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Z á p i s n i c a 

 

z 1.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 11. februára 2016 o 8.30. hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 23 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní:  prednostka MsÚ, hlavný kontrolór mesta Čadca, vedúci oddelení 

MsÚ Čadca,  náčelník MsP, riaditelia riadených príspevkových organizácií mesta Čadca, 

zástupcovia médií, 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 

Ing. Jozef Pohančeník   - poslanec MZ 

Mgr. Marcel Šulo    - poslanec MZ 

JUDr. Jozef Pajer    - poslanec MZ 

Mgr. Jaroslav Klus    - poslanec MZ 

PaedDr. Jaroslav Velička   - poslanec MZ 

JUDr. Peter Strapáč, PhD.   - poslanec MZ 

Ing. Ján Drobil    - poslanec MZ 

Ing. František Prívara   - poslanec MZ 

Mária Badurová    - poslankyňa MZ 

František Kučák    - poslanec MZ 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

Ing. Ľubomír Vojár    - poslanec MZ 

Ing. Rudolf Cyprich    - poslanec MZ 

Mgr. Michal Duraj    - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

JUDr. Ján Klučka    - hlavný kontrolór Mesta Čadca 

Mgr. Zuzana Macurová   - vedúca oddelenia EaSM MsÚ Čadca 

Mgr. František Linet    - náčelník MsP Čadca 

kpt. Ladislav Oravec    - vedúci DHZ mesta Čada 

Ing. Boţena Cvečková   - vedúca oddelenia SSZBaPČ MsÚ Čadca 

PaedDr. Ján Polák    - vedúci oddelenia ŠKMaŠ MsÚ Čadca 

Ing. František Ščury                                      - vedúci oddelenia D ÚP SP V a RM MsÚ Čadca 

Ing. Emília Cabalová - zástupkyňa spoločnosti FLORETKY s. r. o. 
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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 vykonanej V. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok  

           2015            

 (    3)  Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácii  

           Mesta Čadca            

 (    4)  Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca do správy rozpočtovej organizácií  

            Mesta Čadca          

(     5)   Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2015             

(     6)   Fakty o verejnom osvetlení Mesta Čadca            

(     7)  Informatívna správa o činnosti DHZ mesta Čadca za rok 2015           

(    8)  Dodatok č. 1 k VZN č. 118/2011 o  výške príspevku na čiastočnú úhradu    

           nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa  

           vekových kategórii stravníkov v zariadeniach školského stravovania   

           v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Čadca            

(     9)  Dodatok  č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 122/2011   

           o   výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti    

           školských  klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca           

(  10)   Dodatok  č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 76/2008    

           o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti  

           centra  voľného času   v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca            

( 11) Dodatok  č. 3  k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 74/2008 o     

           výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú   

           úhradu  výdavkov v materských školách na jedno dieťa v zriaďovateľskej      

           pôsobnosti Mesta Čadca             

( 12) Doplnok  č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 77/2008   

           o výške mesačného príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so  

           štúdiom v základných umeleckých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti  

           Mesta Čadca            
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( 13)   Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 80/2008  

          o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do   

          základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca            

( 14) Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Čadca na rok 2016 športovým klubom,    

           nadáciám, zdruţeniam a neziskovým organizáciám           

( 15)   Informatívna správa o činnosti oddelenia Sociálnej starostlivosti, zdravia, 

           bývania a podnikateľskej činnosti           

( 16)   Informatívna správa o príprave volieb do NR SR            

( 17)   Správa o výsledkoch kontroly 

( 18)   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015            

( 19)   Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

(20)    Rôzne 

(21)    Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

R o k o v a n i e 

 

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Ing. Milan Gura, 

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 23 poslancov, takţe MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 Na zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých poslancov MZ Čadca, prizvaných 

a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol: Mgr. Martina Klimeka a Máriu Badurovú, 

poslancov MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Adriánu Cisarikovú, pracovníčku MsÚ Čadca.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

K bodu 1) 

Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa 

zápisnice 

  

Overovatelia:  Mgr. Martin Klimek 

          Mária Badurová 

 

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. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca 

    Ing. Ján Drobil, poslanec MZ 

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ 

   

  

 

 

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca stiahol bod č. 6 - Fakty o verejnom osvetlení Mesta 

Čadca z programu rokovania, nakoľko sa predkladateľ pán Ing. Jozef Galdun nemohol 

zúčastniť rokovania MZ. /Hlasovanie: Za: 22, Proti: 0, Zdrţal sa: 0/. 

 

 

 

 

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

1/2016 
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K bodu 2) 

Informatívna správa o vykonanej V. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok 2015 

 

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

 

 

 

            Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

2/2016 

 

 

K bodu 3) 

Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácii Mesta Čadca 
 

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

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

3/2016 

 

 

 

K bodu 4) 

Návrh na zverenie majetku Mesta Čadca do správy rozpočtovej organizácií Mesta Čadca 

 

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

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

4/2016 

 

 

 

 

 

K bodu 5) 

Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2015 

 

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

 

 

          JUDr. Jozef Pajer sa poďakoval pánovi riaditeľovi MsP, všetkým jej členom, ţe svoje 

povinnosti vykonávajú na vysokej úrovni. Dúfa, ţe budú k svojej práci aj naďalej zodpovedne 

pristupovať.  
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Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

5/2016 

 

 

 

K bodu 6) 

Informatívna správa o činnosti DHZ mesta Čadca za rok 2015 

 

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

 

           JUDr. Peter Strapáč, PhD. sa poďakoval kpt. Ladislavovi Oravcovi nielen za činnosť, 

ktorú vykonáva ako náčelník DHZ, ale aj za to, čo robí pre futbalový oddiel v Čadci. 

           Ing. Milan Gura taktieţ vyjadril poďakovanie kpt. Ladislavovi Oravcovi. Poţiadal ho, 

aby bol pripravený, kvôli nepriaznivému počasiu na prípadný zásah.  

 

 

          Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

6/2016 

 

 

 

K bodu 7) 

Dodatok č. 1 k VZN č. 118/2011 o  výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov     

a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórii  

 stravníkov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti     

 Mesta Čadca  

 

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

 

             Mgr. Jaroslav Klus sa opýtal, či sa to prejaví aj na rozpočtoch ZŠ, MŠ, jedální, alebo 

ide len o šetrenie mesta.  

             PaedDr. Ján Polák povedal, ţe všetky návrhy išli zo strany riaditeľov škôl. Všetko 

bolo prerokované v komisiách. Dané reţijné náklady ostávajú na školách. Mesto im ich 

necháva k dispozícií. V prípade porúch budú môcť financie vyuţiť. Keby sa zvýšilo aj 5 – krát 

toľko, mesto by muselo aj tak doplácať, pretoţe financie z podielových daní a z nárokov škôl 

a školských jedální sú nízke.  

            Mgr. Jaroslav Klus povedal, ţe on nepochybuje o tom, ţe je potrebné navýšenie. On to 

podporí. Jeho zaujíma, či mesto bude aj naďalej poskytovať rovnaké financie jednotlivým 

školám, škôlkam a zariadeniam ako doteraz. 

             PaedDr. Ján Polák sa vyjadril, ţe školy a školské zariadenia majú rozpočet 

schválený. V tomto prípade pôjde o centové poloţky. Do roka im prinesie toto navýšenie cca 2 

tisíc eur. Je samozrejmé, ţe pokiaľ bude niečo chýbať, mesto musí tieto veci zabezpečiť.  

             Ing. Milan Gura povedal, ţe rozpočet schválený MZ sa im skracovať nebude.   

 

            Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

7/2016 
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K bodu 8) 

Dodatok  č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 122/2011 

 o  výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských  

 klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca 

 

 

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

 

 

 

 

      Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

                                                   8/2016 

 

 

 

 

K bodu 9) 

Dodatok  č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 76/2008    

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra    

voľného času   v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca 

 

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

 

            JUDr. Peter Strapáč, PhD. si myslí, ţe mesto ide na to veľmi dobre. Mesto Čadca 

poskytuje zariadenia, ktoré vyuţívajú aj občania mimo územia Čadce, a to najmä z okolitých 

obcí. Je ţiaduce, aby najmarkantnejšie pocítili toto zvýšenie práve občania mimo územia 

Čadce, ktorí nijakým iným spôsobom neprispievajú na činnosť CVČ.  

           PaedDr. Ján Polák uviedol, ţe kaţdá obec dostáva financie z podielových daní na túto 

činnosť. Zákon, ţiaľ, neurčuje, ţe musia dať financie za svojich ţiakov, ktorí navštevujú 

krúţky mimo svojho územia. Je to uhrádzané z nášho mestského rozpočtu.  

          Ing. Milan Gura povedal, ţe najskôr sa mesto pokúšalo o tzv. zmier. On poslal osobný 

list kaţdému starostovi, kaţdému primátorovi tých detí, ktoré navštevujú CVČ. Dokopy ich je 

cca 400. Spätne prišli listy, kde deklarujú, niekedy aj zvláštnym spôsobom, ţe neposkytnú 

absolútne ţiadne financie. Svrčinovec poplatky uhrádza. Ostatné obce a mestá na to 

nereagujú, a to sa netýka len CVČ, ale aj ZUŠ. Toto robí mesto Čadca pre celé Kysuce 

a neváţia si to. Toto je dôvod, prečo sa pristupuje k takýmto krokom. Je pravdou, ţe výraznou 

mierou to neovplyvní rozpočet, ale zavádza sa v tom poriadok. Mesto bude aj naďalej 

argumentovať jednotlivým obciam, ţe mesto Čadca vytvára podmienky pre ich deti a bolo by 

vhodné, aby sa podieľali na činnosti, keďţe na to dostávajú príspevky. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

                                                     9/2016 
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Bod číslo 10) 

Dodatok  č. 3  k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 74/2008 

o  výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú   

 úhradu  výdavkov v materských školách na jedno dieťa v zriaďovateľskej      

 pôsobnosti Mesta Čadca  

 

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

 

                 JUDr. Peter Strapáč, PhD. uviedol, ţe sa s predloţeným návrhom stotoţňuje. Danú 

problematiku celkom dobre pozná, nakoľko jeho mama pracuje v MŠ.  Vie, ţe na území mesta 

Čadca bolo viacero škôlok, ktoré sa však zrušili. Najväčším problémom je to, ţe rodičia, ktorí 

pracujú v Čadci, ale sú z okolitých dedín, nedávajú deti do škôlok v jednotlivých obciach, ale 

do Čadce. Vzniká problém, lebo naši občania niekedy nemajú moţnosť ani dať deti do škôlky. 

Všade platí zápisový systém, ţe sa deti berú postupne. Cieľom je nejakým spôsobom odradiť 

rodičov detí mimo územia mesta Čadca, aby dávali deti do čadčianskych škôlok. Na druhej 

strane vytvoriť viacej priestoru a miesta pre deti s trvalým pobytom na území mesta Čadca. 

         František Kučák sa vyjadril, ţe on rozumie rozdielu Čadčanov a Nečadčanov a súhlasí 

s dôvodmi, prečo by to tak malo byť.  Bolo povedané, ţe dané poplatky neboli menené od roku 

2008, čo je nesprávne uvedené. Minulé volebné obdobie sa išlo meniť zo smiešnych 10 € na 

12 €. Nemalo by sa ani hovoriť, ţe sa idú zvýhodňovať Čadčania. Z 12 na 15 € plus 3 €, čo sa 

schválilo pre kaţdého škôlkara v bode 7. Pre deti do 3 rokov sa ide z 12 € na 20 €. 

Nečadčania si zvýšia komfort, mnohí z nich nemajú inú moţnosť. Riaditeľky majú moţnosť 

rozhodovať o tom, ktoré dieťa prijmú alebo neprijmú. Prihliada sa na to, či rodičia pracujú 

alebo nepracujú. On osobne si nemyslí, ţe by dochádzalo k zahlteniu škôlok Nečadčanmi 

a kvôli tejto veci by sa tam deti z Čadce nedostali. Rozprával sa s mnohými učiteľkami, 

riaditeľkami, rodičmi. Rozhodol sa podať pozmeňujúci návrh. Zmena v sumách v bodoch: a) 

deti do 3 rokov 15 €, b) 12 €, c) s trvalým pobytom mimo územia mesta na 25 €, d) mesiace 

júl, august Čadčania 20 €, e) mesiace júl, august s trvalým pobytom mimo územia mesta 30 €.  

           JUDr. Peter Strapáč, PhD. vyjadril nesúhlas s kolegom Kučákom. Podľa jeho názoru 

sa nemôţe rátať zvýšenie reţijných nákladov, ktoré sa týkajú stravovania, keďţe všetci vedia, 

ţe technické vybavenie je v značnej miere opotrebované.  Treba si uvedomiť, ţe v MŠ majú 

deti raňajky, desiatu, obed, olovrant. Sú to 4 jedlá, ktoré treba aj technicky zabezpečiť 

pracovníkmi. Zvýšenie o 3 € je podľa jeho názoru symbolická suma. Čo sa týka detí vo veku 

od 2-3 rokov zákon prikazuje, koľko učiteliek má byť pri akom počte detí. Zvýšenie sa 

nedotkne osôb, ktoré sú sociálne slabšie. Tieto osoby majú sociálne benefity, platia úplne 

symbolické sumy. Prioritne mesto, ktoré je zriaďovateľom MŠ, si musí hájiť svoje záujmy.  

Obyvatelia nášho mesta investujú z našich daní do zatepľovania škôlok, na platy 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Ide to všetko z mestského rozpočtu. Preto 

tí, ktorí neplatia naše dane, musia platiť vyššie poplatky a nejakým spôsobom refundovať 

náklady, ktoré vznikajú.  

            Ing. Rudolf Cyprich sa opýtal p. PaedDr. Poláka, či VZN rozlišuje dieťa bývajúce 

v Čadci a dieťa s trvalým pobytom v Čadci.   

             Mária Badurová sa vyjadrila k deťom od 2-3 rokov. Akonáhle sa zrušili jasle, MŠ 

prijímajú 2-ročné deti. Pre porovnanie povedala, ţe MŠ v Rakovej má poplatok 18 € za takéto 

deti. Cez leto je to 30 €. Ide o to, ţe tieto deti sa prijímajú na začiatku septembra a sú to 

naozaj ešte bábätká a veľa z nich nosí ešte plienky. Učiteľky musia prebaľovať a umývať. 

K dispozícii nie je ţiaden sprchovací kút ani na jednej MŠ, pritom je veľmi potrebný. Poplatok 

20 € nie je vysoký, mamičky chodia do roboty, berú dva platy. Pokiaľ si matka nezabezpečí 

inú pestúnsku starostlivosť, dáva dieťa do škôlky. Podľa nej 20 € nie je veľa.  
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            František Kučák povedal poslancovi JUDr. Strapáčovi, PhD., ţe nech vysvetlí 

rodičom, ţe nech nepočítajú 3 €. Rozdielu medzi 2 a 3-ročným dieťaťom chápe. On rozumie 

chýbajúcim peniazom a aj tomu, ţe je potrebný sprchovací kút. Mali by sa skúsiť vytiahnuť 

VZN za výherné hracie automaty,  malo by sa porozmýšľať, či sa nedajú vytiahnuť financie na 

parkovacom systéme. Je mnoţstvo vecí, z ktorých by sa dalo presúvať tam, kde to je potrebné.  

             PaedDr. Ján Polák povedal, ţe všetci si mohli všimnúť dátum pod tabuľkou 9.12. 

2015. Táto VZN sa pripravovala na oddelení od začiatku decembra. Konzultovalo sa to 

s riaditeľmi, s radov rodičov, skôr, neţ sa pristúpilo k tomuto návrhu, sa „vygooglilo“, aké 

majú ceny v Bratislave, Nitre, Ţiline a v okolitých mestách. Keby boli financie, tak by sa 

k tomu nepristupovalo. V Bratislave na súkromných MŠ platia aj 600 € mesačne. Pán 

poslanec JUDr. Strapáč, PhD. to veľmi jasne vysvetlil. Pri 2-ročných deťoch sa musí zobrať 

jedna učiteľka navyše. Rodičom detí od 2-3 rokoch, ktorí chcú pracovať, sa chce pomôcť. 

Ţiaľ, je aj veľa takých rodičov, kde je matka na materskej dovolenke, nepracuje, a aj tak dá 

dieťa do škôlky.  V prvej tabuľke je 20 €, pretoţe je tam potrebná jedna učiteľka navyše. Júl 

a august je diferencovaný pre deti s trvalým pobytom  mimo mesta a deti s trvalým pobytom 

v Čadci. Je potrebné, aby tam boli učiteľky, upratovačky, kuchárky, aj keď je tam len 12 detí. 

Personál tam musí byť  a musí sa platiť. Keď chcú rodičia takúto sluţbu, musia si ju aj 

zaplatiť. Odpovedal na otázku p. Ing. Cypricha, keď tu dieťa býva a nemá trvalý pobyt, tak sa 

ráta suma pre deti mimo územia mesta Čadca.   

            Ing. Milan Gura povedal, ţe mesto Čadca sa snaţí dlhodobo udrţať počet škôlok, 

ktoré má. Je to veľmi váţny argument. Mesto si môţe povedať nech ostanú len 3 škôlky a nech 

sa nechá priestor súkromným škôlkam. Tam by rodičia platili oveľa viac. Stratégiou mesta 

bolo udrţať dlhodobo počet škôlok, ktorý tu je, ale vytvoriť aj podmienky. Faktom je, ţe 

niektoré škôlky sú v stave, v akom sú. Pripravujú sa aj rekonštrukcie, ktoré budú musieť 

nastať. Efektívne a intenzívne hľadajú zdroje. Spomenul sa parkovací systém. Zefektívnením 

parkovacieho systému mesto navýšilo z 30 000 € ročného výberu na 60 000 €. Mesto Čadca 

má najlacnejšie poplatky za smeti. Je to aj vďaka obyvateľom mesta Čadca, lebo začínajú 

separovať. Tieto finančné zdroje sú potrebné aj do sociálnej oblasti, škôl, ale aj iných oblastí. 

Tento predloţený návrh vznikol nie príkazom primátora, nie zásahom predkladateľa, ale 

návrh prišiel priamo od škôlok, od pedagógov, riaditeľov, samozrejme aj od obecnej školskej 

rady. Poţiadal o podporu  tohto návrhu.  

 

 

     Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

                                                           10/2016 

 

 

 

Bod číslo 11) 

Doplnok  č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 77/2008   o výške 

mesačného príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základných 

umeleckých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca 

 

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

 

 

 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

                                                            11/2016 



 11 

Bod 12) 

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 80/2008  

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca  

 

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

 

 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

                                                            12/2016 

 

 

Bod 13) 

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Čadca na rok 2016 športovým klubom, nadáciám, 

združeniam a neziskovým organizáciám 

 

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

 

                   JUDr. Peter Strapáč sa vyjadril, ţe má pripomienku, pretoţe nepriame dotácie na 

komisií mládeţe a športu prerokované neboli. Všetci vedia, ţe mesto Čadca ponúka 

športoviská športovým klubom bezplatne. Je to výborná vec a on osobne to chváli. Podľa jeho 

názoru toto vyčíslenie uţ mohlo byť na komisii. Taktieţ si myslí, ţe nie je úplné, pretoţe na 

komisii OZ Ţabka chválilo tento systém, ţe má k dispozícií plaváreň a toto vyčíslenie mu tam 

chýba. Má za to, aby to predkladateľ do budúcna doplnil. Myslí si, ţe sú ešte ďalšie kluby, 

ktoré vyuţívajú mestské zariadenia.  

                Mgr. Martin Klimek povedal, ţe ako predsedu komisie kultúry sa mu nedá 

nedotknúť daného návrhu, lebo je v návrhu  vidieť, ţe nastali zmeny. On by bol nerád, keby si 

záhradkári mysleli, ţe komisia kultúry ich nechce podporiť v činnosti. Má za to, aby 

poţiadavky záhradkárov do budúcna prešli do inej kapitoly, napr. do ţivotného prostredia. 

Jedná sa aj o osvetovú činnosť, ale aj o výstavníctvo. Napriek disproporcie komisie a MR 

odporúča návrh prijať.   

                Mgr. Marcel Šulo sa vyjadril, ţe na minulom MZ sa diskutovalo o potrebe 

navýšenia finančných prostriedkov do športu, do podpory ďalších organizácií v meste. 

Povedal, ţe si myslí, ţe sa zhodli, ţe pri najbliţšej zmene rozpočtu sa objavia nejaké 

navýšenia, taktieţ sa zhodli na tom, ţe celkovo šport a kultúra si zaslúţi viac financií. Chápe, 

ţe v tomto návrhu ide len o rozdelenie sumy, ktorá bola schválená v rozpočte. Opýtal sa, či 

záväzok, ktorým je navýšenie financií do športu, na ktorom sa všetci zhodli, bude v najbliţšej 

zmene rozpočtu.  

               Ing. Milan Gura povedal, ţe nijaká zmena rozpočtu ešte nebola a jeho návrh a sľub 

o  navýšení stále platí. Nevidí dôvod, prečo by porušoval sľub, ktorý dal. Intenzívne sa na tom 

pracuje s jednotlivými klubmi, vedúcimi a aj s predsedom komisie mládeţe a športu. Tento 

návrh bude predloţený do najbliţšej zmeny rozpočtu, pretoţe športové kluby na to čakajú 

a záväzok je jasný.  

              Mgr. Jaroslav Klus sa opýtal, v akej súťaţi je momentálne Hádzanársky klub Pratex. 

On osobne vie, ţe boli v extralige, potom išli do 1. ligy a viac nevie. Konštatoval, ţe pokiaľ 

nie sú v ţiadnej súťaţi, nevidí dôvod dávať im nejaké peniaze.  Taktieţ sa opýtal, či sa 

Jozefovi Ninisovi, jedinému olympionikovi, ktorý reprezentuje nielen mesto, ale aj Slovensko 

po celom svete, nedá nič.  
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               Ing. Ján Drobil povedal, ţe čo sa týka hádzanej sú dva kluby. MŠK sú dievčatá, 

ktoré hrajú krajskú súťaţ v hádzanej. Hádzanársky klub Pratex minulý rok nebol v súťaţi, 

nakoľko mu nebola pridelená ţiadna dotácia, ale na sezónu 2016/2017 podal prihlášku 

a bude súťaţiť.  

                 Vladimír Malík povedal, aby všetci poslanci sa pokúšali čo najmenej zmeniť návrh 

tejto komisie. Potom by sa mohlo povedať, ţe kvôli čomu je táto Komisia mládeţe a športu so 

všetkými prizvanými vedúcimi jednotlivých klubov . Všetci sa tam dohadujú a nakoniec dôjdu 

k nejakému koncenzu a potom poslanci to idú meniť na základe toho, ţe niekto má kamaráta 

karatistu alebo pinpongistu. Malo by sa rešpektovať moţno s nejakými malými úpravami to, 

na čom sa komisia dohodla.  

              JUDr. Peter Strapáč vyjadril súhlas s kolegom Malíkom. On osobne chodí medzi 

kluby pravidelne. Dal si záväzok, ţe bude chodiť na tréningy, či uţ na karate, stolný tenis. 

S futbalistami chodí trénovať, momentálne trénujú v Korni. Kluby netrpezlivo čakajú na 

ďalšie finančné prostriedky, ktoré majú prísť v zmene rozpočtu. Povedal, ţe sa stretol 

s predsedom stolnotenisového klubu. Predseda má veľké ambície, sám do toho dáva veľké 

peniaze. Má rokovania s dvoma špičkovými hráčmi a chce vyhrať pre Čadcu extraligu na 

budúcu sezónu, taktieţ chce vyhrať 1. ligu a 2 ligu. Čo znamená, ţe by Čadca bola majstrom 

v troch najvyšších súťaţiach, pričom sa zvaţuje aj ţenská extraliga. Tieto športy je potrebné 

podporiť, pretoţe je to človek, ktorý do toho tlačí ťaţké tisícky eur.   On osobne dúfa, ţe pri 

zmene rozpočtu sa výrazne podporí stolný tenis, aby naozaj boli ciele naplnené. Vynikajúcu 

prácu s mládeţou má tak ako stolný tenis aj športový klub karate. Na tréningy chodí 30 detí, 

kde sa tréneri osobne venujú aj začiatočníkom. Futbalovú prípravku v Čadci trénujú najlepší 

tréneri. Je faktom, ţe sa v Čadci po športovej stránke kvalitne pracuje a to najmä s mládeţou. 

Povedal, ţe je potrebné to podporovať a on bude zo svojej pozície vţdy trvať na tom, ţe do 

športu musí ísť naozaj viacej finančných prostriedkov, lebo ide najmä o našu mládeţ 

a reprezentáciu nášho mesta.  

 

      Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

                                                          13/2016 

 

 

  

 

 

Bod 14) 

Informatívna správa o činnosti oddelenia Sociálnej starostlivosti, zdravia, bývania 

a podnikateľskej činnosti 

 

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

 

                Ing. Milan Gura podotkol, ţe sa podarilo v spolupráci s oddeleniami získať veľký 

grant na tri roky, kde by sa mohli zamestnať ďalšie opatrovateľky, prípadne ušetriť na 

peniazoch, ktoré mesto dáva v hodnote od 400 000 – 600 000 €, čo je veľmi dobrá správa pre 

mesto Čadca. Poďakoval sa Oddeleniu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pánovi 

RNDr. Šulganovi a pani Ing. Boţene Cvečkovej.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

                                                      14/2016 
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Bod 15) 

Informatívna správa o príprave volieb do NR SR 

 

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

 

 

 

 

 

                   Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

15/2016 

 

 

K bodu 16) 

Správa o výsledkoch kontroly 

 

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

 

Ing. Ján Drobil povedal, ţe pri kontrole uznesení za druhý polrok v bode 4 je napísané, ţe 

treba prehodnotiť uznesenie č. 81 a 119, sú to uznesenia staršieho dátumu, ktoré sa doteraz 

nedali realizovať, nakoľko sú tam určité chyby, ktoré treba odstrániť. Poţiadal vedenie mesta, 

keby na ďalšie MZ predloţilo opravené uznesenia, aby sa mohli schváliť v  správnej forme.  

               Ing. Jozef Pohančeník povedal, ţe podľa neho je celá správa urobená povrchne. 

Podrobne si to preštudoval. Veľmi ho zaráţa, ţe hlavnému kontrolórovi minulý rok 

v decembri hovoril, nech sa pozrie na financovanie, čo hovoril JUDr. Pajer, ţe išlo 122 000 

na televíziu. On čakal, ţe sa toho hlavný kontrolór chytí, ale asi nemá záujem. Nevie, či mu to 

je potrebné dať príkazom, lebo ide o dosť váţnu vec. Jemu „vŕta“ v hlave, kde sú tie peniaze 

a poţiadal JUDr. Klučku, či by mohol do budúceho MZ dať z toho nejakú správu.  

           Mgr. Marcel Šulo sa stotoţnil a podporuje návrh p. Ing. Pohančeníka. Podľa neho je 

skutočne zaráţajúce, keď sa na troch alebo štyroch MZ hovorí o sume 122 000. Jeho ako 

konateľa a likvidátora by určite potešilo, keby sa zistili, kde tie peniaze išli, lebo do televízie 

nedoputovali. Televízia by vyzerala úplne inak, keby tam tie peniaze boli.  

           JUDr. Ján Klučka odpovedal p. Ing. Pohančeníkovi, čo sa týka jeho činnosti. 

V decembri sa schvaľoval plán kontrolnej činnosti, pokiaľ mala byť táto kontrola zahrnutá, 

mala byť v obsahu plánu kontrolnej činnosti. On kontrolu, ktorú nemá v pláne kontrolných 

činnosti, vykonať nemôţe. Treba ju doplniť, čo znamená, dať ju ako mimoriadnu kontrolu 

a odsúhlasiť ju a na základe toho kontrolu vykonať môţe. Inak musí postupovať podľa 

schváleného plánu kontrolnej činnosti.  

          Ing. Jozef Pohančeník povedal, ţe mu to pripadá neskutočne povrchné, ţe hl. kontrolór 

odmieta vykonať kontrolu nad rámec plánu kontrolnej činnosti a drţí sa len svojich striktných 

kontrol, ktoré boli schválené. Hlavný kontrolór je povinný vykonávať kontroly, nielen tie, čo 

má v pláne. Myslí, ţe tej práce nemá toľko, aby napísal takúto opísanú správu, ktorá 

mnohokrát ani nič nehovorí. Jeho povinnosťou je, keď sa stará o kontrolu celého úradu 

a spadá pod poslancov MZ, aby aj z vlastnej iniciatívy urobil to, o čo ho ţiada. Nie je to 

náročné, sadnúť si a dať do hromady. Ak to nebude predloţené na budúcom MZ, bude to 

ţiadať znovu.  
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                     Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

16/2016 

 

 

K bodu 17)  

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015 

 

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

 

 

 

 

 

                     Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

17/2016 

 

 

K bodu 18)  

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

 

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

 

                 Ing. Milan Gura sa vyjadril, ţe tento zámer je starý päť rokov. Keď nastúpil do 

úradu, bolo jeho prioritou získať Matičné námestie, urobiť z neho také námestie 

a zhromaţďovací priestor, aký majú iné mestá, aby sa Čadčania nepýšili len malým 

Palárikovým námestím, ale aby mali moţnosť povedať „aj my sme mesto a máme skutočné 

námestie“. Toto bolo jeho absolútnou prioritou. Hľadal moţnosti, ako sa k tomu dostať. 

Hľadal pochopenie majiteľov, ktorí na tomto území majú nielen svoje pozemky, ale aj 

schválený územný plán, ktorý podľa neho nie je v záujme mesta Čadca a hlavne nie je 

v záujme obyvateľov mesta Čadca. Dlhodobo rokoval a „bombardoval“ hlavného majiteľa 

tohto pozemku, aby k tomuto došlo. Na druhej strane videl, čo sa deje na Kyčerke, kde bol 

neustále atakovaný zastavať tento trávnatý priestor aţ ku kostolu rôznymi vecami. Boli tu 

zástupcovia Lidl, Kaufland, ktorí tam chceli dať veľké supermarkety, no on to zamietol. 

Potom prišiel návrh na zastavanie bytovkami, čo by bolo podľa neho veľkým nešťastím. 

Rozhodol sa po rokovaniach získať Matičné námestie, tak aby to „nebolelo“ a toto „bolieť“ 

nebude. Dobudovať občiansku vybavenosť na Kyčerke a vytvoriť jednu krásnu oddychovú 

zónu, aby obyvatelia na Kyčerke boli na to pyšní. Počíta sa tam aj s malým námestím, s tým, 

aby sa tam rozsvietil vianočný stromček cez Vianoce, aby sa tam obyvatelia cítili ako na 

normálnom sídlisku. Aby tam mohli vykonávať oddychové aktivity, aby sa tam mohli 

prechádzať mamičky s deťmi. Do projektu sa začlenili všetky tieto pozemky, dokonca aj zo ZŠ 

Komenského, kde je obrovský nevyuţitý priestor. Týmto zámerom chce dosiahnuť jedno a to, 

aby keď ktokoľvek príde po ňom vedel, ţe toto územie je dokončené a aby tam uţ nikto do tej 

zóny nemohol vstúpiť a postaviť tam čokoľvek. Jeho ďalším zámerom je vybudovanie skoro 

240 parkovacích miest. Vie, ţe budú aj ataky, ale on garantuje, ţe nakoniec si to ľudia budú 

pochvaľovať. Nejde o ţiadny supermarket, ide o obyčajný obchodný priestor so sluţbami, 

ktoré budú potrebné. On si dobre pamätá, aké boli petície a ako sa ľudia sťaţovali, keď 

odkupoval „feťácky“ priestor vedľa ZŠ Komenského, sedelo sa s ľuďmi, vysvetľovalo sa im to 

a nakoniec aj samotní ľudia sú spokojní, ţe je priestor zlikvidovaný, ţe sú tam nové chodníky, 
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nové cesty a ihriská a ţe zapojili 99 rodín, ktoré majú kde bývať. Jedna časť bude hovoriť 

o obchode, on hovorí o oddychovej zóne.  

             Ing. Ľubomír Vojár, PhD. sa vyjadril, ţe mu chýba koncepčnosť. On si myslí, ţe 

najskôr mal byť predstavený plán vyuţitia Kýčerky a aţ potom mali byť zavolaní nejakí ľudia 

a firmy, ktoré by tam mali ísť. CMZ rieši Matičné námestie, momentálne sa hovorí, ţe je zlý 

stav a pokiaľ on vie, tak v CMZ je schválený nejaký projekt, ktorý schválili poslanci. Vţdy je 

to niekoho názor. Niektorí poslanci sú „za“ a niektorí „proti“. Podľa neho malo byť najskôr 

predstavené, akú veľkú plochu chce získať mesto na Matičnom námestí. Momentálne nejakú 

plochu má a chýba mu tam údaj, ktorú plochu chce získať mesto a koľko tam je investorov, 

s ktorými sa o tom rokuje. Jemu tam chýba vízia, ako bude Matičné námestie vyzerať a koľko 

je potrebných k tomu pozemkov. Čo sa týka Kýčerky, tak tá je naozaj v katastrofálnom stave 

a nech sa tam postaví hocičo, bude to lepšie. Malo byť povedané „tu budú parkoviská, tú 

detské ihrisko, tu sa vyčlení nejaký obchodný dom“, kaţdý by na to mohol povedať svoj 

vlastný názor, mohli byť vyzvaní ľudia z okolitých bytoviek. Vie, ţe uţ v minulosti bol zámer 

predaja tohto pozemku a bola tam obrovská petícia tých ľudí, čo bývali v okolí. On čítal 

v materiáli, ţe je na pláne vybudovať 120 parkovísk a nie 240 ako bolo povedané.  To je to, čo 

mu tam chýba, aby bolo presne ukázané, kde čo bude. Niekto by sa vyjadril, ţe chce viacej 

parkovísk, niekto viacej zelene a potom by sa to nejako zosúladilo. On to pochopil tak, ţe 

investor, s ktorým bude zámena, vybuduje cestu a aj parkoviská a nejakých 120 by mesto 

kúpilo naspäť. Opýtal sa, ţe v akej by to bolo cene. 

          Ing. Milan Gura povedal, ţe je predloţený návrh, ktorý je „premieľaný“ uţ 3 roky, ako 

vyuţiť priestor, ktorý je v dehonestujúcom stave. Nejde sa to stavať zajtra, tento návrh je 

predloţený po dlhých 3-ročných rokovaniach, ako by to malo vyzerať. Mesto nemá územné, 

stavebné povolenia, predkladajú to v dobrej viere a najlepšie ako vedia. Dobre vedia, ţe keď 

bude mesto vlastníkom pozemku na Matičnom námestí, ruší sa územný plán, kde je 

naplánovaná 6-poschodová budova, ktorá zahltí priestor okolo domu kultúry. Opýtal sa, ţe čo 

je lepšie, či vlastniť 1000 m
2
 pozemku alebo tie dva 100 m

2
. Tie nehrajú uţ ţiadnu rolu pri 

tvorbe na Matičnom námestí. On nesúhlasí s pánom Ing. Vojárom, ţe to nebolo, lebo to je 

teraz. Oni odsúhlasia návrh, oni odsúhlasia do budúcna, čo sa bude robiť. Nie je to tak, ţe on 

niečo urobí a potom sa to ex post schvaľuje. 

           Ing. František Ščury povedal, ţe p. Ing. Cabalová naznačila, ţe ich strana uţ začala 

pracovať  na projektoch, je moţné, ţe uţ majú nejaké hmotové, dispozičné riešenie samotného 

objektu. Všetci by to mali brať tak, ţe fáza, v akej sa to teraz nachádza, je akási 

predprojektová príprava samotného projektu. Ešte je ďaleko od povoľovacích konaní, ktoré 

nastanú, ktoré budú určite za účastí ľudí a budú môcť vzniesť námietky. V samotnom 

územnom konaní sa bude ešte veľa vecí vedieť nastaviť, „zapodmienkovať“, je to len nejaký 

názor. Mestu ide naozaj o dobudovanie toho priestoru, obyvatelia Kýčerky si nezaslúţia, aby 

mali z minulosti nedokončené, nedobudované sídlisko. Ide o čistý úmysel, netreba za tým 

hľadať niečo iné. Musia sa urobiť prvotné úkony, ktoré súvisia s majetkovoprávnym 

vysporiadaním, ukončeným konaním, ktoré tam sú na veľkú polyfunkčnú budovu. Tento návrh 

sa javí ako reálne nachádzanie nejakej cesty, ako vytvoriť kultivovaný priestor na Kyčerke 

s potrebnými sluţbami. Moţno aj cez anketu ľudí by sa doplnilo, aké sluţby by tam oni 

poţadovali. K otázke p. Ing. Vojára sa vyjadril, ţe ťaţko môţe teraz chcieť, aby sa hádzali 

nejaké čísla v cenách za 1m
2
 parkovacieho miesta, alebo koľko tam bude parkovacích miest. 

Bude tam určite viac parkovacích miest a v regulovanom reţime oproti súčasnosti. Mesto vie 

garantovať, ţe tam bude štandardne upravená plocha a vytvorené podmienky, aby tam 

z hľadiska bezpečnosti chodcov a aj pohybujúcich sa vozidiel nikto neprišiel k úrazu. Počet 

parkovacích miest kapacitne bude dostatočný aj pre Chalupkovu ulicu, ale aj pre ostatné 

bytovky, ktoré sú v bezprostrednom okolí. Pripraví sa to tak, aby bolo v jeho zámere do 100 

parkovacích miest a tie ďalšie mesto odkúpi.  
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              Ing. Ľubomír Vojár, PhD. povedal, ţe podľa neho na dnešnom rokovaní mal byť bod, 

ktorý by sa volal Priestorové vyuţitie sídliska Kyčerka, teraz je Kúpa, predaj a nájom 

nehnuteľností, nie je Priestorové vyuţitie sídliska Kyčerka. Podľa toho by sa dohodli, či tam 

obchodný dom bude alebo nebude, či tam bude väčšia alebo menšia plocha, či tam budú 

parkoviská alebo detské ihriská. Na základe bodu Priestorové vyuţitie sídliska Kyčerka, by sa 

následne mohlo ponúknuť niečo na odpredaj. Malo sa zistiť od ľudí, či tam vôbec obchodný 

dom chcú alebo nechcú. Keď sa pozemok predá, budú sa môcť nejaké veci doladiť, ale mnohé 

uţ doladiť nepôjde. Tak isto aj čo sa týka parkovísk, nevie sa ešte, za akú cenu sa budú 

kupovať, ale teraz sa ide odsúhlasiť, ţe sa kupovať budú.  

              Mgr. Marcel Šulo povedal, ţe keď to tak počúva, myslí si, ţe pán vedúci Ing. Ščury 

vie o tomto projekte viac ako samotný investor, potom sa nestačí  čudovať, či sa ten projekt 

robil na meste na stavebnom a investor je na MZ len do počtu, lebo obhajoba projektu a bitie 

sa za projekt je zo strany mesta. Opýtal sa, či mesto nemá hájiť záujmy ľudí, alebo má hájiť 

záujmy investorov. On očakával, ţe mesto bude nastavovať podmienky, bude diskutovať 

s ľuďmi o tom,  čo chcú. Je tu vidieť, ţe zamestnanci MsÚ sa bijú za projekt a zisky 

súkromného investora. Povedal, ţe nabudúce netreba ani pozývať investorov, ale bude stačiť, 

keď to bude predkladať len vedenie mesta a môţe sa to potom schvaľovať rad za radom. 

Snaha získať do vlastníctva mesta Matičné námestie, tomu sa nedá nič uprieť. Spôsob, akým 

sa to momentálne deje v našom meste, sa mu zdá trochu neúprimný. Na komisii padol určite 

zaujímavý návrh. Bol by rád, keby to zástupca investora vysvetlil. Opýtal sa, ţe v akom 

postavení firmy Floretky s. r. o. je pani Ing. Cabalová, či je zástupkyňa, konateľka, riaditeľka.  

               Ing. Emília Cabalová povedala, ţe nie je ani konateľka a ani riaditeľka, ale je 

hlavnou inţinierkou projektu, realizácie a prípravy.  

              Mgr. Marcel Šulo zhodnotil, ţe za spoločnosť p. Cabalová hovoriť nemôţe. Nevie, či 

jej vyjadrenie má nejakú relevantnosť a záväznosť za spoločnosť. 

               Ing. Emília Cabalová povedala, ţe si myslí, ţe záväzné stanovisko spoločnosti 

vyjadrili v ţiadosti o zámenu. V rámci technických vecí za spoločnosť hovoriť môţe. V rámci 

majetkovoprávnych nemá kompetenciu a nemá ani mandát hovoriť za spoločnosť Floretky 

 s. r. o. . Ak by mali poslanci nejaké návrhy v rámci majetkovoprávneho usporiadania ich 

pozemku na Matičnom námestí, mal by sa dostaviť konateľ spoločnosti.  

              Mgr. Marcel Šulo sa vyjadril, ţe ak je tu snaha alebo moţnosť na odkúpenie alebo 

zámenu pozemku, nech to mesto odkúpi. To námestie chcú všetci a aj všetci za to budú 

hlasovať. Nemali by podmieňovať, ţe ten pozemok nepotrebujú, ale keď ho chce mesto, 

vymení sa za pozemok, ktorý ma pre nich ekonomický význam. Pozemok pre spoločnosť nemá 

absolútne ţiadny význam. Slúţi len na to, aby sa za neho platili dane. Ak je to úprimná snaha, 

ţe sa chcú pozemku zbaviť, on nevie, prečo sa to musí podmieňovať zámenou pozemku na 

Kýčerke. Mesto má aj iné pozemky a ak naozaj chcú pozemok, mesto im určite ponúkne 

ďaleko krajšie pozemky. Ponuka, ktorá prišla na mesto a ktorá bola prezentovaná aj na 

komisii, kde sa ohľadne toho zviedla búrlivá diskusia a debata. Vymeniť pozemok 

nevyuţiteľný v meste za pozemok na Kýčerke a ešte si vypýtať za to 63 000 € doplatok. On 

nevie, či sa za takú ponuku netreba skôr hanbiť. Chýba mu tam nejaká ingrediencia mesta. Tu 

si dal znalecký posudok vypracovať investor, tak váš pozemok je len za 30, ten mestský je 

nevyuţiteľný pre firmu za 169 a my toto berieme ako bernú mincu. Pokiaľ si on dobre pamätá, 

mesto Čadca si dávalo vypracovať znalecké posudky samo. Musí tam byť nezávislá osoba, 

ktorá to posúdi. Posúdi všetky hľadiská toho pozemku. Do hodnoty pozemku sa zahŕňa aj účel 

a moţností jeho vyuţitia a nie len to, kde leţí. V rámci návrhu bolo ešte, ţe firma vybuduje 

parkovacie plochy a dajú sa do vlastníctva mesta. Nemal by sa nikto čudovať, keď im komisia 

„nezjedla“ ich návrh, keď chcú zameniť pozemok a ešte k tomu zobrať 63 000 €. Takţe uţ nie 

zadarmo previesť parkovacie plochy mesta, ale parkovacie miesta mesto odkúpi. Za koľko 

a koľko, tam uţ napísané nie je. To je len jeho poznámka v úprimnosti dostať Matičné 
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námestie. Vlastníkov pozemkov na Matičnom námestí je neskutočne veľa a s mnohými sa aj 

rozprával. On nevie o tom, ţe by boli oslovení, aby boli predané mestu a aby sa urobil jeden 

veľký zámer ako bude to námestie vyzerať. Treba si uvedomiť, ţe tí vlastníci budú všetci 

účastníci stavebného konania a čokoľvek tam bude chcieť mesto postaviť, oni sa budú k tomu 

vyjadrovať. Dnes na MZ je predloţený krásny projekt, kde sa nevyšlo v ústrety ľuďom, ale 

investorovi. V okamihu, keď bol takýto projekt zverejnený, pán primátor napísal na 

facebooku, ţe to všetci vedeli od stredy. Mgr. Šulo sa vyjadril, ţe oni nevedia ako dopadne 

mestská rada, netvoria ani program do MZ. Poslanci nevedia, pokiaľ im nepríde program, či 

to tam bude alebo nebude. Obviňovať niekoho, ţe to uţ vedel v stredu a nie v sobotu, kedy 

prišli materiály do MZ, je detinské. To, čo tam najviac chýba, je to, čo na to povedia ľudia. Tu 

sa dohaduje s investorom, čo si tam postaví a on osobne je presvedčený, ţe investor uţ aj vie, 

koľko zarobí a čo sa mu tam vráti, ale nikto sa neopýtal na názor ľudí, ktorí tam bývajú. 

Ľudia z 12, 13, 14, 17-stky behom jedného dňa zozbierali petíciu-200 podpisov, kde vyjadrili 

nesúhlas. Nie s tým, aby tam bola Jednota. Nesúhlasili s tým, ako to tam je umiestnené, ako sú 

tam navrhnuté parkovacie miesta, ţe nie je zabezpečená bezpečnosť detí, ktoré tam majú dva 

tranzitné chodníky smerom do školy. Momentálne tam je hrozné parkovisko plné blata 

a kaluţí. Keby bol pán primátor úprimný, povedal by: „Ospravedlňujem sa, 6 rokov tu sedím 

a za tých 6 rokov som tam nebol schopný dať asfalt.“Je tu 6 rokov a aţ teraz ide hovoriť, ţe si 

to ľudia zaslúţia. Je na zamyslenie, čo sa tu robilo tých 6 rokov. Za jeden večer sa nazbieralo 

200 podpisov. Na druhej strane niet ani jedného človeka, ktorý by namietal, aby tam bol 

obchodný dom. Jednota je pre nich fajn, ale nie za takýchto podmienok a takýmto spôsobom. 

Keď sa pozriete na obrázok, je tam 100-116 parkovacích miest. On býva nad tým 

parkoviskom skoro 20 rokov, keď sa pozriete piatok z okna, dnes ráno tam bolo 70 áut. Večer 

ich tam je 100. Parkovisko je v projekte nadimenzované na 116 áut. On sám sa bude diviť tým 

ľuďom, ktorí v piatok večer prídu, odstavia auto na parkovisko a v sobotu ráno ho pôjdu 

preparkovať na Okruţnú, aby si niekto mohol ísť nakúpiť a zaparkovať pri obchode. 

Parkovisko by malo byť nadimenzované o 100 miest viac. Pri Terne, pri Bille a ani pri Lidl 

neboli závory. Obchodnému domu budú klesať trţby, lebo ľudia tam nebudú chodiť 

nakupovať, keď si nebudú mať kde zaparkovať autom. Tie rampy tam do roka budú. Keď sa 

robili obchodné domy, kaţdý hovoril, nikdy to tam nebude. On to aj chápe, lebo keď sa k nim 

nedostanú zákazníci, obchodné domy sa neuţivia. Nasťahuje sa tam statická doprava 

z Chalupkovej ulice, ktorá je krízová. Keď sa tam urobí pekné parkovisko, všetci tam budú 

parkovať. 116 parkovacích miest tam stačiť nebude. Spýtal sa, ako sa tam vyrieši bezpečnosť 

detí, ktoré tam migrujú do školy a zo školy. Kde sa tam budú deti hrať. Býva tam okolo 400 

rodín, deti tam majú jediný svah, kde sa chodia hrať. Rovno pod kopcom sa tam postaví 

parkovisko. Toto sú všetko otázky, ktoré ľudí zaujímajú. Na Okruţnej ulici uţ Jednota je, má 

tam krásny veľký pozemok. Nemusí sa tomu brániť a môţe si zväčšiť kapacitu a môţe mať 

krásny obsluţný priestor pre celú Kýčerku. Opýtal sa investora, či sa snaţili rokovať aj 

s niektorými obyvateľmi mesta, alebo či len priamo predloţili investičný zámer do mesta 

a rokovalo sa o tom.  

                     Zástupkyňa Jednoty sa vyjadrila, ţe oni sa pridali k investičnému zámeru mesta, 

kde sa chcú revitalizovať parkoviská a revitalizovať zeleň. Ďalšia pridaná funkcia tohto 

územia je poskytovanie sluţieb v rámci obchodných sieti ako je Jednota, plus pridané sluţby. 

Akby sa mohli zúčastniť dobudovania tejto lokality, dostali pravidlá. Pálčivé otázky 

rozpracovali v rámci budúceho uţívania konkrétne veľkosťou a typom predajne. Z toho 

vyplývali aj zákonné poţiadavky na statickú dopravu pri danej predajni. Preto sú rozdelené 

tie parkovacie plochy na jednotlivé etapy, ktoré priamo súvisia v rámci akéhokoľvek 

povoľovacieho procesu. V projekte mali určené nejaké podmienky, keďţe to územie je zloţité. 

Kaţdé sídlisko sa potýka s nedostatkom parkovacích miest, práve z dôvodu, ţe nie sú rovné 

plochy. Dostali podmienku maximálne vyuţiť priestor okolo predajne práve na zámer mesta. 
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Nie oni prišli so zámerom vybudovať ich predajňu namiesto developerského projektu v zmysle 

platnej územnoplánovacej dokumentácie na Matičnom námestí. Oni sa iba pričlenili k zámeru 

mesta a preto hovorí, ţe sa k tomu dostali teraz, lebo pôvodne bol ich investičný návrh 

vybudovať niečo na Matičnom námestí. Vývoj smeroval k tomuto návrhu. Oni sú doplnková 

funkcia k dobudovaniu lokality.  

             Mgr. Marcel Šulo povedal, ţe uţ mu je úplne jasné, prečo o tomto projekte vie viacej 

mesto ako samotný investor. Nemohlo to snáď dopadnúť lepšie. Spýtal sa, či aj na Matičnom 

námestí mali nejaký projekt, ktorý tam chceli vybudovať. 

            Zástupkyňa Jednoty povedala, ţe pri nadobudnutí pozemku nadviazali na pôvodné 

návrhy právnych predchodcov, kde bolo toto územie určené na vybudovanie nejakej 

dominanty, lebo je to centrum mesta, kde narazili na odpor iného druhu na teraz platný 

územný plán. Preto prijali a zvaţovali aj iný návrh investovania.  

            JUDr. Peter Strapáč, PhD. povedal, ţe si prečítal status na facebooku Mgr. Marcela 

Šula, ktorý predloţil z tohto MZ. Napísal tam: „Petíciou chceme riešiť otázku parkovania, či 

parkovacieho domu, bezpečnosti našich detí a vybudovanie športovísk a detských ihrísk.“ On 

si myslí, ţe sa rozpráva o tom istom. Spýtal sa, či Mgr. Šulo komunikoval so svojimi voličmi 

ohľadne parkovacieho domu, či by tam chceli postaviť nejakú 4 – poschodovú ohavnú 

budovou parkovacieho domu. On osobne si  myslí, ţe asi nie. On osobne je veľmi rád, ţe 

mesto na svojich pozemkoch chce rozšíriť alebo sprístupniť dvor ZŠ Komenského, kde chce 

vybudovať zelené plochy, detské ihriská a oddychovú zónu. Nerozumel veci, ktorú Mgr. Šulo 

rozprával, lebo jeho reč bola veľmi dlhá a povedal, či mesto potrebuje pozemok pred 

Matičným námestím alebo nie. Najskôr povedal, ţe mesto to nepotrebuje, lebo je to 

nadhodnotené, a potom povedal, ţe mesto na vyuţitie svojich verejných potrieb 

a zabezpečenia svojej verejnej obsluţnosti ten pozemok potrebuje. On osobne uţ nevie z jeho 

slov, či ten pozemok pred Matičným námestím mesto potrebuje alebo nie. Taktieţ povedal, ţe 

Mgr. Šulo je členom komisie a aj členom petičného výboru, takţe to musel uţ vedieť na 

komisií, aký je projekt. Mohli to zverejniť vtedy. Konštatoval, ţe Mgr. Šulo povedal, ţe sa tam 

zahustí doprava a ide o bezpečnosť detí. On osobne tam nebýva, ale Mgr. Šulo s deťmi áno, a 

aj deti ostatných obyvateľov Kýčerky, opýtal sa ho, či si myslí, ţe terajšia chaotická, 

nekoordinovaná doprava, kde nie sú vyznačené parkovacie miesta, kde nie je vyznačená 

doprava, kde je parkovanie na čierno je bezpečnejšie pre jeho deti ako to, keď sa tam urobí 

riadna doprava v zmysle dopravného značenia.  

              Vladimír Malík uznal, ţe toho Mgr. Šulo povedal naozaj veľa. Na jednej strane 

povedal, ţe nie je s tým oboznámený, čo tam ide. Potom povedal všetky moţné čísla, ktoré ho 

napadli z hlavy. On osobne býva na Chalupkovej ulici a „tliachanie“ tých nezmyslov ako je 

presúvanie 30 áut tam, 20 tam je úplne zbytočné. Tí, čo majú zaplatené parkovanie na 

Chalupkovej ulici, nepôjdu parkovať pred obchodný dom. Tí obyvatelia, čo bývajú pri 12 a 13 

a parkujú teraz na tom veľkom parkovisku, po dobudovaní rozšírenej komunikácie budú 

parkovať na rozšírenej komunikácií, ktorá je pre nich. Ďalšou vecou je, ţe sa spýta niečo pani 

Ing. Cabalovej, uţ len úcta k tomu, ţe to je ţena, v polovici ju preruší a ten záver jej taký 

posunie bez toho, aby ju nechal dohovoriť, aby dokázal, ţe ona je tá zlá. On nevie, kde berie 

tú drzosť, ţe sa jej niečo opýta, preruší ju, nenechá ju dohovoriť a vsunie do toho jeho vlastný 

záver. Jemu to celé pripadá ako jedna veľká, strašne slabo zorganizovaná volebná 

kortešačka. On na tej Kýčerke býva a ak Mgr. Šulo zohnal so svojimi poskokmi 200 podpisov 

za jeden večer, ak chce, tak dnes on sám zoţenie 500 podpisov. K tomu, čo sa stalo v obchode, 

keď vyzbieravali petíciu, sa ani nejde vyjadrovať.  

               Mgr. Marcel Šulo sa vyjadril k slovám Malíka, ţe ak sa pozrie na fotografie, ako je 

na Chalupkovej ulici 15 áut na jednom chodníku. Parkovisko, ktoré sa tam navrhuje je 10 m 

odtiaľ. Ako prvé, čo tie autá urobia, je, ţe sa popresúvajú na riadne parkovisko. To nie sú 

ţiadne „tliachaniny“. To, ţe vníma Malík obyvateľov Kýčerky ako poskokov, mu je skutočne 
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ľúto. Ako on môţe vedieť, čo sa odohrávalo v obchode, keď  sa chodilo s petíciou, keď tam 

nebol. Keby bol úplne úprimný, tak by povedal, ţe tá pani sa za pol roka sťahuje z Kyčerky 

a za druhé, čo povedala, je, ţe tam má dohodnutý obchodný priestor a jemu osobne je úplne 

jedno, či to tam bude alebo nebude. Keď chce byť Malík úprimný, tak by si mali úprimnosť 

skutočne naliať. K slovám Strapáča povedal, ţe keby dobre počúval, zaznelo uţ niekoľko krát, 

ţe niet snáď ruky, ktorá by sa nezdvihla za odkúpenie Matičného námestia. Kaţdý normálny 

človek to skutočne podporí. Skrývať snahu dostať investora na Kyčerku za to, ţe niekto bojuje 

proti tomu, nedajboţe, aby mesto získalo pozemok v meste na Matičnom námestí, to snáď asi 

nie. To, ţe to bolo v stredu na komisii, neznamená, ţe to bude v piatok schválené na MR a ţe 

sa to v sobotu ráno objaví v materiáloch. K volebnej kortešačke povedal, ţe nie Marcel Šulo 

to dal do programu MZ, veď vedenie mesta to mohlo dať o mesiac, o pol roka, o rok alebo 

vôbec. Oni to tam teraz dali a ľudia na to reagujú.  

             JUDr. Jozef Pajer povedal, ţe sa musí vo väčšej väčšine zhodnúť s jeho predrečníkmi. 

Ako predseda stavebnej komisie by začal s tým, ţe bola naozaj veľmi búrlivá diskusia a ak sa 

hovorí o nejakej drzosti z úst kolegov, tak je totálna drzosť vedenia mesta, keď sa ide zameniť 

2500 m
2
 vo vlastníctve mesta za 920 m

2
 vo vlastníctve súkromného investora s doplatkom 

skoro 2 000 000 Sk. Je to totálna drzosť  a keby sa to nezastavilo na komisii, tak je to 

v zastupiteľstve. Ak si myslia, ţe niektorí poslanci sú tu nesvojprávni, tak to sa mýlia. 

Vybudovanie parkovacieho miesta do vlastníctva mesta. Tu schváliť nejaký bianko šek nejakej 

súkromnej firme, kde nevie k tomu nič, hraničí s trestným činom. On bude veľmi rád, keď 

slovenský parlament uzákoní hmotnú  zodpovednosť politikov i poslancov, lebo takéto 

uznesenia by asi v ţivote v návrhu neboli . Aby mesto uzatvorilo bianko šek súkromnej firme, 

ktorá za 3 roky vychŕli, ţe chce 300 000 €. Nevie, z čoho sa to potom bude platiť a keď je 

úprimná snaha o vytvorenie parkovacích miest, je MPS, kde sú zamestnaní ľudia. Mesto chce 

zvýšiť zamestnanosť v Čadci, tak nech sa to vyhotoví v rámci MPS, ale nie nejakej súkromnej 

firme. Čo sa týka samotného zámeru obchodného domu na Kýčerke, on si myslí, ţe sa to 

v prvom rade malo prekonzultovať najprv s občanmi. Miestnu časť Kýčerka zastupuje 12 

poslancov. Jemu osobne je to ľúto, ţe on, ako poslanec Milošovej, Čadečky a Podzávozu sa 

musí biť za práva občanov na Kyčerke. On nevie, ţe či poslanci za volebný obvod Kýčerka sa 

pozerajú na záujmy občanov alebo súkromného investora alebo to mali prikázané. Takýto 

zámer sa musí prebrať v prvom rade s občanmi dotknutej lokality. V civilizovaných mestách 

to funguje tak, ţe sa robí anketa a pýtajú sa občanov.  Ku schválení parkovacích miest bez 

VOS sa nejde ani vyjadrovať, to je totálna drzosť. To, ţe v šote, ktorý bol ukázaný, sú 

nakamerované diery, je vizitka vedenia mesta. Robiť niečo pre ľudí by mali mať záujem všetci 

25 poslanci s pánom primátorom. Mali by sa tu prestať nahrádzať developeri, to nech robí 

súkromná sféra. Mesto má iné vytýčené právomoci, ktoré majú zastupovať ľudí.  

              Vladimír Malík sa vyjadril, ţe si pamätá, keď ho oslovili občania z Milošovej, ţe sa 

nevedia s JUDr. Pajerom. On osobne tam bol riešiť veci ohľadom smetiska a neotĺkal to o nos 

JUDr. Pajerovi. Išlo o normálnu kolegiálnu pomoc. On si pamätá, ako sa pred 6 rokmi 

odmávalí veľké peniaze, a pokiaľ nebol Pajer so Šulom v spore  s primátorom, mávali veľké 

veci, ako je teplárenská atď., nebolo treba s nikým debatovať, prečo, začo. Zrazu to vadí, lebo 

idú voľby a obaja kandidujú, plus majú spor s primátorom nevie aký, a zrazu nie sú kamaráti. 

On býva na Kýčerke a nechce z nej mať geto.  

               JUDr. Jozef Pajer sa vyjadril, ţe čo sa týka mestskej teplárenskej, on za to 

nehlasoval. Bolo tam 10 statočných, ale on medzi nimi nebol. Keď sa sťahovala ţaloba zo 

súdu, on zastaval ten názor, nech sa v ţalobe pokračuje. Čo sa týka skládky, on nie je majiteľ, 

aby on dohodoval. Je fakt, ţe sa tam urobilo výjazdové rokovanie MZ za účasti aj bývalých 

primátorov, čo boli v Čadci. Ak si on dobre pamätá, tak nakoniec sa vyšlo v ústrety občanom 

mesta.  
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              Vladimír Malík povedal, ţe keď sa rozšíri cesta po celej dĺţke pred blokmi 12 a 13, 

teraz tam tie autá parkujú iba na jednej strane. Keď sa to rozšíri, budú parkovať aj z druhej 

strany, tam vzniknú ďalšie parkovacie miesta. Potom tam vznikne apendix pri 13-ke do 

plochy, ktorá je teraz školská, a tam bude ďalšie parkovisko. Väčšina mladých ľudí vie, ţe 

jediná zábava tam bola krčma  Krafečko. Zámerom je tam dať preliezky, nejaký park, nejaké 

drevené sochy, aby do tej „betónovej dţungle“ zaviedli niečo normálne, niečo ľudské. Vraveli 

mu nejakí ľudia, ţe Marcel Šulo tam bol a zbieral podpisy, zase ďalší mu hovorili, ţe to 

má„na háku“, lebo má pozemok na Ţarci a ide stavať dom. Poblázni tam ľudí, nič tam 

nebude a on si potom postaví dom na Ţarci. Je dôleţité, či poslanci svojím hlasovaním vyberú 

pre Kyčerku osud geta. Sú ľudia, ktorí tam bývajú a chcú tam mať pekné prostredie. On 

osobne sa v ţivote nechcel nijakému voličovi páčiť, lebo to nepotrebuje. Keď ho niekto nemá 

rád, tak nech ho nevolí, on to berie. On tam chce mať pekné prostredie. Tak ako aj Šulo 

povedal, ţe investor si určil, čo tam bude, ale to je snáď na jeho výbere, s akou ponukou tam 

on príde. Mesto nebude investorovi určovať, s čím tu má prísť. On dá nejakú ponuku a potom 

sa rozhoduje, čo s ňou ďalej. Alebo reči typu, ţe oni na tom budú zarábať. Logické, ţe nechcú 

prerábať. Nevie, či ide o nejakú podnikateľskú závisť alebo čo. Napísal mu Jozef Marec, ţe na 

tej Kýčerke preţil 25 rokov, nevie ako, ţe sa tam išiel zblázniť a teraz je šťastný, ţe je preč, 

tak treba pomôcť Vladovi Malíkovi, ktorý tam býva o rok dlhšie, aby sa nezbláznil.  

                Ing. Jozef Pohančeník povedal, ţe je tu plno emócií a kaţdý má svoje argumenty 

„pre“ a „proti“. On chce trošku ozrejmiť celú genézu, ako to je. V minulosti to bolo tak, ţe 

bolo v Čadci Terno, Billa sa len budovala a na Kýčerke nebolo nič. V dobrom záujme tam 

chceli dať Lidl, ľudia sa postavili, ţe ako tam budú chodiť autá okolo kostola atď. Zrušilo sa 

to. Ten obchodný dom mal iné parametre ako je toto. Tieţ sa pýtal ľudí, a to nielen  z blokov 

12, 13, 14, čo sú tam, pýtal sa na Chalupkovej ulici, mnoho ľudí to vítalo. Povedal, ţe preto 

lebo Kyčerka starne, momentálne tam je 40 rokov priemer. Pre tých ľudí je to plus. Doslova si 

to pýtali z celej Chalupkovej ulice. On si myslí, ţe keď sa to dobre odprezentuje aj počtom 

parkovacích miest, ktorých nebude nikdy dosť, lebo budú chýbať stále. Keď sa to odprezentuje 

a bude sa rozprávať s ľuďmi, tak on verí, ţe aj tí ľudia z 12,13, 14 zistia, ţe to bude prínosom. 

Lebo nikto nespomenul, ţe tá cesta, ktorá ide okolo týchto panelákov  sa rozšíri minimálne o 4 

m. On osobne si zaţil, keď v 92, 94, 96 roku robili ABC. Tam boli ľudia maximálne proti. 

Teraz je tam celý areál dobudovaný a ľudia sú tam spokojní. Myslí si, ţe aj obdobne sa bude 

dať urobiť obchodné centrum, ţe to nebude vadiť nikomu. Mnohí ľudia sa obávajú, ţe keď sa 

to bude stavať, budú tam chodiť nákladné autá. Urobí sa provizórna cesta poza energoblok 

a cesta popred paneláky nebude dotknutá. Aj on má určite nejaké výhrady k samotnému 

projektu, ale keď sa to na druhej strane vezme, myslí si, ţe sa idú hájiť záujmy všetkých ľudí.  

              JUDr. Jozef Pajer sa vyjadril k slovám poslanca Malíka, ţe 6 rokov ţil na 

Chalupkovej, takţe vie, aká situácia tam je. Nevie si predstaviť, ţe sa tam pustí ešte 

zásobovanie a nával áut. Myslí si, ţe keď niekto ide stavať dom, je to jeho súkromná vec 

a nemá to nikoho zaujímať. Čo sa týka závisti, vystaviť bianko šek na 300 000 € a potom sa 

ide hovoriť o závisti, to nie je normálne.  

             Ing. Ľubomír Vojár, PhD. povedal, ţe Malík pred ním spomínal, ţe by tam chcel 

nejaké ihrisko, skatepark alebo niečo podobné. Povedal, ţe ide presne o to, čo uţ spomínal na 

začiatku. Najskôr mal byť materiál alebo diskusia o vyuţití územia, a nie aby investor počúval 

to, či sa tam chce dať jedno ihrisko alebo dve ihriská. Teraz sa hádajú o tom, čo tam ísť má 

a čo nie. Územie treba vyuţiť. Mohlo sa to spraviť pred mesiacom. Teraz uţ len mohol prísť 

investor a mohol povedať : „Dajte nám 60 000 €“, a čo tam ešte urobia alebo neurobia.  

           PaedDr. Jaroslav Velička sa vyjadril, ţe reaguje na kolegu Malíka. On sám je tieţ z 

Kýčerky a keď sa dopočul, ţe asi nebojujú dobre za svojich voličov, tak ho to trochu uráţa.  

Netreba moţno priveľa rozprávať. On nie je kandidátom ţiadnej strany, on svojim hlasovaním 

vyjadruje svoje názory. Treba povedať aj to, keď kolega Šulo povie, ţe treba zväčšiť potraviny 
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hore na Okruţnej, obyvatelia z 25, 26, z Chalupkovej ulice to majú ďaleko. On zastupuje 

všetkých voličov na Kýčerke, aj tých, ktorí nemajú autá a s dvoma taškami sa tlačia  

v autobusoch, čiţe nepotrebujú parkoviská. Zastupuje aj tých, ktorí si potrebujú sadnúť na 

nejakú lavičku, aj tie deti a aj ich bezpečnosť. Jemu nie je ľahostajný nikto. Celý ţivot  chodí 

do ABC na poštu, do potravín, atď. Ak je nejaký zdravý sedliacky rozum, ktorý hovorí, ţe je 

najlepšie utvoriť námestie, kde budú mať všetci pribliţne rovnako ďaleko, si myslí, ţe je to 

opodstatnená poţiadavka. Bol by rád, keby akceptovali to, ţe sa tam pre tých ľudí ide niečo 

robiť. On tieţ môţe povedať za svojich voličov, ţe oni tento projekt chcú podporiť.  

                  Ing. Rudolf Cyprich povedal, ţe uvedený projekt nerieši statickú dopravu 

Chalupkovej ulice. Do projektu je zahrnutý aj majetok, ktorý nie je vo vlastníctve mesta, je to 

cudzí pozemok, je to cirkevný pozemok. Dynamická doprava do daného územia nie je vhodne 

riešená. Tento projekt je na stole uţ viackrát, ako bolo spomenuté. Teraz však jemu 

z neznámych dôvodov je táto miestna komunikácia do záujmového územia vedená rozdielne 

ako bola v tom minulom projekte. Z jeho strany a zo strany ďalších zúčastnených, či uţ 

poslancov alebo obyvateľov bol ten pôvodný projekt viac-menej akceptovaný. Opýtal sa, ţe 

prečo došlo k prehodnoteniu alebo k zmene pôvodného projektu. Myslí tým cestu, ktorá ide 

popred bytové domy č. 12 a 13, keď v pôvodnom projekte daná cesta viedla popod 

výmenníčku, cez školskú záhradu a bola vedená ako miestna komunikácia, ako výjazd 

zaparkovaných vozidiel, prípadne zásobovanie supermarketu nákladnou dopravou 

a prepojenie Chalupkovej na Okruţnú ulicu. Ulica popred bytové domy 12 a 13 bola ako 

prístupová cesta, ktorá na konci bytovky bola uzatvorená.  

               Ing. Emília Cabalová sa vyjadrila, ţe toto je ich návrh, pôvodného návrhu sa 

nezúčastnila, takţe na danú otázku odpovedať nevie. Myslí si, ţe bol navrhovaný iný typ 

objektu alebo obchodného domu, ktorý má technické poţiadavky na iný typ zásobovania, či uţ 

objemovo alebo aj technicky. Ona môţe obhajovať len ten zámer, ktorý predniesla, a to je 

predajňa potravín. Z technických noriem z toho vyplýva vyšpecifikovaná statická doprava 

a počet parkovacích miest.  

                 Ing. RudolCyprich povedal, ţe to je hlavným kameňom úrazu. V projekte to bolo 

naprojektované inak, ten by bol moţno prístupný. Teraz momentálne sa nerieši otázka 

parkovacích miest, ale prístup do územia. Obáva sa toho, ţe uţ v územnom alebo stavebnom 

konaní bude veľmi neskoro na to, aby sa riešil daný projekt inak. Tieţ si myslí, ţe je to asi 

predčasné a túto otázku bude problematické riešiť neskôr.  

              Zástupkyňa Jednoty sa vyjadrila, ţe veci, ktoré bude investor riešiť, to znamená 

územná dokumentácia pre stavebné povolenie, všetko prechádza schvaľovacími konaniami. 

To znamená, ţe ak ku návrhu, ktorý je predloţený, budú výhrady a pripomienky, bude 

moţnosť na upravenie. Nikto nepovedal, ţe ide o vec, ktorá musí byť presne takto. Všetko sa 

dá upraviť a dopracovať. Projektové dokumentácie sú poskytnuté a dávajú sa na vyjadrenie 

príslušným orgánom, organizáciám, samospráve atď. Je tam obrovské mnoţstvo práce, kaţdý 

sa k tomu vyjadruje a ten projekt sa upravuje na základe týchto poţiadaviek. To, čo je 

nakreslené, nie je alfou a omegou, ţe to presne musí takto byť. Predajná plocha sa tieţ môţe 

zmeniť na základe poţiadaviek, to je len určitý návrh, ktorý sa dopracoval s investorom 

a s mestom, pretoţe mesto malo záujem toto územie skrášliť, oni len prispeli, ako asi by to 

mohlo vyzerať.  

               Mgr. Marcel Šulo sa stotoţnil s tým, čo povedal p. poslanec Ing. Cyprich. Ak sa 

zoberie celý obsah, čo sa chce dosiahnuť a za čo sa s tými ľuďmi na Kýčerke bojuje. 

Vyriešenie miest na parkovanie, vyriešenie bezpečnosti detí. Nikde nie je zmienka o tom, ţe by 

niekto nechcel nejaký supermarket. Vôbec sa netreba brániť tomu, aby sama Jednota oslovila 

mesto Čadca, aby to ako najväčšiemu regionálnemu zamestnávateľovi medzi obchodnými 

domami odpredali tento pozemok. Nech si to Jednota kúpi, nech si to vysúťaţí a urobí ako 

chce. Treba, ale zohľadniť poţiadavky ľudí, ktorí tam bývajú, lebo ich sa to dotkne. Ak majú 
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záujem, treba dať ţiadosť a on to určite ako prvý bude podporovať, keď to bude kupovať 

Jednota. Prístupovú cestu treba dať popod výmenníkovú stanicu. Vyjadril sa, ţe on osobne 

nevie, ţe by sa mal niekde sťahovať, ale kolega Malík asi vie. Povedal, ţe Malík asi býva 

častejšie s jeho ţenou ako on sám.  

                Ing. Rudolf Cyprich povedal, ţe poslanci uţ nemajú právo vstupovať do 

povoľovacieho procesu, lebo na to sú uţ iné orgány, ktoré konajú v povoľovacom procese.  

                Mgr. Michal Duraj povedal, ţe so zámenou na Matičnom námestí určite súhlasí a aj 

bude súhlasiť. Chce, aby sa uskutočnila táto zámena a aj zámer, ktorý sa spomenul. Predloţil 

spolu s Mgr. Šulom, JUDr. Pajerom pozmeňujúci návrh. Návrh obsahuje vypustenie celého 

bodu č. 2 z uţ predloţeného návrhu. Je to preto, lebo nebolo ozrejmené, koľko bude 

parkovacích miest a za koľko budú ponúknuté na odpredaj.  

               Ing. František Prívara si myslí, ţe návrh p. Duraja je zmätočný.  

               Mgr. Jaroslav Klus sa opýtal, ţe keď sa čistilo Matičné námestie od pozemkov, 

prečo tam ešte ostali ďalšie 4 a čo s nimi bude. Tak isto ako kolega Mgr. Duraj spomína, mu 

prekáţa odpredaj parkovacích miest.  

               Ing. Milan Gura odpovedal Mgr. Klusovi, ţe je samozrejmé, ţe rokovali s hlavným 

majiteľom pozemku a rokovalo sa ešte s jedným, ale ten neprejavil záujem o odpredaj. 

Úlohou vedenia mesta je, aby  sa získalo Matičné námestie a zabránilo sa územnému plánu, 

aby tam nedošlo k výstavbe veľkej budovy. K ďalšej jeho otázke sa vyjadril, ţe sa nehovorí 

o parkoviskách, ktoré si supermarket postaví pre seba. Mesto tam plánuje rozšíriť ďalšie 

parkovacie miesta. On garantuje, ţe o tom zas bude hovoriť MZ, ktoré bude odsúhlasovať, či 

sa to schváli alebo neschváli.  

                Mgr. Marcel Šulo povedal, ţe v základoch ide o jednu a tú istú vec. Keď sa hovorí 

o tom, ţe sa bude ďalej rozširovať miesto na parkovanie, tam uţ nie je kde. Povedal, ţe 

vedenie dovolí postaviť obchodný dom, ktorý si urobí minimálny počet parkovacích miest, aby 

mohol fungovať a zvyšok mu zaplatí mesto Čadca. Pokiaľ investor chce, tak nech si na vlastné 

náklady postaví parkovacie miesta. Ak je zámer, ţe to bude mesto stavať z vlastných peňazí, 

tak nech sa to postaví hneď. Načo čakať. Ide sa čakať, kým investor postaví obchodný dom, 

aby potom mesto mohlo postaviť na Kýčerke zeleň alebo oddychovú zónu.  

Ing. Milan Gura sa vyjadril, ţe obchodné centrum sa spája s územím preto, aby sa tam raz 

vstúpilo a „strihli páskou“, aby sa ľudia z toho tešili. On povedal,  nech sa vstúpi do toho 

územia raz a v októbri sa odtiaľ odíde. Čo sa týka parkovacích miest, tak developer postaví 

oveľa viac parkovacích miest ako bolo dohodnuté. Cena za 1 parkovacie miesto od 

developera bude tretinová, ako by si to malo mesto samo postaviť prostredníctvom MPS.  

              Mgr. Michal Duraj sa vyjadril k zmätočnosti jeho návrhu. Navrhol, aby sa bod č. 2  

dorokoval na ďalšom zastupiteľstve.  

             Ing. Ján Drobil povedal, ţe tu rezonujú dva problémy, a to námestie a občianska 

vybavenosť Kýčerky. Na Slovensku snáď ani nie je mesto, ktoré nemá vlastné námestie. Jediné 

námestie je pred domom kultúry a je smola, ţe mesto o neho prišlo a teraz sa robí všetko 

preto, aby sa dostalo späť do mestského vlastníctva. Čo sa týka Kýčerky. Všetci sa tu bavia 

o tom, ako keby to bolo projektové schvaľovanie dokumentácie. Je to investičný zámer. Keď 

sa dohodnú a pôjde sa ku výstavbe, aţ potom bude dlhé rokovanie. On ako dlhoročný 

obyvateľ Kýčerky vie, ako to tam je a vie aj to, ţe tam supermarket chýba. Myslí si, ţe aj 

občania to tam chcú a poslanci to musia podporiť. O cene parkovacích miest sa ešte hovoriť 

nedá, keďţe je to len návrh a nie je to projektová dokumentácia. Všetko bude ešte podliehať 

diskusií a určite sa ráta aj názormi občanov. Všetky pripomienky a poţiadavky investor bude 

musieť akceptovať. Navrhuje, aby sa to podporilo, keďţe nejde o definitívny návrh, je to len 

investičný zámer.  

            Mgr. Marcel Šulo sa vyjadril, ţe keďţe ide o návrh, ako sa môţe odhlasovať za 

odkúpenie, keď sa ešte nevie, koľko to bude stáť. Ak sa ide deklarovať, ţe sa ide budovať 
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zelená zóna, ţe sa ide budovať na vlastné náklady. Načo sa tomu brániť, treba urobiť 

parkovisko, zeleň a park. A investor, nech bude akýkoľvek, môţe prísť za rok alebo za dva. 

Nemali by sa podmieňovať plochy a parkoviská len keď príde investor.  

            JUDr. Jozef Pajer povedal, ţe správne sa vyjadril p. Drobil, ţe treba to prebrať 

s občanmi, len sa trochu zamenilo poradie. Najskôr je to potrebné prebrať s občanmi a aţ 

potom by sa mal schvaľovať nejaký projekt. Podľa neho nie je normálne s niekým podpísať 

zmluvu a zaviazať sa, keď sa nevie, aká tam bude suma.  

              Mária Badurová sa vyjadril, ţe občania z bloku 13 súhlasia s budovaním parkoviska 

a obchodu. Vadí im len prístupová cesta. Sú toho názoru, aby prístupová cesta šla popod 

výmenníčku.  

              Vladimír Malík povedal, ţe predajňa Jednota bude vo veľkosti ako tzv. Biely dom. 

Nemyslí si, ţe ľudia, ktorí bývajú na Sídlisku 3, majú problém s touto stavbou. Nijako tam 

daná stavba nezdramatizovala dopravu, bezpečnosť detí a podobne.  

              Ing. Rudolf Cyprich povedal, ţe nikto nie je proti tomu. Ide mu len o to, aby sa všetko 

zosúladilo. V návrhu sú nejaké „našlapné míny“, ktoré by bolo potrebné objasniť. Občania sa 

boja toho, ţe nikde nemajú záruku, aby boli vypočutí.  

              Ing. Jozef Pohančeník povedal, ţe netreba predbiehať dobu, lebo nikto nevie, aká 

tam bude situácia. Akým spôsobom sa tam bude vyvíjať ţivot. Treba sa pozerať na to, či je to 

dobre pre tých ľudí. Všetci súhlasia, ale jeden hovorí, koľko bude stáť parkovisko, druhý 

hovorí, ako to bude vyriešené s cestou. Myslí si, ţe práve občania sú dotknutí účastníci 

konania.  

               Mgr. Martin Klimek povedal, ţe všetci poslanci chcú obchodný dom, ale zaznelo aj, 

ţe niektorí by moţno chceli iba parkovací dom. Ďalší problém tam je s tranzitnou dopravou. 

Ľudia tam dávajú kamene, aby sa tam nedalo prechádzať z jednej strany na druhú. Tak isto, 

on kde býva, je tam taká cesta, ţe keď prší a prejde okolo jeho domu autobus, tak má vodu na 

oknách a celú omietku špinavú. Treba sa pozrieť aj na Billu, koľko áut tam chodí. Netreba sa 

báť toho, ţe tam bude veľká premávka. Ľudia sa obávali hustej premávky, keď sa mal napojiť 

obchvat. Odkedy je malý obchvat pustený, on nepočuje ţiadne sťaţnosti na to.  

               Ing. Ján Drobil sa vyjadril na p. Šula, ţe povedal, nech sa počkajú 2 roky. On 

osobne uţ čaká 26 rokov. Sídlisko starne. Opýtal sa, či sa má teraz čakať ďalšie 3 roky, aby 

sa toho niektorí ani nedoţili. Načo by sa čakali 2 roky, keď sa to občanom môţe spraviť 

podstatne rýchlejšie. Na MR p. primátor sľúbil, ţe bude diskusia s občanmi dotknutej oblasti 

a on si myslí, ţe slovo primátora je zaväzujúce. 

                Ing. Milan Gura povedal, ţe je to investičný zámer, ktorý dokáţe mesto vyuţiť bez 

veľkých investícii. Rezonuje tomu prístupová cesta. Ide len o návrh. Mesto bude neustále 

rokovať ďalej, či sa urobí cesta popod výmenníčku, či sa urobí iná cesta, aby boli ľudia 

odľahčení. Najskôr bude všetko predstavené ľuďom, veď ľudia budú tí, ktorí to budú 

pripravovať a ktorí to budú akceptovať. Taká istá diskusia ako bola pri výstavbe 99 

nájomných bytov. On nechce ísť do invektív. Atakujú ho mnohí kandidáti, ale keďţe on 

nekandiduje do parlamentu, nevyjadril sa, bol ticho, hoci by chcel vidieť, aké boli 

predvolebné sľuby aj poslancov, čo tam vlastne bolo a bolo to napísané ako prvé v oveľa 

tvrdšej miere, čo má byť na Kýčerke. Sľúbil, ţe do 5. marca nebude obviňovať a znevaţovať 

ani jedného poslanca ako človeka. To sa zaviazal a aj to dodrţí.  

 

Predloţený návrh neprešiel. Hlasovanie: /ZA:14, PROTI:0, ZDRŢALO SA: 8/ 

 

             Ing. Milan Gura povedal, ţe to bola výstavba nie obchodného domu, ale 

supermarketu pre Kýčerku. Má to presne aj napísané, ţe rovno po voľbách, keď sa stretli, kde 

ako mnohí dali prioritu, čo tam bude, hlasovali tak, ako hlasovali. Obáva sa, či Matičné 

námestie bude ešte Matičným námestím. Je to váţny problém. Jeho čakajú ďalšie výzvy, 
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ďalšie projekty. Diskutujúci sa vyjadrili, ţe sa má zámer pripravovať dopredu. Všetko je 

pripravené dopredu. Toto bol jeden investičný zámer, ktorý bol pripravený a predloţený na 

schválenie. Nevie, ako ho ešte mali viac pripraviť. Pripravil sa tak, ako najlepšie vedeli. 

Obdobie by malo byť asi na 20 rokov, aby sa takýmto tempom dostali k nejakým perfektným 

opatreniam pre mesto Čadca. Poďakoval všetkým, ktorí podporili zámer. Vďaka niektorým 

poslancom Kyčerkári budú chodiť po blate a špine, ktorá tam je. Vyjadril ľútosť nad tým, ţe  

obyvateia 12 a 13 a Chalupkovej ulice, ţe opitých pri večierkach budú mať ďalšie 2, 3 roky.   

 

                           Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

18/2016 

 

 

K bodu 19)  

Rôzne 

 

              JUDr. Peter Strapáč, PhD. sa poďakoval za perfektné zorganizovanie plesu 

športovcov domu kultúry a to pani Vierke Strýčkovej, pani riaditeľke domu kultúry, Eduardovi 

Gabrišovi, všetkým športovcom a zúčastneným. Taktieţ poďakoval priaznivcom 

a podnikateľom, ktorí venovali ceny do tomboly.     

 

 

 

 

 

  

Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Ing. Milan Gura, primátor 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Anna Z b o j a n o v á    Ing. Milan G u r a 

prednostka  MsÚ Čadca               primátor mesta Čadca   

             

 

 

Mgr. Martin K l i m e k             Mária B a d u r o v á  

I. overovateľ               II. overovateľ 

 

 

      

Zapísala: Adriána Cisariková 
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