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Z á p i s n i c a 

 

z 2.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 09. apríla o 10.00 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 25 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ, zástupkyňa prednostu MsÚ, vedúci oddelení 

MsÚ Čadca, náčelník MP 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. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

Ing. Milan Gura    - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

Ing. Ján Kľučka    - poslanec MZ 

Ing. Peter Krkoška    - poslanec MZ 

Ing. Štefan Holeščák    - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Marec    - poslanec MZ 

PhDr. Pavol Holeštiak PhD.   - poslanec MZ 

Ing. František Prívara   - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

MUDr. Jozef Kanaba    - poslanec MZ 

Pavol Štrba                                                    - poslanec MZ 

Jozef Beleš      - poslanec MZ 

RNDr.  Anna Belousovová   - poslankyňa MZ 

Mgr. Viera Strýčková    - poslankyňa MZ 

JUDr. Vlasta Lehutová   - zástupkyňa prednostu MsÚ Čadca 

JUDr. Ján Macura    - zástupca primátora Mesta Čadca 

Mgr. Marián Fúrik    - zástupca primátora Mesta Čadca 

Ing. Ľubomír Vojár    - zastupujúci riaditeľ MPS 

Ing. František Ščury    - vedúci oddelenia MsÚ Čadca 

Ing. Ferdinand Gonščák   - vedúci referátu MsÚ Čadca 

Ing. Tatiana Krkošková   - vedúca oddelenia MsÚ Čadca 

Ing. Boţena Cvečková   - vedúca oddelenia MsÚ Čadca 

Bc. Ing. Jozef Vraţel    - primátor Mesta Čadca 

Ing. Ján Husár    - prednosta MsÚ Čadca 
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P r o g r a m : 

 

1/  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva  

     a overovateľov zápisnice. 

2/  Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2009 

3/  Inventarizácia majetku Mesta Čadca  k 31.12.2009 

4/  Inventarizácia majetku príspevkových organizácií Mesta Čadca k 31.12.2009 

5/  Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2009 

6/  Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Čadca za rok 2009 

7/  Návrh na vyradenie majetku Mesta Čadca 

8/  Doplnok  č. 1 k VZN Mesta Čadca  č. 104/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku  

     a mzdy na  ţiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca   

 9/  II. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2010 

10/ Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2010 

11/ Komunitný plán sociálnych sluţieb a koncepcia rozvoja sociálnych sluţieb 

12/ Doplnok č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Čadca na roky  

       2009-2015        

13/ Zvýšenie kvality poskytovaných sluţieb v sociálnej oblasti zriadením viacúčelového  

       zariadenia pre seniorov v Čadci – predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný  

       príspevok 

14/ Zverenie majetku Mesta Čadca do správy Kultúrnemu a informačnému centru 

       mesta Čadca  

15/ Informatívna správa o príprave volieb do Národnej rady SR, konaných dňa  

       12.06.2010 

16/ Návrh na vymenovanie  riaditeľa Mestského podniku sluţieb Čadca 

17/ Návrh na personálne zmeny v orgánoch MTS, a.s. Čadca 

18/ Zverenie  hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Čadca do správy Mestského  

      podniku sluţieb Čadca 

19/ Doplnok č. 3 k VZN Mesta Čadca o prevádzkovaní taxisluţby na území mesta 

      Čadca č. 93/2007 

20/ Správa o výsledkoch kontroly za mesiac február a marec 2010 

21/ Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva za II. polrok 2009 

22/ Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností         

23/ Správa o odovzdaní agendy Mestu Čadca z BYTY Čadca, s.r.o. pri ukončení správy 

      nájomných bytov Mesta Čadca 

24/ Zásady odmeňovania poslancov MZ Čadca /doplnený bod/ 

25/ Valorizácia platu primátora Mesta Čadca /doplnený bod/ 

26/ Valorizácia platu hlavného kontrolóra Mesta Čadca /doplnený bod/ 

27/ Pôvodné zaradenie osád do prímestskej časti Milošová /doplnený bod/ 

28/ Informácia o súdnom spore o náhradu škody podnikateľovi M. Majchrákovi /doplnený 

      bod/ 

29/ Rôzne 

30/ Záver 
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R o k o v a n i e 

 

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Bc. Ing. Jozef Vraţel, 

primátor mesta Čadca. 

Konštatoval, ţe  zasadnutie MZ Čadca bolo zvolané na základe § 13, ods. 4, písm. a) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z celkového počtu 25 poslancov MZ Čadca 

bolo prítomných 25 poslancov, takţe MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 Na  zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, 

prizvaných a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol  Jozefa Beleša a Ing. Štefana Holeščáka, 

poslancov MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Bc. Janu Serafínovú, pracovníčku MsÚ Čadca.           
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K bodu 1) 

Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva       

 a overovateľov zápisnice 

Overovatelia:  Jozef Beleš 

         Ing. Štefan Holeščák 

 

       Návrhová komisia: Ing. Peter Krkoška  

       MUDr. Anna Korduliaková 

 

Pracovné predsedníctvo: RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, stála členka PP 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca 

     Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca 

JUDr. Ján Macura, zástupca primátora Mesta Čadca 

                                               Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca 

  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

27/2010 

 

 

K bodu 2) 

Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2009 

  

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

  

 Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, pochválila vypracovanie materiálu a  zároveň 

uviedla, ţe vďaka kamerovému systému bolo objasnených 84% prípadov.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

28/2010 

 

 

K bodu 3) 

Inventarizácia majetku Mesta Čadca k 31.12.2009 

  

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

29/2010 

 

 

K bodu 4) 

Inventarizácia majetku príspevkových organizácií Mesta Čadca k 31.12.2009 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

30/2010 
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K bodu 5) 

Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2009 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

31/2010 

 

 

K bodu 6) 

Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Čadca za rok 2009 

 

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

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

32/2010 

 

 

K bodu 7) 

Návrh na vyradenie majetku Mesta Čadca 

 

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

 

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, ohľadne vyradenia majetku MPS, odporúčal, aby bolo  

v záznamoch uvedené, kedy sa majetok nadobudol. Dotazoval sa, prečo je v záznamoch 

uvedená zostatková hodnota áut z roku 1969.  

Ing. Ľubomír Vojár, zastupujúci riaditeľ, uviedol, ţe v minulosti patril MPS pod Mesto 

a v tom období sa majetok ešte neodpisoval. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

33/2010 

 

 

K bodu 8) 

Doplnok  č. 1 k VZN Mesta Čadca  č. 104/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku  

 a mzdy na  žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca   

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

34/2010 

 

 

K  bodu 9) 

II. zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2010 

 

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

  

PhDr. Pavol Holeštiak PhD., poslanec MZ,  sa ohľadne úveru dotazoval, s akou 

finančnou čiastkou sa počíta na  rekonštrukciu ZŠ na Ţarci. 

Ing. Tatiana Krkošková, vedúca oddelenia, uviedla, ţe sa jedná o sumu 39 500 EUR. 
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PhDr. Pavol Holeštiak PhD., poslanec MZ, sa následne v súvislosti s úverom na rok 

2010 informoval, ktoré banky oslovili, na aké obdobie, s akou finančnou čiastkou sa uvaţuje 

na jednotlivé investičné akcie a taktieţ sa informoval ohľadne úrokovej sadzby vrátane marţe.  

Ing. Tatiana Krkošková, vedúca oddelenia, uviedla, ţe rokovali s 2 bankami, z ktorých 

zatiaľ jedná  poskytla ponuku. Poznamenala, ţe sa plánuje vziať investičný úver na investičné 

akcie. Tým, ţe musíme mať faktúru na výšku úveru, banka by nám  akceptovala investičné 

úvery na jednotlivé akcie v rôznych výškach. Uviedla, ţe momentálne na jednotlivé akcie nie 

je stanovená konkrétna hranica.  

PhDr. Pavol Holeštiak PhD., poslanec MZ, sa dotazoval, akým nehnuteľným 

majetkom bude Mesto ručiť.  

 Ing. Tatiana Krkošková, vedúca oddelenia, poznamenala, ţe banka, ktorá  poskytla 

Mestu ponuku, uvaţuje len o vlastnej blankozmenke. Marţa sa momentálne pohybuje pribliţne 

1,5. Uviedla, ţe celková úroková sadzba pri marţi 1,5 vychádza pribliţne 2,46. Na záver 

uviedla, ţe úver sa plánuje vziať na obdobie 15 rokov.   

Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca, poznamenal, ţe on sám  nie je 

zástanca zadlţovania avšak mesto  nie je príliš zadlţené.  Informoval, ţe sa jedná o investičné 

akcie, ktoré sú pre mesto potrebné. Konštatoval, ţe je nevyhnutná bytová výstavba, 

rekonštrukcia DK. V spojení s DK poukázal na potrebu pouvaţovať pri získavaní finančných 

prostriedkov o tom, ţe ich moţno získať aj z predaja pozemkov po bývalom Palárikovom 

dome. Ohľadne výstavby telocvične uviedol, ţe je potrebné v začatej stavbe pokračovať. 

V súvislosti s plavárňou poznamenal, ţe bolo vyvinuté veľké úsilie, ako získať zdroje 

z eurofondov v spolupráci s partnermi z Poľska a z Česka, čo však nevyšlo. Na záver uviedol, 

ţe peniaze sa pouţijú na konkrétne investične zámery.    

Ing. Gura, poslanec MZ, sa dotazoval na konkrétne fin. zdroje, ktoré pôjdu na 

jednotlivé akcie. Podľa jeho názoru, je úver na uvedené akcie nedostatočný.  Upozornil,  ţe  

sa začnú realizovať jednotlivé akcie, ktoré budú vyţadovať ďalšie a oveľa väčšie  investície. 

Začneme niečo robiť a bude sa to dokončovať niekoľko rokov.  

Ing. Tatiana Krkošková, vedúca oddelenia, uviedla, ţe v prílohe č. 2 sú uvedené 

celkové zdroje na konkrétne akcie.  

Jozef Beleš, poslanec MZ, uviedol, ţe vďaka dobrému hospodáreniu z minulého roka, 

je Mesto v pluse 2 mil. EUR. Keďţe uţ má 2 pôţičky, dotazoval sa, prečo ich nevyuţijeme 

a nemusíme tak brať ďalšiu pôţičku. Je toho názoru, ţe za 1 800 tis. EUR  nezrealizujeme 

všetky plánované akcie. Je výhodnejšie zrealizovať 2-3 akcie, ktoré aj dokončíme  a nie 5, 

ktoré  nedotiahneme do konca.  

  RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, v súvislosti s úverom uviedla, ţe je to 

veľmi výhodná pouka. Na 1 rok vychádza výška splátky pribliţne  130 tis. EUR.  Informovala, 

ţe vďaka dobrému hospodáreniu malo Mesto ponuku od banky, vziať si pôţičku 3 mil. EUR. 

Uviedla ţe 21 mil. EUR je príjmová časť  a výdavková časť predstavuje 19 mil. EUR. 

Upozornila, ţe údaje o prázdnej pokladnici, ktoré sa pred voľbami do VÚC vhadzovali 

občanom do schránok,  sú nepravdivé. Je nevyhnutné zdôrazniť, ţe v čase hospodárskej krízy 

máme v zálohe predaj pozemkov z priemyselného parku a  nepriamo môţeme ovplyvniť 

príjmovú časť aţ natoľko, ţe tam môţu nájsť občania zamestnanie. Je potrebné pochváliť 

vedenie mesta aj MZ za  dobré hospodárenie.  Dala na zváţenie aj ponuku od banky, ktorá 

ponúkla Mestu pôţičku  3 mil. EUR. Poukázala, ţe zmena rozpočtu je nasmerovaná na 

realizáciu investičných akcií, ktoré sú zamerané na skvalitnenie ţivota občanov v Čadci. 

V súvislosti s telocvičňou informovala, ţe bol problém s dofinancovaním z Ministerstva 

školstva. Riešením bolo, ţe mesto dostane viac peňazí na havarijné stavy na školách, na ktoré 

nemusí brať uver a takým spôsobom sa prefinancuje výstavba telocvične. Ďalej spomenula 

rekonštrukciu plavárne, vybudovanie vonkajšieho kúpaliska. Zdôraznila, ţe  uvedenými 

aktivitami sa buduje Čadca a to aj napriek tomu, ţe sa nachádzame v čase hospodárskej krízy. 
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Odporúčala pouvaţovať aj nad ďalšími investičnými akciami a to hlavne v 

okrajových prímestských častiach.  

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, v súvislosti s úverom uviedol, ţe  peniaze, 

ktoré Mesto zoberie sa uţ v podstate  splatili. Z predchádzajúcich období sme za obdobie 4 

rokoch splatili 1 300 tis. EUR. Ohľadne zostatku finančných prostriedkov z minulých rokoch  

uviedol, ţe pri I. zmene rozpočtu sa uţ pouţili určité peniaze. Informoval, ţe na 

predchádzajúcom MZ poslanci schválili zníţenie ceny pozemkov v priemyselnom parku, čo 

predstavuje dopad, ţe musíme z týchto zdrojov sánovať výpadok z  príjmu.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

35/2010 

 

 

K bodu 10) 

Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2010 

 

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

 

II. zmena rozpočtu príspevkovej organizácie MPS na rok 2010 

 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, upozornil na nebezpečnosť situácie na Ţarci pod 

čínskym múrom, medzi garáţami, kde sa nakláňajú múry a ohrozujú bezpečnosť. Keďţe 

primátor sľúbil, ţe do uvedenej lokality pošle na vyhodnotenie statika, dotazoval sa  na 

štádium riešenia. 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe situácia nie je tak statický váţna, 

aby došlo k  poškodeniu majetku alebo ohrozeniu zdravia ľudí. Informoval, ţe oporné mury 

boli v minulosti budované  investorom SSC, ktoré budovalo aj cestu.   Do dnešného dňa Mesto 

uvedené stavby neprevzalo a nemá ich v majetku. Uviedol, ţe zasahovaním do cudzej veci, by  

porušovali rozpočtové pravidla a zákon o obecnom zriadení. Poznamenal, ţe sa hľadajú 

riešenia, ako sa s problémom vysporiadať. Je v našom záujme, aby tieto práce vykonala SSC.  

Uviedol, ţe v spodnej časti určité veci upravili avšak v hornej časti  to je komplikovanejšie, 

nakoľko  sú tam určité objekty, ploty rodinných domčekov a pod.. Sme  názoru, ţe SSC, ako 

investor stavby, súčasný správca cesty a objektov súvisiacich s cestou, čaká na to, kedy  sa  

úsek cesty 1/11 prevedie na Mesto. Cesta 1/11 sa stane miestnou komunikáciou a všetky 

súvisiace objekty s uvedenou cestou budú následne vo vlastníctve Mesta.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa dotazoval, či boli odoslané listy na  SSC a ak 

áno, aká je odpoveď.  V závere zdôraznil, ţe je potrebné v danej veci konať.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe sa vyuţili všetky moţnosti, ktoré   

Mesto má k dispozícii. Listom ţiadali Ministerstvo dopravy, aby určilo, kto je správcom 

a vlastníkom uvedeného majetku.  Uviedol, ţe vloţením fin. prostriedkov do uvedeného 

majetku, by porušili  zákon o majetku obce.  

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poţiadal o dokumentáciu ohľadnej danej veci.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

36/2010 

 

 

 

 

 



 8 

K bodu 11) 

Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb  

 

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

 

 PhDr. Pavol Holeštiak PhD., poslanec MZ,  uviedol, ţe v zmysle § 83 ods.4 zákona č. 

448/2008 Z.z. o soc. sluţbách, mestá a obce vykonávajú komunitný plán soc. sluţieb, ale 

koncepciu rozvoja soc. sluţieb má v kompetencii VÚC. Poznamenal, ţe v názve by mal byť 

uvedený len Komunitný plán sociálnych sluţieb.  Ďalej sa informoval, či prebiehala verejná 

diskusia ohľadne komunitnému plánu. Následne sa dotazoval ohľadne útulku pre 

bezdomovcov. Pochválil, ţe Mesto uvaţuje o financovaní cez fondy EÚ, vlastné zdroje, 

Ţilinskú diecéznu charitu a ŢSK. Uviedol, ţe sa o tom informoval na ŢSK - odbore sociálnych 

vecí, kde o ničom nevedeli. Následne poznamenal, ţe Mestá v súčasnosti útulky nezakladajú, 

ale nocľahárne áno. Dotazoval sa, či sa neuvaţuje skôr s nocľahárňou, nakoľko útulok pre 

bezdomovcov a ţeny uţ v Čadci je. Uviedol, ţe útulok v Čadci zriadila Ţilinská diecézna 

charita a financuje ho ŢSK.   

Ing. Boţena Cvečková, vedúca oddelenia, uviedla, ţe vypracovanie uvedeného 

komunitného plánu v zmysle paragrafu, ktorý  p. poslanec citoval, sa hovorí  o komunitnom 

pláne sociálnych sluţieb a koncepcií rozvoja sociálnych sluţieb, čiţe uvedenú koncepciu  

poňali do plánu, aby bolo známe, čo v nasledujúcich rokoch Mesto mieni realizovať. Čo sa 

týka verejnej diskusie, uviedla, ţe bolo odoslaných 500 dotazníkov medzi občanov, z ktorých 

sa 450 vrátilo.  Informovala, ţe dotazníky sú uloţené na oddelení soc. sluţieb. Ďalej uviedla, 

ţe za splnenie verejnej diskusie sa povaţujú názory občanov na základe spomínaných 

dotazníkov. Uviedla, ţe útulok prevádzkuje Ţilinská charita, ktorá má s financovaním veľké 

problémy. Zároveň zdôraznila, ţe na útulok Mesto poskytuje dotáciu. Informovala, ţe 

nocľaháreň by nevyriešila problémy s poskytovaním potrebných sociálnych sluţieb. 

S diecéznou charitou, ktorá je v súčasnej dobe  zriaďovateľom zariadenia spolupracujeme 

v mnohých oblastiach, napr. pri zabezpečení sociálnej sluţby pre občana prepusteného 

z nemocnice, ktorý nemá ţiadnych príbuzných a za ich pomoci sa snaţíme daný problém vţdy 

vyriešiť.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, vyslovil pochvalu pracovníkom, ktorí 

v danom útulku pracujú. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa dotazoval, prečo neboli do verejnej diskusie 

prostredníctvom dotazníkov zahrnutí aj poslanci MZ.  

Ing. Boţena Cvečková, vedúca oddelenia, uviedla, ţe bol vykonaný náhodný výber 

občanov.  

MUDr. Jozef Kanaba, poslanec MZ, uviedol, ţe je veľmi dobrá spolupráca s Mestom. 

Informoval, ţe ako zdravotnícke zariadenie, majú veľké problémy s bezdomovcami. Vyslovil 

úctu  pracovníkom, ktorí vykonávajú veľmi zásluţnú prácu.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

37/2010 
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K bodu 12) 

Doplnok č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Čadca na roky  

 2009-2015        

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

38/2010 

 

 

K bodu 13) 

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v sociálnej oblasti zriadením viacúčelového  

 zariadenia pre seniorov v Čadci – predloženie žiadosti o nenávratný finančný   príspevok 

 

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

 

Ing. Katarína Kučeríková, vedúca oddelenia, poţiadala MZ o splnomocnenie 

primátora k doplneniu konkrétnej sumy v časti B/ uznesenia, ktorá bude známa po 

vypracovaní   projektovej ţiadosti. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

39/2010 

 

 

K bodu 14) 

Zverenie majetku Mesta Čadca do správy Kultúrnemu a informačnému centru 

 mesta Čadca  

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

40/2010 

 

 

K bodu 15) 

Informatívna správa o príprave volieb do Národnej rady SR, konaných dňa  

12.06.2010 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

41/2010 
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K bodu 16) 

Návrh na vymenovanie  riaditeľa Mestského podniku služieb Čadca 

 

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

 

Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, ţe Ing. Vojár počas zastupovania preukázal 

dostatočné schopností na to, aby mohol  vykonávať funkciu riaditeľa v MPS.  

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

42/2010 

 

 

K bodu 17) 

Návrh na personálne zmeny v orgánoch MTS, a.s. Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 17 zápisnice. 

 

 PhDr. Pavol Holeštiak PhD., poslanec MZ, sa dotazoval ohľadne sporu medzi 

Mestom a MTS, a. s..  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe súd prijal obţalobu a začal 

konať v dvoch veciach. V ţalobe o predbeţnom opatrení a zároveň v merite veci samotnom. 

Mesto doplňuje rôzne dôkazy a doklady. Uviedol, ţe je to zloţitý proces a dúfa, ţe Mesto bude 

úspešné, získa majoritu spoločnosti a bude ovládať teplo a teplú vodu v meste.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

43/2010 

 

 

K bodu 18) 

Zverenie  hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Čadca do správy Mestského  

 podniku služieb Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 18 zápisnice. 

 

PhDr. Pavol Holeštiak PhD., poslanec MZ, upozornil na chybu dátumu v časti B/ 

uznesenia. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

44/2010 

 

 

K bodu 19) 

Doplnok č. 3 k VZN Mesta Čadca o prevádzkovaní taxislužby na území mesta 

Čadca č. 93/2007 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 19 zápisnice. 

 

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, poukázal na potrebu rozšírenia kapacity parkovacích 

miest v centrálnej zóne pred kostolom. 
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Ing. Ferdinand Gonščák, vedúci referátu, uviedol, ţe je moţnosť rozšírenia 

parkovacích kapacít o 3 miesta. 

Pavol Štrba, poslanec MZ, upozornil na opätovné podnety od taxikárov s tým, ţe 

niektorí taxikári majú zaplatené 2 miesta a točia na parkovisku 4 autá. Dotazoval sa na 

moţnosť zobrazenia čísla taxíka na tabuľu, prípadne na zem.     

Ing. Ferdinand Gonščák, vedúci referátu, uviedol, ţe sú dve VZN-ky, ktoré riešia 

prideľovanie parkovacích miest. Uviedol, ţe taxikári  boli upozornení na zmenu dopravného 

značenia. Informoval, ţe po schválení rozšírenia parkovacích miest pribudli ďalšie ţiadosti 

taxikárov.  Je zvolané sedenie všetkých záujemcov a následne za účasti MP bude celý problém 

komplexne riešený. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, sa dotazoval, prečo sa daný problém nerieši 

v záujme zvyšovania príjmov.  Uviedol, ţe je to finančný únik.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

45/2010 

 

 

K bodu 20) 

Správa o výsledkoch kontroly za mesiac február a marec 2010 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 20 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

46/2010 

 

 

K bodu 21) 

Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva za II. polrok 2009 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 21 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

47/2010 

 

 

K bodu 22) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností         

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 22 zápisnice. 

 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, sa dotazoval, či si niekto osvojuje, aby 

sa materiály č. 9-23 odhlasovali  an bloc. 

Návrh si osvojil, poslanec  Ing. Krkoška. 

 

KOS – Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o., Čadca, A. Hlinku 2247. 

Ján Klučka, poslanec MZ, sa dotazoval na počet pracovných miest v danej 

spoločnosti. 

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ, uviedol, ţe spoločnosť po spoločných rokovaniach 

poskytne  v prvej etape  30 pracovných miest a v ďalšej etape 50 pracovných miest. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

48 - 82/2010 
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K bodu 23) 

Správa o odovzdaní agendy Mestu Čadca z BYTY Čadca, s.r.o. pri ukončení správy 

 nájomných bytov Mesta Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 23 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

83/2010 

 

 

K bodu 24) 

Zásady odmeňovania poslancov MZ Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 24 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

84/2010 

 

 

K bodu 25) 

Valorizácia platu primátora Mesta Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 25 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

85/2010 

 

 

K bodu 26) 

Valorizácia platu hlavného kontrolóra Mesta Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 26 zápisnice. 

 

Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, uviedol, ţe k valorizácii platu je potrebné hl. 

kontrolórovi stanoviť odmenu. 

Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, si osvojil návrh od prednostu a navrhol hl. 

kontrolórovi 20% odmenu s účinnosťou od 01.05.2010, čo bolo poslancami MZ schválené. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

86/2010 

 

 

K bodu 27) 

Pôvodne zaradenie osád do prímestskej časti Milošová 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 27 zápisnice. 

 

Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, uviedol ţe historický bola Milošová od Megoniek aţ 

na Podzávoz vţdy označovaná ako Milošová. Uviedol, ţe sa nevie  dopátrať, kto a kedy to 

zmenil. Poţiadal príslušný odborný útvar Mesta, aby sa daným problémom zaoberal. Uviedol, 

ţe ak v minulosti bola moţnosť uskutočniť zmenu, prečo nie je moţné v súčasnosti  vrátiť 

naspäť pôvodné označenie.  
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Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ uviedol, ţe je to váţny problém a  poznamenal, ţe 

zmeny nastali v roku 1989. Poukázal aj na problémy v Bukove, kde bola zrealizovaná  petícia. 

Uviedol, ţe problém bol v štádiu riešenia v Banskej Bystrici, avšak výsledok nepozná.  

Poznamenal, ţe by bolo vhodné  predloţený materiál doplniť minimálne o dva prípady.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, uviedol, ţe zmena nastala v roku 1980 pred 

sčítaním obyvateľov. Celú  agendu  sčítania obyvateľov má na starosti Ministerstvo vnútra. 

V tom čase Ministerstvo vnútra v spolupráci s vtedajším vedením Mestského národného 

výboru v Čadci  vytvorilo sčítacie obvody, a tak následne vznikli uvedené problémy. Uviedol, 

ţe je to váţny problém a s váţnymi dôsledkami. Ak by sa mestské časti a miestné názvy 

zmenili, boli by najviac zmenami dotknutí obyvatelia, nakoľko by si museli vybavovať nové 

doklady, ktoré by im finančne nikto nepreplatil. Keďţe sa celá vec dotýka priamo občanov 

a ich peňazí, odporúčal najskôr zrealizovať prieskum.  

Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, uviedol, ţe ak bude potrebné, aby bol aj prieskum  

súčasťou vytvorenia podkladového materiálu, bude sa v danej vec konať podľa názoru 

občanov.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

87/2010 

 

 

K bodu 28) 

Informácia o súdnom spore o náhradu škody podnikateľovi M. Majchrákovi 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 28 zápisnice. 

 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe napriek všetkým útokom a 

tlakom voči primátorovi, vedeniu mesta a niektorým  poslancom MZ, Mesto vykonáva a 

vykonávalo všetky kroky, aby konalo v súlade s rozhodnutiami, ktoré boli doposiaľ 

právoplatne vydané alebo právoplatne ukončené. Keďţe je napadaný v médiách, myslí si, ţe 

tu rozhodujú súdy. Nie je ten, ktorý rozhoduje alebo ktorý rozhodol. Uviedol, ţe boli na jeho 

osobu nátlaky, aby sa z celého procesu vyňal. Zároveň poznamenal, ţe je uţ dávno  z celého 

procesu vyňatý. Uviedol, ţe dňom právoplatného rozhodnutia súdu mal vyplatiť finančné 

prostriedky a nepotreboval na to MZ. Neurobil tak, nakoľko sa z celého procesu vyňal 

z dôvodu vzťahov minulých a súčasných subjektov angaţovaných v celom procese. Rozhodlo 

o tom MZ. Uviedol, ţe nemá kompetencie, pretoţe bolo právoplatne prijaté uznesenie  

k dohode o urovnaní a v prípade, ţe by konal inak, mohol by sa dopustiť nekalého konania. 

Tí, ktorí ho vyzývajú v médiách,  navádzajú ho tak na nezákonné kroky. Poznamenal, ţe ak si 

niekto myslí, ţe vedenie mesta a MR, ktorá sa danému problému venovala mnoho hodín, mala 

záujem nezískavať majetky a finančné prostriedky naspäť, je na omyle. MR rozoberala tieto 

kroky dôsledne, zaoberala sa dokumentmi tak, aby Mesto získalo nielen niektoré fin. 

prostriedky, ale aby, buď vyhralo 100 % súdny spor alebo, aby podľa konštatovania 

Najvyššieho súdu bola škoda čo najmenšia. Vyzval, ţe ak niekto vie, ako uvedený súdny spor 

dopadne, nech to povie. Uviedol, ţe ak si niekto toto osvojuje a zneuţíva v politických 

šarvátkach, v návrhoch pouţíva  občanov mesta, odborných pracovníkov a vyuţíva na právne 

stanoviská dcéru podnikateľa, ktorý je v súdnom spore s Mestom o majetok mesta v MTS a tí 

sa v médiách vyjadrujú o tom, ako uvedený spor dopadne. Uviedol, ţe on daný spor zdedil. 

Zároveň informoval, ţe bol spôsobený od roku 2001 a  zavinený v roku 2003. Prehlásil, ţe 

bude robiť všetko preto, aby spor vyhrali a čo najrýchlejšie dotiahli do úspešného konca. 

Následne vedením procesu poveril zástupcu primátora Mgr. Mariána Fúrika. Poprosil, aby 

sa v tomto smere hľadala cesta, ako získať majetok a nie ako ničiť primátora, ktorý buduje 
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mesto po všetkých linkách. Na záver poţiadal o vyjadrenie Ing. Husára a JUDr. Lehutovú, 

ktorí od rozhodnutia Najvyššieho  súdu navštívili viacero advokátskych kancelárií a robili 

potrebné kroky. 

Ing.  Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, uviedol, ţe od rozhodnutia Najvyššieho súdu 

sa kaţdý deň zaoberali uvedeným problémom. Konzultovali to s mnohými právnikmi a boli 

presvedčení, ţe dospejú k určitému konkrétnemu kroku. Poznamenal, ţe koľko právnikov a  

advokátskych kancelárii toľko názorov. Keďţe dohodu o urovnaní schválilo MZ,  poslanci MZ  

budú rozhodovať o názore advokátskych kancelárií, ktoré sú zadané v návrhu na uznesenie.   

JUDr. Vlasta Lehutová, zástupkyňa prednostu MsÚ Čadca, uviedla, ţe sa mnoho 

hodín venovali uvedeným sporom a snaţili sa dospieť k takému záveru, aby sa Mestu 

neuškodilo. Informovala, ţe v roku 2005 podalo Mesto ţalobu na súd, aby rozhodol, ţe 

nájomná zmluva je neplatná. V tom čase sa Mesto tešilo, keďţe to navrhlo. V súčasnosti 

s odstupom času, keď niekto pouţil toto rozhodnutie súdu a uplatnil si náhradu škody, by bolo 

lepšie, keby to bolo inak.  Keďţe právne úkony majú aj svoje dôsledky, uviedla, ţe je dôleţité 

rozhodnúť, aký právny úkon je potrebné urobiť. Poznamenala, ţe si prečítala nielen rozsudok 

súdu, ale aj otvorený list, ktorý poslali niektorí poslanci. Dotazovala sa, na základe čoho sa 

dospelo k záveru, ţe Mesto bolo úspešné. Uviedla, ţe Mesto v spore, ktorý bol na Najvyššom 

sude nepodávalo podnet, ale podnet podal prokurátor. Či bolo Mesto úspešné alebo nie, sa 

dozvieme aţ vtedy, keď súd rozhodne, či je Mesto povinné škodu zaplatiť  alebo nie. Následne 

prečítala rozsudok súdu. Uviedla, ţe v dôsledku ďalšieho konania, budú súdy rozhodovať 

o ďalších trovách v konaní.  

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe primátor sa dostal do tohto sporu 

ani nevie ako a ţe spor zdedil. Ale keď prišlo do stavu ani nie dohody, lebo dohoda bola pred 

exekúciou, prijalo sa, to nespochybňuje. Uviedol, ţe dohoda bola vykonateľná, a tak sa  

skočila hrozba exekúcie na Mesto. Súčasne však poznamenal, ţe ak má niekto majetok, tak 

vyuţije všetky právne moţnosti, ktoré mu súdny poriadok umoţňuje. Uviedol, ţe jedným  bolo 

podanie mimoriadneho dovolania, ktoré môţu podať orgány mesta. Dali sme si vypracovať 

právny názor, ktorý sme zaslali generálnemu prokurátorovi, ten si osvojil isté veci, ktoré 

nemusel, lebo my sme neboli účastníkmi a nemáme ani právo podávať mimoriadne dovolanie,  

ale on ho podal. Uviedol, ţe Najvyšší súd rozhodol o niečom. Nešpekuluje,  vrátilo sa to späť. 

Poznamenal, ţe nebude filozofovať o tom, či bola zmluva platná alebo neplatná, pretoţe 

rozhodol okresný súd. To bol právny názor. Zdôraznil, ţe súčasťou malo byť, ţe sa podá 

mimoriadne dovolanie, nikto nespochybňuje, ţe došlo k dohode. Uviedol, ţe išlo 

o zahmlievanie. Informoval o tom,  ţe aj s Ing. Pohančeníkom navštívili  JUDr. Lehutovú a  

na príkaz primátora nedostal na druhý deň súdne rozhodnutie Najvyššieho súdu. Uviedol, ţe 

on o rozhodnutie poţiadal a Najvyšší súd mu ho následne poslal.  Poznamenal, ţe p. primátor 

mal 12.2.2010 na MZ  poskytnúť informácie o tom, čo sa vlastne stalo. 2 mesiace sme čakali, 

bola neistota a nevedeli sme ako bude Mesto   reagovať.   

 MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ, v reakcii na Ing. Glasnáka uviedol, ţe v čase, keď  

sa zmluva vypovedala, tu boli obaja.  Poznamenal, ţe vedia, ţe zmluva o prenájme nebola 

dobrá a ţe bola aká bola, urobilo sa to, hoci boli indície, náznaky, ţe by sa to robiť nemalo.  

Pozemok sa predal za cenu, aká bola, hoci tam boli iné návrhy ako napr., parkovisko pre 

autobusy, aby sa to ináč vyuţilo. Dôsledky na seba nenechali  dlho čakať, pretoţe pri stave 

slovenského súdnictva to dopadlo ako to dopadlo. Uviedol, ţe Mesto v  súčasnom  volebnom 

období to uhralo a urovnalo ako sa najlepšie dalo. Myslí si, ţe dovolanie Generálnemu 

prokurátorovi bol dţin vypustený z fľaše, nebol to krok zodpovedný a správny a nevieme ako 

to dopadne. Uviedol, ţe to môţe dopadnúť oveľa horšie ako je to teraz. Myslí si, ţe keď sa 2 

podnikatelia medzi sebou dohadujú o peniaze, ktoré sú ich, nech si robia čo chcú, sú to ich 

peniaze, ale myslí si, ţe hazardovať s peniazmi daňovníkov mesta takýmto spôsobom bolo 

nezodpovedné. 
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  Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, na margo mediálnych útokoch niektorých 

poslancov, ktorí bojujú za majetok mesta, sa dotazoval, či budú bojovať za vrátenie majetku 

mesta aj z predchádzajúcich období, keď predali smetisko, technické sluţby, podelili si 

lukratívne pozemky a budovy.   

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ,  reakcii na Ing. Krkošku, uviedol, ţe slovo  

,,podelili“ je veľmi silné a vyslovil s tým svoj nesúhlas.   

Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca, poznamenal, ţe v jeho záujme 

ako poslanca bolo, je a bude ochraňovať a zveľaďovať majetok mesta. Uviedol, ţe Mesto sa 

od obdrţania uznesenia z Najvyššieho súdu  mnoho času venovalo uvedenému problému.  Ak  

bude moţné, je v záujme Mesta, aby sa majetok získal späť. Uviedol, ţe on ako občan 

a poslanec si uvedomil do akej situácie  sa uznesením Najvyššieho súdu dostali a bude  robiť 

všetko preto, aby sa uvedený problém vyriešil. Keďţe je osoba primátora v danej kampani 

spájaná rôznymi spôsobmi, chce sa svojou váhou zasadiť, aby sa konalo tak, ţe výsledok bude 

nakoniec spravodlivý. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, vyslovil svoju nespokojnosť s tým, ţe sa  poslancom 

mesta Čadca neposkytol rozsudok Najvyššieho súdu. Uviedol, ţe následne po jeho obdrţaní 

ho spolu s celou genézou rozposlali poslancom MZ. Ohľadne dohody o urovnaní uviedol, ţe 

je iná doba a nikto nikomu nič nevyčíta. Rozsudkom Najvyššieho súdu sa stav zmenil. 

Zdôraznil, ţe uţ dopredu ţiadal, aby sa podalo dovolanie na Generálnu prokuratúru, na čo 

JUDr. Lehutová uviedla, ţe to nie je moţné.  Keďţe sa dovolanie nepodalo, generálny 

prokurátor ho podal sám. Podľa jeho názoru, je veľký úspech, ţe Najvyšší súd zrušil 

rozhodnutia okresného a krajského súdu. Dotazoval sa u primátora, či je také ťaţké, aby 

renomované právnické agentúry neurobili do dnešného dňa právne analýzy. Uviedol, ţe on 

oslovil  4 právnikov,  2 z Bratislavy a 2 z Čadce, ktorí nemali problém s tým, aby  vypracovali 

právnu analýzu, ktorá postaví Mesto do pozície, ţe môţe a má byť v spore úspešné. 

Nehovorme, ako bola v minulosti podpísaná zmluva, vieme, ţe nebola podpísaná ani nie nami 

a ani nie Vami, ani Ing. Pohančeníkom, ale  bola podpísaná niekým iným, ktorý nás dostal do 

daného stavu.  Uviedol, ţe celá genéza sporu je od  5.12.2001. Je potrebné sa vrátiť do stavu 

dnešného dňa, kedy Najvyšší súd rozhodol o neplatnosti zmluvy od počiatku. Uviedol, ţe 

súhlasí s tým, aby bola vypracovaná právna analýza, ale súčasne poţiadal, aby aj poslanci  

mohli vypracovať samostatnú právnu analýzu s tým, aby bolo Mesto súčinné a poskytlo im 

materiály, ktoré potrebujú. Uviedol,  ţe to nerobia právnici, ktorým sa zaplatí od  300 tis. do 

170 tis. aţ 270 tis. EUR, ale vypracujú to právnici bez nejakej náhrady. Dotazoval sa, či sa od 

rozhodnutia Najvyššieho súdu do dnešného dňa poţiadalo o navrátenie majetku a zároveň 

upozornil na premlčaciu dobu, ktorá onedlho končí. Uviedol, ţe spolu so svojimi kolegami 

rozposlali listy s tým, aby boli poslanci oboznámení o celej genéze a rozsudku Najvyššieho 

súdu. Dotazoval sa, čo bolo na tom zlé. Poukázal,  ţe aj im záleţí na majetku mesta. Opätovne 

sa dotazoval, prečo sa do dnešného dňa po rozsudku Najvyššieho súdu nepoţiadalo 

o navrátenie majetku. Upozornil primátora, ţe sa  vystavuje trestno-právnej zodpovednosti za 

to, ţe nekoná, pretoţe to je náš majetok. Vyzval primátora, aby konal a ţiadal majetok mesta 

naspäť. Uviedol, ţe je aj v jeho záujme, aby sa spor vyhral a poţiadal, aby bolo Mesto pri tom 

súčinné. Poznamenal, ţe nikto nepovedal a neprejudikoval  výsledok súdu, on sa len drţí 

rozsudku Najvyššieho súdu a  analýzy, ktoré si dal spracovať. V závere prečítal návrh na 

doplnenie uznesenia, ktoré bolo poslancami MZ schválené.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, v reakcii na Ing. Guru, vyzval všetkých 

poslancov, aby sa  zasadzovali o vyhratie súdneho sporu s MTS a vrátenie majetku, tak ako 

kaţdého iného sporu. Uviedol, ţe on nemôţe konať v danom spore, pretoţe sa z neho vyňal 

uznesením MZ o uzatvorení dohody. Ak by konal skôr ako MZ príjme iné uznesenie, dopustil 

by sa nezákonného postupu. Ďalej sa dotazoval u Ing. Guru na to, aké právo sa ide premlčať. 
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Uviedol, ţe príde čas, keď bude vo veci rozhodnuté a následne sa môţe hovoriť, či niekto 

konal dobre alebo zle. Ale on nič dopredu nebude hovoriť.  

Pavol Štrba, poslanec MZ, v reakcii na Ing. Guru uviedol, ţe ešte nepočul, aby 

advokátske kancelárie vypracovali právne analýzy bez finančnej náhrady. Zároveň ho 

poţiadal, aby v Ozvene Čadce zverejnil, kde sa môţu občania obrátiť o právnu pomoc 

zadarmo.   

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, uviedol, ţe berú celú vec osobne a dotazoval sa, 

ktorého poslanca on urazil. Uviedol, ţe prokurátor povedal, ţe pokiaľ nie je presvedčený 

o hlúposti rozhodnutia súdu na  80%, nikdy by dovolanie sám za seba nepodal. Poznamenal, 

ţe  aj on chce byť nápomocný, aby sa spor vyhral a  všetci boli spokojní.   

JUDr. Ján Macura, poslanec MZ,  sa dotazoval u Ing. Guru, prečo nekonali  v období, 

keď bola celá vec v počiatku. V tom čase nezabezpečili právnikov zadarmo, nerobili analýzy. 

Čo sa týka uznesenia, uviedol, ţe bola moţnosť sa právne a legálne dostať k uzneseniu. 

Upozornil, ţe si neţelá formu, ktorú zvolili, nakoľko  on uznesenie riadne dostal.   

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, reakcii na JUDr. Macuru, uviedol, ţe on uznesenie    

chcel,  ale ho  nedostal.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ,  uviedol, ţe dohoda, ktorú uzatvorili v minulosti  

bola za tých podmienok ako súd rozhodol pre nás veľmi výhodná.  Dotazoval sa, čo ak bude 

ďalšie rozhodnutie súdu a budeme musieť zaplatiť  970 tis. EUR a moţno, ţe tam budú ďalšie 

úroky a dohoda uţ nebude moţná. Dotazoval sa, čo potom.  Uviedol, ţe to je tá základná 

otázka. Poznamenal, ţe potom budete chodiť a vypisovať listy s ospravedlnením, ţe ste urobili 

chybu. Poţiadal o priamu odpoveď.      

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ,  uviedla, ţe situácia vznikla niekedy 

v minulosti a riešenia je potrebné hľadať v minulosti. Uviedla, ţe základná chyba sa stala, 

keď vtedajší primátor Ing. Pohančeník predal pozemok, ktorý bol prenajatý  podnikateľovi p. 

Majchrákovi. On mohol mať svoj názor, či je prenájomná zmluva platná alebo nie, ale 

nemohol svoj názor vydávať za právny názor a na základe toho  povedať, ţe dá návrh na MZ, 

aby bola zrušená prenájomná zmluva.  Ing.  Pohančeník mal dať návrh na súd, ktorý by túto 

prenájomnú zmluvu právoplatne zrušil. Ak by sa to stalo, pozemok bol voľný a mohol  ho 

predať. Uviedla, ţe nebola súdom zrušená prenájomná zmluva. Majchrák, ktorý povaţoval 

zmluvu za platnú, dal podnet na súd a ten mu prisúdil pribliţne  970 tis. EUR. Uviedla, ţe 

súčasnosť z nášho funk. obdobia bola o tom, ţe p. Majchrák v rukách s právoplatným súdnym 

rozsudkom prišiel na Mesto a mohol si uplatniť od Mesta  970 tis. EUR.  Mesto postupovalo 

tak, ţe s ním uzatvorilo dohodu a dohodlo sa, ţe p. Majchrák dostal protihodnotu za  970 tis. 

EUR, ktorých mohol dať exekútorovi a on by ich stiahol z účtu, ktorý by zablokoval. Uviedla, 

ţe p. Majchrák  pristúpil na dohodu  a získal hodnotu  400 tis. EUR.  Mal dostať 970 tis. 

EUR, ale dostal 400 tis. EUR. Uviedla, ţe do toho vstúpilo mimoriadne dovolanie, ktoré 

zrušilo rozhodnutia okresného a krajského súdu a vec vrátilo na nové konanie, t.z., ţe súd 

bude teraz znovu konať a  rozhodovať o tom, akú má p. Majchrák škodu. Uviedla, ţe rozsudok 

hovorí o tom, ţe mala byť inak vypočítaná škoda, čiţe on nespochybňuje rozhodnutie, ktorý 

bude právne záväzný v novom konaní. Uviedla, ţe ak bude mať p. Majchrák menšiu škodu 

znamená, ţe Mesto prerobilo, ale dotazovala sa, čo bude v prípade, ak súd rozhodne, ţe p. 

Majchrák mal mať väčšiu škodu spôsobenú Mestom. Či bolo potrebné dať dovolanie alebo nie 

sa ukáţe aţ vtedy, keď bude právoplatný rozsudok súdu. Myslí si, ţe nebolo potrebné aţ tak 

veľa škandalizácie a medializácie navonok. Predišlo by sa tak zverejňovaniu  niečoho aj 

v celoslovenských médiách. Uviedla, ţe p. Ing. Gura a Ing. Glasnák z toho urobili politiku bez 

odborných podkladov. Zdôraznila, ţe p.  primátor je štatutár mesta a nemôţe nakladať 

s majetkovými vecami bez súhlasu MZ. Poukázala, ţe urobili s toho politiku, pretoţe pouţili 

takú  politickú metódu, akou je písanie otvorených listov, ktoré  uverejnili v  regionálnych 

médiách. V súvislosti s Ozvenou Čadce  dala na zváţenie skutočnosť, ţe za ňou sú ľudia blízki 
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bývalému primátorovi p. Pohančeníkovi. Uviedla, ţe  sú to súkromné noviny, ktoré 

vychádzajú pribliţne v 20 tis. nákladoch. Blíţia sa voľby a potrebujú prezentovať svojich 

politických ľudí, ktorých chcú vyniesť do kresla moţno primátora. Poznamenala, ţe bývalý 

primátor p. Ing. Pohančeník sa vrátil z väzenia a aktívne sa prejavuje v politickom ţivote, 

hoci trestom má pol. činnosť zakázanú. Uviedla, ţe pri kaţdom takomto politickom dianí si 

pokladá otázku, kto to platí, pretoţe v Ozvene Čadca sú zverejnené len jednostranné názory. 

Dotazovala sa, prečo sa na podstatu sporu v prípade objektívneho informovania občanov 

neopýtajú napr.  aj na jej názor alebo názor p. primátora.  

Taktieţ ohľadne článku v Pravde uviedla, ţe p. Tuchyňová jej z neznalosťou veci podsúvala 

otázky, na ktoré mala odpovedať. Poznamenala, ţe nakoľko to je verejnoprávne médium, 

 bude o jej neobjektívnom postupe informovať Radu slovenského rozhlasu.  

Ďalej uviedla, ţe v KTV bola relácia – hodina s  Ing. Pohančeníkom, ktorý sa  vrátil 

z väzenia, dotazovala sa, či je správne, aby p. Pohančeník mal mať hodinu s... ako osobnosť 

mesta.  Uviedla, ţe ona ako podpredsedníčka NR SR nebola ani raz pozvaná do uvedenej 

televízie. Poznamenala, ţe KTV majú traja podnikatelia ,,bojovníci za krajšiu Čadcu“, ale 

krajšiu Čadcu podľa ich predstáv. Sú to tí istí ľudia, ktorí pripravili občanov o zamestnanie v 

bývalom AVC. Uviedla, ţe uţ by pozvanie do KTV po hodine s Ing. Pohančeníkom neprijala. 

Poznamenala, ţe jej vadila celá mediálna hystéria a preto vysvetlila o čom problém bol 

a zároveň uviedla, ţe ešte nie je vyriešený. Mimoriadne dovolanie môţe skončiť tak, ţe 

budeme platiť viac peňazí, a preto súhlasí s navrhnutým uznesením. V súvislosti s právnou 

analýzou uviedla, ţe konečná právna analýza bude právoplatné rozhodnutie súdu.  

Ohľadne problému s MTS, uviedla, ţe Mesto bolo výrazne poškodené. Mesto malo mať 60%, 

ale má 40% a p.  Ing. Pohančeníkovi to nevadilo. V súvislosti s BYTY Čadca, s.r.o. sa 

dotazovala, ako je moţné, ţe v DOMBYTE mali občania preplatky a v BYTOCH Čadca, s.r.o. 

majú nedoplatky.  

Uviedla, ţe sa z terajšej pozície snaţila vrátiť obyvateľom Čadce to, čo im nemohla dať 

v čase, keď bola primátorkou.  

 Na záver poznamenala, ţe je potrebné počkať na právoplatné rozhodnutie súdu. Nebolo 

potrebné platiť otvorený list v Kysuciach a hovoriť, ţe uţ sme pre Mesto niečo zachránili, 

nakoľko sa  môţe sa stať, ţe p. Majchrákovi bude prisúdené viacej. 

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ,  v reakcii na RNDr. Annu Belousovovú v súvislosti 

s mimosúdnym dohodnutím, uviedol, ţe to nebolo len  400 tis. EUR, ale boli k tomu ešte aj 

pozemky.   

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe pozemky sú uţ v tom  

zahrnuté.  

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, poznamenal, ţe ak sa uvádza, ţe súd môţe  

dopadnúť  pre Mesto horšie, nech potom Mesto nejde do ţiadneho súdneho sporu a ani do 

sporu s MTS.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, informoval, ţe to bolo uloţené NKÚ 

a následne poznamenal, ţe sú poslanci, ktorí hlasovali, aby sme nepodali ţalobu, ktorí 

nechceli ţalobu s MTS. 

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, v súvislosti s medializáciou uviedol, ţe bola lehota 

2 mesiace, čakalo sa aká bude reakcia a  pri takom rozhodnutí malo byť zvolané mimoriadne 

zastupiteľstvo. Zároveň poukázal, ţe je potrebné sa venovať danej téme a nie rozvádzať iné 

kauzy. Napriek tomu, ţe sú iné skupiny, ktoré nesúhlasia s niektorými vecami, ktoré vykonáva 

vedenie mesta,  ešte neznamená, ţe tie skupiny spolupracujú s uvedenými  ,,troma kráľmi“.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta, sa dotazoval u Mgr. Klimeka,  či vie po koľkých 

rokoch sa MTS dostala na súd, po právnych krokoch s NKÚ. Uviedol, ţe po roku a pol. Ďalej 

poznamenal, ţe MZ je zvolané dnes. 
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 Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ,  poznamenal, ţe mohol byť pripravený návrh, kde 

by MZ ţiadalo na základe rozsudku Najvyššieho súdu o majetok späť. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, v súvislosti s návrhom Mgr. Klimeka, 

uviedla, nie je moţné ţiadať od p. Majchráka peniaze naspäť, nakoľko ešte nie je právoplatný 

rozsudok.  Ohľadne  spomenutých káuz uviedla, ţe spolu súvisia. 

Ing. Milan Gura, poslanec MZ,  reagoval na  RNDr. Belousovovú a uviedol, ţe 

pracoval s odborným podkladmi, ktoré mali k dispozícii renomovaní právnici. Čo sa týka 

Ozveny Čadce, uviedol, ţe p. Belousovová nemá pravdu. Ak bude mať záujem, môţe v Ozvene 

Čadce vystúpiť kedykoľvek. Na záver uviedol, ţe  chce hájiť len to, čo sa mu zdá jasné, ţe 

môţe uspieť.  

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, sa dotazovala  u Ing. Guru, či má dosah 

na to, aby mohla v Ozvene Čadca vystúpiť. Zároveň zdôraznila, ţe by pozvanie do Ozveny 

Čadce odmietla. 

 Ing. František Prívara, poslanec MZ, uviedol, ţe primátorovi nevyčíta nič, ale 

informoval sa u poslancov MZ, či je správne a morálne, ţe  niekomu vydáme   400 tis. EUR, 

za niečo také, čo rozhodol Okresný súd v Čadci. Pokiaľ máme charakter a česť poslanca, 

kaţdý jeden to odmietne a vyuţije všetky prostriedky. Jedným bolo mimoriadne dovolanie.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, v reakcii na Ing. Prívaru sa  dotazoval, 

prečo bol  očiernený vo všetkých médiách, keď mu nič nevyčíta. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, v reakcii na Ing. Prívaru uviedla, ţe zákon 

hovorí, ak je právoplatný rozsudok súdu, nie je správne odsudzovať, či  bolo morálne alebo 

nie, ţe niekomu  vyplatíme 400 tis. EUR.  S rozsudkom súdu sme museli uzatvoriť dohodu  

z dôvodu, ţe by hrozila exekúcia. Je potrebné zdôrazniť, ţe mimoriadne dovolanie nemá 

odkladný účinok na právoplatný  rozsudok, t. z., ţe exekúcia mohla ísť.   

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ,  ohľadne MTS a.s. uviedol, ţe  vec je na súde, máme 

komisiu a stále sa  uvádza, ţe sa nekoná.  

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe je potrebné objektívne 

informovať občanov.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ,  uviedol, ţe nevie, kto je zodpovedný za 

rozposielanie listov o prázdnej pokladníci. Ďalej informoval, ţe pri príprave pozvánky do 

KTV zvaţoval,  ţe pozve aj  p. Belousovovú, ale tým, ţe  odmietla ho sklamala.   

 RNDr. Anna Belousovová, uviedla, ţe čakať 4 roky na pozvanie do KTV  je dosť dlhá 

doba. Podľa jej názoru, je to jednostranne politický orientovaná televízia. Poukázala na to, či 

nie je potrebné uverejniť ako sa napr. Mesto dostalo z nútenej správy atď..  Čo sa týka MTS, 

uviedla, aby Ing. Glasnák  napísal otvorené listy napr. o tom,  kto je p. Poláček, ako občanom 

MTS zvyšuje ceny, ako MTS poškodzuje Mesto atď.. 

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, ohľadne listoch uverejnených v médiách 

uviedol, ţe sú písané neseriózne, pretoţe neoboznámili občanov na riziká.     

Ing. Štefan Holeščák, poslanec MZ, poznamenal, ţe je presvedčený o tom, ţe kaţdý  

poslanec a poslankyňa  MZ je za to, aby p. Majchrák majetok vrátil Mestu. To čo sa udialo 

v novinách, je osočovanie primátora a poslancov Mesta, ktorí sa snaţili rozhodnutie 

krajského a okresného súdu zmierniť na dopad Mesta tak, aby bol čím najmenší.  Namiesto  

970 tis. EUR sme zaplatili  400 tis. EUR.  Informoval, ţe všetko sa koná  v prospech Mesta. 

Ohľadne právnej analýzy sa dotazoval, prečo nemali právnu analýzu, keď rozhodol okresný 

a krajský súd.  
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Na záver poţiadal, aby sa navzájom neosočovali a neobviňovali a  všetkých vyzval  

konať tak,  aby to  pre Mesto dopadlo  čo najvýhodnejšie. 

Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, prečítal návrh Ing. Guru, ktorý poslanci MZ 

schválili.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

88/2010 

 

 

K bodu 29) 

Rôzne 

 

Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, poţiadal RNDr. Belousovovú a p. primátora, aby 

boli nápomocní pri doriešení multifunkčného ihriska v Milošovej. Ďalej informoval, ţe 

v Milošovej smerom ku Rybníku uţ pol roka lesáci  ťaţia drevo a následne ťaţkými 

mechanizmami zváţajú po cestách, ktoré sa ničia. Poţiadal odborné útvary mestského úradu, 

aby sa uvedeným problémom zaoberali. Dal podnet, aby sa pripravila VZN-ka alebo spôsob, 

ako spoplatniť lesákov. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca uviedol, ţe na najbliţšom zasadnutí  bude 

uvedený problém riešiť ZMOS v spolupráci s políciou. 

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, vyslovil  podporu v súvislosti s vybudovaním letného 

kúpaliska. Ďalej vyjadril súhlasné stanovisko s myšlienkou Mgr. Fúrika ohľadne Palárikovho 

domu. Priklonil sa k  názoru, ţe ako náhradu občanom za Palárikov dom, pouţiť celú dotáciu 

len na konkrétny účel.  

Pavol Štrba, poslanec MZ, uviedol, ţe by rád  prostredníctvom Ing. Guru uverejnil 

v Ozvene Čadca fotky s  opravenými cestami, s opravenou školou, s 2 ihriskami, atď.. 

Ohľadne zváţania dreva ťaţkými mechanizmami navrhol MP, aby zaobstarali váhu, váţili 

preťaţené autá a  ukladali pokuty.   

 V závere Bc. Ing. Jozef Vraţel,  primátor Mesta Čadce, pozval všetkých na Kysuckú 

zabíjačku, ktorá sa koná  pred DK. 

 

Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor  

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

 

 

 

Ing. Ján   H u s á r          Bc. Ing. Jozef   V r a ž e l 

prednosta MsÚ         primátor Mesta Čadca   

             

 

 Jozef Beleš                                       Ing. Štefan Holeščák 

I. overovateľ           II. overovateľ   

   

 

 

Zapísala: Bc. Jana Serafínová 

 

 

 


