
Z á p i s n i c a

z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 29. júna 2017 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca

Z celkového  počtu  25  poslancov  sa  zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  Čadca
zúčastnilo 23 poslancov.

Ďalej  boli  prítomní:  hlavný  kontrolór  mesta  Čadca,  vedúci  oddelení  MsÚ  Čadca,
zástupca  MsP  Čadca,   riaditelia  riadených  príspevkových  organizácií  mesta  Čadca,
zástupcovia  médií,  kronikárka  mesta,  predstavitelia  spoločnosti  SEOYON  E-HWA
AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o., 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

JUDr. Peter Strapáč, PhD. - poslanec MZ

Ing. Ján Drobil - poslanec MZ

Ing. František Prívara - poslanec MZ

František Kučák - poslanec MZ

Ing. Rudolf Cyprich - poslanec MZ

Ing. Jozef Pohančeník - poslanec MZ

Mária Badurová - poslankyňa MZ

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

  výstavby, rozvoja mesta a služieb MsÚ Čadca

Ing. Peter Lariš - riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca

JUDr. Ján Klučka - hlavný kontrolór 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)    Prezentácia spoločnosti SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o.    
(3)    Memorandum o spolupráci medzi spoločnosťou SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE
         SLOVAKIA, s. r. o. a mestom Čadca
(4)    Odpredaj pozemkov spoločnosti SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o.     
(5)    Doplnok č. 5 k VZN mesta Čadca č. 81/2008 o dani za užívanie verejného
         priestranstva
(6)    Navýšenie sumy termínovaného úveru č. 562/2016/UZ
(7)    Zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie MPS Čadca 
         k 29. 06. 2017
(8)    Zverenie majetku mesta Čadca do správy rozpočtovej organizácie mesta Čadca – 
         ZŠ Milošová, U Prívary č. 477, Čadca k 01. 07. 2017
(9)    Schválenie Cenníka vstupného Letného kúpaliska Čadca k 01. 07. 2017
(10)   Voľba prísediacich Okresného súdu Čadca na funkčné obdobie 2018 - 2021  
(11)   Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO pre integrovaný 

   regionálny operačný projekt s názvom: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Kýčerka 
   v meste Čadca   

(12)   Informatívna správa o činnosti Organizácie cestovného ruchu Kysuce za rok 2016
(13)   Informatívna správa o príprave Bartolomejského hodového jarmoku a 13. Ročníka      
          festivalu Drôtománia Čadca 2017
(14)   Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
(15)   Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti   
(16)   Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností
(17)   Rôzne
(18)   Záver
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R o k o v a n i e

5.  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 23 poslancov, takže MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať.
Privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, prizvaných a ostatných prítomných.

Za  overovateľov  zápisnice  navrhol:  Mgr.  Martina  Klimeka  a  MUDr.  Annu
Korduliakovú, poslancov MZ Čadca.

Do  návrhovej  komisie  navrhol:  Ing.  Jána  Drobila  a JUDr.  Petra  Strapáča,  PhD.,
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: Mgr. Martin Klimek
MUDr. Anna Korduliaková

Návrhová komisia:  Ing. Ján Drobil 
JUDr. Peter Strapáč, PhD.

Pracovné predsedníctvo: Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca
Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca
PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora mesta Čadca
Ing. František Ščury, vedúci oddelenia dopravy, ÚP, stavebného 
poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb MsÚ Čadca
Ing. Ján Drobil, poslanec MZ
JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ

/Hlasovanie: Za: 17, Proti: 0, Zdržal sa: 0/

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
44/2017

K bodu 2)
Prezentácia spoločnosti SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o. 

Spoločnosť prezentovali jej predstavitelia – Ing. Marián Ušiak a Ing. Ján Hladký. 
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K bodu 3)
Memorandum  o     spolupráci  medzi  spoločnosťou  SEOYON  E-HWA  AUTOMOTIVE
SLOVAKIA, s. r. o. a     mestom Čadca

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

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že je skutočne rád, že po dlhých rokoch do
mesta  vstúpi investor, ktorý zamestná niekoľko stoviek ľudí, pretože je najvyšší čas. Veľký
zahraničný investor blahodárne pôsobí na ekonomiku a život v meste, na okresné mesto ako
také.  Uviedol, že zároveň je trochu skeptický,  pretože približne pred rokom MZ rokovalo o
vstupe predošlého investora do priemyselného parku, ale schválené uznesenia muselo následne
zrušiť.  Konštatoval,  že memorandum má svoju záväznú podobu, nakoľko formulácie  v ňom
uvedené sú „zaväzuje sa“. Bol by rád, keby boli jeho pochybnosti odstránené a za tým účelom
kládol niekoľko otázok vo vzťahu k predkladanému memorandu: 
Dotazoval  sa,  kadiaľ  bude  realizovaná  doprava  na  výstavbu  závodu,  jeho  zásobovanie  a
prevádzku  do  momentu,  kým  nebude  dobudovaná  cesta,  ktorú  stavia  NDS,  a.  s.  v  rámci
výstavby diaľnice D3. Uviedol,  že z dostupných informácií  Geodetického a kartografického
ústavu SR je zrejmé, že existujúca cesta na Podzávoz neumožňuje mestu vystavať komunikáciu,
a síce, cestu v šírke 7 metrov a chodník v šírke 2 metre z dôvodu, že časť stávajúcej cesty je
súkromná, v najužších miestach má šírku 3,5 m, o pár metrov ďalej 4,5 m. Ak by sa mesto
zaviazalo k vybudovaniu cesty, nevie si predstaviť, ako by mesto rokovalo so 159 vlastníkmi na
jednej strane cesty a s ďalšími 16 vlastníkmi kúsok ďalej v lehotách, ktoré sú stanovené. No
nevylúčil, že to je možné.

Ing.  Milan Gura,  primátor mesta Čadca,  uviedol  veci  na pravú mieru,  a  síce,  že v
memorande sa hovorí o inej ceste, ako spomína p. poslanec Mgr. Marcel Šulo. Ide o cestu,
ktorá  je  v  línii  priemyselného parku v  dĺžke  500 metrov  a momentálne  už  je  vo výstavbe.
Pripomenul,  že mesto zastavilo  stavbu predošlej  komunikácie a po rokovaniach NDS, a.  s.
spoločne  s  Ministerstvom  dopravy  SR  cestu  posunuli,  do  dvoch  mesiacov  by  mala  byť
dobudovaná.  Poznamenal,  že cesta sa nachádza na pozemkoch mesta,  NDS, a.  s.  realizuje
výstavbu objektu na vlastné náklady v šírke 4 m, následne mesto dobuduje zvyšných 3,5 m.

Ing. František Ščury, vedúci  oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby,
rozvoja mesta a služieb MsÚ Čadca, uviedol, že na každom stretnutí so spoločnosťou SEOYON
E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o., či už to bolo rokovanie so zástupcami spoločnosti,
so skupinou technikov  alebo právnikov,  sa rozoberali  najmä problémové javy.  Mesto by si
nedovolilo  zamlčať  žiadne  skutočnosti  alebo  iným  spôsobom  situáciu  v  danej  lokalite
deformovať.  Poznamenal, že firma bola dokonca informovaná aj o situáciách, ktoré vznikali v
uplynulých  povoľovacích konaniach,  posudzovaniach a pri  vydávaní  územného rozhodnutia
predchádzajúcemu investorovi.
Informoval  o  prebiehajúcich  rokovaniach  mesta  so  spoločnosťou  SEOYON  E-HWA
AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o. a uviedol, že od počiatku, kedy mesto rokuje s investorom,
musí rokovať aj  s  NDS,  a.  s.  a  je  nevyhnutné  koordinovať  stavby investora so stavebnými
objektami  spoločnosti  NDS,  a.  s.,  ktoré  sú  súčasťou  diaľničnej  stavby.  Na  rokovaniach
dochádza  k  simulácii  rôznych  situácií  počas  výstavby  diaľnice,  napr.  situácie,  kedy  bude
musieť  byť  miestna  komunikácia  uzavretá,  pretože  sa  bude  premiestňovať  spolu  s  tokom
Čerňanka, v miestach budú zakladané piliere estakády hlavného diaľničného objektu a v tom
čase  bude  musieť  byť  zriadený  náhradný  prístup  do  priemyselného  parku  nielen  pre
prichádzajúceho investora, ale pre všetkých, ktorí v areáli už dnes existujú. Toto prechodné
obdobie bude trvať niekoľko mesiacov, prípravné práce na provizórnom mostnom prepojení
Čadečanky  a  Čerňanky  boli  zahájené.  Tu  vznikne  náhradná  prístupová  komunikácia.
Informoval,  že po dokončení stavby diaľnice bude viesť do areálu štandardná komunikácia
vybudovaná NDS, a. s. až na hranicu priemyselného parku, kde bude vybudovaný apendix, na
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ktorom sa bude otáčať aj autobus MHD. Následne od apendixu vybuduje mesto v spolupráci s
NDS, a. s. komunikáciu v šírke 7 m a chodník s verejným osvetlením v šírke 2 m. Tým, že NDS,
a. s. posunula objekt, ktorý má v objektovej skladbe do polohy, kde potrebuje mesto, a síce, do
polohy trvalého miesta komunikácie, spolufinancovaním bude vytvorená cesta s požadovanými
parametrami a s jednoduchšími nákladmi pre mesto Čadca. 

 Mgr.  Marcel  Šulo,  poslanec  MZ, sa dotazoval,  akým spôsobom bude  zásobovaná
výstavba závodu, ktorá by sa mala podľa harmonogramu zahájiť zhruba o 3 – 4 mesiace a
akým spôsobom bude prebiehať komunikácia s obyvateľmi dotknutej lokality. 

Ing. Mila Gura, primátor mesta Čadca, informoval, že rokovania s investorom začali v
dobe,  kedy ešte výstavba D3 nebola reálna. Obávali  sa akejkoľvek aktivity  v priemyselnom
parku.  Keď  dostali  záruku  zahájenia  výstavby  D3,  ich  obavy  vymizli.  Informoval  o
pravidelných rokovaniach zamestnancov MsÚ Čadca s hlavným inžinierom stavby D3 vo veci
prehodnocovania harmonogramu prác, ktorý je okrem iného predsedom predstavenstva NDS,
a. s. a momentálne bezpochyby najvyšším orgánom stavby.  Poznamenal, že daná lokalita je
dopravne zaťažená už výstavbou diaľničného úseku D3 a aj z tohto dôvodu je lepšie zahájiť
výstavbu závodu ihneď. 

Ing. František Ščury, vedúci  oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby,
rozvoja mesta a služieb MsÚ Čadca, informoval, že každého investora,  ktorý mal záujem o
vstup do priemyselného parku, odradila prístupová komunikácia.

Mgr. Marcel Šulo,  poslanec MZ, sa dotazoval k bodu memoranda 8f),  a síce,  čo si
možno  predstaviť  pod  záväzkom  mesta  poskytovať  a  zabezpečovať  kultúrno-spoločenský  a
športový  život  všetkým  zamestnancom  spoločnosti  SEOYON  E-HWA  AUTOMOTIVE
SLOVAKIA,  s.  r.  o.  za  zvýhodnených  podmienok  a  v  akých  formách  bude  táto  aktivita
realizovaná.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  informoval,  že  mesto  má  záujem,  aby  sa
spoločnosť podieľala aj na kultúrno-spoločenskom živote mesta Čadca. Uviedol, že na základe
predloženého  memoranda  bude  vypracovaná  zmluva  o  spolupráci,  kde  bude  mesto  tento
záväzok špecifikovať ako benefit pre zamestnancov spoločnosti SEOYON, napríklad vo forme
voľných vstupov v určitom počte alebo vo forme zľavnených lístkov na kultúrno-spoločenské
podujatie usporadúvané mestom.

Mgr.  Marcel  Šulo,  poslanec  MZ,  sa  informoval,  či  a  akým  spôsobom  sa   podieľa
spoločnosť  v  mestách  Považská  Bystrica  a  Dubnica  nad  Váhom  na  športovo-kultúrnych
aktivitách, či sa sponzorsky prejavuje, a či má záujem obdobnú činnosť rozvíjať aj na území
mesta Čadca. 

 Ing.  Marián  Ušiak,  predstaviteľ  spoločnosti  SEOYON  E-HWA  AUTOMOTIVE
SLOVAKIA, s. r. o., uviedol, že pracuje pre firmu 12 rokov a z pozície zamestnanca informoval,
že  firma  každoročne  usporadúva  pre  svojich  zamestnancov  športové  dni,  „family  day“,
zamestnanci majú rôzne benefity, nap. na dopravu do zamestnania. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, že po rozhovore s primátorom
mesta Považská Bystrica vie, že firma sa podieľa na sponzoringu kultúrno-spoločenských akcií
v meste a má výborne nastavený sociálny program pre svojich zamestnancov.

Ing.  Marián  Ušiak,  predstaviteľ  spoločnosti  SEOYON  E-HWA  AUTOMOTIVE
SLOVAKIA, s. r. o., potvrdil vyjadrenie Ing. Milana Guru a doplnil, že firma s mestom úzko
spolupracuje.

 Mgr.  Marcel  Šulo,  poslanec  MZ,  sa  ďalej  dotazoval  na  bod  8h),  záväzok  mesta
nepredložiť MZ do 31. 12. 2017 VZN, ktoré by upravovalo výber poplatku za miestny rozvoj a
uviedol, že poslanci podľa § 25 Zákona o obecnom zriadení môžu takýto návrh podať a reálne
im to nie je možné odoprieť. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,  podotkol, že nikto nemôže obmedziť slobodnú
vôľu poslancov. Keďže je vstup investora do mesta Čadca podporovaný aj vládou SR, mesto
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Čadca urobilo úľavu nielen pre spoločnosť SEOYON, ale aj pre obyvateľov mesta, aby nebola
táto daň predložená z platov v roku 2017. Uviedol, že pre spoločnosť SEOYON a mesto Čadca
nebolo  jednoduché  nájsť  konsenzus  a  predložené  memorandum je  výsledkom  pravidelných
rokovaní v uplynulých 7 mesiacoch. Poznamenal, že v okolí sa nachádzajú aj iné lokality, ktoré
si mohol investor zvoliť pre výstavbu svojho závodu.   

Ing. František Ščury, vedúci  oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby,
rozvoja mesta a služieb MsÚ Čadca, doplnil, že po tom, čo nadobudol zákon platnosť a mestá a
obce mohli prijať VZN o výbere poplatku za miestny rozvoj, vedenie mesta už vtedy rozhodlo,
že nebude investorov zaťažovať ďalším poplatkom.

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol,  že dopravná situácia v meste je skutočne
zložitá a s najväčšou pravdepodobnosťou ju ani dostavba úseku D3 úplne nevyrieši. Kritickým
bodom  aj  naďalej  bude  tunel  Horelica  a  komunikácia  Krásno  nad  Kysucou  –  Radoľa.
Investora sa dotazoval, či počíta s tým, že momentálna dopravná situácia bude v najbližších
rokoch iba zložitejšia. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že investor si je vedomý dopravnej
situácie na Kysuciach, a keďže nemá krátkodobé ciele a rozmýšľa výhľadovo, čo je pre mesto
Čadca veľmi významné, bude trpezlivý. Informoval, že NDS, a. s. stanovila neprijateľný termín
výstavby diaľničného úseku Oščadnica – Žilina, neskôr ho možno umelo skrátia o 1-2 roky, z
tohto dôvodu začnú v septembri veľké rokovania s Ministerstvom dopravy SR aj s NDS, a. s.,
aby Kysučanom priblížili vážnosť svojho tvrdenia. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že NDS, a. s. je v súčasnosti v časovom sklze
5-6 mesiacov a prístupová cesta do priemyselného parku je skutočne v žalostnom stave, preto
treba dúfať, že NDS, a. s. dodrží stanovené termíny na dobudovanie príjazdovej komunikácie.
Vyjadril  pohoršenie  nad  skutočnosťou,  že  mesto  sa  ide  finančne  podieľať  na  budovaní
komunikácie, ktorá mohla byť v rámci stavby D3 vybudovaná za financie NDS, a. s. a štátu. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, znova upozornil,  že ide o prístupovú cestu
pozdĺž priemyselného parku, nie o komunikáciu, ktorá vedie cez obytnú zónu.

Ing. František Ščury, vedúci  oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby,
rozvoja  mesta  a služieb  MsÚ  Čadca,  informoval,  že  od  zahájenia  stavby  jedná  mesto  s
obyvateľmi  dotknutej  oblasti  na  dennej  báze  a  garantuje  im,  že  výstavba  provizórnych
mostných objektov bude trvať nanajvýš niekoľko mesiacov, následne bude doprava z obytnej
zóny odklonená.
Podotkol,  že  mesto  jedná  s  investorom  a  zhotoviteľmi  stavby  nepretržite  a  projekty  sú  v
časovom sklze maximálne 1 mesiac. 

JUDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  v  čase,  keď  chcel  do
priemyselného parku vstúpiť predošlý investor, boli pokladané rovnaké otázky, boli mnohokrát
zodpovedané a vyriešené a bol názoru, že poslanci MZ by si mali zhromažďovať informácie aj
iným spôsobom, nie ich klásť práve v čase, keď prebieha vážne stretnutie,  a tým vyvolávať
prostredie neistoty. 
Vyjadril  potešenie zo vstupu investora do priemyselného parku a verí,  že sa projekt podarí
zrealizovať.  Bol  názoru,  že  je  v  úplnom poriadku podať  investorovi,  ktorý do mesta niečo
prináša, pomocnú ruku a priznať mu určité benefity. 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, bol názoru, že zasadnutie MZ je pôda, kde je potrebné
sa o podobných otázkach baviť, o to zvlášť, keď memorandum schvaľujú poslanci MZ. 
Schvaľoval vstup strategického investora do mesta Čadca. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  ide  o  historický  okamih.
Poznamenal, že bude investorovi a stavbe nápomocný, k čomu vyzval aj ostatných prítomných. 
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Veril,  že závod bude na osoh všetkých tých,  ktorí  si v ňom nájdu prácu a uživia tak svoje
rodiny. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.
45/2017

K bodu 4)
Odpredaj pozemkov spoločnosti SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o.

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

JUDr.  Jozef  Pajer,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  je  veľmi  rád,  že  investor  vstupuje  do
mesta,  ale  nesúhlasí  s  cenou  pozemkov,  preto  predložil  svoj  pozmeňujúci  návrh,  ktorý
pozostával z dvoch bodov: 

– zrušenie uznesenia MZ Čadca č. 49/2011 zo dňa 24. 3. 2011 a
– zvýšenie kúpnej ceny pozemkov z 15 €/m²  na 30 €/m². 

Bol  názoru,  že  zvýšená cena je  pre mesto výhodná a poslanci  MZ by mali  majetok  mesta
chrániť a nakladať s ním tak, aby mesto malo z jeho predaja čo najväčší prospech.  
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 JUDr. Jozefa Pajera a bol názoru, že predložený návrh
neguje memorandum, sedemmesačné úsilie a všetky uplynulé rokovania.  Požiadal návrhovú
komisiu, aby návrh prečítala.

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, predložil pozmeňujúci návrh pána poslanca
JUDr. Jozefa Pajera, v ktorom podáva:
„K bodu 4 - Odpredaj pozemkov spoločnosti SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.
r. o.
1) návrh na zrušenie uznesenia MZ Čadca č. 49/2011 zo dňa 24. 3. 2011, ktoré stanovilo  
      výšku kúpnej ceny pozemkov v Priemyselnom parku Čadca – Podzávoz na 15 €/m² a
2) návrh  uznesenia  na  schválenie  kúpnej  ceny  pozemkov  v  Priemyselnom parku  Čadca  –

Podzávoz na 30 €/m². 
Odôvodnenie: Výška kúpnej ceny 15 €/m² bola stanovená uznesením MZ Čadca č. 49/2011 zo
dňa  24.  3.  2011,  čo  bola  i  v  tej  dobe  cena  podpriemerná.  Dnes  máme rok  2017  a  ceny
nehnuteľností narástli radovo až o 100 %, takže cena 30 €/m² je v dnešnej dobe cena hlboko
pod priemer cien, za ktoré sa podobné pozemky odpredávajú. Uvádzam, že cena podobných
pozemkov sa i v podstatne horších lokalitách pohybujú od 20 €/m² do 40 €/m² . V Krásne nad
Kysucou sa  v  priemyselnom parku predávajú  za  35  €/m²,  Bytča  40  €/m².  Cenová mapa v
okruhu 100 km.“
(Poslancami MZ neodsúhlasené, tento pozmeňujúci návrh nebol schválený.) 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.
46/2017
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K     bodu 5)
Doplnok č. 5 k     VZN mesta Čadca č. 81/2008 o     dani za užívanie verejného   priestranstva

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.
47/2017

K bodu 6)
Navýšenie sumy termínovaného úveru č. 562/2016/UZ

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

Mgr.  Marcel  Šulo,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  vzhľadom  k  tomu,  že  MZ  schválilo
odpredaj pozemkov novému investorovi, z čoho mesto získa dostatok finančných prostriedkov,
navrhol, aby MZ nenavyšovalo úverové zaťaženie mesta.

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, informoval, že Finančná komisia schválila a odporučila
MZ navýšenie sumy termínovaného úveru. Uviedol, že  po navýšení bude celkový dlh mesta
Čadca predstavovať 38, 1 %, povolená hranica je 60 %. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  informoval,  že  mesto  chce  v  roku  2017
zrealizovať viacero projektov, investovať do ciest a do parku MPS Čadca, z toho dôvodu je
potrebné mať voľné disponibilné zdroje, aby sa mesto úplne finančne nevyčerpalo. Požiadal
prítomných o podporu predkladaného bodu. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.
48/2017

K bodu 7)
Zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie MPS Čadca 
k     29. 06. 2017

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.
49/2017

K bodu 8)
Zverenie  majetku  mesta  Čadca  do  správy  rozpočtovej  organizácie  mesta  Čadca  –    ZŠ
Milošová, U     Prívary č. 477, Čadca k     01. 07. 2017

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.
50/2017
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K bodu 9)
Schválenie Cenníka vstupného Letného kúpaliska Čadca k     01. 07. 2017

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

Ing.  František  Prívara,  poslanec  MZ,  predložil  svoj  pozmeňujúci  návrh,  ktorý
pozostával z dvoch bodov: 
– dieťa - nie do výšky 120 cm, ale do veku 15 rokov a
– deti do 3 rokov – vstup zadarmo.
Pozmeňujúci  návrh  predložil  návrhovej  komisii.  (Poslancami  MZ  odsúhlasené,  tento
pozmeňujúci návrh bol schválený.)

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, vyjadril svoj súhlas s názorom Ing. Františka Prívaru
a s pozmeňujúcim návrhom. Vyjadril  však obavu, či  nebude príliš  komplikované zisťovanie
veku dieťaťa a navrhol ponechanie merania dieťaťa. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  požiadal  prítomných,  aby  podporili
pozmeňujúci  návrh  pána  poslanca  Ing.  Františka  Prívaru.  Vyjadril  súhlas  s  tvrdením,  že
určovanie veku dieťaťa nebude jednoduché,  ale pokiaľ si dieťa bude chcieť uplatniť  zľavu,
preukáže svoj vek, pokiaľ nie, zľava na vstupnom mu nebude priznaná. 
Uviedol, že výstavba a prevádzka kúpaliska je financovaná z daní Čadčanov, naďalej ho budú
splácať,  a  preto,  pokiaľ  sa  preukážu príslušným dokladom,  môžu si  uplatniť  na  vstupnom
zľavu. Doplnil, že pre mesto momentálne začína skúšobná prevádzka a v najbližších týždňoch
sa nebude brániť prospešným zmenám. 

František Kučák, poslanec MZ, sa dotazoval, či nebude v budúcnosti možné zlúčiť vstup
na kúpalisko so vstupom na plaváreň.   

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že  zamestnanci Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva sa riadia striktnými pravidlami a zatiaľ kúpalisku nepridelili povolenie
na zriadenie spoločného vstupu. Podotkol, že keby boli vstupy spojené do jedného, v prípade
náhlej zmeny počasia by určite nastala zložitá situácia.       

Ing. Peter Lariš, riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca, vyjadril súhlas s tvrdením
Ing.  Milana Guru a  doplnil,  že  by  bolo  skutočne  obtiažne  zabezpečiť  spoločný  vstup  aj  z
hľadiska prevádzky dvoch samostatných objektov.

Ing.  Rudolf  Cyprich,  poslanec  MZ,  sa  dotazoval,  čo  nastane  v  prípade,  kedy  príde
človek na kúpalisko, kúpi si celodenný lístok a o 2 hodiny neskôr začne pršať. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  s  touto  situáciou  musí  každý
návštevník kúpaliska počítať, pretože počasie sa ovplyvniť nedá. 

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, sa dotazoval, ako budú pracovníci kúpaliska riešiť
situáciu, kedy príde na kúpalisko 15-ročný chlapec a bude tvrdiť, že 15 rokov ešte nemal. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  pokiaľ  návštevník  predloží
občiansky preukaz, bude mať celý lístok, pokiaľ nie, bude platiť detský.

Ing. Peter Lariš, riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca, informoval, že zisťovanie
veku dieťaťa je obtiažne aj na plavárni, nakoľko deti do 15 rokov nemajú občianske preukazy.
Deti sú v dnešnej dobe často na svoj vek príliš vysoké a mnohokrát 13-ročný chlapec vyzerá na
18 rokov, preto bola v návrhu uvedená výška dieťaťa do 120 cm.

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, že argumentom rozumie, no spoločný vstup by
bol vyhovujúci najmä pre rodiny, a tiež z hľadiska rozlohy kúpaliska. 

Ing. František Ščury, vedúci  oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby,
rozvoja mesta a služieb MsÚ Čadca, uviedol, že dlhodobo zastáva názor, aby vedenie riešilo
problémy aj prevádzku za celý areál komplexne. Momentálne je ale potrebné pristúpiť na to, čo
bolo navrhnuté a skolaudované. Kúpalisko potrebuje súhlas na prevádzku každoročne,  táto
sezóna je pre kúpalisko prvá, tzv. „skúšobná“. 
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Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, uviedol, že plaváreň má jeden technický problém,
kvôli  ktorému by momentálne nebolo možné spustiť  spoločnú prevádzku,  a tým je  filtračné
zariadenie plavárne. Ľudia na kúpalisku sú natretí opaľovacími krémami a v prípade, že skočia
do bazéna na plavárni, utvoria sa na hladine obrovské mastné škvrny. Plaváreň by si musela
zaobstarať novú modernú technológiu, ktorá by umožňovala filtrovanie takto znečistenej vody. 

 Ing. Peter Lariš, riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca, doplnil, že v sprchách na
plavárni  dosahuje  teplota  vody max.  37  ℃ a pri  takejto  teplote  vody človek  zo  seba olej
nezmyje. Ďalej informoval, že Mestská plaváreň v Čadci má už 2 roky najlepšiu kvalitu vody z
12-tich hodnotených plavární v okolí, týmto by sa kvalita vody, samozrejme, neporovnateľne
zhoršila. 

Mária Badurová, poslankyňa MZ, uviedla, že na kúpalisku v meste Partizánske je vstup
pre deti do 6 rokov zadarmo a dotazovala sa, či by to nebolo možné aj na kúpalisku v Čadci.

Ing.  Milan Gura, primátor mesta Čadca, sa prikláňal  k návrhu pána poslanca Ing.
Františka  Prívaru,  a  síce,  aby  mali  vstup  zadarmo  deti  do  3  rokov.  Informoval,  že  bol
predložený  jeden  procedurálny  návrh  pána  poslanca  Ing.  Františka  Prívaru,  požiadal
návrhovú komisiu, aby návrh prečítala.

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, predložil pozmeňujúci návrh pána poslanca
Ing. Františka Prívaru, v ktorom navrhol:
„K bodu 9 - Schválenie Cenníka vstupného Letného kúpaliska Čadca k 01. 07. 2017
– nahradiť v bode „vstupné – dieťa“ špecifikáciu „výška max. 120 cm“ špecifikáciou „do
15 rokov veku dieťaťa“ a
– doplniť položku „dieťa do 3 rokov – vstup zadarmo“.“
(Poslancami MZ odsúhlasené, tento pozmeňujúci návrh bol schválený.)

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.
51/2017

K bodu 10)
Voľba prísediacich Okresného súdu Čadca na funkčné obdobie 2018 - 2021

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.
52/2017

K bodu 11)
Predloženie  žiadosti  o     nenávratný  finančný  príspevok  na  SO pre  integrovaný  regionálny
operačný projekt s     názvom: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Kýčerka v     meste Čadca

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.
53/2017
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K bodu 12)
Informatívna správa o     činnosti Organizácie cestovného ruchu Kysuce za rok 2016

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.
54/2017

K bodu 13)
Informatívna správa o     príprave Bartolomejského hodového jarmoku a     13. Ročníka festivalu
Drôtománia Čadca 2017

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.
55/2017

K bodu 14)
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.
56/2017

K bodu 15)
Správa o     výsledkoch kontrolnej činnosti   

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

Ing. Ján Drobil,  poslanec MZ, uviedol, uviedol, že v závere správy hlavný kontrolór
MsÚ Čadca konštatuje, že stav vymáhania pohľadávok je neuspokojivý a súčasný stav nahráva
neplatičom a môže preto dôjsť aj k premlčaniu týchto pohľadávok. Uviedol, že v správe sú
menované vybrané subjekty rokov 2007 - 2016 a mesto Čadca eviduje pri dani z nehnuteľnosti
pohľadávku po lehote splatnosti ku dňu 31. 12. 2016  vo výške viac ako 191 000 €. Keď mesto
zoberie do úvahy aj pohľadávky ostatných daní, mestu chýba veľký objem financií. Uviedol, že
vo VZN o výbere daní je uvedená možnosť rozdelenia platby poplatníkom na 2 splátky pri sume
vyššej ako 30 €, a keďže to niektorí občania zneužívajú, bude v budúcnosti navrhovať prijatie
opatrení, buď zmenou tohto bodu alebo jeho úplné zrušenie.  
Uviedol, že JUDr. Ján Klučka žiadal po vykonaní kontroly od 4 kontrolovaných subjektov, pri
ktorých mesto eviduje pohľadávku od roku 2014 alebo nižšie, predloženie návrhu opatrení. Ani
jeden subjekt mu návrh opatrení nepredložil. Požiadal Ing. Milana Guru, ako primátora mesta
Čadca, aby vo veci konal.  
Ďalej uviedol, že vymáhanie spomínaných pohľadávok končí v 99-tich percentách postúpením
pohľadávky exekúcii, čím mesto prichádza o ďalšie finančné prostriedky. Navrhol vymáhanie
pohľadávok od neplatičov pracovníkmi Oddelenia správy miestnych daní a poplatkov MsÚ
Čadca, pretože z jeho pohľadu ide o efektívnejší spôsob pre mesto Čadca. 
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JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór MsÚ Čadca, vyjadril svoj súhlas s návrhom Ing.
Jána Drobila vo veci delenia splátok, v budúcnosti by taktiež navrhoval zrušenie delenia platby
na  2  splátky  a  v  prípade,  že  daňový  poplatník  príde  na  MsÚ  Čadca  žiadať  o  splátkový
kalendár,  mesto  mu,  samozrejme,  vyhovie.  Rozhodnutie  doručené  poplatníkovi  by  bolo
právoplatne vykonateľné, a pokiaľ sa nerozhodne požiadať o splátkový kalendár, pracovníci
Oddelenia správy miestnych daní a poplatkov MsÚ Čadca by už mali možnosť začať proces
vymáhania pohľadávky, a následne, v prípade neúspešného vymáhania, odstúpiť pohľadávku
exekúcii.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta Čadca,  vyjadril  súhlas  s  názormi  diskutujúcich  a
uviedol,  že pracovníci  Oddelenia správy miestnych daní a poplatkov MsÚ Čadca na čele s
vedúcim  oddelenia,  Mgr.  Jaroslavom  Kuskom,  vykonali  od  vzniku  oddelenia  kus  kvalitnej
práce a pre oddelenie bude bezpochyby prospešné stretnutie, kde prítomní prerokujú vyslovené
pripomienky. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.
57/2017

K bodu 16)
Kúpa, predaj a     nájom nehnuteľností

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

Materiál č. 1: Ondrej Delinčák a manž., Horná ulica č. 2081/75, Čadca

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.
58/2017

Materiál č. 2: MUDr. Silvester Drexler, Hurbanova 208, Čadca

Ing.  Rudolf  Cyprich,  poslanec  MZ,  sa  dotazoval,  či  bolo  uvedené  uznesenie
prerokované s Právnym oddelením MsÚ Čadca.  

Ing. František Ščury, vedúci  oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby,
rozvoja mesta a služieb MsÚ Čadca,uviedol, že všetky uznesenia sú prerokované s Právnym
oddelením MsÚ Čadca.

Ing.  Rudolf  Cyprich,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  list  vlastníctva  CKN  3006  figuruje
doposiaľ  na  portáli  Katastrálneho  úradu  ako  nezaložený,  teda  C-čkový  list  vlastníctva
neexistuje. Uviedol, že vo výmerách parcely CKN a EKN je rozdiel a dotazoval sa, za ktorú
výmeru ide mesto pozemok predávať. 

Ing. František Ščury, vedúci  oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby,
rozvoja mesta a služieb MsÚ Čadca, informoval, že mesto ide predávať pozemok zaradený v E-
stave.  

Ing.  Rudolf  Cyprich,  poslanec  MZ,  sa  dotazoval,  či  ide  mesto  predávať  podiely.
Uviedol, že doposiaľ pri každom predaji pozemku bol zhotovený geometrický plán a pri tomto
pozemku chýba.  Poznamenal,  že  geometrický  plán by  ustanovil  výmeru,  za ktorú  by mesto
pozemok predalo. 

Ing. František Ščury, vedúci  oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby,
rozvoja mesta a služieb MsÚ Čadca, uviedol, že mesto mohlo urobiť geometrický plán v čase
pred odpredajom,  mohlo E-stav preklopiť  do C-stavu,  ale  mesto úkon prenecháva novému
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vlastníkovi, pretože v oboch prípadoch znáša náklady kupujúci, a teda, nech si to vysporiada a
zapíše do C-stavu nový vlastník. 

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, poznamenal, že v pozemok E-stave Katastrálny úrad
nezapíše.  Dotazoval  sa,  čo  by  nasledovalo  v  prípade,  keby  vlastník  kúpil  väčšiu  plochu
pozemku ako je v skutočnosti.

Ing. František Ščury, vedúci  oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby,
rozvoja mesta a služieb MsÚ Čadca, informoval, že mesto vykonalo prenajatie pozemku, ktorý
nemalo vo vlastníctve. Pri spätnom zisťovaní príčiny sa ukázalo, že  pri zapisovaní parciel,
ktoré  boli  v  minulosti  usporadúvané  darovacími  listinami,  kúpnymi  zmluvami  alebo
vyvlastnením, keď sa budovalo spojenie sídliska Martinkov potok a sídliska Kýčerka Okružnou
ulicou, vtedy sa pri zapisovaní týchto listín stalo, že boli zapísané nesprávne alebo vôbec, aj
keď  boli  usporiadané.  Takáto  reklamácia  bola  uskutočnená  v  dotknutej  lokalite  u  iného
vlastníka,  a  teda  mesto  analogicky  požiadalo  o  usporiadanie,  kedy  zistili,  že  pozemok bol
omylom zapísaný na Slovenský pozemkový fond, aj keď mesto je v E-stave výlučným vlastníkom
podielov. Uviedol, že po vypracovaní geometrického plánu a požiadaní o zápis predmetnej E-
parcely do C-stavu sa výmera nezmení. 

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, informoval, že kataster rozpráva o tom, že uvedená
výmera je nezáväzná a je možné, že v tomto momente predávame aj pozemok pod cestou na
sídlisko Kýčerka. 

Ing. František Ščury, vedúci  oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby,
rozvoja  mesta  a služieb  MsÚ  Čadca,  vyjadril  nesúhlas  s  tvrdením  Ing.  Rudolfa  Cypricha.

Ing.  Rudolf  Cyprich,  poslanec  MZ,  upozornil,  že  v dokumentácií  nie  je  doložená
identifikácia  medzi stavom  C  a E.  Tiež  informoval,  že  istý  pán  Marťašek  mal  záujem
o odkúpenie pozemku a Slovenský pozemkový fond v liste z apríla 2017 uvádza, citoval: „Vaša
žiadosť  o predaj  pozemku,  teda  parcelné  číslo  3006,  ktorá  v časti  zodpovedá  KN 3066 vo
vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF.“ Uviedol, že ku identifikácii nedošlo, a preto
trvá  na  tom,  aby  bol  doložený  geometrický  plán.  V opačnom  prípade  by  mohlo  dôjsť
k odpredaju časti pozemku pána Marťaška, prípadne k odpredaju časti mestskej komunikácie.
Informoval o podobných prípadoch, kedy do geometrického plánu zakreslil kataster pozemok
istého pána Mravca tak, že časť cesty na Francisciho ul. v podstate neexistuje. Z toho titulu
predložil svoj pozmeňovací návrh, kde navrhol stiahnuť z rokovania MZ Materiál č. 2 v bode
16 kvôli doplneniu chýbajúcim geometrickým plánom a nemožnosti zapísať uznesenie správou
katastra. (Poslancami MZ neodsúhlasené, tento pozmeňujúci návrh nebol schválený.)

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  informoval  prítomných  o  predloženom
pozmeňovacom návrhu pána poslanca Ing. Rudolfa Cypricha a požiadal návrhovú komisiu,
aby návrh prečítala.

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, predložil pozmeňujúci návrh pána poslanca
Ing. Rudolfa Cypricha, v ktorom navrhol: 
„K bodu č.  16  -  Kúpa,  predaj  a  prenájom nehnuteľností,  Materiál  č.  2  –  Stiahnuť  bod z
rokovania MZ (pre chýbajúci GP a nezapísateľnosť uznesenia správou katastra).“ 
(Poslancami MZ neodsúhlasené, tento pozmeňujúci návrh nebol schválený.)

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.
59/2017
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K bodu 17)
Rôzne 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyjadril vďaku tým poslancom, ktorým záleží
na  meste  Čadca,  ktorí  podporili  svojou  účasťou  a  hlasovaním  body  dnešného  rokovania.
Uviedol, že poslanci MZ sa pred pár minútami zúčastnili historického hlasovania pre mesto
Čadca a verí, že sa tieto vízie stanú skutočnosťou. 

Poznamenal, že v posledných 6-tich rokoch sa MZ zúčastňuje a je súčasťou významných
historických hlasovaní. Bol rád, že väčšina podporuje dobré veci. Svoj nesúhlas vyjadril so
spochybňovaním  týchto  prospešných  vecí  niektorými  poslancami  MZ,  ktorí  majú  potrebu
hľadať tzv. „kľučky a myšky“ a zneisťovať pred takýmto fórom a bol názoru, že takého konanie
je nedôstojné a je hanbou. V zápätí ale pripomenul, že predstavitelia spoločnosti SEOYON E-
HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o. jednajú na najvyššej úrovni, s premiérom SR, ten im
situáciu bez pochýb objasní.

Informoval  o  rokovaniach  mesta  s  obyvateľmi  dotknutej  oblasti  v  blízkosti
Priemyselného  parku  Čadca  –  Podzávoz,  ktorí  trpia  vážnosťou dopravnej  situácie  už  celé
desaťročia a vyjadrili sa, že v prípade, ak mesto vybaví zahájenie výstavby úseku diaľnice D3,
nasledujúce 4 roky ešte vydržia. Nepopieral, že sú nespokojní, ale sú momentálne posilnení
výstavbou diaľničného úseku D3.  

Ďalej informoval, že pred 2 týždňami otváral ďalšiu halu spoločnosti Gnotec Čadca, s.
r. o., kde vznikajú pre ľudí nové pracovné miesta a na jeseň tohto roku otvára ďalšiu novú
fabriku aj firma Gama, bude v nej lakovňa a nájde si v nej prácu 60 – 100 občanov. 
Uviedol, že mesto Čadca onedlho otvára brány Mestského kúpaliska Čadca, čo bola 30-ročná
žiadosť a priorita Čadčanov a o pár dní neskôr bude historicky otvorený horelický most, o
ktorého rekonštrukciu sa terajšia generácia, a ani tá ďalšia, nebude musieť starať.  A aj vďaka
týmto udalostiam a intenzite práce, si v posledných 3-4 mesiacoch nenašiel čas na kontrolu
priebehu a výsledkov 1. kosby, ako tomu bolo minulý rok, za čo sa obyvateľom sídliska Kýčerka
ospravedlňuje.  
Informoval prítomných, že len pred pár minútami bol mestu schválený europrojekt „Megoňky –
Šance“ na opravu komunikácií v tejto lokalite a v súvislosti s tým vyjadril vďaku VÚC Žilina a
pánovi poslancovi PhDr. Pavlovi Holeštiakovi, PhD.
Na  záver  poprial  prítomným peknú  dovolenku  a  prázdniny,  ešte  raz  poďakoval  tým,  ktorí
zahlasovali za predkladané body programu a vyslovil prianie vzájomnej podpory, možno aj vo
veciach ľudských.

JUDr. Peter Strapáč, PhD., uviedol, že je veľmi rád, že sa podarilo priviesť do mesta
investora, v čase, kedy musia obyvatelia Čadce za prácou cestovať na Ostravsko, do Trinca,
Kysuckého Nového Mesta alebo Žiliny. Keď mesto spolu s investorom vytvorí nové pracovné
príležitosti  doma,  ľudia  žijúci  v  meste  budú  spokojnejší.  Podotkol,  že  mesto  dnes  možno
nezarobilo  na  predávaných  pozemkoch  toľko,  koľko  bol  záujem,  ale  finančné  prostriedky
výhľadovo  získa  možno  na  daniach  z  nehnuteľnosti,  do  mesta  sa  budú  sťahovať  noví
obyvatelia,  mesto bude mať vyššie  podielové  dane,  obchody vyššiu kúpyschopnosť.  Z tohto
dôvodu  sa  netreba  pozerať  na  hodnotu  predávaných  pozemkov  krátkozrako,  ale  širšie,  na
pridanú hodnotu,  ktorá v  meste môže vzniknúť a verí,  že vznikne.  Podotkol,  že podľa jeho
názoru  nie  je  vhodné  pýtať  sa  na  formy  sponzoringu  investora,  pretože  najväčším
sponzoringom pre mesto Čadca je predovšetkým to, že investor vytvorí 500 nových pracovných
pozícií pre 500 obyvateľov, čo predstavuje 500 rodín. Na záver vyjadril vedeniu mesta svoje
veľké uznanie a pochvalu.
Predniesol  požiadavku  obyvateľov  mestskej  časti  Čadca  -  U  Siheľníka,  ktorí  žiadajú  o
horizontálne  a  vertikálne  osadenie  značenia  „Prechod  pre  chodcov“,  nakoľko  autobusová
zástavka  je  na  druhej  strane  cesty  s  vymedzenou  maximálnou  rýchlosťou  70  km/hod.  a

14



prechádzanie cez cestu je pre deti aj dospelých nebezpečné. Občania podali na MsÚ Čadca aj
petíciu. Vyjadril prosbu pracovníkom MsÚ Čadca o vyriešenie zložitej situácie obyvateľov. 

Mgr.  Marcel Šulo,  poslanec MZ, k veci  sponzoringu investora uviedol,  že pokiaľ  je
takýto bod súčasťou schvaľovaného memoranda, za ktoré poslanci MZ hlasujú, ide o legitímnu
otázku. A pokiaľ sa mesto recipročne zaväzuje k vzájomnej podpore, bol názoru, že jeho otázka
bola absolútne na mieste. 
Uviedol, že za prípravu a doručenie materiálov pre poslancov na zasadnutie MZ je zodpovedný
Mestský úrad Čadca. V prípade, že materiály budú vypracované v takej podobe, aby ďalšie
otázky neboli potrebné, bude len rád. Podotkol, že minimálne pred dva a pol rokom poslanci
MZ žiadali a podpísali, že chcú mať materiály doručené aj v elektronickej podobe, žiaľ, zatiaľ
sa tak nestalo. 

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, uviedol, že na dnešnom zasadnutí sa zúčastnilo
predstavenstvo kórejskej spoločnosti  SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o. a
vyjadril svoje pohoršenie nad navodenou atmosférou a zbytočne kladenými otázkami, nakoľko
Kórejci sú skutočne citliví na každý detail a prehodnocujú každý jeden negatívny podnet. K
veci ďalej uviedol, že materiály sú poslancom doručené niekoľko dní pred zasadaním MZ a v
prípade, že je poslancovi niektorý bod nejasný, môže informácie získať od vedúceho oddelenia
MsÚ Čadca alebo od pána primátora, ktorý je povinný poslanca prijať.    
Uviedol, že vstup investora je pre mesto veľmi významný, zvýši sa príjem financií z podielových
daní, z daní z nehnuteľnosti, určite aj sponzorské bude skutočne štedré. Bol názoru, že cena
predávaných pozemkov je absolútne v poriadku a mesto príchodom investora len získa. 
Vyzval  prítomných  poslancov,  aby sa  na zasadnutiach  vyjadrovali  konštruktívnejšie,  a  tým
ostatných, ktorí potrebnými informáciami disponujú, nezdržiavali.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, požiadal o osadenie 2 kusov osvetlenia na parkovisko
na Chalupkovej ulici.
Predniesol  požiadavku  občanov  na  opätovné  osadenie  spomaľovačov  na  komunikáciu  v
mestskej časti Čadca - U Siheľníka. 
Dotazoval sa, či všetky detské ihriská prešli po zime rekonštrukciou, pretože mnoho z nich je
poškodených, dokonca pre deti nebezpečných, konkrétne ide o hojdačky na Gočárovej ulici a
ulici SNP. Bol by rád, keby mesto ihriská opravilo alebo, v opačnom prípade, označilo značkou
„nepoužívať“. 
Ďalej  sa  dotazoval  na  kapacitu  kúpaliska  a  bazéna  a  čo  sa  bude  diať  v  prípade,  keď  sa
pomyselná kapacita naplní.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, že kapacita bazéna je 249 ľudí a
celková kapacita kúpaliska je cca. 1 500 – 2 000 ľudí. 
Ďalej informoval prítomných, že všetky detské ihriská v správe MPS Čadca prešli hygienickou
kontrolou a tie, ktoré sú poškodené, budú zrekonštruované. 

Mgr.  Marcel  Šulo,  poslanec  MZ,  ďalej  uviedol,  že  minulý  týždeň  bol  na  portáli
zverejnený Dodatok č. 5 ku zmluve o výstavbe kúpaliska, ktorým sa v závere navýšila suma o
300 000 €. Pripomenul debatu o výstavbe kúpaliska z roku 2011, kedy bola zverejnená suma vo
výške 1 200 000 €. Spomínaný dodatok nadobudol účinnosť 24. 6. 2017 a hovorí o veciach,
ktoré už boli zabudované. V zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadal o
doručenie,  ako  poslancovi  a  osobe,  základnej  zmluvy  a  všetkých  dodatkov  uzatvorených  v
súvislosti s touto zmluvou, teda dodatky č. 1 – 5. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že vysúťažená cena kúpaliska bola vo
výške 1 730 000 € s DPH, teda mesto navýšilo cenu na základe uskutočnených zmien o zhruba
160 000 €. V posledných dňoch pred otvorením kúpaliska bol pokladaný trávnik a zmenený
systém. Pozval  Mgr.  Marcela Šula na stretnutie  na MsÚ Čadca v prítomnosti  pracovníkov
príslušného oddelenia,  kde mu umožnia prístup k požadovaným zmluvám a jej  dodatkom a
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zodpovedia mu všetky otázky. Uistil prítomných, že v súvislosti s kúpaliskom nikde nefigurovala
cena 1 200 000 €. Celková cena kúpaliska je teda cca. 1 926 000 € s DPH.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že pôvodná cena zverejnená v dodatku bola
vo výške 1 297 430, 70 €. Znova požiadal o doručenie dokumentácie v zákonnej lehote. 

František  Kučák,  poslanec  MZ,  predniesol  požiadavku  obyvateľov  na  odstránenie
nebezpečného stavu na chodníkoch sídliska Žarec v okolí škôlky, kde sú mreže určené na odtok
vody poohýbané alebo nesprávne upevnené, ale aj kontrolu a odstránenie nebezpečného stavu
na ostatných chodníkoch sídliska.   

Ing.  Rudolf  Cyprich,  poslanec  MZ,  požiadal  pána  poslanca  Františka  Kučáka  o
odpoveď na otázku, približne v akej výške bude priemerná mzda väčšinových zamestnancov
spoločnosti  SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o. 

František  Kučák,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  sa  dotazoval  predstaviteľov  spoločnosti
SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o. na výšku miezd.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  informoval,  že  investor  žiada,  aby  mesto
nezverejňovalo  ďalšie  informácie  minimálne  2  týždne po zasadaní  MZ,  čo  je  aj  záväzkom
mesta. 

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, vzhľadom na to, že zasadnutie MZ je verejné a
ide  o  predbežnú  informáciu  o  mzdách  zamestnancov,  ktorá  sa  netýkala  memoranda  ani
hlasovania, a teda je názoru, že ju možno zverejniť. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  informácie  určené  zákonom,
samozrejme, zverejnené budú, ale nerád by prezentoval ostatné podrobnosti, o čo požiadal aj
ostatných prítomných. 

František Kučák, poslanec MZ, informoval,  že v  súkromí dostal  odpoveď na otázku
mzdy a uviedol, že náborová hrubá mzda väčšinových zamestnancov by sa mala pohybovať
okolo 700 €/mesiac. 

Ing.  Ján  Drobil,  poslanec  MZ,  informoval,  že  v  minulom  roku  bol  oslovený
predstaviteľmi obyvateľov mestskej časti  Martinkov potok s prosbou rekonštrukcie detského
ihriska. Uviedol, že zabezpečil stretnutie občanov s pánom primátorom  Ing. Milanom Gurom,
a následne bola v rozpočte vyčlenená suma vo výške 5 000 € na realizáciu. Obyvatelia sa s
MPS Čadca dohodli na termínoch rekonštrukcie. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí
MZ. 
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K bodu 18)
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. František  Š č u r y             Ing. Milan   G u r a 
            vedúci oddelenia dopravy, ÚP,                                primátor mesta Čadca
           stavebného poriadku, výstavby,                            
         rozvoja mesta a služieb MsÚ Čadca

              Mgr. Martin  K l i m e k                        MUDr. Anna  K o r d u l i a k o v á    
                     I. overovateľ    II. overovateľ

Zapísala: Veronika Mariňáková 
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	5. 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 23 poslancov, takže MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať.


