
Z á p i s n i c a

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 1. marca 2018 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca

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

Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ Čadca, asistentka prednostu MsÚ Čadca, hlavný
kontrolór mesta Čadca, vedúci oddelení MsÚ Čadca, zástupca MsP Čadca,  riaditelia
riadených príspevkových organizácií mesta Čadca, zástupcovia médií, kronikárka mesta,
občania mesta. 

Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

V diskusii a interpelácii vystúpili títo poslanci, poslankyne a ostatní prítomní:

Ing. Milan Gura - primátor mesta Čadca

Mgr. Marcel Šulo - poslanec MZ

Vladimír Malík - poslanec MZ

Ing. Ján Drobil - poslanec MZ

Ing. Rudolf Cyprich - poslanec MZ

JUDr. Peter Strapáč, PhD. - poslanec MZ

JUDr. Bc. Martina Huliaková - vedúca právneho oddelenia 

Ing. Jaroslav Hacek - prednosta MsÚ Čadca 

Ing. František Ščury - vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a 

  dopravy MsÚ Čadca 
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P r o g r a m :

(1)    Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba     
         návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa    
         zápisnice
(2)    Informatívna správa o činnosti DHZ mesta Čadca za rok 2017
(3)    Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2017
(4)    Informatívna správa o vykonanej IV. zmene rozpočtu mesta Čadca na rok 2017
(5)    Informatívna správa o vykonanej I. zmene rozpočtu mesta Čadca na rok 2018
(6)    Zverenie majetku do správy príspevkovej organizácie Dombyt Čadca a rozpočtovej
         organizácie ZŠ a MŠ Podzávoz
(7)    Inventarizácia majetku mesta Čadca k 31. 12. 2017
(8)    Inventarizácia majetku mesta v správe príspevkových organizácií mesta Čadca
         k 31. 12. 2017
(9)    Inventarizácia majetku mesta v správe rozpočtových organizácií mesta Čadca
         k 31. 12. 2017
(10)  Zásady hospodárenia s majetkom mesta Čadca
(11)  VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady
(12)  Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Čadca 

  za r. 2017
(13)  Správa o kontrolnej činnosti
(14)  Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností
(15)  Rôzne
(16)  Záver
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R o k o v a n i e

2. 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: MUDr. Annu Korduliakovú a PaedDr. Jaroslava
Veličku, poslancov MZ Čadca.

Do návrhovej komisie navrhol: JUDr. Petra Strapáča, PhD. a Ing. Jána Drobila,
poslancov MZ Čadca. 

Vedením zápisnice poveril p. Veroniku Mariňákovú, pracovníčku MsÚ Čadca.        

K bodu 1)
Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, 
návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a     určenie zapisovateľa
zápisnice

Overovatelia: MUDr. Anna Korduliaková
PaedDr. Jaroslav Velička

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

Pracovné predsedníctvo: Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca
Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca
PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora mesta Čadca
Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca
JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ
Ing. Ján Drobil, poslanec MZ

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval prítomných, že navrhuje 
do programu rokovania, do bodu č. 14 - „Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností“ doplniť ako 
materiál č. 5 „Lekáreň TERNO, s. r. o., Bratislava“. 

/Hlasovanie: Za: 22, Proti: 0, Zdržal sa: 0/

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
10/2018
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K bodu 2)
Informatívna správa o činnosti DHZ mesta Čadca za rok 2017

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

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, v mene všetkých prítomných vyjadril členom
DHZ vďaku za dobrovoľnícku činnosť, a zároveň kpt. Ladislava Oravca ubezpečil, že sa mesto
bude snažiť zabezpečiť pre DHZ vozidlo, ktoré potrebuje k zefektívneniu svojej činnosti.   

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
11/2018

K bodu 3)
Správa o     stave verejného poriadku v     meste Čadca za rok 2017

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

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že v súvislosti s dodržiavaním
poriadku vkladá mesto svoju dôveru do polície mesta Čadca. 
Bol názoru, že veková hranica odchodu do výsluhového dôchodku je v súčasnosti príliš vysoká 
a informoval, že podpredsedu organizácie na uplynulom rokovaní požiadal, aby vo veci zahájil
jednania.        

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
12/2018

K bodu 4)
Informatívna správa o vykonanej IV. zmene rozpočtu mesta Čadca na rok 2017

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
13/2018

K bodu 5)
Informatívna správa o vykonanej I. zmene rozpočtu mesta Čadca na rok 2018

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
14/2018
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K bodu 6)
Zverenie majetku do správy príspevkovej organizácie Dombyt Čadca a rozpočtovej
organizácie ZŠ a MŠ Podzávoz

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
15/2018

K bodu 7)
Inventarizácia majetku mesta Čadca k 31. 12. 2017

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
16/2018

K bodu 8)
Inventarizácia majetku mesta v správe príspevkových organizácií mesta Čadca     k 31. 12. 2017

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
17/2018

K bodu 9)
Inventarizácia majetku mesta v správe rozpočtových organizácií mesta Čadca   k 31. 12. 2017

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
18/2018

K bodu 10)
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Čadca

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

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, informoval, že pôvodné VZN, ktoré upravovalo zásady
hospodárenia s majetkom malo formu VZN a dotazoval sa, akú právnu formu má materiál
predložený MZ na schválenie. 

JUDr. Bc. Martina Huliaková, vedúca právneho oddelenia, uviedla, že zásady
hospodárenia s majetkom sú vnútorným predpisom mesta.  

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že v predloženom materiály je formálna
chyba, a síce, dôvodová správa je označená ako „Dôvodová správa k návrhu uznesenia 
pre rokovanie Mestskej rady v Čadci dňa 16. 2. 2018“, ďalej uviedol, že materiál neobsahuje
vyjadrenie mestskej rady a dotazoval sa, či mestská rada návrh schválila. 
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JUDr. Bc. Martina Huliaková, vedúca právneho oddelenia, prítomných ubezpečila, že
návrh bol mestskou radou prerokovaný a schválený a ide o formálnu chybu. 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že § 4, bod 3 písm. q) pôvodného Všeobecne
záväzného nariadenia č. 120/2011 hovorí o schvaľovaní MZ uzavretia záväzku organizáciami
mesta v sume nad 5 000 € a dotazoval sa, či predložený predpis vie o skutočnosti, že nezahŕňa
spomínaný bod. 

JUDr. Bc. Martina Huliaková, vedúca právneho oddelenia, uviedla, že predpis 
o skutočnosti vie. 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, ďalej uviedol, že v predloženom materiáli, v Štvrtej
časti, čl. 7 – Nadobúdanie majetku do vlastníctva mesta, v bode 5 sa uvádza: „Schváleniu
mestským zastupiteľstvom podlieha aj nadobúdanie hnuteľných vecí nad hodnotu 15 000 €.“
Dotazoval sa, čo nastane v momente, kedy mestská organizácia nadobudla majetok mesta nad
hodnotu určenú dnešným pôvodným VZN a nadobudnutie nebolo schválené mestským
zastupiteľstvom, ako sa bude takýto majetok správať z ekonomického hľadiska a z hľadiska
vlastníctva.

JUDr. Bc. Martina Huliaková, vedúca právneho oddelenia, uviedla, že každý ďalší
majetok nad hodnotu 15 000 €, ktorý sa bude zverovať do správy mesta, bude podliehať
schváleniu mestského zastupiteľstva.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, poznamenal, že aj v súčasnosti je  v platnosti právny
predpis, ktorý hovorí o tom, že majetok nad hodnotu 10 000 € podlieha schváleniu mestského
zastupiteľstva, no jeho otázka smerovala k tomu, čo s majetkom, ktorý organizácia nadobudla,
je nad hodnotu 10 000 €, ale nebol mestským zastupiteľstvom schválený. 

Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca, informoval, že každý majetok nadobudnutý
mestskou organizáciou v rámci svojej hlavnej alebo vedľajšej činnosti je majetkom mesta,
organizácia je povinná majetok účtovať, viesť a evidovať. 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, informoval, že v minulosti niekoľkokrát nastala
situácia, kedy mesto nadobudlo majetok nad sumu 10 000 €, no ten neprešiel schválením
mestského zastupiteľstva. Opakovane sa dotazoval, akú formu bude mať takýto majetok 
z účtovného a právneho hľadiska. 

JUDr. Bc. Martina Huliaková, vedúca právneho oddelenia, informovala, že majetok,
ktorý sa dodnes stal majetkom mesta, bol spravovaný pôvodnými zásadami a každý ďalší
majetok sa bude riadiť novými prijatými zásadami. Doplnila, že zásady nepôsobia retroaktívne.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že odpoveď JUDr. Bc. Martiny Huliakovej nie
je odpoveďou na jeho otázku a znova sa dotazoval, ako sa bude správať majetok, ktorý bol
nadobudnutý, no nebol schválený MZ, čím mesto nenaplnilo literu VZN. 

JUDr. Bc. Martina Huliaková, vedúca právneho oddelenia, uviedla, že pokiaľ bude
niektorý z poslancov názoru, že ustanovenie je v rozpore so zákonom, je v právomoci MZ, aby
situáciu zmenilo. Mala za to, že predložené zásady sú v poriadku. 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, sa dotazoval, či je v poriadku situácia, kedy došlo 
k porušeniu VZN a nadobudnutie majetku mestské zastupiteľstvo neschválilo.

JUDr. Bc. Martina Huliaková, vedúca právneho oddelenia, bola názoru, že k porušeniu
VZN nedošlo.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že predložené zásady neriešia
vyslovené poslancom Mgr. Marcelom Šulom. Ubezpečil prítomných, že všetok majetok, ktorý
nadobudne niektorá z mestských organizácií, je vždy majetkom mesta a podlieha koncoročnej
inventarizácii, ktorú mestské zastupiteľstvo každoročne berie na vedomie. 
Vyzval poslanca Mgr. Marcela Šula, aby konkretizoval svoju obavu. Uviedol, že zákony SR
vytesňujú záujem rôznych VZN prijatých mestom, následne sú napádané prokuratúrou, z toho
dôvodu mesto spracovalo nové zásady na základe odporúčania NKÚ, ale aj prokuratúry tak,
aby boli v súlade a neporušovali zákony SR.
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Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že netvrdil, že zásady niečo porušujú,
dotazoval sa len na faktický stav majetku, jeho formu a správanie z ekonomického a právneho
hľadiska v prípade, že nebol schválený mestským zastupiteľstvom. Informoval, že súčasný
predpis hovorí o tom, že hnuteľný majetok v hodnote nad 10 000 € musí prejsť schválením MZ,
nový predpis posunul hranicu na sumu 15 000 €. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, sa dotazoval, kedy v uplynulých 25 rokoch
mesto schvaľovalo takýto majetok.

Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca, uviedol, že majetok sa neschvaľuje
samostatne, schvaľuje sa inventarizáciou, príp. v rozpočte mesta.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, že každá mestská organizácia má
majetok evidovaný. Bol názoru, že otázka poslanca Mgr. Marcela Šula nesúvisí s predloženým
materiálom. 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že jeho otázka s predloženým predpisom
súvisí. Znova zopakoval, že spomínané situácie nastali a rád by poznal odpoveď na svoju
otázku. Poznamenal, že povinnosť schvaľovania majetku mestským zastupiteľstvom ukladá
mestu VZN, a pokiaľ mesto tak nekonalo, znamená to len jediné, a síce, že po dobu 20 rokov
porušovalo svoje vlastné platné VZN o nakladaní s majetkom. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, že mestské zastupiteľstvo ide odsúhlasiť
predložený predpis výmenou za pôvodný. Poznamenal, že poslanci, vedenie mesta, ani
prítomná verejnosť očividne nerozumejú otázke kladenej poslancom Mgr. Marcelom Šulom,
bol názoru, že poslanec svojou otázkou pravdepodobne poukazuje na situácie, ktoré prítomným
nie sú známe a vyzval poslanca Mgr. Marcela Šula, aby v prípade svojho podozrenia 
o porušení platnej VZN poveril hlavného kontrolóra MsÚ Čadca preverením jeho podozrenia.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že netvrdí, že spomínané prípady existujú, aj
keď je názoru, že existujú, no vyslovenie konečného stanoviska je vecou kontrolóra.
Poznamenal, že vedúcej právneho oddelenia JUDr. Bc. Martiny Huliakovej sa len dotazoval 
na jeden faktický prípad. Uviedol, že meritom veci v tomto momente je, ak sa takýto majetok 
v majetku mesta vyskytne, či ho MZ musí dodatočne schváliť a bol názoru, že mesto opomenulo
právny predpis a opomenulo pridanie bodu na schválenie. 

JUDr. Bc. Martina Huliaková, vedúca právneho oddelenia, bola názoru, že mestské
zastupiteľstvo nebude takýto majetok schvaľovať, nakoľko majetok už je majetkom mesta
Čadca podľa zásad, ktoré boli platné v tom čase.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poznamenal, že mesto vypracovalo nové
zásady v dobrej viere, za čo pracovníkom právneho oddelenia vyjadril svoju vďaku.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
19/2018

K bodu 11)
VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške   úhrady

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

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, informoval, že sociálno-zdravotno-bytová komisia na
svojom zasadnutí predložený materiál prejednala a odporúča mestskému zastupiteľstvu VZN
schváliť. Za dôležitú označil skutočnosť, že zriaďovateľ v rámci rozpätia platieb za sociálne
služby, ktoré VZN obsahuje, neprekročil hodnotu 50 %, čím sa stali poplatky prijateľnými pre
všetkých, ktorý potrebujú uvádzané služby zabezpečiť.
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Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, ubezpečil prítomných, že k navyšovaniu
poplatkov nedošlo.       

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
20/2018

K bodu 12)
Správa o     výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Čadca   za r. 2017

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
21/2018

K bodu 13)
Správa o     kontrolnej činnosti

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
22/2018

K bodu 14)
Kúpa, predaj a     nájom nehnuteľností

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

Materiál č. 1 – OSBD Čadca – vlastníci bytov bytového domu súp. č. 735
 nachádzajúceho sa na Ulici SNP v Čadci

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, uviedol, že v predloženom návrhu uznesenia, v bode
C/, v časti Podmienky predaja, bode 1. sa hovorí o povinnosti kupujúceho v lehote najneskôr
do 90 dní pred podaním žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby predložiť mestu
znalecký posudok a bol názoru, že môže nastať situácia, kedy pozemok ohodnotia 3 rôzny
znalci a každý s iným záverom. Za lepšie riešenie označil situáciu v minulosti, kedy malo mesto
k dispozícii znalcov, ktorí poznali problematiku a výsledky ich hodnotenia boli podobné.

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, uviedol, že znalci sa riadia svojimi
znaleckými štandardami, v rámci ktorých manévrujú, naviac, v prípade, kedy ide o súkromný
znalecký posudok, je v ňom ukotvená doložka, ktorá hovorí o vedomosti znalca o následkoch
nepravdivého podania znaleckého posudku, čo je vlastne trestný čin. 
Uviedol, že v tomto prípade, kedy nebola vyhlásená súťaž, môže aj poslanec na zasadaní
mestského zastupiteľstva, v prípade udelenia všeobecného súhlasu, navrhnúť zvýšenie sumy.
Doplnil, že znalecký posudok obsahuje len akúsi orientačnú sumu.   
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Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že mesto chce postupovať v súlade 
so zákonom a tak, aby boli pravidlá určené pre každého rovnako, preto mestskému
zastupiteľstvu predložilo tento návrh.     

      Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
23/2018

Materiál č. 2 – BYTY Čadca, s. r. o., Čadca – vlastníci bytov bytového domu súp. č. 739
 nachádzajúceho sa na Ulici SNP v Čadci 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, že obsah Materiálu č. 2 
a Materiálu č. 3 je identický a požiadal prítomných poslancov o udelenie všeobecného súhlasu
vo veci hlasovania o oboch naraz. (Poslanci udelili všeobecný súhlas.) 
Informoval, že poslanec Mgr. Michal Duraj sa pri hlasovaní pomýlil, s úmyslom zadať tlačidlo
„Za“ zadal tlačidlo „Zdržal sa“ a požiadal o úpravu výsledku hlasovania a zverejnenie
informácie v zápisnici.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
24/2018

Materiál č. 3 – BYTY Čadca, s. r. o., Čadca – vlastníci bytov bytového domu súp. č. 1952
 nachádzajúceho sa na Ulici Hviezdoslavovej v Čadci

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
25/2018

Materiál č. 4 – Royal Development, s. r. o., Sverepec

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, v súvislosti s predloženým materiálom vyjadril svoj
súhlas, no poznamenal, že súčasťou cestného telesa je aj chodník a dotazoval sa, či sa záber
pozemku nachádza za hranicou chodníka, keďže táto skutočnosť nie je z materiálu zrejmá.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, ubezpečil prítomných, že záber pozemku je čistý, nenachádzajú sa na ňom žiadne
objekty, stavby ani siete. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
26/2018 
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Materiál č. 5 – Lekáreň TERNO, s. r. o., Bratislava 

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, uviedol, že prejednávaný materiál hovorí 
o extraviláne a lesných pozemkoch a znalecké posudky skutočne určujú hodnotu spomínaných
pozemkov v obdobných sumách, no zdôraznil, že jeho prax hovorí o niečom inom. Informoval,
že Slovenský pozemkový fond predáva pozemky v extraviláne za omnoho vyššiu sumu a bol
názoru, že Slovenský pozemkový fond, ktorý zastupuje neznámych vlastníkov, by so sumami
určenými znaleckým posudkom určite nesúhlasil. Uviedol, že keďže je poslancom mesta a jeho
úlohou je hájiť jeho záujmy, nemôže a nebude s určenou sumou súhlasiť. Podotkol, že 
v obciach Čierne a Skalité boli vykupované pozemky v extraviláne v sume 10 €/m². Uviedol, že
suma 0,138 €/m² je podľa znaleckého posudku určite v poriadku, pretože znalci majú za to, že
hodnota pozemkov v extraviláne je centová, no bol názoru, že ich reálna trhová hodnota je
vyššia, o to viac, ak je pozemok zalesnený. Vyjadril svoj nesúhlas s cenou v zmysle znaleckého
posudku a informoval prítomných, že by rád predložil svoj pozmeňujúci návrh, v ktorom
navrhuje:

– zmenu ceny pozemku na čiastku  10 €/m² a

– zmenu ceny porastu na čiastku  10 €/m².

Pozmeňujúci návrh doručil návrhovej komisii. 
(Poslancami MZ odsúhlasené, tento pozmeňujúci návrh bol schválený.)

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, podporil pozmeňujúci návrh poslanca JUDr. Petra
Strapáča, PhD. a na margo rozdielnosti cien v znaleckých posudkoch upriamil pozornosť
prítomných na predchádzajúce dva prípady, kedy sa obe nehnuteľnosti nachádzali na sídlisku,
no cenový rozdiel predstavoval sumu 14 €/m².

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, uviedol, že cenu bola ovplyvnená polohou nehnuteľnosti, nakoľko Hviezdoslavova
ulica je označená ako centrálna mestská zóna.   

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, že návrhovej komisii bol doručený
jeden procedurálny návrh – návrh poslanca JUDr. Petra Strapáča, PhD. Požiadal návrhovú
komisiu, aby návrh prečítala.

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, predložil pozmeňujúci návrh pána poslanca
JUDr. Petra Strapáča, PhD., v znení:
„K bodu Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností, k Materiálu č. 5 – Lekáreň TERNO, s. r. o.,
Bratislava, k bodu C/ Cena, k bodu C1 v druhej časti:
č. 5/2018 vyhotoveného znalcom Ing. Miroslavom Bambuchom, Štiavnik 1293:
pozemok: zo sumy 0,138  €/m² na sumu 10  €/m² a 
porast:  zo sumy 0,081 €/m² na sumu 10  €/m².“ 
(Poslancami MZ odsúhlasené, tento pozmeňujúci návrh bol schválený.) 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
27/2018
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K bodu 15)
Rôzne

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, požiadal hlavného kontrolóra MsÚ Čadca JUDr. Jána
Klučku, aby v súvislosti s dnes platným VZN o nakladaní s majetkom mesta, § 6, bod 4 v znení:
„Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha vždy schváleniu mestským
zastupiteľstvom a schváleniu mestským zastupiteľstvom podlieha aj nadobudnutie hnuteľného
majetku nad hodnotu 10 000 €.“ vypracoval správu v časovom rozpätí posledných 10 rokov 
s vyjadreniami, či mesto a jeho organizácie nadobudli hnuteľný majetok nad hodnotu 10 000 €
a či bol schválený mestským zastupiteľstvom, prípadne akým uznesením.   

K bodu 16)
Záver

Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Ing. Milan Gura, primátor
mesta Čadca, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie MZ vyhlásil za ukončené.

 
               Ing. Jaroslav  H a c e k         Ing. Milan   G u r a
                prednosta MsÚ Čadca                   primátor mesta Čadca

          MUDr. Anna  K o r d u l i a k o v á                   PaedDr. Jaroslav  V e l i č k a 
               I. overovateľ                           II. overovateľ

Zapísala: Veronika Mariňáková 
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