
Z á p i s n i c a

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 13. septembra 2019 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca

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

Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ Čadca, asistentka prednostu MsÚ Čadca, hlavný
kontrolór  mesta  Čadca,  vedúci  oddelení  MsÚ  Čadca, náčelník  MsP  Čadca,   riaditelia
riadených  príspevkových  organizácií  mesta  Čadca,  riaditeľka  VZPS,  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
Mgr. Marcel Šulo                               - zástupca primátora mesta Čadca
JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.     - zástupca primátora mesta  Čadca     
Mgr. Slávka Zelníková - poslankyňa MZ
Mgr. Dana Jašurková - poslankyňa MZ                                     
Mgr. Xénia Šurhaňáková - poslankyňa MZ
RNDr. Anna Belousovová - poslankyňa MZ
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. - poslanec MZ
Vladimír Malík - poslanec MZ
Marián Kubala - poslanec MZ
Mgr. Michal Duraj - poslanec MZ
JUDr. Jozef Pajer - poslanec MZ
Ing. František Ščury - vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného
                                                             poriadku a dopravy MsÚ Čadca
mjr. Mgr. František Linet - náčelník MsP 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)    Vzdanie sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Čadci 
(3)    Návrh na vymenovanie  riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský podnik Čadca
         /stiahnuté z rokovania MZ/
(4)    Informatívna správa o vykonanej I. zmene rozpočtu mesta Čadca za rok 2019
(5)    Zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie Mestskému 
        podniku služieb Čadca 
(6)    VZN, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky
        služieb  na území mesta Čadca č. 2/2019 
(7)    Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva v Čadci
(8)    Dodatok č. 1 k VZN č. 139/2013 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
        služieb na trhových miestach v Meste Čadca
(9)    Návrh na vyradenie výdajných školských jedálni zo siete škôl a školských
         zariadení Slovenskej republiky k 31.8.2019
(10)   Návrh na zaradenie školskej jedálne a výdajných školských jedálni do siete škôl a
         školských zariadení Slovenskej republiky k 01.09.2019
(11)   Informatívna správa o  protokole kontroly  NKÚ SR - ,,Systém podpory subjektov
         verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a
          účelov v regióne“ v meste Čadca
(12)   Správa o výsledkoch kontroly
(13)   Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 
(14)   Rôzne
(15)   Záver
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R o k o v a n i e

6.  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 25 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  Mgr.  Xéniu
Šurhaňákovú, poslankyne  MZ Čadca.

Do návrhovej  komisie  navrhol:  Mgr.  Marcela  Šula a JUDr.  PhDr.  Petra Strapáča,
PhD., poslancov MZ Čadca. 

Vedením zápisnice poveril  PhDr. Janu Serafínovú, 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
Mgr. Xénia Šurhaňáková

Návrhová komisia:  Mgr. Marcel Šulo
                                               JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD,

Pracovné predsedníctvo: Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca
Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca

                                               JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta         
                                               Čadca

Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, dal hlasovať o zverejnenom programe 
rokovania MZ Čadca. 
Hlasovanie:  ZA: 23    PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0  /poslancami  MZ schválené/.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, predložil návrh na
zmenu programu MZ, a to stiahnuť bod č. 4 - Návrh na vymenovanie  riaditeľa príspevkovej 
organizácie Mestský podnik Čadca, z dôvodu, že spis nie je kompletný  a neboli doložené všetky
doklady tak, aby mohli zákonne vymenovať riaditeľa príspevkovej organizácie.            

Marián Kubala, poslanec MZ, navrhol v bode kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 
stiahnuť  bod č. 1, ktorý sa týka odpredaja majetku Mesta Čadca spoločnosti  MTS, a. s. 
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Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, sa informoval, či je všeobecný súhlas hlasovať
o obidvoch  návrhoch naraz,  s čím poslanci  MZ súhlasili.  Následne dal hlasovať o zmene
programu. 
Hlasovanie:  ZA: 24    PROTI: 0    ZDRŽAL SA:0  /poslancami  MZ schválené/.
Informoval, že PaedDr. Danka Jašurková sa ospravedlnila, že príde na rokovanie  MZ  cca o
9.00 hod. Dotazoval sa, či je všeobecný súhlas, aby bod -  Zloženie sľubu poslanca Mestského
zastupiteľstva  v  Čadci  zaradili  v  okamihu,  keď  pani  PaedDr.  Danka  Jašurková  príde  na
rokovanie MZ, s čím bol všeobecný súhlas poslancov. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 81/2019

K bodu 2)
Vzdanie sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Čadci 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č.82/2019

K bodu 3)
Informatívna správa o vykonanej I. zmene rozpočtu mesta Čadca za rok 2019

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 83/2019

K bodu 4)
Zv  erenie  majetku  mesta  Čadca  do  správy  príspevkovej  organizácie  Mestskému     podniku
služieb Čadca 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.4 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 84/2019

K bodu 5)
VZN, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v     obchode a času prevádzky   služieb  na území
mesta Čadca č. 2/2019 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.5 zápisnice.
Mgr.  Michal  Duraj,  poslanec  MZ,  sa  dotazoval,  na  základe  čoho  došlo  k  danému

návrhu, či boli nejaké sťažnosti, resp. zmeny oproti tomu čo bolo, napr. prevádzková doba  do
5,00 hod.   Informoval  sa,  či  Mesto Čadca ide  podnikateľom pomáhať alebo ich  vo  svojej
podnikateľskej činnosti obmedzovať. 
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Poukázal na  letné terasy, kde je v obytných zónach, ktoré sú uvedené v rámci daného VZN,
prevádzková doba od 8,00 hod – 22,00 hod.  Dotazoval sa, či  v lete,  keď zapadne slnko o
21,30 hod., občanov pošleme domov, pretože sa terasa zatvára.   

Ing. Božena Cvečková,  vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti,  zdravia, bývania a
podnikateľskej činnosti MsÚ Čadca, uviedla, že sa snažili zosúladiť potreby občanov, aby bol
zachovaný nočný kľud. V súvislosti s nočným kľudom sú terasy do 22,00 hod. Ide o posedenie,
ktoré je vonku, väčšinou v obytných zónach, ale aj keď je  posedenie v meste, je prirodzené, že
občania chcú mať zachovaný nočný kľud.  Vychádzali z pracovných  skúseností a zo spolupráce
s MsP, ktorá má tiež svoje skúsenosti  s týmito otváracími a zatváracími dobami. 

Uviedla, že takto to fungovalo. Aj bez VZN sa to  vždy snažili ukočírovať v takom znení, v akom

to predložili, ale nemalo to právny rámec. Vychádzali z pracovných skúseností, z komunikácie s
občanmi a  hlavne s MsP. 

mjr. Mgr. František Linet,  náčelník MsP Čadca, uviedol, že  práca pri zrodení daného
VZN nebola ľahká.  V prvom rade vychádzali z aplikačnej praxe.  V minulosti už bolo  VZN
schválené  v  MZ  a  bolo  oveľa  prísnejšie.  Podnikateľské  subjekty  boli  svojím  spôsobom
obmedzované, aj keď VZN, ktoré platilo v minulosti bol čistý kopír VZN napr. zo Žiliny, kde to
funguje  dodnes. Uviedol, že v dobe platnosti VZN sa ako mesto  dostali do súdnych sporov,
kde  im súd  dal doposiaľ  vždy za pravdu. Informoval, že dané VZN bolo zrušené. 
Uviedol,  že hlavne cez víkendy je veľký nárast priestupkov,  rušenia nočného kľudu.  Nebol
žiaden kľúč a ani spôsob, ako verejný poriadok udržať  na nejakej hranici,  pretože akékoľvek
reštauračné  zariadenie  mohlo  fungovať  24  hodín  denne.  Uviedol,  že  tak  ako  aj   pani
predkladateľka povedala,  že v obytných zónach to je oklieštené časom. V zmysle zákona č.
372/1990  majú nateraz zviazané ruky. Je za to, aby dané VZN bolo  prijaté, pretože v meste by
mali platiť nejaké pravidlá. 

Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ, sa  dotazoval, či sú v centre mesta záhradky otvorené
do 24,00 hod. 

Ing.  Božena Cvečková,  vedúca oddelenia sociálnej  starostlivosti,  zdravia,  bývania a
podnikateľskej činnosti MsÚ Čadca, uviedla, že všetky terasy sú otvorené do 22,00 hod. 

Mgr.  Michal  Duraj,  poslanec MZ, sa  dotazoval,  či   to znamená,  že sa  prevádzka
zatvorí alebo sa len stíši hudba.

Ing.  Božena Cvečková,  vedúca oddelenia sociálnej  starostlivosti,  zdravia,  bývania a
podnikateľskej činnosti MsÚ Čadca,  uviedla, že po 22,00 hod. terasa nemôže fungovať, zatvorí
sa. 

Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ, sa informoval, či doposiaľ fungovali po 22,00 hod. 
Ing.  Božena Cvečková,  vedúca oddelenia sociálnej  starostlivosti,  zdravia,  bývania a

podnikateľskej činnosti MsÚ Čadca, uviedla, že  nie. 
Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ, poukázal na  prevádzkovú dobu na diskotéky a pod.,

ktorá je   od 8,00 hod. do 4,00 hod a  bola do 5,00 hod. Dotazoval sa, v čom je kľúčová hodina.
Uviedol, že prevádzkári  takýchto zariadení ho informovali,  že  budú obmedzení v tom, že budú
musieť robiť uzávierku skôr a zrovna tú hodinu, ktorú im chceme zobrať, majú najväčšie tržby. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že  kľúčové bolo, aby  stihli vyčistiť
mesto. Keď pôjdu občania do práce, do kostola,  aby bolo mesto čisté.  Tá hodina je veľmi
dôležitá. 
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mjr. Mgr. František Linet, náčelník MsP Čadca,  uviedol, že od 4,00 hod. do 6,00 hod.,
kedy už občania idú možno  do práce, do kostola,  dokážu mesto vyčistiť. Cez víkendy tu chodia
občania z okolitých obcí, ktorí tranzitujú. Uviedol, že aj v predošlom VZN bola prevádzková
doba tiež  do 4,00 hod.  a  problémy to nerobilo.  Poznamenal,  že  za hodinu nie  sú schopní
vyčistiť  mesto.  Za dve hodiny je  na vyčistenie  oveľa väčší priestor a  reálne, aby mesto
fungovalo tak, ako by fungovať malo. Z aplikačnej praxe uviedol, že po 4,00 hod.  ráno už  po
meste tranzitujú len  tí  ľudia, ktorí sú pod silným vplyvom alkoholu. Títo občania tranzitujú do
herní, ktoré fungujú 24,00 hod. 

Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ, uviedol, že vie, že  herne už dlhšiu dobu  nefungujú
24,00 hod. 
Dotazoval sa, že kde je zaručené, že týmto hodinovým obmedzením dostaneme občanov z ulíc. 
Poznamenal, že sa informuje aj z hľadiska podnikateľskej činnosti, pretože ak  si to preráta na
kalkulačke   a  za   mesiac  mu  vychádza  ,,veľmi  slušný  úlet“,  bude  musieť  prepustiť
zamestnancov a pod. Súhlasí s tým, že je potrebné mesto vyčistiť a pod., ale  kde je zaručené, že
to bude  reálne  podľa toho, čo uvádzali.
Ďalej uviedol, že herne sa majú o 12,00 hod. zatvárať.  Majitelia herní uviedli, že  budú musieť
prepúšťať. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol,  že  teraz neriešia herne, tie majú
samostatný zákon. 

Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ, sa dotazoval, akým spôsobom vieme zabezpečiť, že
budeme schopní  mesto vyčistiť a občanov dostať z ulíc. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že je potrebné si uvedomiť jednu vec,
buď chceme mať v meste  poriadok  alebo aby  nám tu  o 5,00 hod. -  6,00 hod. chodili občania
v podnapitom stave.   

Mgr. Marcel Šulo,  zástupca primátora mesta Čadca, poznamenal, že  by bol nerád,
keby  bolo celé  mesto rukojemníkom niektorých nespratníkov,  ktorí   ešte  ráno o 4,00 hod.
potrebujú piť alkohol a potom sa túlať po centre mesta. Je toho názoru, že slušní ľudia do 4,00
hod.   prídu  domov  a  nepotrebujú  medzi  4,00  hod.  a  5,00  hod.  vysedávať  v  nejakých
zariadeniach alebo po diskotékach. MsP pri jej obsadení a kapacitách, ktoré má, potrebuje
nejaký čas, aby sa tí, ktorí sa nevedia spratať do kože, dostali v pokoji a zdraví  tam, kde sa
dostať majú. Je toho názoru, že je tu 24 tisíc občanov, ktorí chcú ráno prejsť cez kľudné a čisté
mesto na nákupy, do práce alebo do kostola. Je toho názoru, že kvôli niektorým ľudom, ktorí
nepoznajú mieru a budú sa  ráno zabávať ešte poslednú hodinu,  je potrebné takéto nariadenie
prijať a schváliť a rozviazať MsP ruky, aby bol v meste poriadok. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že je za to, aby bola prevádzková
doba   - discokluby, puby, bary, nočné kluby a pod.  nie do, 4,00  hod., ale do  3,00 hod. Je
potrebné si uvedomiť, že na Palárikovej ulici, Hornej ulici, Kysucká cesta a centrum mesta sú
byty, v ktorých bývajú ľudia. Poznamenala, že je potrebné sa zamyslieť aj  nad tým,  že do
okresného mesta ako je Čadca nepatria herne a prijať opatrenia, aby sa herne dostali mimo
územia  mesta  Čadca.  Požiadala  vedenie  mesta,  aby  sa  nad  tým  zamyslelo  a  pripravili
materiály, pretože to je hanba. Nič  dobré z toho nejde,  akurát to je špinavý zisk niektorých
podnikateľov. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že to nie je hanba mesta, ale hanba
systému. Informoval, že čakajú  na to,  ako rozhodne prokuratúra o VZN z Bratislavy,  ktorú
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pripravili. Či ju vráti alebo ju podporí. Ak ju podporí, tak v tom momente rozbehnú diskusiu aj
v  našom  meste,  ako  obmedziť   to,  o  čom  hovorila  pani  poslankyňa  RNDr.  Belousovová.
Uviedol, že by radi obmedzili vydávanie licencií, upravili čas, avšak riadia sa svojím zákonom,
ktorý si zrejme vylobovali, mestá tak ťahajú za kratší koniec. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, ohľadne prevádzkovej doby letných terás, ktoré sú do
22,00 hod.   na sídliskách   a  obytných zónach /letné  terasy –  Martinkov  potok  a  po celej
Kýčerke/ uviedol, že   občania, ktorí tam bývajú,  by boli  určite spokojní, keby prevádzková
doba bola  kľudne do 20,00 hod. 99% občanov, ktorí tam bývajú, by boli za to, aby sa tam
večer  vôbec  nič  neprevádzkovalo.  Vie,  že  niekedy,  keď boli  terasy  do polnoci,  tak to  bolo
hlavne pre dôchodcov utrpenie.  Večer na  terasách sedí  1% ľudí, 99%   chce mať pokoj.
Ľudia, ktorí sa na terasách zabávajú, môžu po 22,00 hod. odísť do vnútra. 

Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ, uviedol, že  súhlasí s tým, že ľudia sú možno v strese,
ale na druhej strane, prečo  sme tam  dané  podniky dovolili prevádzkovať. Uviedol, že  v rámci
herní je aj bar. 
Ohľadne,  ,,nespratníkov“, ktorí už majú o 4,00 hod. spať uviedol,  že nerozprával o týchto
ľuďoch, ale o podnikateľoch. Ďalej poznamenal, že 24 tis. občanov nejde ráno cez Palárikovu
ulicu.  Uviedol, že  hodina nebola stále vysvetlená ničím podstatným, ak niekto robí neporiadok
je potrebné ho spacifikovať. Uviedol, že  hovorí o otvorení prevádzky a že sa ľudia  hodinu
pohybujú po Palárikovej ulici, nevie, či to teda idú dávať dokopy. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 85/2019

K bodu: 6)
Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva v Čadci

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

č. 86/2019

K bodu 7)
D  odatok č.  1  k     VZN č.  1,  hod.  39/2013 o     podmienkach predaja  výrobkov a     poskytovania
služieb na trhových miestach v     Meste Čadca

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

č. 87/2019
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K bodu 8)
Návrh  na  vyradenie  výdajných  školských  jedální  zo  siete  škôl  a  školských    zariadení
Slovenskej republiky k 31.8.2019

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  
č. 88/2019

K bodu 9)
N  ávrh na zaradenie školskej jedálne a výdajných školských jedální do siete škôl a   školských
zariadení Slovenskej republiky k 01.09.2019

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  
č. 89/2019

K bodu 10)
I  nformatívna správa o  protokole kontroly  NKÚ SR - ,,Systém podpory subjektov    verejnej
správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a   účelov v regióne“ v
meste Čadca

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 90/2019

K bodu 11)
Správa o výsledkoch kontroly

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.11 zápisnice.
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, že predpokladá, že  7,4 mil. eur,

ktoré má mesto k polroku tohto roku  dlh, ešte nie je  celkom vyčerpaných, t.j. prijatý úver na
jar tohto roku. V priebehu troch mesiacoch od marca tohto roku do júna sme išli hore o 15 %
navýšenia dlhu, čím sa zaradíme k jednému najzadĺženejších okresných miest na Slovensku.
Zhruba pred dvoma mesiacmi prebehla médiami  analýza INEKO, kde analyzovali jednotlivé
mestá na Slovensku, kde Čadca už v tedy bola vo viacerých ekonomických ukazovateľov  pod
priemerom a týmto sa zaradíme  dosť výrazne na spodok najzadĺženejších miest. Je otázka, za
akú cenu, či  rozvoj bude taký markantný, že to stálo za to.   

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že čísla hovoria jednoznačne. Ak je
celková suma dlhu k 30.6. 2019 cca 7,5 mil. eur, čo predstavuje cca 41%  zadĺženosti, zákonom
je povolených 60 %, ale ak by sme k tomu pripočítali aj čiastku, ktorá bola financovaná cez iný
spôsob, avšak mesto to zaplatiť aj tak musí, uviedla, že má na mysli  verejné osvetlenie, tak
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zadĺženosť mesta by ďaleko presiahla 60 %. Uviedla, že ako poslanci s tým nemôžu urobiť nič
iné, pretože to je výsledok minulých čias, len zobrať na vedomie, že skutočná zadĺženosť mesta
je už za hranicou zákona povolených 60 %. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že nie zákonom povolené, pretože tam
je potrebné ešte pripočítať bytové domy, ktoré sa stavajú, čo tiež nie je započítané  do  dlhovej
služby. Poukázal na rozvoj počas 10-tich rokov.  Je potrebné si prečítať materiály, ktoré boli
pred 10 rokmi, kde bola zadĺženosť cca 60 %. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 91/2019

K bodu 12)
Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností

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

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností – Tomáš Papšo, Rozkvet 2083/176, Považská Bystrica
Mgr. Dana Jašurková, poslankyňa MZ,  je toho názoru, že  cena 50 eur/m² na stred

mesta je dosť nízka. Nakoľko sa jedná o stred mesta a ešte nevieme kedy budeme daný pozemok
potrebovať, by predložený materiál stiahla. Na trhovú cenu sa jej zdá uvedený pozemok veľmi
lacný. Navrhla, aby bola na pozemok  alebo na sumu vyhlásená VOS. 

 Mgr. Xénia Šurhaňáková, poslankyňa MZ, uviedla, že aj do iniciatívy Čadčania išli
s tým, že sa budú nejakým spôsobom snažiť regulovať predaje v Čadci. Je toho názoru, že to je
dosť lukratívny pozemok na to, aby tam bola suma taká, aká je. Uviedla, že p. Papšo vystupuje
ako  hlavný  konateľ  v ROYAL  Development,  s.r.o., ktorí  majú  stavať  obytnú  bytovku.
Poznamenala, že už je stanovené územné rozhodnutie, teda začína sa s územným plánovaním v
tejto  veci.  Zaujímalo  by ju,  za  akým  účelom  zistil  tieto  skutočnosti,  pretože  tu  je  priveľa
zvláštnych zhôd  okolností. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že 50  eur/m²  v centre mesta je výsmech do
očí  ľuďom  tohto  mesta.   Za  50,40  eur/m²   predávame  po  obciach  ako  napr.  Raková,
Svrčinovec, Staškov. My ideme predávať v meste za 50 eur/m² .  Je škoda, že ľudia nechodia na
MZ, aby sa prišli pozrieť, ako tu šafárime s mestským majetkom. 

JUDr. PhDr. Peter  Strapáč, PhD.,  zástupca primátora mesta Čadca, uviedol,  že do
diskusie  sa prihlásili  traja  poslanci  a  ani  jeden  nenavrhol  zvýšenie  ceny.  Pokiaľ  s  niečim
nesúhlasím, navrhnem inú sumu. Uviedol, že nech dajú 70 eur/m² alebo   100  eur/m², podporí
každý dobrý návrh, ktorý je v prospech mesta, ale keď niekto rozporuje znaleckú cenu, to čo
prešlo komisiou, MR, tak navrhnem zvýšenie ceny. Uviedol, že  sa k tomu nevie vyjadriť, nie je
znalec.
Na margo Mgr. Dany Jašurkovej,  poslankyne MZ, uviedol,  že je potrebné sa  ísť  na danú
lokalitu pozrieť, pretože pozemok je oplotený a  daní ľudia ho užívajú možno 70 rokov. Užívala
ho  ešte  p.  Kubicová,  ktorá  bola  vlastníčkou  predmetnej  nehnuteľnosti  a  jej  starí  rodičia,
rodičia,  ktorí  bývali  v  tomto  trojgeneračnom  rodinnom dome.  Poznamenal,  že  sa  tam bol
pozrieť,  ide o pozemok, ktorý je dlhodobo oplotený.  V tomto prípade dať do VOS niekoho
záhradu, ktorú  užíva 70 rokov,  je toho názoru, že by ako Mesto Čadca vyzerali veľmi divne,
preto aj zákon o obecnom zriadení na takéto situácie myslel, keď ustanovil dôvod osobitného
zreteľa,  kde  takýmto  spôsobom  môžeme  pomôcť  ľudom,  aby  si  mohli  vysporiadať  vlastnú
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záhradu a ešte nám za to aj zaplatili. Dávať do VOS  napr. pozemok pod rodinným domom
alebo pri rodinnom dome niekoho a takýmto spôsobom ho podhodiť nejakým špekulantom, aby
s takýmito špekulantmi  museli občania Čadce komunikovať, mu príde dosť divné. Uviedol, že
sa k cene vyjadriť nevie, pretože nie je znalec a ani nemá skúseností s realitami, ale chcel sa
vyjadriť len k dôvodu osobitného zreteľa.  

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného  poriadku a dopravy 

MsÚ Čadca, požiadal o opravu v uznesení v bode A/ uviesť  prerokovalo správu o zriadení 
vecného bremena. 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností  –Mgr. Lenka Tomašcová a manž., bytom Rázusova
754, Čadca

PhDr. Pavol  Holeštiak,  PhD.,  poslanec  MZ, poznamenal,  že  v  materiáli  je  uvedený
spoluvlastnícky podiel na pozemku, ale vôbec nie je uvedené,  koľko  m²  je daný nebytový
priestor. Upozornil, že to je  kľúčová informácia. 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného  poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, uviedol, že 405,19 eur stojí podiel na pozemku a výmera pozemku je uvedená
10,27 m², čiže je to cca 40 eur. 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, poznamenal, že  sa nepýta na pozemok, ale
na nebytový priestor, informuje sa, koľko je samostatná metráž nebytového priestoru. 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného  poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, uviedol, že to berie späť, ospravedlnil sa. 
Doplnil, že tam je spoluvlastnícky podiel 5680, čo by v čitateli zlomku malo znamenať, že by
malo mať výmeru 56 m a 80 cm², čo asi nebude. 
Poznamenal, že v minulom období, keď sa zapisovali  byty, sa urobili chyby, že sa  do týchto
plôch  podľa zákona nezapočítavali  len plochy bytov a nebytových priestorov, ale tam niekto
započítal aj chodby, schodíská, spoločné priestory a potom zlomky absolútne nezodpovedajú
právnemu stavu a skutočným výmerám podielov bytov,  resp. aj bytov samotných a nebytových
priestorov bytových domov. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že je veľmi divné, že tam  nie je
uvedená cena, pretože Ing. František Ščury, uviedol, že to je cca 56 m ². Nevie, prečo sa to v
materiáli  neuviedlo,  pretože  to  je  predmet,  ktorý  predávame.  Predávame  metre  štvorcové.
Uviedla, že minule MZ schvaľovalo bytovky nad cintorínom, ktoré majú určite menšiu plochu 
/ 2 izbové byty/  a predávali sa napr. za 27 tisíc eur. 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného  poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, uviedol, že  cca 56 m ² nezodpovedá skutočnosti. Výmera bude oveľa nižšia. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, poznamenala, že  materiál nie je dostatočne
pripravený, navrhla ho stiahnuť. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, je  za to, aby materiál stiahli, pretože keď predávame
nebytový priestor č. 4, určite má nejakú rozlohu. Dotazoval sa, či ho máme v jednej jednine.   

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného  poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, uviedol, že  áno. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že ak ho máme v jednej jednine, malo  byť
zadefinované,  že spoluvlastnícky  podiel  je jedna jednina a  tiež  aká je rozloha nebytového
priestoru. 
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V tomto prípade to je podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach. Uviedol, že to
je  zle vypracované, navrhol materiál stiahnuť a dopracovať. 

Ing.  Milan Gura,  primátor  mesta Čadca,  materiál  stiahol  z  rokovania  s  tým, že  ho
predložia na budúce MZ. 

Mgr.  Xénia  Šurhaňáková,  poslankyňa  MZ,  uviedla,  že  chce  podporiť  svojich
predrečníkoch,  pretože  je  toho  názoru,  že  materiál  nebol   dokonale   vypracovaný.
Poznamenala, že tam niekedy chodievala kupovať techniku, je toho názoru, že to je cca 40 m ².
Pri danej kondícii mesta potrebujeme peniaze. Sumu je potrebné prehodnotiť. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia 
č. 92-94/2019

K bodu 13)
Rôzne 

Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ, poukázala na cintorín u Krkošky. Jedná sa jej
o  zriadenie autobusového spoja daným smerom. Na základe mnohých požiadaviek obyvateľov
tohto mesta spoločne so zástupcom primátora Mgr. Marcelom Šulom  zorganizovali rokovanie
aj  s  referátom  dopravy  MsÚ  Čadca,  s  autobusovým  dopravcom  na  Drahošanku  so
spoločnosťou  MIPOL.   Vytvorili  nejaký  návrh  a  snažili  sa  rozšíriť  možnosti  autobusovej
dopravy s tým, že by bola aspoň skúšobne, dočasne  zriadená  doprava z ulice A. Hlinku na
cintorín  u  Krkošky  s  jednou  medzizastávkou  pri  kysuckej  knižnici.  Z  Hlinkovej  ulice  by
autobusový spoj odchádzal o 8,00 hod., ďalší  o 14,00 hod. Je to prispôsobené možnostiam a
cestovnému poriadku, aký má MIPOL na Drahošanku. Z cintorína by autobus odchádzal cca
8,45 hod. a  14,45 hod. Bola by to ústretovosť voči obyvateľom  Čadce, ktorí v čase konania
obradov alebo v prípade potreby obriadiť hroby majú problém sa dostať na cintorín, pretože
vieme, aká tam je dostupnosť. Starší občania sú odkázaní na svojich rodinných príslušníkov.
Uviedla, že daný návrh bol urobený v nadväznosti už na existujúce  spoje MHD. Vždy je tam
možnosť  cca 15-20 minút na  prestup. Poznamenala, že to navrhuje v súvislosti s tým, že cca o
mesiac je sviatok všetkých svätých a tento spoj by bol výhodný aj v tomto období, keď je na
cintoríne  zvýšená  návštevnosť  ako  skúšobný  spoj.   Požiadala  o  podporu  alebo   nech  sa
poslanci vyjadria k danej téme. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že návrh berie na vedomie. Vo vedení
už o tom diskutovali. Poznamenal, že spoj na cintorín už raz zaviedli, avšak to nefungovalo,
chodil  jeden  človek  alebo  nikto.  Uviedol,  že  spoj,  ktorý  ide  z  Dahošanky,  má dve  hodiny
prestávku,  prestoj,  vyskúšajú či  sa to ujme. Prediskutujú to  ešte vo vedení  aj  s  príslušným
referátom a vedenie následne predloží návrh, aby to zriadili. 

Mgr. Dana Jašurková, poslankyňa MZ, poukázala na prosbu od obyvateľov ulice 
J. Kráľa č.  2597/14 ohľadne opravy schodov, ktoré vedú k ich bytovej jednotke. Schody sú v
dezolátnom stave. Jedná sa väčšinou o chorých a starších občanov. Uviedla, že občania sa z
danej bytovky aj podpísali žiadosť o opravu schodov.  Požiadala, aby sa na schody prišiel
niekto pozrieť a opravili ich. 
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K bodu 14)
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 Korduliaková                         Mgr. Xénia Šurhaňáková 
               I. overovateľ                     II. overovateľ

Zapísala:  PhDr. Jana Serafínová
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