
Z á p i s n i c a

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 9. novembra 2017 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 - poslanec MZ

JUDr. Jozef Pajer - poslanec MZ

Vladimír Malík - poslanec MZ

JUDr. Peter Strapáč, PhD. - poslanec MZ

Ing. Jozef Pohančeník - poslanec MZ

Mgr. Jaroslav Klus - poslanec MZ

František Kučák - poslanec MZ

Mgr. Miroslava Mináriková - poslankyňa MZ

Pavol Štrba - poslanec MZ

Mária Badurová - poslankyňa MZ

Ing. František Prívara - poslanec MZ

Ján Kantorík - riaditeľ Dombyt-u Čadca 

Ing. Ferdinand Gonščák - vedúci oddelenia referátu dopravy MsÚ Čadca 

Ing. Peter Lariš - riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca

Ing. Emília Ďuranová -  vedúca oddelenia životného prostredia a odpadového

   hospodárstva MsÚ Čadca
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Mgr. Jaroslav Kuska - vedúci oddelenia správy miestnych daní a poplatkov 

  MsÚ Čadca 

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

  MsÚ Čadca

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

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

(1)    Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba     
         návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa    
         zápisnice
(2)    Informatívna správa o stave likvidácie spoločnosti Decora, s. r. o. v likvidácii
(3)    Informatívna správa o činnosti a výsledku hospodárenia spoločnosti MTS, a. s.
         Čadca za rok 2016
(4)    Informatívna správa o činnosti a výsledku hospodárenia spoločnosti ZZO Čadca, a. s. 
         za rok 2016
(5)     Návrh na zmenu členov Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca
(6)     Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta Čadca  
         v správe Dombytu Čadca na rok 2018
(7)     Informatívna správa o technickom stave bytového domu Moyzesova 1917, Čadca
(8)     Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta Čadca
          v správe Mestského podniku služieb Čadca na rok 2018
(9)     Vyhodnotenie zimnej údržby 2016/2017 a mestský operačný plán zimnej údržby
          pre zimné obdobie 2017/2018
(10)   Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO pre Operačný program
          Kvalita životného prostredia s názvom A0 materská škola Milošová, Čadca v zmysle 
          výzvy – kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19
(11)   Návrh na schválenie formy zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky poskytovateľa
          v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
          č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/17 pre projekt: Kompostáreň – Čadca,
          kód ITMS2014 + 310011B494 blankozmenkou vo výške poskytnutého nenávratného 
          finančného príspevku
(12)   Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Čadca č. 58/2007
          o tvorbe, údržbe a ochrane zelene v meste Čadca
(13)   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Čadca č. 3/2017 o poplatkoch
          za znečistenie ovzdušia na území mesta Čadca prevádzkovateľmi malých zdrojov    
          znečisťovania ovzdušia
(14)   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Čadca č. 2/2017 o dani z nehnuteľností,
          dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie 
          prístroje
(15)   Správa o východno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
          a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca za školský rok
          2016/2017
(16)   Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti 
(17)   Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností
(18)   Rôzne
(19)   Záver
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R o k o v a n i e

7.  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:  p.  Vladimíra  Malíka  a  p.  Máriu  Badurovú,
poslancov MZ Čadca.

Do  návrhovej  komisie  navrhol:  MUDr.  Annu  Korduliakovú  a  Ing.  Jána  Drobila,
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: Vladimír Malík 
Mária Badurová

Návrhová komisia:  MUDr. Anna Korduliaková
Ing. Ján Drobil 

Pracovné predsedníctvo: Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca
Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca
PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora mesta Čadca
Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca
MUDr. Anna Korduliaková, poslankyňa MZ
Ing. Ján Drobil, poslanec MZ

/Hlasovanie: Za: 21, Proti: 0, Zdržal sa: 0/

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
80/2017
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K bodu 2)
Informatívna správa o stave likvidácie spoločnosti Decora, s. r. o. v likvidácii

Mgr.  Marcel  Šulo,  likvidátor  spoločnosti  Decora,  s.  r.  o.,  uviedol,  že  bol  oslovený
mestom Čadca, aby vyhotovil informatívnu správu o stave likvidácie spoločnosti 
Decora, s. r. o. Informoval prítomných, že spoločníkom, resp. držiteľom obchodných podielov
je nielen  mesto Čadca,  ale  aj  fyzická osoba Ing.  Marián Franek,  ktorému túto  skutočnosť
oznámil, na základe čoho Ing. Marián Franek vyslovil požiadavku, aby predloženiu správy 
na zasadnutí mestského zastupiteľstva predchádzalo schválenie a odsúhlasenie jej zverejnenia
na  mimoriadnom  valnom  zhromaždení  spoločnosti.  Mimoriadne  valné  zhromaždenie  sa
uskutoční dňa 12. 12. 2017 o 10:00 hod., pozvánka bola doručená obom spoločníkom. Doplnil,
že po schválení a odsúhlasení zverejnenia bude informatívna správa zaslaná mestu Čadca, 
a následne môže byť zaradená na rokovanie mestského zastupiteľstva.    

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  vyjadril  svoj  súhlas  s  predložením
informatívnej správy po zasadnutí valného zhromaždenia. Požiadal prítomných poslancov, aby
vysvetlenie Mgr. Marcela Šula brali na vedomie. 

Informoval  prítomných,  že  navrhuje  bod  č.  2  -  „Informatívna správa  o  stave  likvidácie
spoločnosti Decora, s. r. o. v likvidácii“ stiahnuť z programu rokovania.

K bodu 3)
Informatívna správa o činnosti a výsledku hospodárenia spoločnosti MTS, a. s. Čadca 
za rok 2016

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

JUDr.  Jozef  Pajer,  poslanec  MZ,  predniesol  pripomienku  na  základe  podnetu
obyvateľov  Kýčerky.  Uviedol,  že  firmy,  ktoré  realizujú  výmenu  teplovodného  potrubia,
zanechávajú za sebou neporiadok, výkopy a blato, ktoré pri nárazových dažďoch steká 
do vchodov.  Požiadal Ing. Jána Drobila, aby ako zástupca spoločnosti MTS, a. s. dohliadol 
na nápravu spomínaných anomálií a dodržiavanie poriadku na stavenisku. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že mesto sa už problémom zaoberalo.
Poznamenal,  že mesto bude klásť  na poriadok v podobných prípadoch väčší  dôraz a bude
dohliadať aj na dostatočné zabezpečenie výkopov proti prípadnému nešťastiu.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
81/2017
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K bodu 4)
Informatívna správa o činnosti a výsledku hospodárenia spoločnosti ZZO Čadca, a. s. 
za rok 2016

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

Ing.  Milan Gura,  primátor  mesta Čadca,  uviedol,  že  očakáva predloženie obdobnej
správy spoločne s návrhmi riešení na ďalšie zasadnutie MZ konané v tomto roku.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
82/2017

K bodu 5)
Návrh na zmenu členov Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
83/2017

K bodu 6)
Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta Čadca  v správe
Dombytu Čadca na rok 2018

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

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, sa dotazoval, či mesto vyhovelo všetkým športovým
klubom, ktoré požiadali o bezplatnú výpožičku. 

Ján  Kantorík,  riaditeľ  Dombytu  Čadca,  informoval,  že  všetky  prijaté  žiadosti  boli
zahrnuté do predloženého návrhu a závisí od poslancov, či návrh schvália.

Ing.  Milan Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  mesto  vyšlo v  ústrety  všetkým
športovým  klubom  a  organizáciám  a  nikomu  neuprelo  právo  bezplatne  využívať  mestské
športoviská. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
84/2017

K bodu 7)
Informatívna správa o technickom stave bytového domu Moyzesova 1917, Čadca

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

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, informoval, že v správe sa uvádza, že v bytovom dome
bývajú  rómski  spoluobčania,  ktorí  si  riadne  plnia  svoje  povinnosti  vyplývajúce  z  platných
nájomných zmlúv a platia nielen poplatky za nájom, ale aj poplatky za služby spojené 
s  bývaním  a  podotkol,  že  v  materiály  mu  chýba  stanovisko  týchto  rodín  k  danej  situácii,
nakoľko materiál zahŕňa aj ďalšie návrhy, ako by malo mesto v prípade predmetného bytového
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domu postupovať. Bol názoru, že mesto nemôže rozhodnúť o spomínaných rodinách bez toho,
aby poznalo ich názor. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že mesto sa intenzívne zaujíma 
o dianie na Moyzesovej ulici a rozhodlo sa na nej raz a navždy nastoliť poriadok akýmkoľvek
spôsobom. Informoval, že po posúdení stavu objektu elektrikármi, hasičmi a statikom je zrejmé,
že budova je v dezolátnom, havarijnom stave a kedykoľvek môže dôjsť k nešťastiu. Uviedol, že
mesto považuje za najschodnejšiu cestu vyhlásenie verejnej súťaže s podmienkou, že kupujúci
prevezme  všetky  záväzky  spojené  so  zabezpečením  náhradného  bývania  pre  10  rodín.  Bol
názoru,  že  mesto  by  malo  na  nasledujúcom zasadaní  MZ  predložiť  poslancom podmienky
verejnej  súťaže,  no  v  prípade,  že  toto  riešenie  nebude  realizovateľné,  bude  musieť  mesto
pristúpiť k radikálnemu riešeniu.     

Ján Kantorík, riaditeľ Dombytu Čadca, informoval, že Dombyt Čadca v minulosti 
v spomínanom objekte vypratal 21 bytov a vzhľadom na to, že obývané byty sú aj v týchto
vchodoch, sú značne zdevastované a celkový technický stav budovy je skutočne veľmi vážny 
a havarijný.  Uviedol,  že  pracovníci  Dombytu  Čadca momentálne  odstraňujú  len havarijné
stavy, no pokiaľ by mesto chcelo objekt uviesť do stavu spĺňajúceho podmienky na bývanie,
bola by potrebná investícia minimálne 10 000 € do každého bytu. Poznamenal, že predložené
návrhy vyplynuli z jeho vlastnej iniciatívy a nemá problém s prijatím ďalších, lepších návrhov
riešenia situácie. 
Ďalej k veci uviedol, že nájomníkom ich súčasná bytová situácia zaručene vyhovuje, nájomné
je vo výške 50 €/3-izbový byt,  a teda, samozrejme, súčasné bydlisko nebudú chcieť  opustiť
dobrovoľne. Informoval o nemalých finančných prostriedkoch investovaných v minulom roku
na  zabezpečenie  vnútorných  priestorov  objektu  proti  mrazu,  ktoré  vyšli  navnivoč,  keďže
nájomníci v krátkom čase vylámali dvere a porozbíjali okná. Dombyt ďalej musel zabezpečiť
vstupy do voľných bytov mrežami, ktoré boli taktiež postupne nájomníkmi devastované.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že v podstate súhlasí takmer so všetkým, čo
bolo  povedané,  ale  zdôraznil,  že  nájomníci  nájom  riadne  platia  a  opätovne  požadoval
doplnenie ich stanoviska do správy.
Ďalej informoval o existencii revíznych správ, ktoré poukazujú na skutočnosť, že objekt je 
v dezolátnom a život ohrozujúcom stave a bol by rád, keby boli súčasťou materiálu.
Uviedol, že sčasti sa stotožňuje s bodom č. 4 Dôvodovej správy,  kedy by mesto zvyšné dve
rodiny  presťahovalo  do  jedného  vchodu.  Tento  vchod  by  mesto  zrekonštruovalo  za  cenu
predpokladaných nákladov uvedených v bode č. 4. Vyjadril nesúhlas s odpredajom zvyšných
troch  vchodov,  nakoľko  sa  podľa  jeho  názoru  jedná  o  najlukratívnejší  obchodný/bytový
priestor mesta Čadca. Navrhol ich rekonštrukciu na náklady mesta, a následne by ich mesto
prenajímalo, čím by z dlhodobého hľadiska dosiahlo kapitálové príjmy. Ostatné rodiny navrhol
vysťahovať a umiestniť do iných mestských nájomných bytov. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, že nevidí dôvod doplnenia správy o vyjadrenie
nájomníkov, nakoľko ide o informatívnu správu Dombytu Čadca a nebol si istý tým, či by sa
nájomníci vôbec chceli k situácii vyjadriť, naviac písomne. Vyjadril súhlas s tvrdením p. Jána
Kantoríka, že nájomníkom je v objekte dobre tak, ako momentálne sú. Bol názoru, že mesto
nemôže riešenie problému naďalej odďaľovať čiastkovými riešeniami. Poznamenal, že p. Ján
Kantorík nie je povinný žiadať nájomníkov o ich vyjadrenie a mal za to, že ich vyjadrením je už
len  situácia,  kedy  si  na  rozbité  okno  dajú  celofán  namiesto  skla,  obdobným spôsobom sa
vyjadrujú už celé roky. Doplnil, že mesto musí zložitú situáciu na Moyzesovej ulici vyriešiť, má
možnosť  voľby  z  viacerých  alternatív.  V  prípade  predaja  objektu  má  právo  stanoviť  si
podmienky.

JUDr.  Peter Strapáč, PhD.,  poslanec MZ, uviedol,  že ide o neľahký problém, ktorý
kvári  mesto  už  niekoľko  desaťročí.  Keby  bolo  riešenie  jednoduché,  situáciu  by  vyriešilo
ktorékoľvek predošlé vedenie mesta. 
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Konštatoval,  že  predložená  informatívna  správa  Dombytu  Čadca je  vyčerpávajúca,  p.  Ján
Kantorík má skúsenosti a vedomosti  o spomínanom probléme a nezainteresované osoby ani
netušia, aké starosti spájajú pracovníkov Dombytu Čadca so spomínanou budovou. 
Podotkol, že v záujme poslancov mesta by mohlo byť vytváranie určitej záujmovej aktivity, 
a  okrem  toho,  aby  sa  oboznamovali  len  s  materiálmi  predloženými  na  zasadnutie  MZ,
kedykoľvek mohli dopytovať Dombyt alebo jeho pána riaditeľa o správy a ďalšie informácie.
Informoval, že v prípade, kedy mesto pristúpi k vyhláseniu havarijného stavu objektu, 
z právneho hľadiska je povinné nájomníkov vysťahovať.  Podotkol, že pokiaľ v budove budú
naďalej tieto rodiny bývať, nevie si predstaviť, že priestor bude považovaný za lukratívny. 
Za vhodné riešenie tiež nepovažoval presťahovanie všetkých nájomníkov do jedného vchodu.
Bol názoru, že toto riešenie by problémovú situáciu na Moyzesovej ulici určite nevyriešilo 
a umiestnením nájomníkov do mestských bytov, napríklad do bytovky na sídlisku Kýčerka, by
mesto problém len presunulo do inej časti mesta. Doplnil, že objekt neoprávnene obýva mnoho
ďalších ľudí, zdržiavajú sa najmä v pivničných priestoroch a v priestoroch ostatných voľných
bytov. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, vyjadril  súhlas s názorom poslanca Mgr. Marcela
Šula a doplnil, že mesto by malo v rámci slušnosti vyvolať rokovanie s nájomníkmi, ktorí si
svoje záväzky spojené s bývaním hradia. 
Bol názoru, že predávať byty v centre mesta je zarážajúce. Navrhol, aby mesto z úverových
prostriedkov  objekt  zrekonštruovalo,  a  následne  ho  dalo  do  užívania  občanom  formou
prenájmu.  Vyjadril  svoj  nesúhlas  s  tým,  že  mesto  chce  stavať  nové  mestské  bytové  domy,
pretože ich má  nedostatok, no na druhej strane chce predať tie v centre mesta.  

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  informoval,  že  jednania  s  nájomníkmi
prebiehajú veľmi  intenzívne,  v opačnom prípade by sa mestu nepodarilo deložovať a nájsť
určité kompromisy pre ostatné rodiny. Poznamenal, že s rodinami, ktoré sú slušné a platia,
jednajú kompetentní každý mesiac.   
Ďalej  uviedol,  že  mesto  nastavilo  podmienky  pre  všetkých  nájomníkov  mestských  bytov
rovnako, nerobí medzi  ľuďmi rozdiely  a ak sa stalo,  že  si  nájomník neplnil svoje platobné
povinnosti, či sa jednalo o bieleho alebo tmavšieho občana, mesto ho z bytu deložovalo. 
Uviedol, že dobre pozná p. Jána Kantoríka a jeho povahu. Poznamenal, že p. Ján Kantorík 
s nájomníkmi pravidelne osobne jedná a osobne o jednaniach informuje vedenie mesta. 
K veci  doplnenia informatívnej  správy o ďalšie  dokumenty uviedol,  že informatívna správa
nemá  charakter,  napríklad,  audítorskej  správy,  kde  je  potrebné  doloženie  všetkých
dokumentov. Podotkol, že predložená správa je skutočne obšírna a v prípade, že by niektorí 
z poslancov potreboval doplniť určité informácie, stačí si doloženie dokumentov vyžiadať. 
Vyzval prítomných poslancov, aby všetci spojili svoje sily a spoločne zlepšili situáciu 
na  Moyzesovej  ulici,  kde  býva  mnoho  slušných  občanov,  no  pár  z  nich  tento  priestor
dehonestuje až tak, že sa ulica stala hanbou mesta Čadca. 
Uviedol, že by bol rád, keby mesto mestskému zastupiteľstvu v budúcnosti predložilo 
na rokovanie podmienky verejnej súťaže na odpredaj bytového domu Moyzesova 1917. 

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, informoval o svojej bývalej snahe, ako primátora
mesta Čadca, vyriešiť prejednávaný problém na Moyzesovej ulici. Bol názoru, že rekonštrukcia
by  nebola  vhodným riešením,  nakoľko  byty  disponujú  malým priestorom,  sú  zdevastované,
zájdené špinou a smradom, strecha je v dezolátnom stave a v pivnice sú plné potkanov. Lepším
riešením od rekonštrukcie by bola demolácia objektu a postavenie nového, no podotkol,  že
podľa  jeho  názoru  mesto  na  túto  alternatívu  nemá  dostatok  finančných  prostriedkov.  Bol
presvedčený, že pre mesto a jeho občanov by bol najlepším riešením odpredaj budovy 
s podmienkou vyriešenia bytovej otázky nájomníkov, čím by došlo k definitívnemu vyriešeniu
problému.
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Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že s prevažnou väčšinou vyjadrení súhlasí.
Poznamenal, že za aktuálny stav strechy je zodpovedné mesto ako vlastník a správca objektu.
Zopakoval, že by rád poznal názor ľudí, ktorí v budove bývajú, plnia si svoje povinnosti 
a pravidelne platia nájomné.  
Ďalej  uviedol,  že  mesto  má  rovnaké  trhové  podmienky  na  výstavbu  a  opravy  budov  ako
ktorýkoľvek investor alebo stavebná firma v meste. Bol názoru, že pokiaľ sa oplatí investorovi
objekt  odkúpiť,  zrekonštruovať  a  predať,  zákonite  sa  to  musí  oplatiť  aj  mestu.  Vyjadril
pohoršenie nad odpredajom jedného z posledných lukratívnych majetkov mesta. 
Informoval o bytovom dome na Májovej  ulici,  ktorý sa v minulosti  nachádzal v obdobnom
technickom stave ako bytový dom č. 1917 na Moyzesovej ulici a aj napriek tomu budova nebola
zbúraná, bola zrekonštruovaná. Bol presvedčený, že keď to dokáže súkromný investor, dokáže
to aj mesto.   

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že je rád, že mesto zlepší aktuálnu
situáciu na Moyzesovej ulici a ubezpečil prítomných, že bude chrániť rodiny, ktoré sú poctivé 
a čestné a prispievajú do mestskej pokladne, či už platbou daní alebo nájomného.
Informoval  prítomných,  že mesto v  najbližšej  dobe vypracuje  a  predloží  na zasadnutie MZ
návrh materiálu pozostávajúci z podmienok odpredaja bytového domu.   
                 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
85/2017

K bodu 8)
Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta Čadca v správe
Mestského podniku služieb Čadca na rok 2018

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
86/2017

K bodu 9)
Vyhodnotenie zimnej údržby 2016/2017 a mestský operačný plán zimnej údržby pre zimné
obdobie 2017/2018

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

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, sa dotazoval, ktorý úsek malého obchvatu mesta bol
zahrnutý do operačného plánu. 

Ing. Ferdinand Gonščák, vedúci referátu dopravy MsÚ Čadca, informoval, že 
do operačného plánu boli zahrnuté časti malého obchvatu mesta, a síce chodníky a predĺženie
Kukučínovej ulice cestnou komunikáciou.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, sa dotazoval: 
– či už boli vybratí  subdodávatelia  na zimnú údržbu na zimné obdobie 2017/2018, ak
boli, akou formou a aké ceny mesto vysúťažilo. Konštatoval, že je pochopiteľné, že mesto nevie
zabezpečiť cez MPS Čadca zimnú údržbu celého mesta,
– či  bola  v  podmienkach  zahrnutá aj  podmienka,  aby  vozidlá  využité  v  rámci  zimnej
údržby disponovali GPS-signálom, ktorý slúži na odkontrolovanie trasy a správnej fakturácie
za vykonané služby, 
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– koľko ľudí má mesto pripravených na výkon aktivačnej činnosti v rámci zimnej údržby,
– akou technikou momentálne disponuje MPS Čadca a
– čím a akou technikou sa bude vykonávať zimná údržba cestnej komunikácie v časti 
U Capka, keďže breh sa zosúva a na komunikáciu platí zákaz vjazdu vozidlám nad 3,5 tony. 
Ďalej navrhol zmenu na strane č. 3 predloženého materiálu vo vete: „V súlade s §12, ods. 3
vyhl. 35/84 Zb. ZÚ komunikácií bude vykonávaná oraním v celej dĺžke komunikácie a posypom
len nezabezpečených miest (autobusových zastávok, otáčok a križovatiek).“ odstrániť slovíčko
„len“, prípadne ho nahradiť slovom „najmä“. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, požiadal Ing. Ferdinanda Gonščáka 
a Ing. Petra Lariša, aby odpovedali na položené otázky. 
Uviedol, že keďže nebol predložený pozmeňujúci návrh ku zmene formulácie vety v materiály,
nebudú poslanci o zmene hlasovať.   

Ing. Ferdinand Gonščák, vedúci referátu dopravy MsÚ Čadca, uviedol, že 
GPS-zariadenia  pre  subdodávateľov  nebudú  objednávané  kvôli  vysokým  obstarávacím
nákladom.  Uviedol,  že  ľudia,  ktorí  vykonávajú  aktivačné  práce  v  rámci  zimnej  údržby  sú
sprostredkovávaní úradom práce, o presnom počte zatiaľ nemá vedomosť.
Informoval, že v predošlom zimnom období bola zimná údržba zabezpečovaná multikárou 
a mesto momentálne jedná s NDS, a. s. vo veci zabezpečenia, resp. odstránenia zosuvu časti
komunikácie a o prípadnom náhradnom riešení.    

Ing. Peter Lariš, riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca, informoval prítomných, že
poslanec Mgr. Marcel Šulo bol viaceré roky súčasťou dispečingu, a teda vedomosti o postupe
výberu dodávateľov má. Uviedol, že MPS Čadca vyberá subdodávateľov z danej oblasti 
a  takých,  ktorí  sú  ochotní  vykonávať  zimnú  údržbu.  Ďalej  im  MPS  zadávala  mesačné
objednávky,  subdodávateľ  musel  byť  v  pohotovosti  a  fakturoval  iba  skutočne  odpracované
hodiny,  a teda boli mesiace,  kedy nefakturoval  žiadnu prácu. MPS Čadca subdodávateľom
platí  mesačné  paušálne  náklady  do  poisťovní  bez  ohľadu na to,  či  mali  výjazd  do terénu.
Podotkol, že MPS Čadca má veľký problém s náborom subdodávateľov. 
Vo  veci  GPS-zariadení  uviedol,  že  externí  subdodávatelia  zväčša  nedisponujú  týmto
zariadením a MPS Čadca im nemôže klásť podmienku ich zaobstarania. Doplnil, že dispečer
riadi a kontroluje plán výjazdov a kvalitu vykonanej údržby na jednotlivých úsekoch. 
Ďalej informoval, že technika na výkon zimnej údržby sa rozrástla o nový stroj – multikáru,
ktorou MPS Čadca zabezpečuje úpravu chodníkov a ťažšie dostupných ciest, ktoré nespĺňajú
stanovenú šírku. 
Uviedol,  že  MPS Čadca  sa  snaží  v  rámci  svojich  možností,  najmä finančných  a  možností
zabezpečenia, vykonávať zimnú údržbu čo najlepšie a najkvalitnejšie. 
Uviedol,  že  subdodávatelia  na  výkon  zimnej  údržby  pre  zimné obdobie  2017/2018 už  boli
vybratí. 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že by bol rád, keby súčasťou budúcich správ
bol zoznam vybraných subdodávateľov s rozpisom jednotlivých úsekov miestnych komunikácií,
ktoré budú obhospodarovať v rámci zimnej údržby, s doplnením telefónneho kontaktu a iných
údajov. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že mesto má ľudí určených na výkon
aktivačných prác v rámci zimnej údržby, no ich počet nepostačuje a informoval prítomných 
o probléme s náborom ďalších ľudí z úradu práce aspoň na dve hodiny denne. 

Ing.  Emília  Ďuranová,  vedúca  oddelenia  životného  prostredia  a  odpadového
hospodárstva MsÚ Čadca, informovala o aktuálnom stave zamestnancov a brigádnikov 
na výkon zimnej údržby v meste. Uviedla, že: 
– od 1. 11. 2017 mesto prijalo 10 ľudí na výkon všeobecných služieb s denným fondom
pracovného času 8 hodín,
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– v rámci výkonu aktivačných prác mesto požadovalo od úradu práce poskytnutie 15 ľudí,
keďže úrad práce nie je v súčasnosti schopný splniť požiadavku, mesto uzatvorilo dohodu 
na 10 ľudí, 
– na výkon dobrovoľníckych prác má mesto k dispozícii 8 ľudí a 
– Mestský úrad Čadca zamestnáva na trvalý pracovný pomer 4 pracovníčky.
Bola názoru, že tento počet by mal byť na výkon zimnej údržby dostatočný. 

Ing. Peter Lariš, riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca, k zverejneniu telefónnych
kontaktov na subdodávateľov doplnil, že v materiály môžu byť zverejnené, no bol názoru, že
tento  krok  je  zbytočný,  nakoľko  subdodávatelia  majú  príkaz  riadiť  sa  výhradne  pokynmi
dispečera.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, k navrhnutej zmene na strane č. 3 uviedol, že
pracovníci  príslušného oddelenia  návrh  poslanca  Mgr.  Marcela  Šula  posúdia  a  v  prípade
potreby zmenu vykonajú.  
 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
87/2017

K bodu 10)
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO pre Operačný program Kvalita
životného prostredia s názvom   A0 m  aterská škola Milošová, Čadca v zmysle výzvy – kód výzvy
OPKZP-PO4-SC431-2017-19

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
88/2017

K bodu 11)
Návrh  na  schválenie  formy  zabezpečenia  prípadnej  budúcej  pohľadávky  poskytovateľa
v     zmysle Zmluvy o     poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-
2016-11/17  pre  projekt:  Kompostáreň  –  Čadca,  kód  ITMS2014  +  310011B494
blankozmenkou vo výške poskytnutého   nenávratného finančného príspevku

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
89/2017

K bodu 12)
Návrh  na  zrušenie  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta  Čadca  č.  58/2007  o  tvorbe,
údržbe a ochrane zelene v meste Čadca

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
90/2017
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K bodu 13)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Čadca č. 3/2017 o     poplatkoch za znečistenie
ovzdušia na území mesta Čadca prevádzkovateľmi malých zdrojov   znečisťovania ovzdušia

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

Ing.  Emília  Ďuranová,  vedúca  oddelenia  životného  prostredia  a  odpadového
hospodárstva MsÚ Čadca, doplnila, že počas vyvesenia materiálu na úradnej tabuli 
a na internete neboli uplatnené k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017 žiadne
pripomienky, zmeny alebo doplnenia, návrh sa predkladá v znení, v akom bol vyvesený.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
91/2017

K bodu 14)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Čadca č. 2/2017 o dani z nehnuteľností, dani
za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje

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

Mgr.  Marcel  Šulo,  poslanec  MZ,  ocenil  snahu  mesta  vyjsť  v  ústrety  „psíčkarom“
znížením sadzby dane za psa a dotazoval sa, ako vyzerá vyčíslenie dopadu zníženia na rozpočet
mesta. 
Informoval, že predložený materiál obsahuje návrh na navýšenie sadzby dane za ubytovanie
pre podnikateľské subjekty a zaujímal sa o vyčíslenie dopadu na mestský rozpočet. Ďalej sa
dotazoval, či mesto viedlo rokovania s vlastníkmi ubytovacích zariadení, ktorých toto navýšenie
zasiahne a zaujímal sa o ich vyjadrenie k danému návrhu. Nebol si istý, či navrhnutá zmena
napomôže rozvoju cestovného ruchu a zvyšovaniu návštevnosti mesta Čadca.
Ocenil návrh na zníženie hranice veku dôchodcov, ktorých chce mesto oslobodiť od platenia
dane za psa,  no  k  veci  ďalej  uviedol,  že  nevidí  rozdiel,  napríklad,  medzi  62 a 70-ročným
dôchodcom, ich príjmy sú neporovnateľne nižšie ako bežný zárobok a z toho dôvodu navrhol,
aby hranica nebola nastavená vekom, ale statusom poberateľa starobného dôchodku. 

Mgr. Jaroslav Kuska, vedúci oddelenia správy miestnych daní a poplatkov MsÚ Čadca,
informoval, že:
– dopad  zníženia  dane  za  psa  zo  60  €/pes/rok  na  50  €/pes/rok  v  bytových  domoch
(panelák, bytovka) na území celého mesta Čadca na rozpočet mesta bude 1 150 € a týka sa 
115 psov z celkového počtu 304 evidovaných psov vrátane už oslobodených,
– dopad zníženia hranice veku dôchodcov, ktorých chce mesto oslobodiť od platenia dane
za  psa  na  mestský  rozpočet  bude  1  415  €  a  výpočet  bol  tvorený  na  základe  zliav,  resp.
dosiahnutého veku počtu občanov za rok 2016 a
– dopad navýšenia dane za ubytovanie z 0,40 €/osoba/noc na 0,60 €/osoba/noc 
na rozpočet mesta by bol vzhľadom na minuloročný počet prenocovaní 17 676 vo výške 
4 233 €. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  daň  za  ubytovanie  neplatí
podnikateľ, platí ju ubytovaný návštevník mesta a nikto nemôže od navýšenia dane očakávať, že
bude mať pozitívny vplyv na nárast cestovného ruchu. Informoval, že mesto všetky príjmy 
z ubytovania investuje do propagácie mesta Čadca a rozvoja cestovného ruchu. A pretože 
0,40  €/osoba/noc  bola  najspodnejšia  hranica,  mesto  sa  rozhodlo  daň  navýšiť.  Informoval
prítomných  o  navýšení  počtu  ubytovaných  v  meste  Čadca.  Uviedol,  že  návrh  navýšenia
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konzultoval s mnohými prevádzkovateľmi ubytovacích zariadení a s negatívnymi vyjadreniami
sa nestretol. Poznamenal, že mesto by malo zvýšiť kontrolu nad počtom ubytovaných. 
Mgr. Marcela Šula sa dotazoval, či má vyčíslený dopad svojho návrhu na rozpočet mesta.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že nemá vyčíslený dopad svojho návrhu 
na rozpočet mesta Čadca.   
Predložil svoj pozmeňujúci návrh, ktorý pozostával z jedného bodu: 
„V Druhej časti VZN č. 2/2017 – Daň za psa - §20 Oslobodenie od dane – bod a) znie: 
Od dane za psa je oslobodený občan, ktorý k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia
dosiahne „dôchodkový vek“.“ 
Pozmeňujúci  návrh  predložil  návrhovej  komisii.  (Poslancami  MZ  neodsúhlasené,  tento
pozmeňujúci návrh nebol schválený.)

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  informoval,  že  bol  predložený  jeden
procedurálny návrh pána poslanca Mgr. Marcela Šula. Požiadal návrhovú komisiu, aby návrh
prečítala.

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, predložil pozmeňujúci návrh pána poslanca 
Mgr. Marcela Šula, v ktorom podáva:
„V Druhej časti VZN č. 2/2017 – Daň za psa - §20 Oslobodenie od dane – bod a) znie: 
Od dane za psa je oslobodený občan, ktorý k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia
dosiahne „dôchodkový vek“.“ 
(Poslancami MZ neodsúhlasené, tento pozmeňujúci návrh nebol schválený.)  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
92/2017

K bodu 15)
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca za školský rok 2016/2017

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

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, uviedol, že správa je spracovaná veľmi dobre 
a prehľadne. Informoval, že je členom Rady školy ZŠ M. R. Štefánika a ZUŠ na sídlisku Žarec,
na základe  čoho má vedomosť o  nepostačujúcom počte učební  určených na výučbu žiakov
navštevujúcich ZUŠ a dotazoval sa, akým spôsobom bol problém vyriešený. 

PaedDr. Ján Polák, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ Čadca,
informoval, že vzniknutý problém bol vyriešený za účasti oboch riaditeliek a členov Školskej
rady  so  záverom,  že  ZUŠ  dostane  finančné  prostriedky  na  vybudovanie  nových  učební
pristavením priečok na prízemí, ako aj na poschodí.   

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
93/2017
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K bodu 16)
Správa o     výsledkoch kontrolnej činnosti

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
94/2017

K bodu 17)
Kúpa, predaj a     nájom nehnuteľností

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

Materiál č. 1: Jozefa Ondrišová, Jozef Ondriš, M. R. Štefánika 2616/11, Čadca

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
95/2017

Materiál č. 2: Ján Palčo, Mierová 2163, Čadca

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
96/2017

Materiál č. 3: Jozef Ondrašina, A. Bernoláka 2051/4, Čadca

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
97/2017

Materiál č. 4: Mária Hadidová, Oščadnica 1595

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
98/2017

Materiál č. 5: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
99/2017

Materiál č. 6: Nájom športového ihriska – Športové a kultúrne centrum Milošová Čadca

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
100/2017
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K bodu 18)
Rôzne

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, predložil niekoľko požiadaviek od obyvateľov mesta,
najmä sídliska Kýčerka: 

– uviedol, že na parkovisku na Chalupkovej ulici parkuje viac ako 100 áut denne 
a opakovane žiadal o nainštalovanie 2 reflektorov na stávajúce stĺpy,

– uviedol, že v meste sa ešte stále nachádzajú komunikácie porušené výtlkmi, ktoré by
mohli  spôsobovať pri  výkone  zimnej  údržby problémy a dotazoval sa,  či  bude MPS
Čadca ešte v tomto roku vykonávať opravu týchto komunikácii, 

– informoval o probléme starších a zdravotne handicapovaných obyvateľov Chalupkovej
ulice  pravidelne  prekonávať  vzdialenosť  k  novovybudovaným  stojiskám
polopodzemných kontajnerov a dotazoval sa, či nie je možné na okraj ulice zo strany
parkoviska osadiť aspoň jeden polopodzemný kontajner, prípadne dočasne do priestoru
umiestniť 1-2 kusy 1 100-litrových kontajnerov a na záver 

– informoval,  že  na  sídlisku  Kýčerka  neboli  v  tomto  roku  vyčistené  vpuste  dažďovej
kanalizácie  od  nánosov  blata  a  bol  by  rád,  keby  pracovníci  MPS  Čadca  vykonali
nápravu ešte pred začiatkom zimnej údržby. 
František  Kučák,  poslanec  MZ,  informoval  prítomných  o  poškodených  mrežiach

zabezpečujúcich odvodňovacie kanály na niektorých chodníkoch na sídlisku Žarec a požiadal
MPS Čadca o ich opravu pred zimným obdobím. 

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, predniesol dve požiadavky, ktoré vyplynuli 
zo sedenia s mestskými dôchodcami: 

– opakovane informoval o slabej frekvencii autobusovej linky č. 3 premávajúcej 
v dopoludňajších hodinách v smere sídlisko Kýčerka - nemocnica a požiadal o pridanie
2 spojov a

– informoval o zlom stave chodníka v smere od nemocnice ku obchodnému domu Lidl,
uviedol, že chodník je pod úrovňou hlavnej cesty a keď naprší, nemožno prejsť 
po chodníku, ľudia musia vyjsť na vozovku. Požiadal MPS Čadca o prihliadanie na stav
chodníka počas zimnej údržby a o opravu chodníka. 
Vladimír Malík, poslanec MZ, vyjadril:

– podporu požiadavke Mgr. Jaroslava Klusa o pridanie spojov autobusovej linky č. 3 
v dopoludňajších hodinách,

– žiadosť o inštaláciu zábradlia na sídlisku Kýčerka v oblasti od bloku č. 9 smerom
ku kostolu, nakoľko sa na chodníku šmýka,

– ďalej navrhol, aby mesto a MPS Čadca zvážili možnosť udržiavania pešej zóny 
v zimnom období bez posypu, len za pomoci soli, samozrejme, len v prípade, ak nebude
enormne veľa snehu,

– na záver sa vyjadril k procedurálnemu návrhu, ktorý bol predložený poslancom 
Mgr. Marcelom Šulom a bol názoru, že mestom predložený návrh na zníženie hranice
veku občanov oslobodených od dane za psa vychádzal z určitých predpokladov
a výpočtov a návrh poslanca Mgr. Marcela Šula mal skôr populistický charakter.   
Mgr. Miroslava Mináriková, poslankyňa MZ, sa dotazovala Ing. Petra Lariša, či nemá

MPS Čadca v programe opravu schodiska vedúceho z ul. Dukelských hrdinov smerom 
do mestskej časti Martinkov potok.

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, informoval 
– o zlom stave komunikácie v mestskej časti Martinkov potok, konkrétne medzi 1. a 2.

panelákom a požiadal MPS Čadca o úpravu cesty,
– o zlom stave chodníka v prímestskej časti Čadca-Podzávoz v smere na Svrčinovec, kde 
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z panelov vytŕčajú drôty a požiadal MPS Čadca, aby chodník upravila,
– ďalej vyjadril vďaku Ing. Františkovi Ščurymu a vedeniu mesta za spoluprácu v boji 

o čistotu pri stavbe diaľničného úseku D3 v prímestskej časti Čadca-Podzávoz a snahu
o minimalizáciu negatívneho dopadu na obyvateľov spomínanej časti. V súvislosti s tým
by bol rád, keby spolu s mestom v budúcnosti vyvíjali tlak na investorov 
a subdodávateľov, aby poriadok dodržiavali. Informoval o prísľube, ktorý od investorov
a subdodávateľov dostal, a síce, že do konca kalendárneho roka 2017 bude spustená
premávka po provizórnej komunikácii popri železnici, v opačnom prípade bude tlačiť
na namontovanie zelených fólií na ploty obyvateľov a

– vyjadril podporu požiadavke Mgr. Jaroslava Klusa o oprave chodníka v smere 
od nemocnice k obchodnému domu Lidl.
Pavol Štrba, poslanec MZ, vyjadril gratuláciu tým prítomným, ktorí boli zvolení 

vo voľbách  do VÚC a k prejednávanej  téme zimnej  údržby uviedol,  že  MPS Čadca urobil
obrovský  skok  vpred  v  kvalite  zimnej  údržby,  čo  si  pochvaľujú  aj  obyvatelia  niektorých
mestských a prímestských častí.

Mária Badurová, poslankyňa MZ, informovala o situácii v bytovom dome č. 157 
na  Chalupkovej  ulici,  kde  sa  nachádza  36  bytových  jednotiek  a  všetky  sú  v  osobnom
vlastníctve. Uviedla, že obyvatelia bytového domu sú rozhorčení, že im v súvislosti 
s likvidáciou starých kontajnerových nádob a zahájením prevádzky nového projektu nebolo
dané na vedomie: 

– oboznámenie s novým projektom a
– ukončenie prevádzky starých kontajnerových nádob a ich odvoz, ktorý sa uskutočnil 

v utorok, dňa 7. novembra 2017. 
Uviedla, že obyvatelia prekonávajú pri vynesení smetí do polopodzemných kontajnerov veľkú
vzdialenosť a dožadujú sa osadenia ďalšieho na okraji Chalupkovej ulice v ich blízkosti. 
Ďalej uviedla prehlásenie obyvateľov bytového domu „Načo budú pristupovať ku komunálnym
voľbám?“ a tiež vyjadrili záujem o informáciu, komu budú pridelené novovytvorené parkovacie
miesta. 

Ing. František Ščury,  vedúci  oddelenia dopravy,  ÚP, stavebného poriadku,  výstavby,
rozvoja  mesta  a služieb  MsÚ  Čadca,  uviedol,  že  mesto  momentálne  finišuje  s  prípravou
projektu, ktorý sa bude týkať vnútroblokového priestoru a parkoviska na Chalupkovej ulici 
a jeho realizácia je plánovaná na rok 2018. Súčasťou projektu je osvetlenie celého priestoru
štandardným verejným osvetlením.  Podotkol, že každé dočasné riešenie je drahé riešenie.  

Ing.  Peter  Lariš,  riaditeľ  Mestského  podniku  služieb  Čadca,  informoval,  že  oprava
výtlkov na miestnych komunikáciách stále prebieha a bude ukončená až príchodom zimného
počasia. 

Ing.  Emília  Ďuranová,  vedúca  oddelenia  životného  prostredia  a  odpadového
hospodárstva MsÚ Čadca, informovala, že osadenie veľkoobjemových kontajnerov 
na  Chalupkovej  ulici  odsúhlasilo  Mestské  zastupiteľstvo  Čadca v  bode  II.  zmena  rozpočtu
mesta Čadca. Realizácia nepodliehala stavebnému povoleniu, preto mesto nevidelo dôvod  
na začatie určitého osobitného konania a bola názoru, že nové stojiská sú pre ľudí výhodnejšie,
minimálne  z  hľadiska  čistoty  a  ušetreného  miesta.  Ďalej  informovala,  že  mesto  vo  veci
stanovenia počtu kontajnerov a ich umiestnenia spolupracovalo s odbornou organizáciou, ich
inštalácia taktiež nebola jednoduchá, kontajnery bolo potrebné zakopať do zeme, kadiaľ vedú
inžinierske siete. Suma kontajnerových nádob bola 28 800 €  a samotné vybudovanie 2 stojísk
vyšlo mesto na 21 000 €. Vyjadrila presvedčenie, že počet osadených kontajnerov je v súvislosti
s počtom obyvateľov postačujúci a v iných lokalitách a mestách majú ľudia ku kontajnerom aj
omnoho väčšiu vzdialenosť. Nevylúčila v budúcnosti možnosť dobudovania ďalších stojísk 
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v prípade, ak budú stojiská inštalované na ostatných uliciach mesta Čadca a mesto bude mať
dostatok finančných prostriedkov, prípadne ak príde podpora zo stravy ministerstva životného
prostredia formou výzvy alebo dotácie.  

Ing. Peter Lariš, riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca, informoval, že MPS Čadca
zatiaľ nepristúpil k čisteniu vpustí, či už na sídlisku Žarec alebo Kýčerka. Uviedol, že niektoré
vpuste  sú  majetkom  mesta,  iné  Sevak-u,  no  o  tie  mestské  sa  mesto  postará.  K  čisteniu
kanalizačných vpustí priznal, že zamestnanci MPS Čadca zatiaľ vyčistenie mnohých nestihli,
ale v najbližších dňoch budú s čistením pokračovať. 

Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že možnosť pridania
autobusových  spojov  jazdiacich  na  sídlisko  Kýčerka  preverí  u  Ing.  Ferdinanda Gonščáka,
vedúceho referátu dopravy MsÚ Čadca. 
K možnosti udržiavania pešej zóny bez posypu uviedol, že občania by boli v prípade solenia
pešej zóny určite nespokojnejší ako doteraz. 
      Ing. Peter Lariš, riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca, k veci uviedol, že posyp
samotnou soľou ako takou nie je technicky možný, nakoľko zo soli by sa stali hrudy, posyp by
sa musel vykonávať ručne, prípadne zmiešať s iným posypovým materiálom. 
Ďalej informoval o aktuálne prebiehajúcej oprave schodiska na Hurbanovej ulici 
a do príchodu zimy chcú ešte zamestnanci MPS Čadca vykonať opravu poškodených schodov
na  Chalupkovej  ulici  spoločne  s  inštaláciou  zábradlia.  Uviedol,  že  v  tomto  roku
pravdepodobne nestihnú opravu schodiska vedúceho do mestskej časti Martinkov potok, ale 
v budúcom roku je oprava plánovaná.   

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že mesto v tomto roku vykonalo a ešte
vykoná na Chalupkovej ulici mnoho peknej práce. Priznal, že obyvatelia niektorých bytových
domov majú dlhšiu vzdialenosť ku stojisku kontajnerov, no v porovnaní so starými stojiskami,
určite nie dlhšiu o viac ako 30 metrov. Uviedol, že mesto urobilo na ulici poriadok na základe
požiadaviek  ľudí.  Inštalácia  stojísk  polopodzemných  kontajnerov  na iných  miestach  nebola
možná. 
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K bodu 19)
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

                      Vladimír  M a l í k                                    Mária  B a d u r o v á 
               I. overovateľ                       II. overovateľ

Zapísala: Veronika Mariňáková 
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