
 

Z á p i s n i c a

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 8. februára 2019 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca

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

Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ Čadca, asistentka prednostu MsÚ Čadca, 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
Mgr. Marcel Šulo                               - zástupca primátora mesta Čadca
JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.     - zástupca primátora mesta  Čadca                                     
JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD. - poslanec MZ
JUDr. Jozef Pajer - poslanec MZ
Mgr. Jaroslav Klus - poslanec MZ
Mgr. Martin Klimek - poslanec MZ
Mgr. Michal Duraj - poslanec MZ
Mgr. František Kučák - poslanec MZ
Vladimír Malík - poslanec MZ
Ing. Rudolf Cyprich - poslanec MZ
Marián Kubala - poslanec MZ
Mgr. Xénia Šurhaňáková - poslankyňa MZ
Mgr. Slávka Zelníková - poslankyňa MZ
RNDr. Anna Belousovová - poslankyňa MZ
Mária Badurová - poslankyňa  MZ
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P r o g r a m :

(1)    Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba
         návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa    
         zápisnice
(2)    Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 70/2018 zo dňa 28. 6. 2018,
         o predaji areálu bývalej Základnej školy A. Hlinku a zrušenie Obchodnej verejnej súťaže
         č. 1/2018 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k
         nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v areáli bývalej Základnej školy A. Hlinku
         /doplnený bod/
(3)     Návrh na otvorenie a dovybavenie školskej kuchyne M. R. Štefánika - Žarec
         /doplnený bod/
(4)     Návrh  na vysporiadanie pozemkov športovo-oddychovej zóny "Šeríkov okruh"
         /doplnený bod/
(5)    Návrh na odkúpenie parcely C-KN 13463/8 a C-KN 13463/7 areálu lesoparku Lány do
         vlastníctva mesta Čadca a spracovanie koncepcie vybudovania oddychovej zóny a 
        zachovanie charakteru územia lesoparku /doplnený bod/

(6)    Návrh na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a vybudovanie centrálneho

         parkoviska v lokalite sídliska Žarec /doplnený bod/
(7)    Návrh na zriadenie a voľba členov Mestskej rady
(8)    Návrh na Dodatok č. 1 Štatútu mesta Čadca   
(9)    Návrh na vytvorenie komisií Mestského zastupiteľstva v Čadci
(10)  Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva na uzavretie manželstva pred 
         Matričným úradom v Čadci
(11)  Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl, školského
         zariadenia a do obecnej školskej rady  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca
(12)  Stanovenie platu primátora  Mesta Čadca
(13)  Zriadenie výborov v mestských častiach
(14)  Rôzne
(15)  Záver
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R o k o v a n i e

2.  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 25 poslancov, takže MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať.
Privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, prizvaných a ostatných prítomných.

Za overovateľov zápisnice navrhol: Mgr. Martina Klimeka a Mgr. Danu Jašurkovú,
poslancov MZ Čadca.

Do návrhovej komisie navrhol: Ing. Rudolfa Cypricha a Mariána Kubalu, poslancov
MZ Čadca. 

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

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

Overovatelia: Mgr. Martin Klimek
Mgr. Dana Jašurková

Návrhová komisia:  Ing. Rudolf Cyprich 
                                               Marián Kubala 

Pracovné predsedníctvo: Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca
Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca

                                               JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta         
                                               Čadca

Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca
Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ

                                               Marián Kubala, poslanec MZ 

Hlasovanie:  ZA: 22    PROTI: 0    ZDRŽAL SA:1  /poslancami  MZ schválené/.

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ,  uviedol,  že klub  poslancov Nová Čadca  spolu s   
ďalšími poslancami predkladajú   návrh  na doplnenie programu - procedurálny návrh, kde  
navrhujú doplniť program mestského zastupiteľstva o nové body programu: ako bod 
č.1)  Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 70/2018 zo dňa 28. 6. 2018, 
o predaji areálu bývalej Základnej školy A. Hlinku a zrušenie Obchodnej verejnej súťaže 
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č.  1/2018  o  najvhodnejší  návrh  na  uzatvorenie  kúpnej  zmluvy  na  prevod  vlastníctva  k
nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v areáli bývalej Základnej školy A. Hlinku
č. 2) Návrh na otvorenie a dovybavenie školskej kuchyne M. R. Štefánika- Žarec
č. 3) Návrh  na vysporiadanie pozemkov športovo-oddychovej zóny "Šeríkov okruh"
č. 4) Návrh na odkúpenie parcely C-KN 13463/8 a C-KN 13463/7 areálu lesoparku Lány do
vlastníctva mesta Čadca a spracovanie koncepcie vybudovania oddychovej zóny a  zachovanie
charakteru územia lesoparku

č. 5) Návrh na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a vybudovanie centrálneho

parkoviska v lokalite sídliska Žarec

Ďalej poznamenal, že uvedené body rokovania  navrhujú zaradiť ako body č.2, č.3, č. 4,  č.5, 
č. 6 a doterajšie body posunúť.  Uviedol, že materiály majú  spracované písomne. Požiadal,
aby sa o doplňujúcich bodoch programu  hlasovalo spoločne. 

              JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že z dôvodu, že jeho doplňujúci návrh sa 
zhoduje s jedným z bodov Ing. Rudolfa Cyprich, poslanca MZ,  svoj návrh sťahuje. 

 Hlasovanie:  ZA: 23    PROTI: 0    ZDRŽAL SA:0  /poslancami  MZ schválené/.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, navrhla zaradiť do programu bod: Kontrola
plnenia uznesení  MZ Čadca, konaného dňa 20.12.2018,  ktorý bol   zaradený  v programe
neuskutočneného mestského zastupiteľstva, konaného dňa  31.1.2019. Ide o  uznesenia, ktoré
ukladali  povinnosť  zabezpečiť  čistotu  v  priebehu  vianočných  sviatkov,  t.j.  zvoz  tuhého
komunálneho odpadu, zjazdnosť a schodnosť mestských ciest a verejných priestranstiev. 
Uviedla,  že  dané uznesenie  bolo prijaté.  Posledné  mestské  zastupiteľstvo  sa neuskutočnilo,
nakoľko poslanci z klubu Mgr. Marcela Šula, zástupcu primátora mesta Čadca, nezahlasovali
za  program.  Je  toho  názoru,  že   občania  nemajú  dôvod,  byť  spokojní  s  tým,  ako  počas
vianočných  sviatkov  vyzeralo   upratovanie  a  odvoz   tuhého  komunálneho  odpadu.
Poznamenala, že neustále počúvajú od občanov sťažnosti.
Taktiež poukázala na zimnú údržbu, ktorá nie je na takej úrovni, akú by si mesto vyžadovalo.
Uviedla, že určití poslanci ešte v tom čase uskutočnili prieskum a konštatovali, že činnosť MPS
je nedostatočná. Je toho názoru, že ak chce mať mestské zastupiteľstvo určitú autoritu, malo by
uznesenia, ktoré ukladá aj kontrolovať, ináč  to je len formalita. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  dal  hlasovať  o  návrhu  RNDr.  Anny
Belousovovej,  poslankyne  MZ,   zaradiť  do  programu  rokovania   bod:  Kontrola  plnenia
uznesení MZ Čadca, konaného dňa 20.12.2018.

Hlasovanie:  ZA: 8    PROTI: 9   ZDRŽAL SA: 6  /poslancami  MZ  neschválené/.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 2/2019
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K bodu 2)
Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 70/2018 zo dňa 28. 6. 2018, o 
predaji areálu bývalej Základnej školy A. Hlinku a zrušenie Obchodnej verejnej súťaže č. 
1/2018 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k 
nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v areáli bývalej Základnej školy A. Hlinku

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, vyjadril svoju spokojnosť s tým, že poslankyňa Mgr.

Xénia Šurhaňáková daný návrh predložila, pretože  ho mal pripravený aj on. Uviedol, že pred
koncom volebného obdobia,  minulý rok, keď sa schvaľoval predaj  Základnej školy A. Hlinku,
tak on spolu s Mgr. Michalom Durajom, poslancom MZ,  boli  tvrdí odporcovia toho, aby  sa
táto škola predávala.  Väčšina poslancov za odpredaj zahlasovala a prevalcovali ich.  Sedia tu
aj dnes a už majú asi iný názor. Je toho názoru, že budú hlasovať za predložené uznesenie,
avšak je veľmi smutné, že  minulý rok hlasovali za odpredaj. 

RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  uviedla,  že  chce  oceniť  nielen  to,  že
poslanci z klubu Mgr. Marcela Šula, zástupcu primátora mesta Čadca,  daný bod navrhli, ale
zároveň by chcela oceniť aj kolegov z tzv. opozície. Je toho názoru, že aj keď opozícia nie je
počtom  členov  veľká,   ale  keď   je   dostatočne  razantná  a  bojuje  za   občanov,  tak   vie
formulovať verejnú  mienku.  Vďaka formulácii verejnej mienky sa  nám podarilo zmeniť  názor
klubu poslancov okolo Mgr. Marcela Šula, zástupcu primátora mesta Čadca,  ktorí pôvodne
takýto zámer nemali, o čom svedčí aj fakt, že  na minulom mestskom zastupiteľstve nehlasovali
o  programe,  kde  bol   tento bod  zaradený.  Uviedla,  že  to  je   spoločné  víťazstvo  všetkých
občanov Čadce. Je toho názoru, že verejná mienka a verejná diskusia je to, čím by sa ako
poslanci  mestského zastupiteľstva mali  riadiť.  Uviedla,  že  sú tu plány na zmenu územného
plánu, využitia pozemku od nového cintorína po gymnázium, teda zmena z lesného porastu na
stavebné pozemky, kde vedenie mesta....,  následne Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,
požiadal RNDr. Annu Belousovoú, poslankyňu MZ,  aby sa venovala danému bodu. 

RNDr.  Anna Belousovová,  poslankyňa MZ,  uviedla,  že  hovorí  o  dôležitosti  verejnej
mienky.  Budú pokračovať  vo formulovaní  verejnej  mienky a tlaku cez  verejnú mienku aj  v
tomto prípade, pretože nikto nedal vedeniu mesta mandát urobiť a dať si zadanie na zmenu
územného plánu daného pozemku,  ktoré je teraz potrebné zaplatiť. Uviedla, že ako poslanci
opozície  opäť cez verejnú mienku budú v najbližšom čase tlačiť na to, aby zabránili zničeniu
ďalšieho lesa v intraviláne Čadce. Verí, že ich po tejto skúsenosti podporia aj poslanci z klubu
Mgr. Marcela Šula, zástupcu primátora mesta Čadca a pomôžu formulovať verejnú mienku,
aby mali  cez ňu argument zastaviť tento ,,kšeftík“, ktorý  má niekto rozbehnutý. V závere
dodala, že takú to má súvislosť. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta  Čadca, uviedol, že by sa
tu nemali  ,,kastovať“  na opozíciu  a  koalíciu.  Je toho  názoru,  že  všetci  dostali  mandát  od
občanov, aby hájili ich záujmy, záujmy mesta Čadca, aby toto mesto niekde posunuli.   Určite
majú všetci rovnaké záujmy, rovnaké ciele a  každý z nás  sa chce občanom pozrieť do očí o
rok, dva alebo o desať rokov. Je toho názoru, že úmysly  každého jedného poslanca sú  čisté,
možno majú na niektoré veci iné názory, ale to je bežné.  Preto si myslí, že by nebolo vhodné
rozdeľovať poslancov na opozíciu a  koalíciu, ale mali by sa spájať a zjednotiť v tom smere, že
chcú robiť dobre pre  Mesto Čadca,  pre našich občanov a toto mesto niekam posunúť.  Je toho
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názoru, že aj dnešné hlasovanie a body, na ktorom sa prakticky celé plénum zhodlo, sú toho
názoru, že všetci chceme pracovať pre naše mesto a je potrebné, nájsť  vždy  dobrú  vôľu  a
spoločnú cestu ako to zrealizovať.                           
       Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca,  na margo RNDr. Anny Belousovovej,
poslankyne MZ,  uviedol, že je veľmi rád, že sú aj témy, kde nájdu spoločnú reč a spoločné
stanovisko. Uviedol, že názov klubu Nová Čadca, nie je tak zložitý, aby si ho  ani RNDr. Anna
Belousovová, poslankyňa MZ  nezapamätala. Nie je to poslanecký klub Mgr. Marcela Šula, ale
je to poslanecký klub Nová Čadca. Je toho názoru, že táto informácia je všeobecne známa.
Zároveň   uviedol,  že  pani  RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,   vie,  že  zrušenie
uznesenia o odpredaji Základnej školy  A. Hlinku bolo témou, kde boli jedni z prvých, ktorí to
chceli dať  do programu rokovania mestského zastupiteľstva.  Uviedol, že ona samotná bola v
ich  klube,  niekedy  v  decembri  2018,  kedy  navrhovala,  aby  to  tam  nedávali,  pretože  má
informácie, že mesto to chce tak,  či tak zrušiť. Poznamenal, že  RNDr. Anna Belousovová,
poslankyňa MZ, to povedala pred plénom  dvadsiatich ľudí. Je farizejské niekedy povedať,  že
my sme nechceli alebo klub poslancov Nová Čadca niekedy nechcel, alebo povedal, že nezruší
alebo  nebude iniciovať  zrušenie tohto uznesenia. 

Marián Kubala, poslanec MZ,   uviedol, že sa vyjadrí k zmene názoru na   uznesenie  o
odpredaji Základnej školy A. Hlinku.  Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca,  už
v podstate povedal to, čo chcel uviesť aj on. Poznamenal, že pokiaľ má vedomosť, tak nikto sa
do súťaže o odpredaj neprihlásil.  Uznesenie by za  pol roka padlo tak či tak.                

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, reagovala na Mgr. Marcela Šula, zástupcu
primátora mesta Čadca a dotazovala sa, že nevie, či  chce začať vo funkcii zástupcu primátora
mesta Čadca klamstvami  a pokrytectvom. 
Uviedla, že  hovorí verejne a vie to aj dokázať, že Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta
Čadca, klame,  ak ona v ich klube povedala, aby to tam nezaraďovali a možno mu to dosvedčia
aj jeho ,,ovečky“.  Uviedla, že pravda je taká, že keď sa stretli tri kluby  a ešte sa nediskutovalo
o možnej spolupráci, hneď po voľbách,  vtedy ona prišla s požiadavkou, že ich principiálna
požiadavka je zrušenie predaja Základnej školy A. Hlinku.  Tento návrh si osvojili a  má aj
poznačené, že  keď ich pozvali na stretnutie s ich klubom, navrhli to tam a povedali,  že to je
ich priorita. Uviedla, že oni za to boli, pretože ona s daným návrhom  prišla prvá. Dodala, že
sú tu JUDr.  Jozef Pajer, JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD. všetci, ktorí na stretnutí boli. Vyzvala
Mgr. Marcela Šula, zástupcu primátora mesta Čadca, aby prestal klamať, pretože to nie je
pekné a  okrem  toho  sa  u  neho  možno  ozvalo  svedomie,  pretože  na  minulom  mestskom
zastupiteľstve,  keď  sa  hlasovalo  o  predaji  Základnej  školy  A.  Hlinku,  Mgr.  Marcel  Šulo,
zástupca  primátora  mesta Čadca,  bol  poslanec  a  neprišiel  na hlasovanie.  Vďaka jednému
hlasu dané uznesenie prešlo, čiže on bol tým, ktorý sa pričinil jazýčkom na váhach, a možno sa
teraz  ozvalo  jeho  svedomie,  ale  ani  nie  svedomie,  pretože  je  ťažko  očakávať,  že  sa  ozve
svedomie  v človeku, ktorý ho má, nemá alebo má s ním problémy. Je toho názoru, že to bol
tlak verejnej  mienky,  pretože vtedy niečo urobili,  a teraz to chceli  dať pod tlakom verejnej
mienky  znova do poriadku. Uviedla, že si vyprosuje u Mgr. Marcela Šula, zástupcu primátora
mesta  Čadca,   aby  klamal.  V závere  poznamenala,  že  ešte  v  predvolebnej  kampani  písala
články o tom, prečo netreba Základnú školu A. Hlinku predávať a aký kšeft sa za tým skrýva. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že doteraz tu bol kľud a  mali čas na
prácu. Kto chce pracovať, ten sa dohodol, kto chce vyvolávať emócie, ten ich vyvolávať bude.
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Požiadal,  aby nikomu nesiahali  do svedomia,  pretože  sú to ľudia,  ktorí  chcú pracovať pre
mesto  Čadca.  Nemá rád ani  kastovanie,  nie  je  to  poslanecký klub Mgr. Marcela  Šula ani
poslanecký  klub  Ing.  Milana  Guru.  Sú  to  poslanci,  ktorí  majú  svoj  názov  a  majú  záujem
pracovať pre mesto Čadca. 
Ohľadne  Základnej  školy  A.  Hlinku  sa  dotazoval,  kto  na  danej  škole   študoval.  Následne
vymenoval svoju mamu,  brata, Mgr. Martina  Klimeka, MUDr. Annu Korduliakovú,  RNDr.
Annu Belousovovú.
Uviedol, že RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ,  v čase, keď Ing. Jozef Pohančeník dal
návrh, napísala článok, kde uviedla, že neexistuje zrušiť Základnú školu A. Hlinku. Uviedol, že
články boli vo všetkých novinách. O rok hlasovala za zrušenie školy A. Hlinku, a tým sa  začala
devastácia jej budov. Požiadal, aby nehovorili o verejnej mienke. On stál na čele poslancov, z
ktorých tu mnohí  sedia, kedy vymysleli a spracovali štúdiu, že tam  okamžite nastúpi  charita,
komunitné centrum, základná škola, stredná cirkevná škola,  a prípadne škola Ružomberok.
Uviedol,  že  to  zrušili.  Jedným hlasom to zmenežovali.  Čo sa týka predaja,  uviedol,  že  iné
východisko nebolo. Uviedol, že sa snažili a snažia sa i naďalej. Sú rôzne výzvy a padlo mu
vhod, že sa  do výberového konania  nikto neprihlásil, pretože sa môžu pokúsiť  zachrániť stred
mesta  tak, ako si to táto škola zaslúži. Požiadal, aby išli pracovať, nehovorme o svedomí a
neukazujme  sa tým, kto obhajuje verejnú mienku. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ,  vyzvala Ing. Milana Guru, primátora mesta
Čadca,  aby nezávadzal,  pretože  tu  hovoril,  aby  sa  tu  nekastovali  a  nehádali,  ale  zároveň
svojím vystúpením vyvoláva vášne, pretože kastuje poslancov na tých, ktorí podporujú jeho a
ktorých má Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca.  Povedal,  že títo poslanci
chcú pracovať  pre občanov mesta  a pre  blaho mesta.   Dotazovala  sa,  že  či   vlastne  tým
prejudikuje,  že oni pracovať nechcú.  Ďalej  poznamenala, že prečo vlastne bránila, aby sa
daná škola predala, prečo v predvolebnej kampani písala články a sľubovala svojim voličom,
že  zastaví predaj. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, sa dotazoval, prečo ju zrušila. 
RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  uviedla,  že  ona  ju  nezrušila,  zrušilo  ju

rozhodnutím mestské zastupiteľstvo, pretože sa táto škola už nedala utiahnúť. V tom čase bol
normatív na žiaka taký, že Mesto Čadca by túto školu muselo dotovať a demografický vývoj bol
v Čadci  taký,  že  v  danej  škole žiakov nebolo.  Deti  tam vozili  z  Krásna nad Kysucou a z
okolitých dedín, preto sa pristúpilo k zrušeniu školy.  Uviedla, že zrušenie školy neznamená jej
predaj. Za pôsobenia  JUDr. Ing. Jozefa Vražela, PhD. sa škola nezatvorila, ale  rozbiehali sa
tam  činnosti.  Za  jeho pôsobenia  sa vybavili  peniaze,  pretože bol  úspešný  projekt,  aby sa
zriadilo  centrum  pre  seniorov.  Ďalej  uviedla,  že  tam  bolo   CVČ,  informačná  kancelária.
Dotazovala sa u Ing.  Milana Guru, primátora mesta Čadca, keď bránil školu,  prečo sa  jeho
nástupom začala devastácia celého areálu. Osem rokov nechali devastovať školu, aby ju potom
mohli niekomu ,,streliť“ a  teraz ju bude obviňovať, že  nevie čo urobila. Uviedla, že  pokiaľ
mohla, Čadci pomohla vo všetkom, čo sa dalo.  Používajme argumenty a fakty, ktoré sa dajú
dokladovať. 

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že je rád, že RNDr. Anna
Belousovová, poslankyňa MZ, v závere svojho vystúpenia /faktickej  poznámky/ povedala, že
bola pri  tom ona a bola súčasťou hlasovania,  ktorým sa zrušila samotná škola A. Hlinku.
Nevie,  či  práve  ona  môže  byť  svedomím  tohto  mesta.  Požiadal  kolegyne  a  kolegov,  aby
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spoločne daný návrh podporili. Je toho názoru, že v tom vedia nájsť zhodu. Zaznelo tu mnoho
neprávd a  je toho názoru, že  už dnes verejnosť  vie, aká je skutočná pravda, a kto mal snahu
zrušiť dané uznesenie a zachrániť budovy bývalej Základnej školy A. Hlinku. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že tu je 25 poslancov, každý má nejaký názor,
Slovensko je demokratický právny štát a jeden zo základných princípov  demokracie je, že  je  v
parlamente aj v  obecných, mestských zastupiteľstvách opozícia a koalícia, keď sa vytvorí. Tu
také dve skupiny sú, každá chce  pre občanov mesta dobre a hovoriť, že jedna skupina pracuje
a  druhá  nechce  pracovať  je  zavádzajúce.  Vyzval,  aby  neklamali  obyvateľov  mesta  Čadce.
Poznamenal, že ak by nevytvorili tlak na zrušenie  predaja Základnej školy A. Hlinku, a to má
RNDr. Anna Belousovová pravdu, nikdy by tu daný návrh nebol. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že návrh by padol  sám zo zákona.  
Požiadal, aby daný návrh poslanci  podporili. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 3/2019

K bodu 3)
Návrh na otvorenie a dovybavenie školskej kuchyne M. R. Štefánika,  Žarec

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
JUDr., Ing. Jozef Vražel,  PhD., poslanec MZ, vyslovil svoju spokojnosť s tým, že po

deviatich rokoch sa pokračuje v jeho projekte, ktorý začal v roku 2010 a vychádza sa v ústrety
žiakom a rodičom. 

Mgr.  Slávka  Zelníková,  poslankyňa  MZ,  uviedla,  že  opätovné  zriadenie  kuchyne  v
školskej jedálni  na Žarci viackrát žiadali aj rodičia. Momentálne funguje ako výdajňa  stravy
len jedáleň. Stravuje sa tam viac ako 300 žiakov. Vznikajú komplikácie s tvorbou jedálnych
lístkov,  s  dovozom,  komplikuje  to  život,  najmä  mladším  žiakom,  je   nevhodná  distribúcia
niektorých jedál, takže to plne podporuje.  

Mgr.  Jaroslav  Klus,  poslanec MZ,  vyjadril  svoju spokojnosť  s  tým, že  sa   konečne
dokončí  školská  kuchyňa  na  Žarci.  Poznamenal,  že  to  štyri  roky  predkladal  na  mestskom
zastupiteľstve a nikdy mu vyhovené nebolo. Vie, že to je teraz dané zo zákona, ale je rád, že
jeho požiadavka sa  splní a deti, žiaci a pedagogickí pracovníci sa konečne budú môcť kultúrne
stravovať. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že s tým určite  všetci  súhlasia, bol  
to jeden z bodov  jeho  volebného programu, odporúčal daný návrh prijať. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 4/2019
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K bodu 4)
Návrh  na vysporiadanie pozemkov športovo-oddychovej zóny "Šeríkov okruh"

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD,  zástupca  primátora  mesta   Čadca,  uviedol,  že

Šeríkov okruh pozná veľmi dobré. Mnohokrát tam trénoval, keď hral za Čadcu  alebo tam robil
mnoho iných aktivít. Je to veľmi pekný areál a je potrebné si uvedomiť, že  to  je  väčšinou
dobrovoľná činnosť, hlavne  pána Šeríka a maratóncov, ktorí to využívajú a starajú sa o tento
areál. Ak ho chceme nejakým spôsobom zveľadiť, je potrebné vysporiadať dané pozemky. Do
budúcna je potrebné, vyriešiť aj otázky týkajúce sa prístupu k areálu, pretože doterajší prístup
je veľmi nebezpečný. Uviedol, že niekde začať treba, a toto je veľmi dobrá varianta. Určite to
nebude jednoduché, po právnej stránke to bude veľmi náročne, avšak je potrebné, aby sa mesto
snažilo získať minimálne podiely na daných parcelách a pozemkoch, aby mohli tento areál
ďalej  rozvíjať  a  mohol  naďalej  slúžiť  športujúcej  verejnosti,  a  aby  sa  aj  mesto  nejakým
spôsobom  mohlo do budúcna podieľať na jeho revitalizácii. 

Mgr. Xénia Šurhaňáková, poslankyňa MZ,  taktiež podporila daný návrh, pretože tam
niekoľko  rokov  fungovala  ako  dobrovoľník.  Poznamenala,  že  v  Čadci  je  potrebné  viacero
takýchto areálov, a toto je jeden z nich. Do budúcna tam vidí veľký potenciál. Osobne sa  o to
pred  dvoma rokmi  zaujímala,   bola   na MsÚ  Čadca  ešte  u  PaedDr.  Jaroslava Veličku.
Rovnako ako Základná škola A. Hlinku aj Šerikov okruh sú pre Čadcu pálčivé témy, ktoré je
potrebné vysporiadať a dať na správnu mieru, aby to slúžilo občanom mesta Čadce. 

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ,  poukázal na doriešenie prístupu na Šeríkov okruh.
Je potrebné urobiť bezpečnejší prístup k danému areálu.  Uviedol, že  toto miesto má veľký
potenciál, pretože všetci určite vedia, že na sútoku rieky Kysuca a Čerňanka sa   pripravoval
projekt na oddychovo-relaxačnú zónu /Ostrov/. Bolo by vhodné, sledovať  nejakú výzvu, ktorá
by prišla na rozvoj takýchto miest. Ohľadne prístupu uviedol, že sa tam konajú rôzne školské
podujatia,  a   nakoľko  sa  tam  niekedy  stane  aj  úraz,  je  problém  s  prístupom   rôznych
záchranných zložiek.  Je to potrebné do budúcna nejako vyriešiť. 

Mgr.  Marcel  Šulo,  zástupca  primátora  mesta  Čadca,  uviedol,  že  tu   už  mnohokrát
spomínal, že  spoločne s Jurajom Šeríkom  niekoľko rokov budovali Šeríkov okruh. Je veľmi
rád, že aj táto téma sa dostala na  rokovanie mestského zastupiteľstva. Bude veľmi rád, ak
všetci  podporia  túto  dobrú  myšlienku.  Uviedol,  že  športovo-oddychových  zón,  ako  tu  už
zaznelo,  skutočne  v našom meste nie je veľa. Je potrebné si uvedomiť,  že je tam mnoho vecí,
ktoré je ešte  potrebné dobudovať. Rovnako ako spomenul Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ,
hlavným bodom je  vstup na Šeríkov  okruh.  Je  toho názoru,  že  to  neskončí  len majetkovo-
právnym vysporiadaním pozemkov,  ale na to musí nadväzovať aj  koncepcia vybudovania,
rozvoja  a  údržby  Šeríkovho  okruhu.   Uviedol,  že  nielen  obyvatelia  z  priľahlej  časti  z
Hviezdoslavovej ulice, zo stredu mesta, ale všetci obyvatelia nášho mesta s radosťou uvítajú
dovybudovanie a riadnu  údržbu Šeríkovho okruhu. A tak ako spomenul Mgr. Martin Klimek,
poslanec MZ,  vedľa je  nádherný pozemok /Ostrov/, na ktorý bolo spracovaných už mnoho
projektov  a  takéto  spojenie alebo napojenie  Šerikovho okruhu s  Ostrovom by bolo úplne
ideálne v budúcnosti  premyslieť a  dobudovať, čím by nám vznikla jedna krásna športovo-
oddychová zóna. V závere požiadal, aby túto myšlienku spoločne podporili. 
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Vladimír  Malík,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  pred  niekoľkými  rokmi  bol  napádaný  a
atakovaný za to, keď hovoril,  že Šeríkov okruh bol a je aj doposiaľ čierna stavba. Chcel to
riešiť  aj  osobným  rozhovorom  s  Ing.  Milanom  Gurom,  primátorom mesta  Čadca.  V  jeho
záujme to bolo  vysporiadať a  zlegalizovať. Je rád, že to mesto bude riešiť, aj keď po rokoch. A
možno niekto, kto ho  v tom čase  za to atakoval, by mohol povedať aspoň prepáč.  

Mgr.  Jaroslav  Klus,  poslanec  MZ,  sa  rovnako  pripojil  k  danému  návrhu,  ktorý  je
výborný a bol aj potrebný,  aby sa to vyriešilo,  ako už  spomenul  poslanec Vladimír Malík.
Uviedol, že už ho predbehol Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ a poznamenal, že je skutočne
potrebné,  zamyslieť sa  nad prístupom. Uviedol, že ako prístup na Šeríkov okruh je  železničný
most  veľmi nebezpečný. 

Mgr. František Kučák, poslanec MZ, sa  poďakoval  ľuďom, ktorí majú zásluhu na tom,
ako Šeríkov okruh postupom času rastie. Osobne sa poďakoval Mgr. Slávke Zelníkovej, ktorá 
tam zanechala mnoho svojej práce, rukami, myšlienkami a pod.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, požiadal o podporu daného návrhu. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 5/2019

K bodu 5)
Návrh na odkúpenie parcely C-KN 13463/8 a C-KN 13463/7 areálu lesoparku Lány do 
vlastníctva mesta Čadca a spracovanie koncepcie vybudovania oddychovej zóny a  
zachovanie charakteru územia lesoparku

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
Vladimír Malík, poslanec MZ, sa poďakoval  za predložený návrh, a zároveň poukázal

na to, že pred niekoľkými  rokmi  bol jedným z iniciátorov petície. Uviedol, že  daný návrh už
navrhovali v rozhovoroch a diskusiách v čase petície. Poďakoval sa predovšetkým za občanov
v Martinkovom potoku, pretože mnohé rodiny si kupovali byty, hlavne kvôli prostrediu, kvôli
lesu. 

Mgr. Jaroslav Klus,  poslanec MZ, pripomenul že  lesopark tam naozaj bol. Teraz je
zničený  a  zdevastovaný  z  dôvodu,  že  sa  tam ťaží  drevo.  Nevie,  či  sa  to  bude  dať  nazvať
lesoparkom. Dotazoval sa, či sa mesto môže zaručiť, že to bude naozaj lesopark, či sa to v
priebehu jedného-dvoch rokov, nezmení na stavebné pozemky. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta  Čadca, uviedol, že mesto
sa môže  ťažko zaručiť za niečo, čo ešte ani nevlastní. Najskôr musí urobiť prvý krok, aby sa
Mesto  Čadca vôbec   pokúsilo  presvedčiť  vlastníka,  aby  predmetné  pozemky  predal  Mestu
Čadca a mohlo tak vybudovať takú oddychovú zónu, aká je pomenovaná v danom  uznesení,
kde je nejaký zámer tam túto oddychovú zónu do budúcna vybudovať. 

Ing.  Rudolf  Cyprich,  poslanec MZ,  uviedol,  že   túto myšlienku  určite  podporí  a  na
podporu daného návrhu uviedol, že si pamätá petičnú akciu občanov, kde gro bol Martinkov
potok  alebo miestna časť u Hluška, ale aj ostatných občanov Čadce. Uviedol, že keď bolo
spoločné stretnutie na MsÚ  Čadca, kde  boli prizvaní aj riaditelia alebo zástupcovia štátnej
správy. Riaditeľ krajského lesného úradu povedal zaujímavú myšlienku: ,, Zachovanie lesa v
takmer v centrálnej mestskej zóne v strede mesta“. 
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Uviedol,  že  naša  centrálna  mestská  zóna  v  podstate  siaha  po  lokomotívu,  takže  les  v
Martinkovom potoku sa nachádza v  centre mesta. 
Poznamenal,  že  tento  riaditeľ  povedal,  že   iné mestá budujú  parky sady,  oddychové  zóny,
lesoparky, náučné chodníky za nemalé náklady a  musia ich budovať dlhodobo. My to máme a
bolo  by  potrebné,  od  nás  daný  stav  zachovať.  Ďalej   les  zveľaďovať,  prípadne  obnoviť
zariadenia a v podstate areál lesa len dobudovať. Mrzí ho, že v tom období, keď  stretnutie
bolo, organizátori to hrdo nazývali lesopark Lány, je to však len  les osobitného určenia, sú
tam podmienky ohľadne ťažby,  nebojovali pred developérskými snahami. V závere požiadal
poslankyne a poslancov o podporu daného návrhu. 

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, uviedol, že je veľmi zaujímavé, že opäť po
deviatich - desiatich rokoch otvárame to, čo tu už bolo. Bolo to vybudované, bola zmluva o
zaradení tohto lesa ako lesa osobitného určenia. Uviedol, že na katastri  nič také nie je. Nie je
lesom osobitného určenia, pretože by sa nemohlo z neho ťažiť  každý deň tak, ako sa z neho
ťaží dnes, predvčerom.  Odváža sa tam jeden strom za druhým, takže   nie je to les osobitného
určenia.  Zmluva medzi Mestom Čadca a Štátnymi lesmi SR je podpísaná a v nej je napísané,
že  to  bude  les  osobitného  určenia,  ale  za  osem  rokov  sa  to  nedotiahlo  nikde.   Požiadal
kompetentných, aby pozbierali všetky tabule, ktoré sú  otočené v blate, hodené v potoku, že tam
je lesopark. Uviedol, že za osem rokov  ich  nikto neopravil, boli pováľané. Poznamenal, že
podľa zmluvy z roku 2009 to mal  v starostlivosti  MPS Čadca.  Za osem rokov tam MPS Čadca
nevstúpil, čo má aj  pravidelne zdokumentované, akým spôsobom sa s lesoparkom naložilo. Je
veľmi rád, že to tu prišlo a po ôsmych rokoch sa opäť  jeho projekt ukazuje ako projekt správny
a vhodný. 

Mária Badurová,  poslankyňa MZ,  uviedla,  že   pracovala v  MŠ Martinkov potok 14
rokov a s deťmi v rámci pobytu vonku využívala les na vychádzky, ekologické hry a najviac im
to pomáhalo, keď boli horúčavy. Vtedy sa stiahli z krásnej záhrady MŠ a  les využívali ako
príjemné  tienidlo pre detičky. Vyslovila pochvalu nielen za les, ale aj  za Základnú školu A.
Hlinku, ktorá dostane nové šaty a za Šeríkov okruh. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca , uviedol, že pravda je niekde úplne inde, ale 
nechce vyhrocovať danú  situáciu, odporučil návrh prijať. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 6/2019

K bodu 6)

N  ávrh na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a vybudovanie centrálneho
parkoviska v lokalite sídliska Žarec

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že všetci, ktorí bývajú na

sídliskách, vnímajú statickú dopravu a situáciu v statickej doprave ako veľmi zložitú. Doposiaľ
sa  riešili  menšie  projekty,  okrem Srdca pre  Kýčerku,  kde  sa  budovali  menšie  parkoviská,
menšie odstavné plochy.  Je najvyšší čas, aby sa zaoberali aj koncepčným rozvojom mesta.  V
meste nie  je veľa  mestských pozemkov,  kde by sa dalo vybudovať veľké parkovisko alebo
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odstavná plocha. Vyslovil svoju spokojnosť s tým, že takýto návrh je predložený v mestskom
zastupiteľstve.  Rozviaže nám to troška ruky, aby sme sa mohli  seriózne zaoberať  veľkými
koncepčnými projektmi, ktoré by vyriešili statickú dopravu v našom meste. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca odporučil návrh prijať. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 7/2019

K bodu 7)
Návrh na zriadenie a     voľba členov Mestskej rady

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že sa zamýšľali nad tým, či Mesto

Čadca potrebuje mestskú radu, pretože to je len poradný orgán. Ak sú dostatočne fundované
oddelenia  MsÚ  Čadca  a  ak  pracujú,  tak   mestská  rada  je  defakto  zbytočná,  pretože  len
odčerpáva  financie  z  mesta.  Uznesenia,  ktoré  prijíma  mestská  rada  majú   odporúčací
charakter a o všetkom vlastne rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,  dal hlasovať o navrhnutých členoch Mestskej
rady v Čadci, ktoré predložil predkladateľ správy Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta
Čadca.  

 1/  Mgr. Slávka Zelníková
     2/  MUDr. Anna Korduliaková

3/   Ing. Peter Lariš
4/  Marián Kubala
5/  Vladimír Malík
6/  Mgr. Jozef Rucek
7/  JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.
8/  Mgr. Marcel Šulo

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 8/2019

K bodu 8)
Návrh na Dodatok č. 1 Štatútu mesta Čadca          

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
JUDr., Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, uviedol, že týmto bodom by sme mali

začať  odborne,  nie  povrchne  a  nie  povrchne  právne.  Poznamenal,  že  pred  pol  rokom
vystupoval k  Rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva.  Bol by rád, keby sa  nás  noví
poslanci  nepýtali,  čo majú urobiť, akým spôsobom majú zahlasovať. Uviedol, že sa to týka
vyslovene štatútu. Bolo zvykom, že noví poslanci dostanú určité školenie. Požiadal, aby v tomto
smere, keď rokujú o základnom dokumente mesta, vytvorili nejaký spôsob, aby aj noví poslanci
dostali  nejaký   základ  toho,  čo  majú  robiť,  keď  zle  stlačil,  keď  chce  hlasovať  za  niečo.
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Požiadal, aby sa nad tým zamysleli a začali aj v tomto smere pracovať.  Nakoľko bol pred pol
rokom  stiahnutý  z  rokovania  mestského  zastupiteľstva  rokovací  poriadok  ako  nezákonný,
dotazoval  sa,   na  základe  čoho  rokujeme.  Z  rokovacieho  poriadku,  ktorý  napadol,   sú
premietnuté ustanovenia do nášho  štátutu mesta, ktoré sú nezákonné. Otvárame dokument a
ani  si  ho  nepozrieme,  či  ho  máme  v  súlade  so  súčasným  právnym  režimom  a  právnym
poriadkom SR. Uviedol, že nemáme. Je v rozpore. Poznamenal, že tu nebude vystupovať tak,
ako vystupoval pred pol rokom, kedy prešiel bod za bodom a poukázal na 50 pochybení v
rokovacom  poriadku,  na  predpisy,  ktoré  už  dnes  neexistujú,  preto   majú  právnické  elity
predkladať dokumenty tak, aby boli v súlade s právnym systémom SR. Ďalej uviedol, že keď
niekto napadne uznesenie na prokuratúre, budeme sa všetci hanbiť, aký máme štátut nášho
mesta, nakoľko tam je mnoho právnych predpisov, ktoré boli zrušené. Je otázka, či ideme týmto
spôsobom len povrchne alebo sa ideme naozaj odborne venovať práci a keď niečo ideme robiť,
tak  to  posúdime  z  viacerých  hľadisk.  Tentokrát  už  naozaj,  že  nie  populizmus,  ale  skúsme
odbornosť,  nie  povrchnosť,  zákonnosť,  nie  nezákonnosť.  Uviedol,  že  prečo  to  hovorí.  Ak
sledujú niektorí prípad nemenovaného mesta, ohľadom pridelenia bytu, kde v súčasnosti  jeden
dokument za druhým podlieha právnej analýze na štátnych orgánoch a  poslanci sú vo väzbe,
za prednostné pridelenie jedného bytu. Skúsme sa nad tým zamyslieť, aby sme tri mesiace po
voľbách mali na stole zákonný rokovací poriadok, aby sme ho mohli prelúskať, aby sme mohli
rokovať   v  súlade  s  rokovacím poriadkom,  aby  sme nový  štátut  mali  v  súlade  s  právnym
systémom SR. Uviedol, že má niekoľko  bodov, ale stalo by sa to isté, čo sa tu stalo pred pol
rokom, pretože nie je možné, aby vedúci oddelení zodpovedali za hlasovanie alebo rokovanie
poslanca. Tak to bolo uvedené v rokovacom poriadku a ten, kto ho pripravoval   určite  to
nekonzultoval  s  odbornými  pracovníkmi  mesta.  Uviedol,  že  v  našom  meste  sedí  mnoho
šikovných ľudí, ktorí  by  v žiadnom prípade taký dokument na rokovanie nepredložili. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, požiadala  JUDr. PhDr. Petra  Strapáča,
PhD, zástupcu primátora mesta  Čadca, aby daný bod stiahol,   pretože skutočne pred pol
rokom neboli odsúhlasené zmeny v  rokovacom poriadku, ktoré vyplývajú zo zmeny zákona o
obecnom zriadení. My vlastne máme štatút, ktorý nie je platný. Nemáme rokovací poriadok,
ktorý by bol  platný a z rokovacieho  poriadku vyplýva aj  štatút.  Keď teraz  urobíme zmeny
štátutu,  urobíme  zmeny  neplatného,  neprávneho  dokumentu,  a  toto  uznesenie  skončí  na
prokuratúre.  Čiže  ani  konštituovanie  a  kreovanie  komisií,  ktoré  tam dali,   nebude  platné.
Budeme mať hanbu  a budeme sa musieť k tomu vrátiť a urobiť to, že najskôr budeme musieť
zakomponovať  zmeny  vyplývajúce  zo  zmien  alebo z  novely  zákona o  obecnom zriadení  do
rokovacieho poriadku, konečne dať  rokovací poriadok všetkým poslancom, ktorý bude v duchu
zmien  zákona o obecnom zriadení, a na základe toho môžeme potom robiť zmenu štátutu aj v
tomto bode, čo sa týka komisií. Mali by sme sa dohodnúť. V závere ešte raz požiadala  JUDr.
PhDr. Petra  Strapáča, PhD, zástupcu primátora mesta  Čadca, aby daný bod stiahol, aby
nemali hanbu. 

Ing. Milan Gura,  primátor  mesta Čadca,  uviedol,  že   si  cení  každý názor,  ktorý je,
rešpektuje ho, ale na zefektívnenie a zfunkčnenie komisií, je toho názoru, že daným dodatkom
nerobia nič také, čím by  zákon porušovali. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  
č. 9/2019
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K bodu 9)
Návrh na vytvorenie komisií Mestského zastupiteľstva v     Čadci

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, že na stole mohol byť  predložený zoznam členov

jednotlivých  komisií,  pretože  nestihol   registrovať  mená,  ktoré  čítal   JUDr.  PhDr.  Peter
Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta  Čadca.

Ing. Milan Gura,  primátor mesta  Čadca,   uviedol,  že   niektoré  miesta ostali  voľné,
čakajú návrhy aj od ostatných poslancov, nakoľko tomu tak nebolo, dal  hlasovať o návrhu
uznesenia  aj  s  menovitým  zoznamom  členov  komisií,  ktoré  prečítal   JUDr.  PhDr.  Peter
Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta  Čadca. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, odporúčal návrh prijať. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  
č. 10/2019

K bodu 10)
Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva na uzavretie manželstva pred 
Matričným úradom v Čadci

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

č. 11/2019

K bodu 11)
Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl, školského
zariadenia a do obecnej školskej rady  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca

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

č. 12/2019

K bodu 12)
Stanovenie platu primátora  Mesta Čadca

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ,  uviedla, že nebude hlasovať za zvýšenie

platu primátora, pretože si myslí, že v minulosti sa tu udiali  veci, ktoré sa mnohým občanom
nepáčili. Poukázala na nezvládnutú zimnú údržbu. Uviedla, že existuje k tomu  aj uznesenie.
Už v predchádzajúcich rokoch nezabezpečili  funkčnosť MPS tak, aby  boli občania spokojní. A
to nie je len o zimnej údržbe, ale  má  odfotené, čo bolo ešte v lete nasypané zo zimnej údržby
predchádzajúcej zimy  pred MsÚ Čadca.  Upozornila, že občania nie sú spokojní s odvozom
odpadu. Taktiež poukázala na verejné osvetlenie. Uviedla, že ak sa pán primátor pozrie z okna
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svojej kancelárie smerom  doľava, tak uvidí staré kandelábre, na ktorých žiadne svetlo nevisí.
Nakoľko vyšlo  osvetlenie  cca 6 mil. eur,  požiadala, aby to niekto odstránil a tiež vyrovnali
kandeláber na pešej zóne. Taktiež poukázala na vianočnú výzdobu, ktorá je zapožičaná  na
každý rok, pravdepodobne  do roku 2023.  Uviedla, že jej zapožičanie na  jeden rok   vyjde 8
tis. eur, čo je veľa peňazí.   Rovnako poukázala na kosenie za 20 tis. eur, ktoré bolo urobené za
tri  týždne.  Je  toho  názoru,  že  najskôr,  je  potrebné   dokázať,  že   pán   primátor   dokáže
kontrolovať všetky  funkcie, ktoré  má mesto plniť a keď budú občania spokojní, tak potom
môžeme hovoriť o navýšení. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že občania to ocenili trojnásobným
zvolením s najvyšším počtov hlasov. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že je toho
názoru,  že  plat  primátora je  stanovený  zákonom. Ako  poslanci  môžu dať určitý  koeficient,
určité navýšenie.  Navýšenie vo výške 19 % nie je navýšením  ani arogantným ani výstredným a
už vôbec nie  niečím, čo by sme tu mali haniť.  Keď si pozrieme okolité obce alebo  iných
primátorov a starostov, je toho názoru, že primátor mesta Čadca má plat na úrovni  obcí na
Kysuciach, čo je realita a fakt, pretože  je to zverejnené.  Primátor mesta Čadca aj s navýšením
bude mať plat adekvátny  niektorých  starostov okolitých obcí.  Je toho názoru, že v Čadci je
ešte  veľa  toho, čo by bolo potrebné urobiť. Musíme  pracovať spoločnými silami.  Urobilo sa
mnoho dobrého, ale veľa vecí  nás ešte čaká a musíme ich dotiahnuť do konca tak, aby  boli
občania  spokojní.   Hovoriť,  že  občania  sú  nespokojní,  keď  v  Čadci  máme  historicky
trojnásobného primátora,  nie je určite na mieste. Legitimita víťazných volieb tu je daná, avšak
na strane druhej, nikto sa nemôže uspokojiť, ale sme tu na to, aby sme  pracovali ďalej, aby
sme mesto  Čadca viedli  správnym smerom. Všetci  25  poslanci   a  tiež  vedúci  jednotlivých
oddelení na MsÚ Čadca sa o to musíme snažiť. Všetci musíme ťahať za jeden koniec povrazu, a
potom bude  možno  mesto  Čadca  naozaj vyzerať lepšie, a tak ako si všetci predstavujeme.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ,  na margo  JUDr. PhDr. Petra  Strapáča,
PhD,  zástupcu  primátora  mesta  Čadca,   uviedla,  aby  to  nebral  osobne,  ale  teraz  bojuje
nepriamo  aj  za  seba,  pretože  zo  zákona  má  70  %,  alebo  koľko,  z  platu  primátora.
Poznamenala, že jeho vystúpenie nie je objektívne. Tým, že nechceme schváliť nejaké navýšenie
platu  primátora,  bolo  spájané  so   spochybňovaním  legitimity  volieb,  aj  pán  primátor  to
naznačil.  Uviedla,  že v žiadnom prípade to nespochybňujú,  ale stojí  za zamyslenie  sa nás
všetkých, že možno máme historický tretíkrát zvoleného primátora, ale boli primátori, ktorí boli
zvolení aj viackrát.  Zaraďujeme sa medzi mestá, ktoré mali veľmi nízku účasť vo voľbách, a to
je zamyslenie pre nás všetkých.  Prečo vlastne rozhodujú o voľbách tí, ktorí voliť nejdú, pretože
asi nie sú spokojní a sú v beznádeji, pretože neveria, že sa bude niekto seriózne zaoberať ich
problémami.  Povedala, že nie je osobná, ale povedala len výhrady, ktoré jej voliči tlmočia. Je
toho názoru, že aj základ cca 3 tis. eur je dostatočne veľký, aby sme primátora motivovali.
Každého  je  potrebné  motivovať,  pretože  percentá,  ktoré  schvaľujeme,  nie  sú  za uplynulé
obdobia. Každý primátor by mal začať nové funkčné obdobie  s holým platom, a potom, keď
bude mesto dobre fungovať, schváli aj 50 %-ne percentné navýšenie platu.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  aby  sa  tu  vyjadrovali  čestne  a
pravdivo, ale je tu  opäť veľké klamstvo.  Poznamenal, že  JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD,
zástupca primátora mesta Čadca, si neurčuje plat z  platu primátora, ten je vždy bez navýšenia.
Podľa nového zákona ho určuje primátor mesta. Nepodsúvajme občanom to, čo nie je pravda.
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Uviedol, že vždy ku svojmu  platu pristupoval veľmi triezvo, vždy mal najnižší plat, aký mohol
mať. Z 30 % ide vždy len na 19 % a  každý rok sa to  znižuje. Poznamenal, že prijme každé
hlasovanie, ale vyzval, aby nepodsúvali občanom informácie, že JUDr. PhDr. Peter Strapáč,
PhD, zástupca primátora mesta Čadca,  má plat, ktorý je závislý od navýšenia platu primátora.
Je to klamstvo. Vyzval, aby si prečítali nový zákon. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 13/2019

K bodu 13)
Zriadenie výborov v mestských častiach

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 13 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 14/2019

K bodu 14)
Rôzne

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že bude
reagovať  na RNDr.  Annu Belousovovú,  poslankyňu MZ,   a  to  z  toho dôvodu,  že  v  zmysle
zákona  č.  5/2019 účinného  od  1.2.  2019,  ktorým sa  menil  zákon  č.  369/1990  Zb  citoval:
,,Poslancovi,  ktorý  vykonáva  funkciu  zástupcu  starostu  §  13  b  ods.  3  a  nie  je  dlhodobo
uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa  vecnej a časovej náročnosti výkonu
funkcie, určená starostom najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu, bez zvýšenia podľa
príslušnej platovej skupiny“. 
Uviedol, že pravda je taká, že na jeho plat to  nebude mať žiadny vplyv. Ohľadne zimnej údržby
uviedol,  že veľmi pozorne sledoval správy, pozeral televízne  noviny, čítal komenty a aj správy
v novinách, na internete, kde napr. pán primátor Bratislavy niekoľkokrát vystúpil a uviedol,
aby nečakali, že budú upravené chodníky, aby nečakali, že to zvládnu. Uviedol, že na to nemajú
financie.  Mnoho obcí  a aj  členov  ZMOS -u sa vyjadrili,  že   na to  nie  sú pripravení a že
nezvládnu vyčistiť chodníky. Je toho názoru, že pri tom všetkom, aký tu bol stav a aká  bola
kalamita,  kde   sme  historicky  po  91  rokoch  mali  na  severe  Slovenska  najväčšiu  snehovú
nádielku a kde iné obce vyhlasovali kalamitu okamžite na druhý deň, my sme statočne bojovali
a mesto udržiavali  ako-tak priechodné. V mnohých prípadoch nám nepomohli  napr. SSC a
NDS a.s. , ktorí nevedeli odhrnúť a zabezpečiť odhrnutie mosta na Horelici, mostov v centre
mesta. 
Vyslovil  poďakovanie  Pavlovi  Latkovi,  ktorý  sa  naozaj  snažil,  bol  neustále  na  telefóne,
každému občanovi sa snažil výjsť v ústrety. Je pravdou, že na MPS je čo robiť, po technickej
stránke je potrebné podnik dovybaviť, možno aj po personálnej stránke, avšak, nehaňme prácu
ľudí, ktorí sa naozaj snažili. Touto cestou sa poďakoval MPS, že  skutočne obetavo pracovali  a
keď bola vyhlásená kalamitná situácia, organizácia práce bola na vysokej úrovni.  

Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ, taktiež vyslovil poďakovanie Pavlovi Latkovi, vždy
keď zavolal, tak telefón zdvihol a potrebné vybavil. 
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JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že nikto nenapadá MPS a ani nekritizuje ľudí,
ktorí  tam  pracujú.  Pracujú  za  minimálne  mzdy  a  prakticky  žiadnu  techniku  nemajú.  Je
zarážajúce, že okolité obce s počtom 3-4 tis. obyvateľov riešili zimnú kalamitu v počte strojov
10 a my sme ju riešili v počte  strojov 9 a sme pritom okresné mesto. MPS s tým nemá nič
spoločné, ale vedenie mesta by sa malo nad tým zamyslieť a keď takáto situácia vznikne, tak
okresné Mesto Čadca musí  mať v teréne minimálne 20 strojov,  ktoré budú mesto čistiť od
snehu a nie 9 strojov, keď okolité obce ich majú ešte viac ako my. Je to zarážajúce. Pochválil
chlapov z MPS Čadca a  vyzval vedenie mesta, aby sa nad sebou zamyslelo. 

RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,   ohľadne  zimnej  údržby  uviedla,  že  by
poďakovala jedinému človeku z MPS, a to je Pavol Latka, pretože  s daným podnikom  žije celé
desaťročia.  Asi je  tam jediný, ktorý  odvádza robotu a drie ako otrok. Kedykoľvek sa na neho
ľudia  obrátia,  sú  spokojní.  Rovnako  sa  poďakovala  chlapom,  ktorí  robia  v  ťažkých
podmienkach za minimálnu mzdu. Robia na strojoch, ktoré sú technicky nespôsobilé. Určite sa
nepoďakuje Ing. Petrovi Larišovi a ani ďalším, pretože nie je začo. Nepoďakuje sa ani vedeniu
mesta.  Všetci  sa  tu  hráme  na  ,,ťuťky  muťky“,  primátorovi  odklepnete  plat,  ale  kto  je  v
konečnom dôsledku  zodpovedný za to, že  sa za osem rokov MPS dostal do takéhoto stavu.
Následne prečítala článok  zo statusu z facebooku Mgr.  Marcela Šulu, zástupcu primátora
mesta Čadca,  keď bol na MPS v čase kalamity. Súčasný stav techniky: odhŕňač viac ako 40-
ročný, 2 traktory z toho jeden s posypom, bucher na chodníky širšie  ako 2 m, multikára –
momentálne pokazená spojka, čiže v oprave, malá ručná fréza na sneh. Uviedla, že to je všetko.
Dotazovala  sa,  či  sa  dá  zvládnuť  s  takýmito  technickými  vymoženosťami  normálna  zimná
údržba, keby nebola kalamita. A potom vzniká podozrenie, že sa to robí všetko preto, len aby sa
cez MPS dohodili nejaké kšeftíky spriateleným firmám. Zaujíma ju a mohli by to kompetentní
na nasledujúce mestské zastupiteľstvo pripraviť, kto potom vykonával práce, keď bol vyhlásený
mimoriadny stav. Vie, že to neplatí mesto, ale veľmi by ju zaujímali personálne prepojenia,
pretože sa po Čadci  hovorí všeličo. Uviedla, že Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta
Čadca,  bol na MPS ešte v tom čase, keď nemal dohodu s Ing. Milanom Gurom, primátorom
mesta Čadca,  tak to uviedol pravdivo. Dotazovala sa, ako môžu chlapi robiť, keď robia za takú
mzdu. Patrí im poďakovanie, ostatným nie. 
Ohľadne zvozu odpadu uviedla, že  tu má sadu  fotografií a požiadala, aby jej uviedli e-mail, a
ona to pošle od primátora každému poslancovi, keď nechceli zaradiť bod: Kontrola plnenia
uznesení MZ Čadca, konaného dňa 20.12.2018, ako bol riešený odvoz  odpadu počas sviatkov.
Uviedla, že si dala námahu, pretože aj občania jej volali, má tu  fotografie z jej obvodu z
Kýčerky, fotografiu z pred Kkultúrneho domu v Čadci, kde to bolo hrozné. Občania chodili deň
pred  Vianocami  na  nákupy  okolo  smetí  a  nadávali,  pretože  pred  kultúrnym domom bolo
smetisko. Uviedla, že o tom chceli rozprávať v bode, ktorý nezaradili do programu rokovania.  
Požiadala, aby pripravili zmluvu o zapožičavaní vianočného osvetlenia, pretože 8 tis. eur je na
jeden rok veľká suma. Zaujímalo by ju, ako je stanovená doba zapožičania, pretože včera alebo
predvčerom sa odstraňovalo vianočné osvetlenie. Dotazovala sa, či ho  budeme mať do Veľkej
noci,  aby   sa  platilo  ešte  viacej.  Uviedla,  že  keď má  mesto  6 mil.  eur na rekonštrukciu
verejného  osvetlenia,  či  nemá niekoľko  tisíc,  aby  si   kúpilo  vlastné  osvetlenie,  pretože  za
niekoľko rokov to veľmi preplatíme. 
Požiadala,  aby sa kompetentní  spojili  so SSC ohľadne diery,  ktorá je  pred mostom ponad
železnicu. Upozornila, aby sa tam nestalo nejaké nešťastie. 
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Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, čo sa týka SSC uviedol, že sú informovaní.
Poznamenal, že most pôjde dole. Ohľadne osvetlenia uviedol, že keby kúpili osvetlenie na 10
rokov,  budeme  ho  mať   stále  to  isté,  preto  pristúpili  k  týmto  nájmom. Je  toho  názoru,  že
vianočné osvetlenie počas tohto roka  bolo veľmi pekné. 

Marián  Kubala,  poslanec  MZ,  reagoval  na  slová   RNDr.  Anny   Belousovovej
poslankyne MZ, a uviedol,  že on to cez zimnú údržbu  robil  tak, pretože má úctu k pánovi
Pavlovi Latkovi a k ich ľuďom,  že zavolal na pevnú linku na MPS, opýtal sa kto má službu a
nikdy sa mu nestalo, že by mu telefón nedvihol Ing. Peter Lariš alebo Mgr. Peter  Šimulák, Ing.
Ferdinand Gonščák alebo pán  Ján Prívara. Nikdy sa mu nestalo, že by sa mu zapreli, nedvihli
telefón alebo sa mu nesnažili pomôcť. Uviedol, že poďakovanie patrí pánovi Pavlovi  Latkovi,
ale aj chlapom, ktorí tam sedeli 24 hodín a reálne chodili po uliciach, pretože ich stretával. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že pán  Marián Kubala, poslanec
MZ, nepochopil,  nejde o to, že ona zavolá a bude chodiť po Čadci a hlásiť  im, kde nie je
odhrnuté a pod. Je to  pracovná povinnosť tých, ktorí podnik  vedú. Uviedla, že v centre mesta
je neposypané,  neodhrnuté.  Nehovorí,  že  v  jednotlivých  veciach,  keď dvihne  telefón,  ale  v
prvom rade to nie je povinnosť poslanca. Za to je platený niekto iný. Uviedla, že  vždy  to veľmi
rada urobí, keď niečo vidí. Opäť poukázala na  bordel, kopu smetí počas Vianoc na Kýčerke.
Poďakovala pánovi Pavlovi Latkovi a chlapom, ktorí robia, ale neďakuje vedeniu, pretože si
svoje povinnosti neplnia a neplnia si ich preto, lebo technický stav je taký, že sa to jednoducho
nedá zabezpečiť.  Dotazovala sa, kto je zodpovedný za technický stav a vozový  park. Chlapi
pri robote?  Uviedla, že  nie,  tí ktorí dostavajú plat ako manažéri, tí sú úradníci, ktorí by mali
byť za to zodpovední. 

Mgr.   Jaroslav  Klus,  poslanec  MZ,   uviedol,  že  na   decembrovom  mestskom
zastupiteľstve sa informoval, čo chce mesto urobiť s vlakovou zastávkou smer Makov, pretože
je zatvorená. Nakoľko nedostal odpoveď, tak sa  opäť na to  pýta. Uviedol, že táto zastávka
bola  veľmi dlho otvorená, pamätá si ju už  ako malé dieťa. Ďalej upozornil na nefunkčné
verejné osvetlenie na križovatke na moste  pred Tescom. Následne sa dotazoval, prečo nebolo v
tomto roku zriadené  korčuľovanie. Uviedol, že máme moderné hokejbalové ihrisko, prečo sa
nesprístupnilo verejnosti a neurobil sa tam  ľad tak, aby občania nemuseli chodiť do Krásna
nad Kysucou.  Je toho názoru, že by to vyšlo mesto a aj občanov, ktorí tam chodia, omnoho
lacnejšie. 

JUDr., Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, sa  dotazoval, či vedia, čo dnes urobili
na  rokovaní  mestského  zastupiteľstva.   Uviedol,  že  12  rokov  sa  tu  nestalo,  že  by  sme
normálnym spôsobom nerokovali o výkone poslaneckého mandátu v teréne mesta. Nie je to vec
primátora, primátor s tým nemá nič spoločné. Je to výsostne záležitosť poslancov a primátor v
tomto  prípade  urobil  všetko  preto,  aby  sa  toto  tu  dnes  neudialo,  pretože  vymenoval
viceprimátorov okamžite po nástupe. A my 25 poslanci  sme dnes ukázali, že keď si len laicky
prečítate  zákon o obecnom zriadení,  tak  sme v našom meste vygumovali  voľby.  Keď pred
ôsmymi dňami dostali  materiál  na dnešné rokovanie,  tak do dvoch dní mala byť pozvánka
kompetentných, ktorí návrhy predkladali, aby si urobili vlastnú poradu, aby  mohol byť každý
poslanec  svojim  výkonom  v  teréne   zaradený  do  rád  škôl  a  do  zastúpenia  jednotlivých
organizácií v meste. Ešte nikdy sme nemali vo vedení mesta právnikov - poslancov, dnes to
máme.  Vyzval, aby to  na budúce mestské zastupiteľstvo  skúsili napraviť, pretože to je hanba.
Je  hanba, že nestihli  počuť ani jedno meno, ktoré je kde zaradené, pretože na stole návrh
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nemali, a  ani pred rokovaním mestského zastupiteľstva ho  na stôl nedostali. Uviedol, že to  sa
tu  ešte  za  12  rokov  nestalo.  Naozaj  nemáme ani  elementárnu  slušnosť,  aby  sme  zavolali
všetkých 25-tich poslancov a opýtali sa, či tam niekto  chce alebo nechce byť, ale určíme, že
,,Jano Mrkvička bude bývať na Hrubom buku“ a pod. Z poslancov nechce uraziť nikoho, ale
ten,  kto  dnes  návrhy  predkladal  sa  môže  absolútne  hanbiť  za  profesionalitu,  za  prístup  k
občanom, a  hlavne za to,  že  sme sami zo seba urobili   nevie,  ktoré mesto.  Tí,  ktorí  mali
možnosť zavolať v januári poslancom a opýtať sa, kto a kde chce byť, pretože vždy to tak bolo,
vždy sa návrhy dávali  písomne. Vždy sa nejakým spôsobom dohadovali, čo patrí k výkonu
poslanca.  Je toho názoru, že toto jeho vystúpenie si mohli všetci odpustiť a hlavne on, ale
nedalo mu to.

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca,  uviedol, že on osobne tu ešte v
januári nebol. Pri materiáloch, ktoré predkladal, nemá na stole žiaden písomný návrh. Určite
to privíta. Poznamenal, že sa   včera  pokúsil spojiť s niektorými poslancami, s niektorými sa aj
spojil,  niektoré návrhy boli do materiálov zapracované, avšak, s niektorými poslancami  sa im
spojiť nepodarilo. Je toho názoru, že v krátkom čase sa určite stretnú a pozvú ich na rokovanie.
Sám vo svojom materiáli  upozornil,  že sú voľné miesta,  rovnako ako  kolega  JUDr. PhDr.
Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta Čadca. Uviedol, že očakávajú návrhy. Pokiaľ
návrhy prídu,  je to znak toho, že chcete s nami rokovať a určite sa stretneme.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že jej určite nevolali, pretože volali
rad za radom ľudí a oni  boli práve spolu.  Je toho názoru, že  to nie je štýl, aby niekoľko hodín
pred  začatím  rokovania  niekomu  volali,  pretože  pán  primátor  už  v  úvode  povedal  to,  čo
predpokladá,  že rozdelili  poslancov mestského zastupiteľstva na dve skupiny.  Pán primátor
pomenoval kvázi svojich, že to sú tí, ktorí chcú robiť pre prospech mesta,  a potom sú tí  druhí
akože my. Dotazovala sa: ,,Akože my nechceme robiť“. Uviedla, že nemajú možnosť sa sami do
niečoho  nominovať. Zástupcovia primátora materiály pripravovali a mali ich v dostatočnom
predstihu osloviť. Teraz to pokrytecky urobili tak, že Mgr. Marcel Šulo a  JUDr. PhDr. Peter
Strapáč,  PhD.,  zástupcovia  primátora  mesta  Čadca,   rýchlo  povedali  mená  svojich
navrhnutých. Dotazovala sa,  odkiaľ vedeli,  že  kde chcú byť. S nimi komunikovali  a prečo
nekomunikovali  s  nami.  My sme tí  druhí,  aby mohlo byť povedané,  že oni  pre mesto robiť
nechcú. Upozornila JUDr. PhDr. Petra Strapáča, PhD., zástupcu primátora mesta Čadca,  aby
si dal do pozornosti ako právnik, keďže to predkladal,  že poslanec musí byť v nejakej komisii.
Uviedla, aby sa zamysleli nad právnym postupom toho, čo tu  v tej horkokrvnosti stvárajú.
Teraz,  že  majú  19-člennú  väčšinu  a  že  tu  budú   valcovať  alebo  skôr  urobia  z   mesta
,,Fekišovce“ a  nás tu budú drezírovať. Dotazovala sa, kde sa mali nominovať, pretože  ste
oslovili svojich  a  miesta, ktoré ostali volné, tak ste  povedali, aby sme sa tam dali  my.

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že pokiaľ návrhy prídu
jemu alebo  na MsÚ Čadca, tak určite budú rokovať, na to môže dať slovo. 

JUDr.  Jozef  Pajer,  poslanec  MZ,   uviedol,  že  na  minulom mestskom zastupiteľstve
žiadal vedenie mesta, aby vytvorili nejaký chodník na Podzávoze u Krasňana, kde je obslužná
cesta okolo rieky Čierňanka. Do dnes tam nebolo nič vytvorené. Uviedol, že bolo  meter snehu.
Dotazoval  sa,  či  ľudia  mali  lietať  vzduchom,  pretože  tam je   zákaz  vstupu  chodcom.   Už
druhýkrát  žiada,  aby  zjednali  nápravu  a  konečne  tam  nejaký  chodník  vytvorili,  pretože
obyvatelia  Milošovej  a  Podzávozu,  keď  idú  pešo,  tak  nemajú  kadiaľ  ísť  alebo  budú plniť
požiadavky  len  tým poslancom, ktorí sú v 19 - člennej koalícii. 
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Taktiež  poukázal  na  údržbu  po  meste  a  uviedol,  že  chlapi  robia  s  tým,  čo  majú,  ale  asi
nechodíte  po meste pešo,  pretože  on chodí, a to si môžu obuť  korčule. Ďalej upozornil na zle
upravenú  cestu  smerom  ku  športovej  hale.  Trvalo  dva  týždne,  kým sfrézovali  diery,  ktoré
neodhrnuli, keď bolo teplo a nechali to zamrznúť. 

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že včera viacerí kolegovia
dostali  e-mail.  Včera  osobne  rokoval  s  pani  Valachovou.  Ide  o  rodinu,  ktorá  býva
bezprostredne  v časti  u  Krasňana.  Okamžite  oslovil  hlavného inžiniera  stavby.  Dnes  majú
dohodnuté stretnutie, budú to urgentne riešiť. 

Ing.  Rudolf  Cyprich,  poslanec  MZ,  požiadal  Ing.  Františka  Ščuryho,  vedúceho
oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy MsÚ Čadca,  o odpoveď na zriadenie
značky Zákaz státia  na ul.  J.  Francisciho,  podľa plánu zimnej  údržby.  Aj  pán Latka môže
potvrdiť, že táto ulica je skutočne neprejazdná. Uviedol, že v januári neboli vyvezené smeti, ale
osadenie značky je predovšetkým kvôli vodičom, ktorým to komplikuje situáciu, čo potvrdil aj
pán Latka. 

Záver

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

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

                Mgr.  Martin K l i m e k                      Mgr. Dana J a š u r k o v á 
               I. overovateľ                           II. overovateľ

Zapísala:  PhDr. Jana Serafínová

20


