
   Z á p i s n i c a

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 13. mája 2022 o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci

Z celkového  počtu  25  poslancov  sa  zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  Čadca
zúčastnilo 21 poslancov, Ing. Peter Lariš, MUDr. Anna Korduliaková a Mgr. Marcel Šulo  sa
ospravedlnili, Peter Zverec sa neospravedlnil. 

Ďalej  boli  prítomní:  prednosta MsÚ Čadca, vedúci  oddelení  a  mjr.  Mgr.  František
Linet. 

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                                 
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., -poslanec MZ
JUDr. Jozef Pajer, - poslanec MZ

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc. - vedúci odd. regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
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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)   Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na RO pre Operačný program
       Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020 ,  s názvom Megoňky –  
       Šance, šanca pre rozvoj slovensko-českého pohraničia v zmysle výzvy - kód výzvy:  
       Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2021/13
(3)  Záver
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R o k o v a n i e
    

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

Overovatelia:       JUDr. PhDr. Peter Stapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca
       Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca

Návrhová komisia:  JUDr. Jozef Pajer,  poslanec MZ
                                               Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ

Pracovné predsedníctvo: Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca
Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca
JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta 
Čadca
Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca

  JUDr. Jozef Pajer,  poslanec MZ
                                               Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ
           
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.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca privítal všetkých prítomných poslancov
MZ Čadca, prizvaných a ostatných prítomných. Uviedol, že schválenie výzvy k bodu, ktorý je 

v programe prišlo pred desiatimi dňami, sprostredkovateľská agentúra nepotrebovala,
aby mali uznesenie. Teraz, keď je to schválené, je potrebné uznesenie dodať. Uviedol, že keďže
nemajú  v  rokovacom  poriadku  hlasovanie  per  rollam,  dovolil  si  ich  pozvať.  Upresnil,  že
mestské zastupiteľstvo, ktoré je plánované na 24.6. 2022 bude oveľa rozsiahlejšie. 

Do návrhovej komisie navrhol JUDr. Jozefa Pajera a Mgr. Slávku Zelníkovú. 
Za  overovateľov  zápisnice  navrhol  JUDr.  PhDr.  Petra  Strapáča,  PhD.,  zástupcu

primátora mesta Čadca a Mgr. Xéniu Šurhaňákovú, zástupkyňu primátora mesta Čadca.

Hlasovanie za celý program:
ZA:  18  PROTI:  0  ZDRŽAL SA:  0  /poslancami  MZ schválené/.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
                                                                 č. 19/2022

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
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K bodu 2)
Predloženie žiadosti o     nenávratný finančný príspevok na RO pre Operačný program Interreg
V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020 ,  s     názvom   Megoňky – Šance, šanca
pre rozvoj slovensko-českého pohraničia   v     zmysle výzvy - kód výzvy:  Interreg V-A Slovenská
republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2021/13.

   Informoval: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc., vedúci odd. regionálneho rozvoja a cestovného
ruchu

 JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol,  že by chcel poďakovať RNDr. Miloslavovi
Šulganovi, CSc., ako aj vedeniu mesta za to, že sa tento projekt dotiahol do úspešného konca.
Doplnil, že keď sa stal prvýkrát poslancom, neustále „tlačil a naháňal pána primátora“, že
treba na tomto mieste urobiť cyklotrasu. Je toho názoru, že tam budú chodiť ľudia z celého
mesta. Ešte raz poďakoval, že sa mu to v dvanástom roku jeho poslaneckého mandátu splnilo. 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, že je to projekt, ktorý pokračuje 
z roku 2014/2015, keď to ešte iniciovali  na VÚC Žilina a podľa neho to určite zatraktívni
územie. Doplnil, že tí, čo tam chodia vedia, že cesta je tam veľmi zlá, z časti bola urobená
asfaltka, ale pokračuje ďalej. Poznamenal, že by bolo dobré sa pozrieť v rámci MPS-ky na
údržbu časti, kde je „milošovský lom“, podľa neho tam údržba niekedy „pokulháva“. Doplnil,
že rozprával aj s p. Larišom, ktorý sľúbil,  že nejaký systém nájde, možno oslovia nejakého
dôchodcu alebo niekoho,  kto  bude mať čas  napr.  pozbierať  odpadky  a udržiavať  to  tam v
prijateľnom stave. Uviedol, že to nectí mesto Čadca, keď tam je veľa odpadkov. Chodí tam
podľa neho aj veľa zahraničných turistov (z Belgicka, Nemecka, Poľska, Česka atď.) Následne
sa  dopytoval  na  formuláciu  v  návrhu  uznesenia  –  konkrétne  v  bode  C.  Je  tam  uvedené
„zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Čadca“, čo
sa podľa neho stáva pri projektoch a nedá sa tomu vždy vyhnúť.  

RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc., vedúci odd. regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,
vyjadril sa, že riadiaci orgán vyžaduje takúto formuláciu. 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, ďalej uviedol, že vidia, keď chodia okolo,
že sa robia chodníky,  podľa neho by bolo dobré myslieť  aj  na vybudovanie chodníkov  ZŠ
Prívary, ale aj na Milošovej, prípadne aj na Čadečke. Doplnil, že ak nie z vlastných zdrojov,
tak sa vždy  dá ísť aj cez projekt. 

RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc., vedúci odd. regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,
doplnil, že spomínané územie je unikátne tým, že je to hraničné územie, na sliezskej strane sa
nachádza kultúrna pamiatka Mosty. Podľa neho majú v Čechách veľké ambície a môžu do
pamiatky ešte 10-15 rokov investovať. Doplnil, že tam bude obranná pevnosť,  ojedinelá v tejto
časti Európy a mesto Čadca sa môže na druhej strane zúčastňovať ako partner 
na interregových cezhraničných projektoch. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poďakoval za diskusiu a vyzval na hlasovanie.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  20/2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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K bodu 3)
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

                JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.                Mgr. Xénia Šurhaňáková 
         I. overovateľ                                 II. overovateľ

Zapísala:  Mgr. Katarína Lušňáková
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