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Prečo byty na Žarci 
predáva realitka

Výstava M. Paštéku je predĺžená do 17. septembra

Čriepky z Bartolomejského kultúrneho týždňa

Život na dedine kedysi a dnes
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Na túto otázku odpovedá primá-
tor Ing. Milan Gura: „O mestských 
nájomných bytoch na Žarci sa toho 
povedalo a napísalo mnoho. Mojou 
takmer päťročnou snahou bolo 
vybudovať na sídlisku Žarec nové 
nájomné byty. Prečo? 

V prvom rade išlo o bývanie, ale sú tu 
aj ďalšie dôvody, ktoré sme sledovali. 
Na Žarci máme veľkú základnú školu 
a taktiež materskú školu. Stav je taký, 
že detí nám z roka na rok ubúda. Aby 
sme školstvo „udržali“, musíme hľadať 
spôsob, ako zvýšime počet žiakov 
v našich školách.  Výstavba bytov je 
azda najúčinnejší spôsob, ako tento 
stav zlepšovať. 

Prečo byty pre mesto staval 
súkromný investor?

Mesto vyhlásilo verejnú obchodnú 
súťaž na zhotoviteľa bytových domov 
na sídlisku Žarec. Ide o bežný trend. 
Starosta či primátor   uzavrie so súk-
romným investorom zmluvu o budúcej 
zmluve na kúpu bytového domu. Firma 
nakreslí projekt, vybaví všetky povole-
nia a postaví dom. Radnica sa medzi-
tým snaží získať financie na odkúpenie 
cez Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) 
a dotáciu od ministerstva dopravy a 
hotovú stavbu odkúpi. Ak by sa nám to 
nepodarilo, nekupujeme, jednoduché. 
Takúto cestu si volí čoraz viac miest aj 
obcí v snahe zastaviť pokles počtu oby-

vateľov a udržať si najmä mladé rodiny 
ponukou dostupného bývania. Byty na 
sídlisku Žarec staval pre mesto na zák-
lade budúcej kúpnej zmluvy súkromný 
investor za svoje peniaze. Ten vyšiel 
zo spomínanej obchodnej verejnej 
súťaže. Mesto Čadca bolo pripravené 
byty kúpiť,  pričom ich malo splatiť zo 
získaného príspevku zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania a z nenávratnej dotá-
cie z Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky. Už pri podpise 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bolo 
staviteľovi CADevelop, s. r. o. jasné, že 
Mesto Čadca bolo viazané prísnymi 
zákonnými predpismi, pravidlami 
a postupmi na získanie financií. Pri 
nedodržaní čo i len jednej podmienky 
by mohlo automaticky o dotáciu a 
úver prísť.

Čas plynul a na Žarci vyrástli tri nové 
bytové domy, ktoré ponúkajú bývanie 
pre 138 rodín. Od začiatku realizácie 
stavby boli zo strany staviteľa kroky 
nekorektné a svojvoľné menené pri re-
alizácií stavby. Vedenie mesta apelovalo 
na staviteľa, aby každú zmenu projektu 
a stavby spoločne odkomunikovali a 
následne odsúhlasilo so ŠFRB a minis-
terstvom, čo sa pri realizácii nestalo. 
Samozrejme sme mali snahu dohod-
núť sa so staviteľom. Navrhovali sme 
dodatky, resp. zmeny na zapracovanie. 
Zo strany stavebníka bolo nedodrža-
ných viacero zmluvných bodov. Zmlu-
va je verejne dostupná a zverejnená na 

stránke mesta, napr. chýbajúce detské 
ihrisko či čiastočné sadové úpravy, 
nedodané povinné písomnosti, ktoré 
mesto potrebovalo na predloženie 
hore uvedeným inštitúciám. Počas 
mesiaca jún šli veci ako-tak do finále a 
blížili sme sa k podpisu ostrej zmluvy, 
ktorú bolo vedenie mesta ochotné 
podpísať, ak staviteľ sporné veci v 
priebehu troch mesiacov dobuduje a 
dodá chýbajúce dokumenty. Ten však 
reagoval odmietavo a nesnažil sa veci 
riešiť vo vzájomnej spokojnosti. Na-
koniec sám od seba zaslal poštou 
odstúpenie od zmluvy.  

Vedenie mesta bolo po celý čas 
realizácie stavby staviteľovi dob-
rým partnerom, veď jeho cieľom 
bolo získať byty pre občanov mesta. 
Intenzívne zamestnanci viacerých 
oddelení pracovali na podkladoch a 
písomnostiach pre svojich zmluvných 
partnerov, ako aj na tvorbe novej VZN 
o bývaní či pri aktualizácií žiadosti o 
nájomné bývanie.

Mesto Čadca ako budúci vlastník 
muselo striktne dodržiavať zákonné 
podmienky zmluvy o poskytnutí 
dotácie ako aj úveru zo ŠFRB. Pri 
nedodržaní zmluvných podmienok či 
zmenách projektu, na základe ktorého 
mesto dotáciu získalo, mohlo vedenie 
mesta finančne zadĺžiť občanov mesta 
na niekoľko rokov, či dokonca mesto 
dostať do nútenej správy.“

 (r)

Galéria Čadca so sídlom v Mestskom 
dome pozýva na výstavu z tvorby ma-
liara MILANA PAŠTÉKU zo zbierok 
Kysuckej galérie v Oščadnici. 

Výstava je predĺžená do 17. septembra 
2021. Je prístupná počas pracovných dní 
od 8.00 do 16.00 hod., vstup je voľný. 
Ďalšia výstava, ktorú pripravujeme, 

ponúkne najnovšiu tvorbu významného 
slovenského maliara a ilustrátora, kysuc-
kého rodáka Ondreja Zimku.

 (at)

V rámci cyklu Bartolomejského kul-
túrneho týždňa od 23. do 29. augusta 
2021 sa v areáli pri Palárikovom dome 
a  v  Dome kultúry v  Čadci konali 
komorné koncerty, vystúpenia folklo-
ristov, divadelné i tanečné vystúpenia, 

ako aj program pre deti a mládež. Po-
čas troch dní sme na Palárikovej ulici 
mohli obdivovať aj torbu ľudových 
a umeleckých remeselníkov.

Viac informácií a fotografií nájdete 
na www.mestocadca.sk.

V priebehu augusta 2021 sa usku-
točnili dve aktivity v rámci projektu 
Život na dedine kedysi a dnes, na kto-
rom participuje Dom kultúry v Čadci 
a česká obec Petrovice pri Karvinej. 

Dôchodcovia z Petrovíc  pricestovali  
10. 8.  do Múzea kysuckej dediny vo  
Vychylovke, kde si popri zaujímavom 
výklade lektorky vychutnali aj jazdu 
úvraťovou železnicou a  zaspomínali 
na časy dávno minulé. Následne sa 
zastavili aj v Starej Bystrice, kde ob-
divovali Slovenský orloj. Návštevou 
Kysúc boli očarení a niektorí  účastníci 
skonštatovali, že vďaka tomuto projek-
tu navštívili Slovensko po viacerých 
rokoch. 

Druhou projektovou aktivitou bola 
návšteva deti z  DFS Kelčovan na   

slovanskom hradisku v Archeoparku 
v  Chotebuze. Jedná sa o archeologic-
kú lokalitu, jednu z najvýznamnejších  
pravekých a   stredovekých pamiatok 
v Čechách. Tu sa deti dozvedeli ako 
žili naši predkovia, ako bývali, ako sa 
stravovali, zabávali, dokonca si vyskú-
šali aj lukostreľbu.  Výlet pokračoval 
prehliadkou Karvinej Nezabudnuteľný 
bol kostol sv. Petra z  Alcantaria pri 
Karvinej, ktorý je vďaka zosuvu pôdy 
nad baňami, šikmejší ako veža v  ta-
lianskej Pise. Deti si odniesli pekné 
zážitky a do Petrovíc zavítali aj  počas  
Obecných slávností. Spoločné česko-
slovenské  stretnutia sa niesli v zmysle 
projektových aktivít zameraných na 
život našich predkov. 18. Septembra  
nás čaká návšteva  v Petroviciach na  
Jablkobraní.  (VS)

Kelčovanci prilákali početné publikum a zožali veľký aplauz.
Tomáš Ondriaš a Viktória Ballánová počas programu venovanom slávnym ope-
retným melódiám.

V sobotu bavil malých i veľkých kúzelný 
Džoko - výnimočná bábka v rukách 
Michala Cvoligu.


