalového klubu a koncepčne sa dohodli na spoločných aktivitách 

do budúcnosti. Ďalej uviedol, že mesto pripravuje memorandum, ktoré podpíše spolu 

s úspešným čadčianskym hokejbalovým tímom.  

 Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, sa dotazoval, či už bola ukončená zimná údržby. 

Uviedol, že niektoré lokality, napr. úsek Žarec – Rieka alebo chodník vedúci z centra mesta 

smerom ku nemocnici, neboli dôkladne vyčistené.  

Ďalej požiadal Ing. Milana Guru o udelenie slova občanom osady U Lišky, ktorí sa osobne 

zúčastnili zasadania mestského zastupiteľstva s cieľom oboznámiť prítomných so 

svojou komplikovanou dopravnou situáciou. 

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, že len teraz skončila zimná údržba 

a začína letná. Mesto v spolupráci so Slovenskou správou ciest a NDS zabezpečilo, aby hlavné 

cesty už boli čisté a chce čím skôr letnú, resp. jarnú údržbu ukončiť, v teréne je aj nový stroj, 

ktorý mesto zakúpilo nedávno.   

Uviedol, že občanom osady U Lišky dá slovo po príhovoroch poslancov MZ.  

 Vladimír Malík, poslanec MZ, informoval prítomných o zložitej dopravnej situácii na 

Chalupkovej ulici a vyslovil žiadosť o zmenu dopravného značenia s tým, že obyvatelia budú 

môcť parkovať aj pozdĺžne na chodníku. Uviedol, že ľudia nemajú kde parkovať a navrhované 

riešenie by bolo dočasné do doby vybudovania parkovacej plochy. 

Ďalej požiadal Ing. Milana Guru o zhrnutie stavu výstavby kúpaliska.  

   Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, že mesto v minulosti 

pripravovalo projekt na vyriešenie parkovania na Chalupkovej ulici, projekt, žiaľ, nedostal 

podporu poslancov MZ. Aj napriek tomu pripravuje mesto ďalší projekt, ktorého realizáciu 

plánuje na budúci kalendárny rok. Ďalej uviedol, že mesto pokračuje v preznačovaní 
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parkovacích miest a budovaní parkovacieho systému, čím môže vytvoriť ďalšie miesta, 

a zároveň bude rozmýšľať, akým spôsobom povoliť státie na Chalupkovej ulici.  

K veci pokračovania výstavby kúpaliska uviedol, že stavebné práce prebiehajú podľa 

harmonogramu a kúpalisko je stále prioritou číslo jeden. 

 Mária Badurová, poslankyňa MZ, predložila svoj návrh na vyznačenie parkoviska 

vodorovným dopravným značením na parkovisku pred kostolom na sídlisku Kýčerka, konkrétne 

parcela č. 3291. 

  Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že mesto vyčistí ulice, a 

následne bude musieť riešiť vážnu dopravnú situáciu na spomínaných uliciach.  

 Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, informoval prítomných o požiadavke od seniorov 

z Hviezdoslavovej ulice, ktorí žiadajú o znovunavrátenie priechodu pre chodcov z 

Hviezdoslavovej ulice cez hlavnú cestu od obce Raková smerom ku hotelu Centrum, a ďalej 

k supermarketu Tempo. Uviedol, že rokoval aj s Ing. Ferdinandom Gonščákom, ktorý prisľúbil, 

že vec prerokuje s kompetentnými, nakoľko tento problém spadá pod VÚC. 

Ďalej informoval o uplynulom rokovaní s Ing. Petrom Larišom, riaditeľom MPS Čadca, 

ohľadom cesty na Bernolákovej ulici, ktorá je v dezolátnom stave a v minulosti ešte nebola 

rekonštruovaná. Tiež boli poslané požiadavky, a teda vyjadril prosbu, aby sa pri úprave 

rozpočtu na túto ulicu nezabudlo. 

Na záver svojho príhovoru sa dotazoval na účinnosť parkovacej karty vydanej mestom Čadca 

pre potreby poslancov MZ, nakoľko pri parkovaní s kartičkou dostal papuču. 

 Kpt. Peter Bulej, zástupca náčelníka MsP Čadca, informoval, že parkovacia kartička 

má účinnosť výlučne na platenom parkovisku.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil, že parkovacia kartička bola vydaná 

poslancom MZ, ktorí vykonávajú svoju činnosť, poslanecký mandát, aby mohli parkovať na 

označených platených parkoviskách mesta Čadca kedykoľvek. V žiadnom prípade ich ale 

neoprávňuje parkovať v zákaze alebo porušovať iné dopravné predpisy alebo značenia. 

Poslanec Mgr. Jaroslav Klus porušil dopravné predpisy, papuču dostal oprávnene a neplatil 

ani pokutu.  

Ďalej informoval prítomných o znovuzískaní budovy na ul. SNP do vlastníctva mesta Čadca, a 

preto sa mesto rozhodlo, že v nej otvorí dve triedy materskej školy pre dvojročné deti. 

Momentálne prebieha prieskum, koľko detí sa reálne do jaslí môže prihlásiť.   

Ako už informoval v bode 7 – Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností, mesto netrpezlivo čaká na 

vyjadrenie jedného z veľkých investorov, či vstúpi do priemyselného parku . K veci doplnil, že 

mesto má aj alternatívy.  

 Obyvatelia osady U Lišky informovali o katastrofálnom stave cesty, ktorá sa nachádza 

v dolnej časti osady, smerom od Čadce, prvá odbočka vpravo. V spolupráci s Ing. Františkom 

Ščurym začali podnikať prvé kroky k odstráneniu dezolátneho stavu a po intervencii 

na okresnom úrade, odbore dopravy, sa podarilo čiastočne tento havarijný stav odstrániť. 

Žiadali mesto o úpravu rozpočtu tak, aby sa podarilo v osade vybudovať plnohodnotnú 

asfaltovú cestu. Doplnili, že asfaltová cesta je vybudovaná len čiastočne, pokiaľ siaha 

kanalizácia, ďalej už nie. 

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, k veci uviedol, že spoločne s kompetentnými 

pracovníkmi MsÚ Čadca sa stretne s občanmi osady U Lišky a dohodnú sa na ďalšom postupe 

tak, aby mohli havarijný stav cesty odstrániť. Poveril Mgr. Mariána Kráľa, aby dojednal 

s občanmi osady u Lišky termín ďalšieho stretnutia.  
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Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Ing. Milan Gura, primátor 

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

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Anna    Z b o j a n o v á                      Ing. Milan   G u r a 
   prednostka MsÚ Čadca               primátor mesta Čadca   

             

 

 

 

  

 

 

   

         Ing. Rudolf  C y p r i c h           Ing. Jozef  P o h a n č e n í k    

                 I. overovateľ               II. overovateľ 

  

 

 

 

 

 

Zapísala: Veronika Mariňáková  
 


