
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania a investičných činností pri MZ v Čadci 
dňa 12.1.2023 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Úvod 
3. Doplnenie programu 
4. Prerokovanie bodu „Žiadosť o opätovné posúdenie a prerokovanie našej petície“ 
5. Prerokovanie bodu „Rozpočet mesta Čadca na rok 2023“ 
6. Prerokovanie podkladov pre bod „Kúpa – predaj“ nehnuteľností 
7. Rôzne  
8. Záver 

Predseda komisie privítal prítomných, osobitne zástupkyňu primátora RNDr. Annu Belousovovú a zástupcu 
primátora PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD., RSc. a otvoril zasadnutie komisie. Zástupcovia primátora svojou účasťou 
na úvodnom zasadnutí komisie podporili jej vážnosť a potrebnosť v práci orgánov mesta, vyzvali členov, aby 
všetky rozhodovania a posudzovania vykonávali tak, ako by pristupovali k vlastným rozhodnutiam a aby okrem 
poradnej úlohy využívali aj úlohy iniciatívnu a kontrolnú.  

V bode 2) „Úvod“  

boli prítomní informovaní, že Plán zasadnutí komisie bude naviazaný na Plán zasadnutí Mestskej rady 
a Mestského zastupiteľstva a bude predchádzať týmto zasadnutiam. Okrem toho môžu byť podľa potreby a aj 
z iniciatívy členov komisie zaradené do Plánu aj ďalšie zasadnutia. Vo voľbe zástupcu predsedu komisie bol 
zvolený JUDr. Daniel Jurčaga, MPH, MBA,LL.M.  

V bode 3) „Doplnenie programu“  

Program avizovaný v pozvánke na zasadnutie bol na základe požiadavky JUDr. Jána Kľučku, hlavného kontrolóra 
mesta doplnený o bod: 
• „Žiadosť o opätovné posúdenie a prerokovanie našej petície“ doručenej od občanov miestnej časti Sihelníka. 

V bode 4) „Žiadosť o opätovné posúdenie a prerokovanie našej petície“  

Hlavný kontrolór mesta informoval, že s odpoveďou k predloženej petícii vo veci navrhovanej činnosti „Inovácia 
vedenia V 404 Varín – št. hranica SR/ČR“ zo dňa 16.6.2022 nie sú obyvatelia v miestnej časti U Sihelníka 
spokojní a žiadajú jej opätovné posúdenie a prerokovanie v mestskom zastupiteľstve. Uvádzajú, že ako občania 
petíciu spísali k Správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie, nesúhlasili s VARIANTOM 1 a požadovali, aby 
bol použitý VARIANT 0 (resp. variant v pôvodnej trase).  

Prítomným bolo vysvetlené, že v čase toho istého procesu posudzovania Mestské zastupiteľstvo v Čadci prijalo 
uznesenie, v ktorom  zaväzuje mesto Čadca k tomu, aby presadilo trasovanie vysokého napätia v rámci inovácie 
vedenia V 404 Varín – št. hranica SR/ČR v zmysle VARIANTU 0, prípadne VARIANTU 1. Po podrobnom 
posúdení nových námietok Mesto dospelo k záveru, že obyvatelia U Sihelníka považujú nesprávne VARIANT 0  
za pôvodnú trasu, pričom v Správe o hodnotení (EIA) tento variant uvažuje s jeho nerealizovaním resp. s dožitím 
v tejto trase. Zároveň VARIANT 1 je realizovanie zámeru v pôvodnom koridore. Záverečné stanovisko MŽP SR 
odporučilo práve VARIANT 1 v pôvodnom koridore a v pôvodnej trase, príp. s možnosťou modifikovania trasy 
v zastavaných územiach niektorých obcí a miest (vrátane Čadce) v tomto pôvodnom koridore. VARIANT 2 je 
plánovaný koridor v zmysle platného Územného plánu mesta Čadca. 

Sekretár komisie uviedol, že predmetné záverečné stanovisko MŽP SR zároveň zaviazalo navrhovateľa zámeru 
zabezpečiť zapracovanie zmien trasovania do územných plánov dotknutých obcí a miest (vrátane mesta Čadca). 
V tomto čase sa spracúva Územný plán regiónu Žilinského kraja, ktorý je pre naše mesto vyššou 
územnoplánovacou dokumentáciou a ktorú musíme povinne „premietnuť“ aj do nášho územného plánu. Až 
v prípade, že navrhovateľ zámeru požiada o zapracovanie zmeny trasovania na území nášho mesta do 
územného plánu sa budú odborné útvary mestského úradu aj orgány mesta opätovne s predmetnou vecou 
zaoberať. Zatiaľ nie je potrebné na úrovni mestského zastupiteľstva prijímať nové uznesenie.    

V bode 5) „Rozpočet mesta Čadca na rok 2023“ 

Zástupca primátora uviedol, že Mesto Čadca ide od začiatku roka v provizóriu a vysvetlil rámec pripravovaného 
rozpočtu, ktorý sa tvorí za zložitých podmienok v samotnom meste, ale aj všeobecne v spoločnosti. Z tohto 
dôvodu budú v rozpočte len záväzky z predchádzajúceho obdobia a veľká časť rozvojových zámerov pokiaľ 
nebude možné ich prefinancovanie z mimorozpočtových zdrojov bude musieť byť utlmená alebo plánovaná 
v ďalších rokoch. Sekretár komisie informoval, že investičné rozvojové zámery pripravované v predchádzajúcich 
rokoch v rámci vlastného rozpočtu boli za investičný úsek oddelenia výstavby odovzdané v návrhu Prílohy 2 
rozpočtu len z dôvodu prehľadnosti. Aj keď z pohľadu potrieb mesta sú dôležité, ale z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov neboli v minulosti realizované. Komisia zobrala predložené informácie na vedomie 
s odporúčaním, aby členom komisie bol mailom doručený návrh predmetnej Prílohy 2 rozpočtu. 

V bode 6) „Kúpa – predaj“  
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bolo prerokovaných 8 materiálov, z ktorých 1 sa týkal odpredaja pozemkov vo vlastníctve Mesta Čadca, 4 
zriadenia vecných bremien, 3 nájmu pozemkov. V jednotlivých prípadoch komisia odporučila žiadosti vybaviť 
nasledovným spôsobom: 

V prípade odpredaja nehnuteľností (pozemkov) 

na základe žiadosti spoločnosti MMC INVEST, s.r.o., Žilina o odkúpenie časti pozemkov KN-E parc.č. 10020 
o výmere 168 m2 v lokalite pod Cintorínom a parc.č. 10068 o výmere 102 m2 v lokalite U Haľamy v k.ú. 
Horelica pre spoločnosť SEVAK, a.s., Žilina pre výstavbu čerpacích staníc pripravovanej stavby „Čadca, 
Horelica–kanalizácia a vodovod - odpredaj vykonať v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí za 
cenu stanovenú znaleckým posudkom,  

V prípade zriadenia vecných bremien na pozemkoch  
• na základe žiadosti ENDATA, s.r.o., Námestovo na pozemku KN-E 10056 v k.ú. Horelica, parcela cesty pri 

areáli základnej školy dotknutého stavbou „13730 Čadca — Tunel Horelica — rekonštrukcia VN 6. 115 a TS 
115/Ts/cadca_zs.horelica SW kód: 13730“ v prospech vlastníka a správcu verejných elektrických rozvodov 
SSD, a.s., Žilina – komisia odporúča uzavrieť zmluvu o zriadenie vecných bremien s jednorazovou odplatou 
stanovenou znaleckým posudkom,  

• na základe žiadosti SSD, a.s., Žilina na časť pozemku KN-E 103029/1 v k.ú. Čadca, parcela cesty v miestnej 
časti U Kotyry dotknutého stavbou „13774 Čadca — Čadečka — rekonštrukcia VNP, TS 233_školka IBV a 
NN“ v prospech vlastníka a správcu verejných elektrických rozvodov SSD, a.s., Žilina – komisia odporúča 
uzavrieť zmluvu o zriadenie vecného bremena bezodplatne z dôvodov pripoloženia káblov verejného 
osvetlenia pre Mesto Čadca,  

• na základe žiadosti SSD, a.s., Žilina na pozemku KN-C parc.č. 393/1 v k.ú. Čadca, nachádzajúcej sa na 
Štúrovej ulici pri stožiarovej trafostanici dotknutého stavbou „12715 Čadca — Nábrežná — rozšírenie 
NNK“ v prospech vlastníka a správcu verejných elektrických rozvodov SSD, a.s., Žilina – komisia odporúča 
uzavrieť zmluvu o zriadenie vecného bremena s jednorazovou odplatou 5000,- € (odplata stanovená 
doloženým znaleckým posudkom 214,36 €),  

• na základe žiadosti NDS, a.s., Bratislava na časti pozemkoch KN-C 9309/10 (parcela cesty III. triedy) 
a 9340/1 (parcela záhrady rodinného domu č.s. 1411) v k.ú. Čadca, v lokalite Podzávoz, U Krasňana 
dotknutých stavbou „D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec (SO 611-15 Prípojka nn pre VO“ v prospech správcu 
verejného osvetlenia Mesta Čadca – komisia odporúča vydať súhlas k zriadeniu vecných bremien. 

V prípade nájmu pozemkov  
• časť pozemku KN-C parc.č. 3291/1 v k.ú. Čadca o výmere 6 m2 pre osadenie kontajnera pre obaly PET fliaš  

pri objekte potravín 14-002 na Chalúpkovej ulici (bývalá výmenníková stanica) žiadateľovi COOP Jednota 
Čadca – nájom vykonať v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí za nájomné stanovené 
znaleckým posudkom s podmienkou, že žiadateľ umiestnenie a vizualizáciu kontajneru preukáže ešte pred 
uzatvorením nájomnej zmluvy.  

• pozemkov KN-C parc.č. 2/1 a 2/2 v k.ú. Horelica o výmere 781 a 18 m2, ktoré sú parcelami dvora a záhrady 
bytového domu č.s. 422 pri areáli ZŠ Horelica (bývalá školská 6-bytovka) žiadateľom vlastníkom 6 bytov – 
nájom na dobu neurčitú s výpovednou lehotou vykonať v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí 
za nájomné stanovené znaleckým posudkom s podmienkou, že žiadatelia uhradia nájom aj 2 roky spätne.  

• časť pozemku KN-C parc.č. 3343/36 v k.ú. Čadca na vybudovanie chodníka za účelom bezbariérového 
prístupu ku vchodom bytového domu č.s. 132 na ulici SNP žiadateľom vlastníkom bytov tohto bytového 
domu – komisia odporúča vydať súhlas k vybudovaniu chodníka ako drobnej stavby obdobne ako je to aj 
v prípade prípojok na inžinierske siete u jednotlivých bytových domov.  

• V závere bolo dohodnuté, že pozvánka na ďalšie zasadnutie komisie bude v termíne na základe pokynu 
predsedu komisie a bude doručená e-mailovou poštou. 

V bode 7) „Rôzne“  

bolo sekretárom komisie zodpovedané na otázky členom komisie 
• Mgr. Holeščákovej vo veci „riešenia reklamného smogu“ cez záväzné regulatívy ÚPN CMZ Čadca ZaD č. 

18/2020 s tým, že jej aj ostatným členom bude doručený návrh predmetných regulatív, 
• Vladimírovi Varmusovi vo veci poškodeného sokla na MŠ na ulici SNP s tým, že podnet bude doručený 

majetkovému správcovi tejto budovy a na vedomie daný investičnému úseku MsÚ, 
• Ing. Hlaváčovi vo veci neusporiadaných pozemkoch pod garážami bolo vysvetlené, že inventarizácia 

zastavaných pozemkov vo vlastníctve Mesta bola urobená, ale v niektorých prípadoch je problém vykonať 
majetkoprávne usporiadanie. Bolo dohodnuté, že oddelenie ekonomické, majetkoprávny úsek pripraví 
aktualizáciu predmetnej inventúry a do komisie predloží všetky doteraz nevybavené veci. 

Zapísal: Ing. František Ščury 


