
Z á p i s n i c a

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 14. novembra 2019 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca

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

Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ Čadca, asistentka prednostu MsÚ Čadca, hlavný
kontrolór  mesta  Čadca,  vedúci  oddelení  MsÚ  Čadca,  zástupca  náčelníka  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
JUDr. Ing. Jozef  Vražel, PhD. - poslanec MZ
Mária Badurová - poslankyňa MZ
Mgr. Tomáš Urbaník - poslanec MZ
Ing. Peter Lariš - poslanec MZ
Mgr. Jozef Rucek - poslanec MZ
Mgr. Jaroslav Klus - poslanec MZ
Marián Kubala - poslanec MZ
Ing. Marián Hlaváč, MBA -poslanec MZ
Ing. Rudolf  Cyprich - poslanec MZ
JUDr. Jozef Pajer - poslanec MZ
Ing. František Ščury - vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného
                                                             poriadku a dopravy MsÚ Čadca
RNDr. Miloslav Šulgan, CSc. -vedúci oddelenia regionálneho rozvoja a cestovného
                                                             ruchu
Mgr. Jaroslav Kuska - vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov
Mgr. Dana Jantulíková - riaditeľka DOMBYT-u 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)     Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností        
(3)     Oboznámenie poslancov s aktuálnou situáciou ohrozenia investície rekonštrukcie budovy
         – Zníženie energetickej náročnosti Mestského domu. (doplnený bod)
(4)     Oboznámenie poslancov s aktuálnym stavom vážnej situácie nefunkčnosti nového
           hokejbalového ihriska v Čadci, kde došlo zo strany vedenia mesta k úhrade sumy
           177 tis.  EUR. (doplnený bod)
(5)    Oboznámenie poslancov s aktuálnym stavom závažnej situácie ohľadom výrubu zdravých
         stromov na ul. Andreja Hlinku v Čadci a prijatie konkrétnych krokov do budúcnosti.     
        (doplnený bod)
(6)    Návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb Čadca a  
         návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb   
         Čadca, (ďalej len „MPS Čadca“).
(7)    II. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2019.
(8)   Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií  mesta Čadca na rok  2019
(9)   VZN Mesta Čadca č. 3/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za
        ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
(10)  VZN Mesta Čadca č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
        stavebné odpady
(11)    Dodatok č. 3 k VZN Mesta Čadca  č. 122/2011 o výške mesačného príspevku
        na  čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí v   
        zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca
(12)    VZN č. 103/2009 o parkovaní a státí motorových vozidiel na miestnych
        komunikáciách a verejných priestranstvách v meste Čadca - zrušenie
(13)    VZN Mesta Čadca o dani za užívanie verejného priestranstva č. 5/2019
(14)    VZN Mesta Čadca o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej
         časti mesta č. 6/2019
(15)   Vyhodnotenie zimnej údržby 2018/2019 a mestský operačný plán zimnej údržby
         pre zimné obdobie 2019/2020
(16)  Dodatok č. 1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
        odpadmi na území mesta Čadca č. 2/2018 (stiahnutý bod)
(17)   Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Čadca brigádnemu generálovi
        vo výslužbe Ivanovi Čiernemu
(18)   Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta
        v správe Dombytu Čadca
(19) Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcu za zriaďovateľa do rady školy pri MŠ,
        Ul. Janka Kráľa 2392, Čadca v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca
(20) Správa o výsledkoch kontroly
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(21) Zverenie majetku mesta  Čadca do správy rozpočtových organizácií a príspevkovej
        organizácie
(22) Odňatie správy majetku mesta Čadca zo správy rozpočtovej organizácie mesta Čadca
(23) Rôzne
(24) Záver
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R o k o v a n i e

7.  zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  Čadca  otvoril  a viedol  Ing.  Milan  Gura,
primátor mesta Čadca. Konštatoval, že  zasadnutie MZ Čadca bolo zvolané, na základe §  13,
ods.  4,  písm.  a)  zákona  SNR č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení.  Z celkového  počtu  25
poslancov MZ Čadca bolo prítomných 23 poslancov, poslanci Mgr. Michal Duraj a Mgr. Peter
Šimulák boli ospravedlnení, takže MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať.

Privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, prizvaných a ostatných prítomných.
Za overovateľov zápisnice navrhol: Mgr. Martina Klimeka a Mgr. Slávku Zelníkovú
Do návrhovej  komisie  navrhol:  Mgr.  Marcela  Šula  a  JUDr.  PhDr.  Petra  Strapáča,

PhD., zástupcov primátora mesta Čadca.
Vedením zápisnice poveril  PhDr. Janu Serafínovu, pracovníčku MsÚ Čadca.        

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

Overovatelia:  Mgr. Martin Klimek
Mgr. Slávka Zelníková

Návrhová komisia:  Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca
                                               JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta 

Čadca

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

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., navrhol do programu doplniť dva body, a to: 
Oboznámenie poslancov s aktuálnou situáciou ohrozenia investície rekonštrukcie budovy  – 
Zníženie energetickej náročnosti Mestského domu. Ďalej Oboznámenie poslancov s aktuálnym 
stavom vážnej situácie nefunkčnosti nového hokejbalového ihriska v Čadci, kde došlo zo strany
vedenia mesta k úhrade sumy 177 tis.  eur.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, požiadal,  či môžu tieto dva body posunúť do  
programu ako bod 3 a 4. kúpu, predaj a nájom nehnuteľností.  Z  dôvodu skoršieho odchodu 
Ing. Františka Ščuryho z rokovania MZ, zo súkromných dôvodov,  presunul bod č. 18 - kúpa, 
predaj a nájom nehnuteľností ako bod č. 2.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca,  poprosil všetkých 
aj s prihliadnutím na to, čo povedal primátor  Ing. Milan Gura a vzhľadom na skorý odchod  
Ing. Františka Ščuryho,  aby sa bod kúpa a predaj zaradil ako bod  č. 2 a body, ktoré navrhol  
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PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, boli ako ďalšie dva body, bod č. 3 a č.4. Následne 
by sa posunulo číslovanie bodov programu tak, ako ho majú všetci pred sebou.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že chcela navrhnúť to isté, čo 
navrhol  JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.,  vzhľadom na to, že sú prítomní aj občania, ktorých
sa tento bod týka, aby nemuseli čakať až do konca a boli pri prerokovaní  bodu  „čerství“.

Mgr. Xénia Šurhaňáková, poslankyňa MZ,   navrhla doplnenie programu o ďalší bod, 
kvôli ktorému sú prítomní aj občania. Ide o „Oboznámenie poslancov s aktuálnym stavom 
závažnej situácie ohľadom výrubu zdravých stromov na ul. Andreja Hlinku v Čadci a prijatie 
konkrétnych krokov do budúcnosti.“ Zároveň by veľmi rada dala slovo aj ľuďom, ktorí tu prišli 
ohľadne  situácie na Žarci.  Bol by to ako bod č. 5.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, zopakoval poradie bodov a dal hlasovať o 
celkovom, aj doplnenom  programe rokovania MZ Čadca. V závere  Ing. Milan Gura  
ospravedlnil z rokovania Mgr. Michala Duraja a Mgr. Petra Šimuláka.

Hlasovanie:  ZA: 22    PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0  /poslancami  MZ schválené/.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č. 95/2019

K bodu 2)
Kúpa, predaj a     nájom nehnuteľností.
Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností - Mestská teplárenská spoločnosť, a. s., Palárikova 88,
Čadca

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, informovala sa, prečo sa majetok odpredáva
práve Mestskej teplárenskej spoločnosti a.s., prečo sa nepristúpilo k verejnej súťaži, pretože
objekty sú dostatočne zaujímavé, sú tam siete, dajú sa využívať a  dá sa zmeniť účel využívania.
Ak  to  mestské  zastupiteľstvo  schváli,  znovu  bude  robiť  v  prospech  Mestskej  teplárenskej
spoločnosti,  a.s.,  (ďalej  MTS  a.s.),  ako  sa  to  už  pred  rokmi  udialo,  možno  za  iného
zastupiteľstva, ale za toho istého primátora. Otázka je, prečo vedenie mesta takto nahráva MTS
a.s., v ktorej máme menšinu a predávame jej za takúto cenu tak lukratívny majetok. Myslí si, že
majetok by sa dal využiť aj inak, ako povedal  Ing. František Ščury, je tam možná zmena účelu,
čiže možno by sa mohlo uvažovať o tom, že sa to využije na niečo, čo občania potrebujú v
tomto obvode. Keď sa vráti k nahrávaniu MTS a.s., vlastne poslanci pred viac ako 8 rokmi, po
nástupe primátora Ing. Milana Guru do funkcie, prvýkrát odhlasovali, že sa sťahuje podanie zo
súdu.  Chce im pripomenúť, že mesto žiadalo, teda poslanci mestského zastupiteľstva, aby súd
rozhodol o tom, že v MTS a.s. by sme mali mať ako mesto väčšinu, a nie menšinu. To bola
urobená „chyba“ ešte za pána primátora Pohančeníka, ktorý tam majetok vkladal. Majetok,
ako bolo zistené nálezom, pri kontrole najvyššieho kontrolného úradu, mal byť podľa jej názoru
60% ku 40% v prospech mesta, ale zapísané to bolo naopak. Potom, po nástupe  primátora
Ing. M. Guru sa rozhodlo, že túto súdnu žalobu stiahneme, že mesto prenechá väčšinu MTS
a.s.. Myslí si, že poslanci sú tu na to, aby  hospodárili s vereným majetkom v prospech mesta a
nie v prospech MTS, pretože to, že majú  väčšinu, má dopad na občanov taký, že môžeme veľmi
málo zasahovať do ceny, ekonomiky atď. No a teraz sa ide zasa, podľa jej názoru tlačiť 
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do „plného vreca“, pretože my sme vlastne  zmeneným pomerom akcii prišli okolo miliardy, čo
nie sú malé peniaze pre občanov mesta. A teraz im zasa dávame lukratívny majetok. Nevie, na
základe čoho a  akých argumentov sa takto mestská rada rozhodla. Poprosila členov mestskej
rady, aby  vysvetlili, čo ich k tomu viedlo, a tiež aj členov, ktorí sú v príslušnej komisii. Prečo
sa teda nepristúpilo k verejnej súťaži majetku, tak, ako je to obvyklé. Ako to potom  ona vysvetlí
svojim  voličom.  Vzbudzuje  to   podozrenie,  či  vo  vedení  nie  sú  ľudia,  ktorí  majú  nejaké
ekonomické prepojenie  na MTS (po Čadci sa to hovorí) a vlastne nahrávajú svojim.

JUDr.  Ing.  Jozef   Vražel,  PhD.,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  sa  stotožňuje  s  názorom
RNDr. Anny Belousovovej a je toho názoru, že dnes, keby tento návrh bol v súčasnom vedení
mesta, tak určite spor a žaloba  stiahnutá nebude. Už sami by prišli na to, že takýmto spôsobom
sa to robiť nedalo.  Bolo tu 11 poslancov, niektorí znížili kvórum a občania prišli možno aj o
miliardu, za roky,  ktoré  takýmto spôsobom boli  prezentované alebo „podsúvané“.  Tu znie
právna otázka, či je toto možné použiť ako osobitý zreteľ. Je toho názoru, že nie. Nie je proti
tomu, či to bude mať MTS a.s. alebo niekto iný, ale myslí si, že právny postup v tomto prípade
je zlý. Vyzval, aby sa skúsili na to pozrieť aj takým spôsobom, či sa to nedá využiť aj na niečo
iné. Možno keby dnes MTS a.s. predložila, že tam bude parkovací dom alebo niečo iné, tak za
to zahlasuje,  tak, aby sme vedeli  by sme čo tam bude, prečo sa to predáva a či je vôbec možné
použiť osobitý zreteľ. Nie je si celkom istý, ale myslí si, že právny postup nie je správny.

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, poznamenal, že s mnohými vecami,
ktoré povedala RNDr. Anna Belousovová sa úplne stotožňuje.  Zároveň na objasnenie vysvetlil
niektoré kroky stavebnej komisie, ktorú vedie. Do stavebnej komisie bol predložený návrh alebo
žiadosť MTS a.s. o odpredaj tohto majetku. Nie je si úplne istý, či to nebola staršia žiadosť.
Nejakým spôsobom to žilo a postupne ako bola kreovaná komisia sa to dostalo aj na rokovanie
komisie. Pôvodná žiadosť, pôvodný návrh bol odpredať to za cenu znaleckého posudku. Myslí
si, že mnohí kolegovia, ktorí sú prítomní a sú členmi stavebnej komisie, to môžu potvrdiť. Veľmi
urputne bojoval, aby sa to nepredávalo za cenu znaleckého posudku, dokonca navrhoval, s čím
sa  stotožnili  aj  ďalší  kolegovia,  aby  tento  majetok  dali  do  prenájmu  MTS a.s.  a  vyrúbili
štandardný komerčný nájom. A zároveň  žiadal, aby  MTS a.s. doplatila  nájom, ktorý dnes
neplatí a užíva mestský majetok. Všetko uvedené bolo na rokovaní komisie dvakrát, na druhom
rokovaní  bol  prítomný  aj  pán  Milan  Poláček,  za  spoločnosť  Mestská  teplárenská,  kde
opätovne  zdôraznil,  že  bez  ohľadu  na  to,  ako  rozhodne  komisia  (lebo  komisia  rozhoduje
väčšinovým hlasovaním) nebude súhlasiť, aby sa to predalo za cenu znaleckého posudku. Pre
neho je  cena 250 tis. eur  minimálna, za ktorú je ochotný sa baviť o predaji. Vie sa stotožniť aj
s vašim návrhom, že suma 250 tis. eur by mohla ísť do súťaže ako základ, nech sa to riadne
vysúťaží. Uvidí sa, aký reálny záujem o tieto majetky je.

RNDr. Anna Belousovová,  poslankyňa MZ, vyjadrila svoje prekvapenie, že MTS a.s.
majú nejaké pozdĺžnosti  voči  mestu.  Majú pozdĺžnosti  a mesto im ide za kamarátsku cenu
predávať  ešte  lukratívny  majetok.  Je  kategoricky  proti.  Požiadala  poslancov,  aby  možno
napriek dohodám, ktoré majú, za toto ruku nezdvihli, lebo im za to občania vynadajú. Vôbec by
podľa  nej  nemali  jednať  o  žiadosti  neplatiča,  o  žiadosti  subjektu,  ktorý  nemá  vyrovnané
pozdĺžnosti voči mestu. Tam nie je o čom hovoriť. Navrhla sa týmto materiálom nezaoberať.

PhDr.  Pavol  Holeštiak,  PhD.,  poslanec  MZ,  poznamenal,  že  považuje  diskusiu  za
zaujímavú. Uviedol, že sa to dalo čakať, pretože ak si pamätajú pred pol rokom bol návrh
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nejakých 220 tis. eur, potom padol návrh na 170 tis. eur, nakoniec už je znalecký ani nie 130
tis. eur. Vyzval, aby sa skúsili zamyslieť, ako by to robil dobrý gazda, dobrý hospodár - ten
nepredá, veď už sa toho predalo veľmi veľa.  Poznamenal,  aby sa to dalo do komerčného
prenájmu a nechali   si  doplatiť  nájomné dozadu.   Uviedol,  že  mu asi  aj  právnici  dajú  za
pravdu, môže ísť o bezdôvodné obohatenie. Navrhol, aby sa tento návrh stiahol, pretože to nie
je pre mesto výhodné. Viacerí sme sa zaviazali, že nebudeme za lacný odpredaj a nenecháme sa
presviedčať.  Dal návrh, aby sa tento návrh stiahol a komunikovalo sa normálne. Je tam je
40%, preto nech sa o tom rokuje, aby to bolo pre mesto za  výhodné podmienky, t.z. prenájom,
plus doplatok prenájmu z minulých období.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, sa vyjadril, že táto
diskusia je  pre každého veľmi náročná, lebo sa zaoberá majetkom.  Dôvody osobitného zreteľa
sú tam asi iba pre to, že tam majú (a budú musieť mať)  energetické zariadenia v časti budovy.
Spomenul, že sa môžu zaoberať aj návrhom, aby sa energetická časť oddelila od tej, ktorá už
teraz energetike neslúži, keďže vieme, že nie celá časť budovy je využívaná v prospech MTS a.s.
na energetiku. Treba sa zamyslieť, či vieme zabezpečiť  budovy tak, aby spĺňali nejaký účel.
Verejná  obchodná  súťaž  znie  dobre,  avšak  musela  by  nastať  situácia,  že  by  sme  oddelili
energetickú časť od tej, ktorá energetiku nevyužíva a tam by musela vstúpiť investícia mesta,
minimálne stavebno-technicky to usporiadať. Navrhol dať diskusiu „na stôl“, či ideme oddeliť
technologickú časť, ktorú MTS a.s. musí mať a musí využívať  a bude si zaň platiť nájom.
Zvyšok navrhuje dať do verejnej obchodnej súťaže, čo si vyžiada nejakú analýzu, rozpočet,
koľko by mesto investícia stála, do nášho majetku, ak by sme to chceli urobiť.  Diskusia je
teraz, či ideme predať, či bude nehnuteľnosť v komerčnom prenájme, alebo oddelíme tú časť,
ktorú  MTS a.s.  musí  využívať,  lebo je  to  verejný  záujem.  Ďalej  navrhol  časť,  ktorá  nie  je
potrebná pre energetiku oddeliť,  zainvestovať  do toho alebo to dať do verejnej obchodnej
súťaže, prípadne si to nechať. Podľa jeho  názoru sú iba takéto možnosti.

JUDr. Jozef  Pajer, poslanec MZ, uviedol, že sa nestačí v tomto zastupiteľstve diviť.
Tento pokus predaja je tu už asi piatykrát. Sedí tu deviaty rok a opakovane sa to tu dáva, skúša.
Nechápe, prečo by sme mali predávať majetok mesta. Zbavili sme sa všetkého, tu máme aspoň
nejaké tromfy na MTS a.s., aby ľudia neboli rukojemníkmi v pazúroch MTS a.s., ktorá ceny
tepla zvyšuje každý rok. Ing. František Ščury hovorí, že zariadenie MTS a.s. tam musí ostať,
musí to fungovať ako „vymenička“ alebo akým spôsobom sa to využíva, nechápe o aké pokusy
sa tu niektorí  pokúšajú. Poslancov tu zvolili ľudia, tak sa tak majú aj správať. Mali by robiť
tak,  aby boli  všetky hlasovania a všetko to,  čo sa robí,  v prospech ľudí.  Uviedol,   že prvé
volebné obdobie navrhoval, aby sa vytvorila firma  „distribúcia tepla“,  lebo všetky potrubia,
kde prúdilo teplo do bytoviek vlastnilo mesto Čadca. Podľa jeho názoru sa  dobré potrubie
začalo  meniť za nové, aby to bolo vyslovene vo vlastníctve MTS a.s., aby už mesto nemalo do
toho čo hovoriť. Položil otázku, načo poslanci sedia na zastupiteľstve a berú  peniaze, za to, že
„hlasujú a robia proti ľuďom?“ Je kategoricky proti tomu, aby sa niečo predávalo. A už vôbec
nie  z  mestskej teplárenskej  budovy,  ktorú má vo vlastníctve mesto,  ktoré môže mať aspoň
nejaký tromf na túto spoločnosť. Tak, ako hovorili JUDr. Ing. Jozef  Vražel, PhD. a  RNDr.
Anna Belousovová, že tu bola zásadná chyba pri počte majetku, nemalo to byť vôbec takto
započítané, mesto malo mať väčšinu.

JUDr. Ing. Jozef  Vražel, PhD., poslanec MZ,  doplnil, že najvyšší kontrolný úrad zistil
v roku (teraz presne nevie) 2007, 2008 alebo 2009,  mesto vložilo majetok vo výške 57,8 % a
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nie  40%. Najvyšší  kontrolný ústav toto svoje rozhodnutie  ustál,  aj  pri  postupoch,  ktoré sú
právne na to, aby sa dali preveriť. Znamená to, že tieto rozhodnutia sú z hľadiska založenia
mestskej  teplárenskej spoločnosti i dnes aktívne. Poznamenal,  že  je možné na  rozhodnutia po
nejakej právnej analýze urobiť taký postup, aby mesto opäť mohlo mať rozhodujúce slovo
 v MTS a.s. Nešlo o relatívnu neplatnosť v tomto smere. Je toho názoru ako predrečník,  aby sa
do budúcnosti nad tým zamyslelo, aby mesto ovládalo strategické záležitosti v našom meste a
mohlo  pomôcť svojim občanom z hľadiska ceny tepla. „Komu áno, komu nie.“ Uviedol, že či
tu bude z poslancov alebo vedenia mesta  o 10 prípadne 15 rokov jeden človek alebo žiaden,
za takéto rozhodnutie ich pochvália. Ozrejmil, že  takéto rozhodnutie prijal, napriek tomu, že
musel mať v určitom období aj policajnú ochranu.

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, uvítal,  že sa táto otázka otvorila.
Je rád, že si JUDr. Ing. Jozef  Vražel, PhD. spomenul, ako spolu „bojovali a sedeli“  vedľa 
v  laviciach,  aby  rúry,  ktoré  sa  menia  neboli  vo  vlastníctve  MTS  a.s.,  ktorú  dnes  ovláda
súkromná osoba, ale aby ostali vo vlastníctve mesta ako takého. Plne s tým súhlasí a je to pre
neho  trochu  zadosťučinenie  po  určitých  „bojoch“,  aby  sa  mesto  konečne  vysporiadalo  s
fungovaním MTS a.s. a aby si  začala plniť tie zákonné povinnosti, ktoré má a ktoré musíme
dodržiavať  aj  my všetci  ako  obyvatelia  tohto  mesta.  Bude veľmi  rád,  ak  sa  tento  majetok
neodpredá a zároveň ak sa tvrdo pôjde po vyrubení komerčného nájmu MTS a.s.  a možno
časom otvoríme aj otázku daňových povinností MTS a.s. vo vzťahu mesta Čadca.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, sa vyjadrila, že poslanec JUDr. Jozef Pajer
vstúpil  do  duše  poslancom,  ale   počula  tu  od  JUDr.  PhDr.  Petra  Strapáča,  PhD.  a  Mgr.
Marcela  Šula  zásadné  nesúhlasné  stanovisko.  Informovala  sa,  kto  prišiel  s  návrhom   a
iniciatívou  odpredať  a  kto  to  zaradil  do  programu   a  taktiež  kto  dal  príkaz  príslušným
úradníkom na mestskom úrade, aby spomínanú  tému vôbec pripravovali. Pýta sa, či to bol pán
primátor, alebo to urobili svojvoľne.

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poznamenal, že sa vyjadril  jasne, aby sa
jednoznačne odmietlo  a nepredávalo, aby tu nechodili každú chvíľu  žiadosti. Uviedol, že jeho
povinnosťou je každú žiadosť posúdiť, dať ju zvážiť príslušným orgánom a poslanci majú jasne
a  jednoznačne  rozhodnúť.  Ak  nepredať,  tak  nepredať.  Následne  tu  takéto  žiadosti  chodiť
nebudú. Uviedol, že k teplu sa ešte vyjadrí  neskôr.

RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  poznamenala,  že  uvažuje  o  fungovaní
mestského úradu. Mestská rada dala poslancom návrh, že predať  za sumu  minimálne 250 tisíc
eur,  takže aj  tam boli  poslanci  a  niekto ten  návrh dal.   Vypracovala  ho nejaká komisia a
stanovisko k tomu dali príslušné odbory. Myslí si, že keby bolo vedenie mesta jednoznačné, a
bolo by zamietavé stanovisko, to, čo sa tu hovorí ( nepredať, nech najskôr vyplatia dlžoby,
potom zhodnocujeme majetok atď.) už to mali mať v tom, že mestská rada navrhuje zamietavé
stanovisko. Pýta sa, kto to odhlasoval v mestskej rade.

JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  zástupca  primátora  mesta  Čadca,   reagoval  na
otázku,  načo sú tu poslanci. Odpovedá, že práve na to, aby sa viedla diskusia, aby oni, ako
najvyšší orgán tohto mesta rozhodli, čo budú robiť, aby primátor vedel stanovisko. Spomenul,
že prišla nejaká žiadosť  z MTS a.s., kde dali znalecký posudok. Komisia sa vyjadrila, že jedine
v prípade, ak bude dvojnásobná cena. Pán Poláček s touto cenou nesúhlasil, čo prezentoval na
komisii. Avšak aj tak nepoľavia a minimálna cena, za ktorú to ide do zastupiteľstva je 250 tis.
eur. Rád sa bude baviť o tom, ako sa to ekonomicky využije inak, či sa to dá do nájmu, či
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budovy rozdelia, či sa tam urobí niečo pre ľudí, prípadne sa tam postaví obchod, alebo nejaká
drobná občianska vybavenosť. Vyzval, aby o tom diskutovali. Uviedol, že nepočul žiaden návrh.
Navrhuje urobiť poslanecký prieskum do spomínaných zariadení. Sú tam zariadenia MTS a.s a
zariadenia  Stredoslovenskej  energetiky.  Spomenul,  že  zoberie  Ing.  Františka  Ščuryho,  Ing.
Františka Zaťoviča, odborníkov z mesta, spolu bez emócii a prakticky porozmýšľajú, čo ľudia
na danom sídlisku potrebujú,  koľko priestoru a za aké investície ich dokážu využiť.

Mgr. Jašurková Dana, poslankyňa MZ, uviedla, že tu už padlo veľa otázok a počula od
poslancov aj to, čo sama chcela povedať. Je to veľmi lukratívny pozemok a za takúto smiešnu
sumu majetok odpredať je podľa nej veľmi závažný krok. Mesto by malo pouvažovať, čo s týmto
pozemkom urobiť. Myslí si, že v danej lokalite by bola veľmi vhodná  aj bytovka, keďže bývanie
je veľmi závažná vec.

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, upresnil, že tam nie je žiadnych  minimálne
250 tis.eur, ale rovných 250 tis. eur. Takisto pripomenul, že dal návrh stiahnuť a rokovať 
o prenájme, čiže nie je pravda, že žiaden návrh nepadol.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že Mgr. Dana Jašurková vyjadrila
návrh,  aby  tam  bola  bytovka,  niekto  zasa  spomínal  garáže.  Je  za  to,  aby  bol  majetok
zhodnotený pre občanov mesta, ale žiadosť z MTS a.s  je z roku 2013. Pýta sa, prečo odvtedy
nikto garáže  nebudoval, ale opakovane dáva do zastupiteľstva žiadosť odpredať. Pripomenula,
že žiadosť tu nie je prvýkrát.

Ing.  Rudolf   Cyprich,  poslanec  MZ,   je  toho  názoru,  že  k  takejto  diskusii  by  ani
nemuselo dôjsť, ale nepozdáva sa mu otázka, že v jednom bode riešime dve závažné veci. V
prvom rade prebytočnosť majetku. Keby vyriešili  tento bod hneď na začiatku, nemuselo sa
diskutovať o predaji alebo o niektorých ďalších veciach. V materiáli v otázke kúpa - predaj sa
mu nepozdáva to, že vždy mali pripravené informácie,  koľko je predaj a koľko je nájom. Pri
otázke v poslednom bode  podmienok prevodu nie je stotožnený s vetou „V prípade, že nebude
odsúhlasený predaj,  upraviť nájomnú zmluvu na úroveň trhového hospodárstva“. Vidí sa mu to
ako dosť všeobecný termín.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  mu  nedá   nepovedať,  kde  je
pravda. Nestačí sa diviť, že RNDr. Anna Belousovová zrazu hovorí o teple. Práve ona, ktorá
zapríčinila to, že sme prišli ako mesto o teplo. On ako poslanec v tom čase vždy „bojoval“
proti tomu. A teraz RNDr. Anna  Belousovová obviňuje jeho, že má vzťah s nejakou mestskou
teplárenskou, čo odmieta.  Súhlasí s tým, že sa to nepredá, ale dá sa nájom, komerčný, čo už vo
vedení mesta prebrali.  Vyjadril sa, že ho nikto nebude obviňovať z toho, že MTS a.s. je tam,
kde je. Uviedol, že práve dnes je pojednávanie o takom istom podaní, kedy „bojuje“ ako Milan
Gura a nie ako primátor.  Stálo ho to 30 tis. eur, aby sa prinavrátili pozemky, ktoré nám vzali
za tržnicu. Poznamenal, že poslanci svojím hlasovaním vyjadria, či sú za odpredaj alebo nie.
Poukázala na to, že sa tu začína hovoriť, ako si rozpredávame mesto. Na budúce zastupiteľstvo
pripravia  analýzu,  kde  bude  uvedené,  že  Ing.  Milan  Gura,  ako  primátor  nepredal  žiadnu
budovu, ani žiaden majetok mesta Čadca, naopak, nakúpil. Jedine, čo sa predalo, je  neúspešný
projekt priemyselného parku, s ktorým si nikto nevedel pomôcť. Uviedol, že sú tam vybudované
dve veľké fabriky a v zmluve je uvedené, že sa musí postaviť ešte jedna. Poznamenal, že to
jediné predal,  nehovoriac o  malých drobných pozemkoch,  kde  sa ľudia  domáhajú kúpy a
predaja. Vyzval, aby povedali a dokázali, čo predal.
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 Kúpil  bývalú  škôlku  na Kýčerke,  kde  chodili  bezdomovci,  vedľa školy Komenského,  ktoré
predalo bývalé vedenie za 12,5 mil. korún. Ďalej upresnil, že on ju kúpil za 8  mil. korún. Mesto
Čadca kúpilo  pozemok pod plánované strategické parkovisko Žarec. 
Ohľadom diskusie o teple povedal, aby sa vrátili o   15 rokov dozadu. Vyzval  poslancov, aby sa
hlasovaním vyjadrili tak, ako to cítia.

RNDr. Anna Belousovová,  poslankyňa MZ, uviedla,  že  ona, ako primátorka práveže
proti mestskej teplárenskej „bojovala“. Zbavili ich monopolu nad mestom. Nebola mestská, bol
pán  Poláček, vieme, o kom hovoríme. Uviedla, že na  budúce zastupiteľstvo povie, ako to bolo,
aj to, že sme zabezpečili odstrihnutie od Pratexu, ktorý bol vtedy sprivatizovaný a vydieral.
Taktiež sme zabezpečili teplo a nové technológie pre celý stred mesta a celý Žarec.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,  zareagoval, či jej v tom nepomáhal, na čo 
RNDr. Anna Belousovová potvrdila, že áno.  

RNDr.  Anna Belousovová  poslankyňa MZ, uviedla,  že  nemá v  tom emócie,  používa
argumenty a fakty, normálnou dedukciou prišla k tomu, kde sa ten materiál vzal. Vyzvala, aby
si urobili  krátku poradu, aj s oboma zástupcami a povedali si, čo predložía a čo nie, pretože
potom to vyzerá tak, že medzi vami je nesúlad.  Obaja zástupcovia vystúpia, že za to hlasovať
nebudú. Informovala sa že tak potom kto tu robí, o výrube stromov tiež nikto nevie, preto sa
pýta,  kto potom vlastne riadi mesto. Uviedla, že  bude hlasovať proti.

JUDr. Ing. Jozef  Vražel, PhD., poslanec MZ, sa informoval, či nebola chyba stiahnutie
súdneho sporu zo súdu po jeho odchode z mesta. Skonštatoval, že ak sa urobili chyby a dajú sa
napraviť,  tak nech ich napravia. Poukázal na žalobu, jej obnovenie, aby mesto ovládalo MTS
a.s..

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že sa  už k tomu vyjadrovať nebude a
vyzval poslancov,  aby sa  vyjadrili  svojím hlasovaním. V závere uviedol,  že on by hlasoval
takisto proti. 
 

Hlasovanie:  ZA: 0    PROTI: 19   ZDRŽAL SA: 2  /poslancami  MZ neschválené/.

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

č.96/2019

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

RNDr. Anna Belousovová,  poslankyňa MZ, uviedla, že cena je veľmi „priateľská“, ku
kupujúcemu,  pretože sa jedná o priestor,  ktorý nie  je  určený na bývanie,  ale  na komerčné
využívanie.
Podľa nej sa ceny za podobný priestor pohybujú okolo 800-900 eur mesačne.  Považuje to za
nehospodárne nakladanie s majetkom mesta.  Požiadala  všetkých kolegov, aby nehlasovali
a navrhla cenu 40 tis. eur.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,  požiadal RNDr. Annu Belousovovú, aby  dala
svoj návrh písomne.
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PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, dal procedurálny návrh - stiahnuť materiál,
a vypísať obchodnú verejnú súťaž, čo možno vygeneruje  sumu 40 tis. eur.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, oznámil, že   RNDr.  Anna Belousovová svoj
návrh stiahla.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca,   uviedol, že sa
bude  hlasovať  o  procedurálnom  návrhu   PhDr.  Pavla  Holeštiaka,  PhD., –  stiahnuť  bod
rokovania  Kúpa,  predaj  a  nájom nehnuteľností  k  materiálu  č.  3  -  Mgr.  Lenka  Tomašcová
a manžel. z rokovania mestského zastupiteľstva.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, navrhol, že sa nebude o tom hlasovať (na čo
bol všeobecný súhlas), materiál sa stiahne a majú jeho slovo, že to, čo sa povedalo, sa  urobí.  

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

Kúpa,  predaj  a  nájom. Nehnuteľností  -  Podmienky obchodnej  verejnej  súťaže  č.  1/2019
pozemky Čadečka – osada u Kliešťa

Ing. Marián Hlaváč, MBA, poslanec MZ, uviedol, že by chcel navrhnúť zmenu ceny na
aspoň 25 eur, pretože na základe trhovej ceny sa mu zdá cena 9,96  eur za m² relatívne nízka.
Pre mesto by to robilo rozdiel nejakých 15 tis. eur, čo si spočítal na 1013 m² .

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, dal by návrh na stiahnutie a opätovné prerokovanie
ceny.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upozornil, že verejná obchodná súťaž môže
vygenerovať akúkoľvek cenu, takže v tomto je to úplne transparentné.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, predniesol návrh
poslanca Ing. Mariána Hlaváča na zmenu ceny z 9,96 eur/m²  na 25 EUR/m² k materiálu č. 11
– Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019 pozemky Čadečka – osada u Kliešťa

Prebehlo hlasovanie o návrhu Ing. Mariána Hlaváča, MBA  
Hlasovanie:  ZA: 14    PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 8 /poslancami  MZ schválené/.

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

č.105/2019

K bodu 3)
Oboznámenie poslancov s aktuálnou situáciou ohrozenia investície rekonštrukcie budovy-
Zníženie energetickej náročnosti Mestského domu.

PhDr.  Pavol  Holeštiak,  PhD.,  poslanec  MZ,  sa  vyjadril,  že materiál  je  ohľadom
znemožnenia investície 800 tisíc eur z eurofondov na rekonštrukciu  historicky cennej budovy
mestského domu v Čadci.  Skonštatoval,  že si  zrejme poslanci  všimli,  že to  je uvedené aj  v
úprave  rozpočtu. Ak si ho pozerali, je tam 800 tis.eur „mínus.“ Nazdáva sa, že 800 tis. eur je
veľa aj pre župu, nie to ešte pre okresné mesto. Možno je dobré, aby sa zamedzilo rôznym
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šumom.   Trvá  na   písomnom predložení  informatívnej  správy  do  budúceho  zastupiteľstva.
Každý vie, že keď si zoberie úver, musíme ho splácať roky. Iné je, keď sa berie z eurofondov,
kde sa platí 5 eur spolufinancovanie, samozrejme nejakú prípravu, projektovú dokumentáciu,
možno nejaké náklady, ktoré môžu vyvstať z projektu. Ale je rozdiel platiť  100% plus úroky a
rozdiel platiť 5% plus nejaké drobné navýšenie nákladov. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil, že sa  podarilo zvrátiť tento proces, je
podpísaný dodatok o 800 tisíc. Vyzval, aby sa nerobila zbytočne panika. Skonštatoval, že  sa to
podarilo, nemôžeme za to, že verejné obstarávanie dopadlo tak, ako dopadlo. Ak má niekto
záujem,  veľmi rád všetkým odpovie. Ale jeho  jediná odpoveď je – „áno, podarilo sa“.

RNDr.  Miloslav  Šulgan,  CSc.,  vedúci  oddelenia  regionálneho  rozvoja  a  cestovného
ruchu MsU Čadca, uviedol, že daný mínus vyvoláva otázniky a je tam preto, že pri príprave
rozpočtu sa s pánom prednostom dohodli, že sa to presunie na budúci rok. Po rokovaniach sa
podarilo podpísať dodatok č.3,  ktorým sa zachránila táto investícia a momentálne je to vo
fáze, kedy sa finišuje kontrola verejného obstarávania, už štvrtá v poradí. Uviedol, že všetko
pripraví písomne na budúce zastupiteľstvo.

Marián  Kubala, poslanec MZ, uviedol, že by chcel vedieť bližšie oboznámenie sa so
situáciou,  aby  sa  mesiac  nemuselo  čakať  na  zastupiteľstvo.  Keďže  už  tak  RNDr.  Miloslav
Šulgan, CSc. učinil, stačilo mu to.

 Badurová Mária, poslankyňa MZ, popriala danému projektu veľký  úspech.
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poznamenal, že majú eminentný záujem, aby

sa vec podarila.  Upresnil, že to nebrzdia oni, robiť však verejné obstarávanie, keď sa vám
prihlási niekto, že to urobí za 400 tis. eur a potom príde jednať, pri podpise zmluvy, že tam
potrebuje ďalších tristo, súťaž jednoducho zrušíte. 

Hlasovanie:  ZA: 22    PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 /poslancami  MZ schválené/.
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 107/2019

K bodu 4)
Oboznámenie poslancov s aktuálnym stavom vážnej situácie nefunkčnosti nového
 hokejbalového ihriska v Čadci, kde došlo zo strany vedenia mesta k úhrade sumy
177 tis.  eur.
  

PhDr. Pavol  Holeštiak,  PhD.,  poslanec MZ, uviedol, že v tomto bode predkladá do
najbližšieho  zastupiteľstva  písomnú požiadavku.  Medializované  to  bolo  predbežne  pred
mesiacom,  sú  tam určité  pochybnosti,  pretože  ihrisko  je  už  druhý  rok   nefunkčné.   Je  to
zaujímavá suma, ktorá vzbudzuje otázniky, bude rád, ak do budúceho zastupiteľstva dostanú
odpovede.  Je to dobrá vec, aby naozaj nešli „šumy“ pokiaľ sa s tým vieme vysporiadať a
pokiaľ vieme v kolaudačnom konaní tieto nedostatky odstrániť. Poslanci schvaľujú  tieto nie
malé sumy pre mesto, takže chce byť informovaný.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upresnil,  že prebieha riadne a dosť prísne
reklamačné  konanie.  Trestné  oznámenie  môže  podať  ktorýkoľvek  z  poslancov,  ale  keďže
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prebieha reklamačné konanie, niektoré veci nebudú môcť realizovať. Súhlasí s tým, aby sa o
tom informovalo a veci dali do poriadku.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že do procesu sa dostal už ako užívateľ a
predseda Kysuckej hokejbalovej únie, keď mali  minulý rok zorganizovať 19. ročník  o pohár
primátora mesta Čadca. V tom čase vyšli na povrch  nezrovnalosti, bude rád, keď tieto údaje
budú  aj  na  papieri.  Vďaka  tomu,  že  sa  poukázalo  na  to,  že  dodávateľ  nekonal  v  rámci
reklamačného konania, ktoré bolo spustené, potom, ako prišla nová pani riaditeľka Dombytu
na svoju stoličku, boli vyvíjané iniciatívne kroky. Bol  pozvaný na dve reklamačné stretnutia.
Na   prvé  dodávateľ  neprišiel,  na  druhom  jasne  pomenovali  problémy,  ktoré  sú  súčasťou
zápisnice. Očakáva v pondelok konkrétne riešenia, ktoré majú obsahovať aj ich jasné výhrady,
k tomu, že ihrisko je v takom stave, v akom je. Vyjadril sa, že  nebude vstupovať na objekt, ktorý
je  v  reklamačnom konaní,  v  ktorom je  podozrenie  zhotovenia  z  nekvalitných  materiálov  a
podobne. Verí, že dodávateľ vykoná všetky kroky k odstráneniu nedostatkov. Poďakoval sa  za
predloženie a vypracovanie návrhu. Bude ho podporovať.

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že je rád, že sa otázka
otvorila. Uviedol, že faktom je to, že pani riaditeľka Dombytu Mgr. Dana Jantulíková hneď ako
sa ujala funkcie, začala reklamačné konanie. Žiaľ v tom čase, spoločnosť, ktorá realizovala
túto stavbu s Dombytom nekomunikovala.  Pani riaditeľka  Mgr. Dana Jantulíková požiadala,
aby   mesto  začalo  komunikovať,  aby  to  nebolo  len  na  organizácii  Dombytu,  pretože  sa
nepodarilo  nadviazať komunikáciu v  rámci  reklamačného konania.  Následne mesto urobilo
právne kroky, začalo komunikovať a ozval sa zhotoviteľ. Mrzí ho, že sa to takto naťahuje. Na
minulom  stretnutí  sa  dohodli,  že   18.11.  2019  bude  na  stole  aj  návrh  riešenia  zároveň  s
rozpočtom na opravu. Zhotoviteľ bol upozornený, že mesto neprevezme ani cent nákladov na
uvedenie do stavu tak, ako by malo hokejbalové ihrisko vyzerať. Všetky náklady sú na pleciach
zhotoviteľa. Zároveň na stretnutí boli prizvaní dodávatelia asfaltovej zmesi, ktorí realizovali v
subdodávke asfaltový povrch. Ďalej tam boli  zástupcovia Dombytu, hokejbalovej únie mesta
Čadca, tiež prišiel aj projektant. Zistili sa nezrovnalosti,  ale  miera zodpovednosti vyplynie až
z následných krokov. Faktom je, že „loptička je na strane dodávateľa.“

Mgr. Dana Jašurková, poslankyňa MZ, uviedla príklad, v ktorom spomenula, že občan,
ktorý si ide postaviť rodinný dom, má  rozpočet 87 tis. eur . Nájde si lokalitu, objedná si firmu
a  nebude po celý čas kontrolovať materiál atď. Dom zoberie do nájmu, do užívania  a zistí, že
mu do neho tečie. Nevie, či taký dom prevezme a budem v ňom bývať.  Suma 170 tis. eur sa jej
zdá prehnaná a za to, že to prevzal niekto v takom stave, by mal niesť zodpovednosť.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  súhlasil  s  tým,  že  budú  informovať,  ale
nesúhlasí s bodom č.7, aby  dal trestné oznámenie alebo to dal na prokuratúru. Keď bol on
poslancom,  takéto  veci  od  primátora  nežiadal,  konal  sám  na  vlastnú  päsť  a  vlastnú
zodpovednosť. Informoval, že je zahájené reklamačné konanie, majú napísané dokedy sa majú
vyjadriť. Vedenie mesta jasne povedalo, že nedá ani cent. So všeobecným súhlasom poslancov
uviedol, že sa  bude hlasovať bez bodu číslo 7.

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.4 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
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č. 108/2019

K bodu 5)
Oboznámenie poslancov s aktuálnym stavom závažnej situácie ohľadom výrubu zdravých
 stromov na ul. Andreja Hlinku v Čadci a prijatie konkrétnych krokov do budúcnosti.
                    

Mgr. Xénia Šurhaňáková, poslankyňa MZ,  uviedla, že vypracovali  informatívnu správu
ohľadom závažnej situácie. Dovolila by si to prepojiť ešte s jednou situáciou, ktorú už rieši od
júla, kde bola prizvaná ako poslankyňa za iný obvod, čo si váži.
Chcela by k tomuto bodu, aby zahlasovali  za jej  návrh  „Zvrátiť výrub stromov v budúcej
plánovanej výstavbe bytového domu na Žarci a udeliť aj slovo občanom najviac dotknutých v
tesnej blízkosti. Poukázala na  pani z daného domu, ktorý jej  už bol predaný, keď bol územný
plán zmenený. Taktiež v tomto návrhu uznesenia požiadala primátora Ing. M. Guru, aby na
najbližšie  rokovanie  mestského  zastupiteľstva  pripravil  zaviazanie  investora  o  čo  najmenší
zásah  do  zelene  v  danej  oblasti  plánovanej  výstavby  a  riešenie  konkrétnych  požiadaviek
občanov.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upresnil, že prebieha trestné oznámenie, obáva
sa, aby sa nemarilo vyšetrovanie tým, že sa to bude rozoberať. Spomenul, že sú podané trestné
oznámenia a polícia koná. Súhlasí s tým, že  zapojili do toho aj ľudí, ktorí sú týmto zasiahnutí.
Najskôr  treba vyriešiť túto situáciu, jedná sa o doplnenie bodu, ale ak je všeobecný súhlas a
ľudia sú tu prítomní, tak  to treba riešiť.

 RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že  očakávala, že primátor povie,
kto  sú  vinníci.  Dané  papiere  niekto  podpisoval,  súhlas  na  to  niekto  dával.  Chce  vedieť
konkrétne, ktorí pracovníci to boli. Zaujímala by ju súčinnosť so zástupcami, keď v médiách
vystupuje zástupca primátora Mgr. Marcel Šulo a tiež tvrdil, že dáva trestné oznámenie. Pýta
sa, že ako vlastne riadia mesto, keď nevedia, kto daný súhlas dal. Podľa jej názoru, ak vedia,
kto súhlas dal, mal byť už odvolaný. Hovorí sa, že spriatelený podnikateľ, ktorý to vyrúbal, tam
chce robiť ďalekosiahlejšie úpravy.  Rýchlo to teda treba urobiť a upratať. V závere uviedla, že
deň potom niekto dodatočne niesol na životné prostredie súhlas.

Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol, že je rád,  že sa pani poslankyňa RNDr. Anna
Belousovová  na  stromy  opýtala,  a  keďže  primátor  Ing.  Milan  Gura  uviedol,  že  prebieha
vyšetrovanie, rešpektuje to.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, vyjadril svoj názor cez sociálne siete, bol v skupine
poslancov, ktorí podali trestné oznámenie. Chcel by doplniť predložené body o bod č.10, 
v ktorom bude spomenuté vytvorenie VZN o ochrane tvorbe zelene v meste a zaviazať, či už
pána primátora alebo osobu, ktorú on poverí o vytvorení alebo opätovnom vytvorení všeobecne
záväzného nariadenia o tvorbe ochrane zelene v meste. Dôvodom je to, aby sme mali aspoň
nejaký nástroj, pretože tá časť zákona, na ktorú sa odvoláva v jednej časti náš pán odborník, je
na  jeho vkus  veľmi  všeobecná a mohlo by dôjsť k ďalším nekoordinovaným zásahom do našej
zelene.  Od roku 2017 nemáme VZN o ochrane tvorbe zelene, čo ostatné mestá už majú. Verí, že
sa toto uznesenie  prijme.

Mgr. Xénia Šurhaňáková, poslankyňa MZ, sa vyjadrila, že  pokiaľ má znalosť, VZN o
zeleni v meste bolo v roku 2007, ale od Ing. Ďuranovej má informáciu, že bolo zrušené. Rada
by vedela, čo je pravda. Bude to podporovať. Na margo toho, ako môžu tomu predísť môže byť
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aj riešenie situácie, ktorá je práve v bytovom dome Žarec. Jedná sa tam takisto o výrub 45 ešte
stojacich stromov. Je toho názoru, že to je vec, ktorú by mali ešte prejednať. Uviedla, že daný
priestor podľa nej nie je na to veľmi vhodný. 

PhDr. Pavol  Holeštiak,  PhD.,  poslanec MZ, uviedol,  že   je  rád,  že bod č.  10 bude
doplnený, keďže na Žarci hrozí, že padne bezmála 50 zdravých stromov a s tým spoločne aj
fauna a flóra.  Odporučil, aby bol tento bod zaradený na hlasovanie, pretože potom by sme tu
nemohli o ničom hlasovať, všetko by bolo v nejakom štádiu.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  na  ozrejmenie  uviedol,   že  dá  hlasovať,
doplnia sa body, ale jednalo sa tu o to, že keď chcú rozprúdiť nejakú debatu, aby nemarili
vyšetrovanie.

RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,   poznamenala,  že  keď  tu  primátor  Ing.
Milan Gura nebol, viedol zaňho rokovanie JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., čo ale nemôže,
lebo je v návrhovej komisii. MZ by mal  viesť  Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta
Čadca.  Ďalej  uviedla,  že čo  sa  týka  diskusie,  má  dojem,  že  sa  môžu  pýtať  v  diskusii  na
čokoľvek, ale nedostanú odpovede, lebo by sa „marilo vyšetrovanie“. Pýtala sa, čím ho môžu
mariť,  za marenie sa považuje, keď unikajú informácie z iného druhu.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že  svoj
postoj zaujal, či už na sociálnej sieti alebo v médiách a vyjadril sa, že mu je neskutočne ľúto,
čo sa stalo. Aj na dnešnom zastupiteľstve už padli nejaké mená, kto za to môže alebo nemôže,
toto sú otázky, ktoré treba naozaj prenechať orgánom činným v trestnom konaní.  Oni už boli
na  mieste,  vyšetrovanie  prebieha,  patrí  to  do  ich  kompetencie.   Treba si  uvedomiť,  aký  je
územný plán,  čím vlastne mesto môže pomôcť.  Je tam aj  súkromný pozemok,  tu  má mesto
trochu zviazané ruky. Mesto sa bude snažiť pomôcť týmto ľuďom, prebehlo už aj stretnutie s
pánom primátorom. On sám je tiež v kontakte s jedným členom petičného výboru. Určite mesto
Čadca bude aktívne a bude pomáhať v rámci jeho zákonných kompetencií.

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že väčšina  občanov sa o
výrube dozvedela zo sociálnych sietí. On najviac informácii zverejnil práve na sociálnej sieti.
Vyjadril sa, že poslanci urobili hneď všetko pre to, aby boli všetky tieto skutočnosti objasnené,
aby boli zistené a pomenované osoby a je toho názoru, že na soc. sieti je to aj zjavne napísané.
Dali podnet na políciu a prokuratúru, do dnešného dňa ešte neboli prizvaní, aby v tejto veci
vypovedali. Skutočne existujú aj veci, o ktorých dnes nemôžeme otvorene hovoriť. Pokiaľ to
nebude narúšať priebeh vyšetrenia, v momente zverejnia  ich pohľad na vec a vysvetlenie v
médiách  aj  na  soc.  sieťach.  Určite  nedovolia,  aby  toto  bolo  zametené  pod koberec.  Budú
dôrazne žiadať  o vyvodenú zodpovednosť voči osobám, ktoré takýto čin spáchali.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, prečítal  k bodu č.5
pozmeňujúci návrh, ktorý znel  „Zvrátiť výrub stromov v budúcej plánovanej výstavbe bytového
domu na Žarci a udeliť aj k tomuto slovo občanom najviac dotknutých v tesnej blízkosti.“
Ďalším doplnením k tomuto bodu je pozmeňujúci návrh Mgr. Tomáša Urbaníka – doplnenie
návrhu Mgr. Xénie  Šurhaňákovej o bod č.10 – VZN o ochrane tvorbe zelene v meste Čadca.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že ak by bol všeobecný súhlas, môže
sa dať hlasovať bez nejakého návrhu.  Môže sa dať slovo občanom, hoci  to nesúvisí  s  bodom
č.5.  Ospravedlnil  sa  za  porušenie  rokovacieho  poriadku  a  poďakoval  sa  za  upozornenie.
Navrhol, že vzhľadom na to, že je všeobecný súhlas od všetkých poslancov, odporúča uzatvoriť
bod č. 5 a dal možnosť vystúpiť  občanovi za petičný výbor p. Kullovej.
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JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora, upresnil, že sa  bude  hlasovať 
o doplnení bodu Mgr. Xénie Šurhaňákovej o bod č. 10, a to „vypracovanie VZN o ochrane
tvorbe zelene v meste Čadca“

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,  poprosil všetkých poslancov o podporu, aj
keď to možno neznie niekomu logicky, má to svoje „racio“ ale oni už vedia, ako to premietnu
do uznesenia.

Hlasovanie:  ZA: 23    PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 /poslancami  MZ schválené/.

 Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  vyzval  poslancov,  aby  hlasovali  za  návrh
Oboznámenie  poslancov  s  aktuálnym  stavom  závažnej  situácie  ohľadom  výrubu  zdravých
stromov na ul. Andreja Hlinku v Čadci a prijatie konkrétnych krokov do budúcnosti.

Hlasovanie:  ZA: 23    PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 /poslancami  MZ schválené/

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyzval pani Kullovú, v zastúpení za petičný
výbor, aby vystúpila

Pani Kullová uviedla:
„Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,
pôvodne sme mali pripravený úplne iný príhovor, ale okolnosti nás presvedčili,  aby sme ho
zmenili. Náplňou práce poslanca každého jedného z vás je v prvom rade zastupovať záujmy
občana. Posledné dni a udalosti nás ale presvedčili, že veci sa tu dejú inak.
Už prešla nejaká doba od stretnutia malej skupinky poslancov s obyvateľmi ulice Janka Kráľa,
na ktorom sa občania mali dozvedieť o stavbe bytového domu na ich ulici. 23.7. 2019 jeden z
nás odoslal emailom na poslanca zo Žarca, aby nás informoval o detailoch. Odpoveď čakáme
do dnešného dňa. Ozval sa aj teraz, keď dostal list aj poštou, ale do dnešného dňa nekonal.
List ste dostali všetci, koľko z vás sa aspoň pokúsilo sa s nami skontaktovať? Koľko z vás sa
zaujíma o problém, ktorý trápi občanov v tomto meste? Petíciu podpísalo 1443 obyvateľov.
Koľko z vás dostalo takýto počet hlasov v komunálnych voľbách,
Odpovedzte  si  sami  prosím.  Na  nikoho  sa  nesnažíme  útočiť.  Nie  sme  nahovorení  žiadnou
skupinkou, ako sme boli už označení. Nám nejde o politiku, ale o naše životy  a o naše životné
prostredie.
Viete, život na ulici Janka Kráľa už teraz nie je úplne ľahký. Nevyriešená parkovacie politika
už  teraz  spôsobuje  situácie,  keď človek  namiesto  toho,  aby  sa po  práci  tešil  domov,  musí
rozmýšľať, či zaparkuje. O situácii,  keď má prísť autom návšteva ani nehovorím. Bravúrne
riešený malý obchvat Čadce, kde autá brzdia a rozbiehajú sa priamo pod oknami. Neďaleká
vlaková trať. Rozbité chodníky. Napriek tomu je to stále lukratívne miesto. Blízko je mesto,
škola, škôlka, zeleň, ihriská....ale druhá strana mince...ani jedno ihrisko v poriadku, „latané za
pochodu“, na kolene ako sa povie. Od roku 1970 kedy sa cca začalo stavať, žiadna investícia
do oddychových zón...žiadny park, žiadna fontána. Ihrisko, ktoré tam máme a stará brezová
aleja „okulahodiaca“ hlavne na jeseň, sú niečo,  čo si nechceme nechať vziať. Ale v tomto
prípade  nebojujeme  iba  o  ne.  Nebudeme  tu  vymenovávať  dôvody,  prečo   tam túto  stavbu
nechceme. Ak ste si prečítali petíciu, všetko je tam. My nie sme proti stavaniu bytov. Nech sa
stavia,  ale s  rozumom a bez ohrozenia života a zdravia našich rodín.  Bez zahusťovania už

16



hustých ulíc, bez likvidácie ďalšej zelene. Však postavte kľudne aj nové sídlisko. Ale tam, kde je
na to miesto...
Napchať  bytovku  na  už  aj  tak  preplnenú  ulicu,  vyrúbať  ďalšiu  zeleň,  znehodnotiť  bývanie
spoluobčanov,  mladú rodinu dostať do úzkych aby denne rozmýšľali, čo s nimi bude. Toto nie
je  hodné zastupiteľov mesta.  Zamyslite  sa prosím. Blíži  sa výročie  nežnej  revolúcie,  vďaka
ktorej máme dnes demokraciu. A vďaka tej máme možnosť sa dopracovať k informáciám a
následne k pravde. K dnešnému dňu sme ešte neposkladali celú skladačku, ale verte tomu, že
my sa tam dopracujeme. Nie je možné, aby sa mesto takýmto spôsobom likvidovalo aj naďalej.
Dovtedy sa s krčahom chodí po vodu, kým sa nerozbije. Hnev nás dohnal až sem. Odložili sme
svoje práce, svoje deti a rodiny, aby sme chránili svoje záujmy, pretože to nerobíte vy. Česť
výnimkám. Pokiaľ mesto bude napredovať týmto smerom, pán primátor, neprídeme vám klopať
na kanceláriu, aby ste stavali byty pre naše deti...toto mesto opúšťa všetka mládež, v tomto
meste už dávno skapal pes. Ostali tu tí, ktorí už tu zázemie majú a tí, čo tu idú dožiť. Ak si
myslíte,  že  si  bezprostredné  okolie  nášho  bývania  necháme  vami  ničiť,  tak  ste  na  omyle.
Počítajte s tým, že sa nevzdáme a zapojíme do boja širokú verejnosť a vyššie orgány, nebudeme
už nič riešiť za zatvorenými dverami. Sme sklamaní, že mesto nevyužíva, tak ako iné mestá
možnosť  žiadať  od  investora  kompenzácie....Čo  zveľadenie  okolia?  Kde  sú  napr.  zelené
strechy? V ktorom storočí žije mesto Čadca? Čo tak projekt na poriadne ihrisko, ktoré by sa
aspoň dalo porovnať s tými v okolitých dedinách? Toto má byť okresné mesto? Na územnom
konaní sa nezúčastnil žiadny predstaviteľ mesta, aby bojoval za občana.
Nebudeme vás ani nás ďalej  oberať  o ďalší  čas.  Prečítajte  si  prosím ešte  raz text  petície.
Navštívte rodinu pani Bencovej, informujte sa, konajte. Táto záležitosť sa ešte dá napraviť, ešte
nie je neskoro. Zmeňme územný plán a postavme trebárs aj bytovku, ale s vhodným rozmerom,
aby nikto nebol poškodený. To je náš návrh a to od vás žiadame. Predložili sme aj žiadosť na
zmenu územného plánu, aby sa zachránilo ihrisko a okolitá zeleň, nakoľko ste už predali časť
starého ihriska. Očakávame od vás hlasovanie v prospech občana. Vaše ďalšie kroky budeme
pozorne sledovať, napriek tomu, že voľby sú ešte ďaleko, nezabudneme a počítajte s tým, že to
občanom aj v pravý čas pripomenieme. Žiadame vás, aby ste konali ako poslanci za ľudí, a nie
ako obhajcovia developera.
Ďakujeme za podporu tým, ktorí sa aspoň snažia nás počúvať a pomôcť (pani  Šurhaňákovej).
Ďakujeme za vypočutie.“

Ing. Milan Gura, prímátor mesta, uviedol,  že  na prvom stretnutí  p. Špilkovi jasne
povedal, že v prvom rade budú  súčinní, aby ochránili záujmy  ľudí a nedovolia to zahltiť  tak,
ako je  plán. Pán Špilko mu vtedy povedal, že to prehodnotí s osobami, ktorých sa to týka a
spoločne sa bude tlačiť na developera. Uviedol, že toto nikto nepoprie. Na stretnutí nebol sám.
Opäť vyhlásil, že  osobne bude robiť všetko preto (a prijal  také opatrenie), aby sa všetky veci,
ktoré obsahuje petičný výbor dostali do všetkých náležitých povolení. Mrzí ho tento postoj,
pretože bol kedykoľvek k dispozícii  a vždy reagoval, či už na základe sms-ky, komunikoval s
pani  Kullovou,   keď  bolo  treba  -  jednal.  Prisľúbil,  že  bude  účastník  každého  takéhoto
rokovania, aby sa mohlo pre daných občanov niečo získať a bude tlačiť na kompenzácie, ktoré
si zaslúžia. Čo sa týka  rodinného domu, veľmi ho to mrzí, ale každý občan alebo agentúra by
sa  mohli  informovať,  aký  je  tam  územný  plán.  Ďalej  poprosil  poslankyňu  RNDr.  Annu
Belousovovú, aby rešpektovala  jeho návrhy tak, ako on rešpektuje jej návrhy a upozornenia.
Zdôraznil, že problémy vždy rieši ľudsky, všetci ho tak poznajú. Dal slovo pani Bencovej.
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 Pani Bencová, občianka, ktorej sa situácia priamo dotýka uviedla, že sa už nechce
vyjadrovať k tomu, čo povedali jej kolegovia, obhajuje okolie tohto domu. Každý sa podľa nej
odvoláva na územný plán. Tento projekt bol vyhotovený až po tom, čo prišla do spomínaného
domu. Uviedla, že keď  dom kupovali, na danom mieste mohlo stáť čokoľvek, aj keby o tom
vedeli, že tam je nejaký územný plán, nemohli vedieť, čo sa tam postaví. Nemohli vedieť, že za
záhradou budú mať panelák a jej deti sa budú hrať pod panelákom v záhrade. Nikto nemôže
povedať,  ako písal jeden pán vyjadrenie do novín,  že „dom bude narúšať dojem sídliska.“
Myslí si, že je to presne naopak. Dom je súčasťou sídliska a bytový dom sa má prispôsobiť
situácii, ktorá je  na sídlisku a v okolí domu.

RNDr. Anna Belousovová,  poslankyňa MZ, sa vyjadrila, že územný plán nie je žiadna
dogma, dá sa zmeniť. Môžu ho zmeniť poslanci, materiály by malo pripraviť vedenie mesta, dať
pokyn  príslušným  odborom.  Ak  je  tu  oprávnený  podnet  od  občanov,  poslanci  by  sa  mali
dohodnúť prijať uznesenie,  že bude na budúce zastupiteľstvo pripravená  zmena územného
plánu (podľa toho, ako to stihnú), ktorá vyhovie oprávneným požiadavkám občanov.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, vyjadril, že súhlasí
s RNDr. Annou Belousovovou, ale keby to bolo také jednoduché, tak to vyriešia. Vyjadril sa, že
môžu použiť  „ľúbivé slová“, ale na druhej strane tento pozemok niekto kúpil,  za nejakého
platného územného plánu a môže sa stať, že niekto podá žalobu na mesto o ušlý zisk. Vyjadril
sa, že sa musia správať zodpovedne k mestu. Chcú robiť všetko pre to, aby projekt, ktorý sa má
riešiť bol v takom rozsahu, aby dotknutí ľudia mali pokojný a slušný život. Jemu osobne veľmi
záleží na tomto sídlisku. Čo sa týka kompenzácii, bude trvať na tom, aby tam bolo vybudované
nové a krajšie detské ihrisko a aby bola zachovaná zeleň v čo najväčšom rozsahu. Ďalej aby
boli vybudované parkovacie miesta v takom rozsahu, aby nebolo zasiahnuté do vizuálu sídliska.
Dodal, že nie je nikomu nič dlžný, žiadnemu developérovi, určite bude hájiť záujmy mesta a
občanov. Verí, že to je aj záväzok celého mesta. Vznikla tu nejaká situácia, za ktorú mesto
nemôže. Nie je preto dôstojné „nakydať špinu“ na vedenie mesta, toto bol súkromný pozemok
aj  predtým, a súkromný je aj  teraz.  Mesto tam nič nepredalo,  je  v tom podľa jeho názoru
nevinne.

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, že nie je pravda, že to tam bude
ideálne, keď sa tam bude stavať, pretože hneď vedľa je detská  škôlka a  detské ihrisko. Už vidí,
ako žeriavy nebudú tieto priestory ohrozovať. Cca 50 stromov pôjde preč. Skonštatoval, že čo
sa týka  aktivít,  pred dvoma mesiacmi boli  7  poslanci  na Žarci,  rozprávali  sa s  viacerými,
prisľúbili v rámci zákonných možností čo sa dá pomôcť, dokonca dvaja poslanci boli aj na
samotnom územnom konaní, ale boli vykázaní.  Ďalej poukázal na Štatút mesta Čadca, ktorý v
zmysle  zákona č.  369 z  roku 1990  §  13 hovorí:  Úlohy mestského zastupiteľstva:  Mestské
zastupiteľstvo  rozhoduje  o  všetkých  základných  otázkach  života  mesta  a  vykonáva  svoju
vyhradenú právomoc  podľa § 11 zákona  č. 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov. Takže podľa neho  nie je pravda, že nemajú poslanci kompetencie,
môžu daným ľuďom pomôcť.

JUDr. Ing. Jozef  Vražel, PhD., poslanec MZ, uviedol, že ho  mrzí, že sa dostali do tohto
stavu. Chcel by navrhnúť veci, ale nedá sa, z dôvodu, že sa prijali uznesenia, na bod, ktorý
ukončili. Tvrdí, že keby sa neboli prijali uznesenia a vložili toto späť, bolo by sa týmto ľuďom
už  dnes  konkrétne  pomohlo.  Ďalej  uviedol,  že  by  sa  poveril  vedúci  stavebného  úradu  na
rokovanie s nimi z hľadiska možností obídenia  budúcich žalôb alebo čohokoľvek, aby ten, kto
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vlastní určitý stavebný pozemok, tam postavil niečo, čo už stavebný úrad dovoliť musí a čo
občanom v žiadnom prípade nebude prekážať.  Keďže sme sa dostali do takéhoto stavu, že sme
občanom nedali slovo počas tohto rokovania, už sa nemôžu vrátiť. Navrhuje, aby sa dal na
budúce zastupiteľstvo materiál, v ktorom sa toto celé prerokuje a nech prídu aj občania, sú
vítaní. Ďalej upresnil, že poslanec nemôže byť vykázaný zo stavebného konania. Iba s tým, že
nie je účastník stavebného konania. Môže prísť kdekoľvek, je to jeho zákonné právo. Ďalšia
záležitosť je to, že územný plán je možné zmeniť kedykoľvek a akokoľvek, ale musíme reagovať
na vlastnícke práva vrátane toho, kto vlastní pozemky. Sú tam však aj občania - vlastníci bytov
a majú rovnakú právnu silu ako ten, kto má  pozemok.  

JUDr.  Jozef  Pajer,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  keď  bol  predseda  stavebnej  komisie,
niekoľkokrát sa bavil   na tému  zmeny územných plánov,  a to s tým, že keď mesto prijíma
nejaký  územný  plán,  má  v  prvom  rade  pozvať  na  rokovanie  majiteľov  nehnuteľností.
Nepochopil, ako  môžu  zmeniť územný plán na majetku niekoho iného, aby sa neopýtali, či
nám to odpredá do budúcnosti. Do budúcna treba prijať buď všeobecné záväzné nariadenie a
ak sa bude meniť územný plán, treba pozvať majiteľov daných dotknutých nehnuteľností. Nie je
možné, aby  na rodinnom dome zmenili územný plán a majiteľ o tom nebude vedieť. Už  na to
upozorňoval  niekoľkokrát,  treba prijať  VZN a daných majiteľov vždy  prizvať  na rokovanie
zmeny územného plánu. Ak budú  súhlasiť, potom sa to môže zmeniť.   

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že je veľmi rád, že pani Kullová bola medzi
nimi.  Snaží  sa  dostať  do  problematiky,  uviedol,  že  sa  musíme  vzájomne  učiť  aké  máme
kompetencie, čo môžeme a čo nemôžeme a práve takéto stretnutia napomáhajú tomu, aby sme
sa posúvali spoločne ďalej.  Spomínaný list dostal, s prípadom je oboznámený odkedy vyšla
prvá zmienka na sociálnej sieti. Zaujímalo by ho vyhodnotenie petície, ktoré by si rád vypočul
od pána kontrolóra. Chce, aby sa postupovalo v súlade so zákonom a vyšli v ústrety ako sa len
dá.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca, objasnil,  že  Mgr.  Tomáš  Urbaník  bol
prihlásený  do  diskusie,  ktorú  otvoril.  Vysvetlil,  že  bod  bol  uzatvorený.   Sľúbil  petičnému
výboru, že na decembrovom zastupiteľstve prijmu opatrenia, na čo dáva svoje slovo. Ochráni
občanov tak, aby to bolo pre nich čo najlepšie. Celá táto vec nebola ani bod programu, len sa
to vsunulo k bodu č.5 so všeobecným súhlasom. Opätovne sľúbil, že s petičným výborom bude v
najbližšom  čase  konzultovať.  Uvíta,  ak  poslanci  budú  dávať  návrhy  a  v  decembrovom
zastupiteľstve sa to dá ako bod rokovania.

Mgr.  Jaroslav  Klus,  poslanec  MZ,  nadviazal  na  Mgr.  Tomáša Urbaníka..  S   PhDr.
Pavlom  Holeštiakom,  PhD. bol  na  územnom  konaní,  bolo  im  tam  povedané,  že  sa  môže
zúčastniť, vypočujú si ich, ale ich  pripomienky nebudú akceptované.  Pripomienky mohli mať
len občania z dotknutého bloku, ktorý je hneď vedľa staveniska.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že zákony sú také, môžu tam sedieť,
nikto ich nemôže vykázať, ale pokiaľ nie sú účastníkmi konania,  podľa zákona nemôžu nič
vznášať.  Navrhuje  petičnému  výboru,  aby  sa  stretli  hneď  na  budúci  týždeň,  spoločne  so
stavebným úradom im načrtnú, ako by  to malo vyzerať. Skonštatoval, že si zrejme  nerozumeli.
Vyjadril sklamanie, že ho vinia, bol v tom, že nachádzali riešenia. Opätovne sľúbil, že budúci
týždeň má záujem sa s petičným výborom stretnúť a urobí všetko pre to, aby sa ochránilo to, čo
sa dá. 
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Vyjadril sa, že pánu Špilkovi jasne povedal, že v decembrovom zastupiteľstve to bude ako bod
programu. 

                         Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.5 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 109/2019

K bodu 6)
Návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb Čadca a
návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb
 Čadca,   (ďalej len „MPS Čadca“).

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ,  sa vyjadril, že čo sa týka návrhu a mena,
je to jediné možné rozumné riešenie. Z toho dôvodu preskúmal všetky uznesenia od začiatku
tohto volebného obdobia a nenašiel uznesenie, ktoré je potrebné, aby sa vôbec mohlo obsadiť
miesto riaditeľa. Konkrétne uznesenie, ktorým sa uvoľňuje toto miesto. Ak sa takéto uznesenie
neprijalo, tak by tu boli dvaja riaditelia a dve uznesenia za sebou na menovania a medzitým by
sme nemali nikoho. Zadal by sa možný petit na žalobu v budúcnosti a riaditeľ Ing. Latka by sa
necítil komfortne, bezpečne a z hľadiska právnej istoty by bol úplne „na vode“. Vyjadril sa, že
nevie, komu to ušlo a prečo, či bol urobený úkon smerujúci k vyriešeniu stavu nezlučiteľnosti
výkonu riaditeľa MPS a.s. a poslanca mestského zastupiteľstva. Tvrdí, že je potrebné, aby sa
najskôr uvoľnilo pracovné miesto a potom sa zahlasovalo za menovanie riaditeľa.

Ing.  Peter  Lariš,  poslanec  MZ,  reagoval   na  poslanca  JUDr.  Ing.  Vražela,  PhD.
a uviedol,  že  je  rád,  že  sa  to  prednieslo  na  tomto  fóre.  Poznamenal,  že  už  na  to  tiež
upozorňoval.

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, uviedol, že stále nevie, či došlo k vzdaniu
sa funkcie, či došlo len k úkonu alebo k akému úkonu došlo z hľadiska zákona o verejnom
záujme nezlučiteľnosti  vykonávania funkcií.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, ozrejmil, že je k dispozícii vzdanie sa funkcie
riaditeľa MPS   Ing. Petra Lariša dňom 20.12.2018.  Považoval (aj právny názor bol taký) tým,
že sa vzdal funkcie riaditeľa podľa príslušných zákonov, dané za vybavené. Ďalej upresnil, že
sa prikláňa k právnemu názoru JUDr. Ing. Jozefa Vražela, PhD. Podľa jeho názoru by sa malo
prijať na vedomie vzdanie sa funkcie  riaditeľa  Ing. Petra Lariša k dátumu vzdania sa funkcie. 

JUDr. Ing. Vražel PhD., poslanec MZ, sa vyjadril, že nevedel, aký úkon Ing. Peter Lariš
urobil.

 Ing.  Milan Gura, primátor mesta, ozrejmil,  že má list,  zaregistrovaný na mestskom
úrade, ktorý prišiel dňa 23.12.2018 a v ktorom bolo napísané, že sa dňom 20.12. 2018 vzdáva
funkcie riaditeľa MPS Čadca.

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., sa vyjadril,  že to je právne vákuum, Ing. Peter Lariš
mohol funkciu riaditeľa vykonávať dodnes, ak nedošlo k   úkonu, ktorý  jednoznačne preukázal
to,  že  pracovné  miesto  zanechal.  Rozumie  tomu,  že  bol  poverený  niekto  iný,  to  nikto
nespochybňuje, ale myslí si, že treba vykonať  vzdanie sa Ing. Petra Lariša funkcie.

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, sa stotožnil s názorom JUDr. Ing.
Jozefa  Vražela,  PhD.  Faktom  je,  že  kompetencia  obecného  zastupiteľstva  je  „menuje  a
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odvoláva“. Je za to, že návrh by znel: „berie na vedomie a odvoláva“, aby to mohlo byť úplne
čisté a nový riaditeľ mohol nastúpiť s čistým štítom a bez pochyby. Malo by sa skôr, ako sa sa
bude nový riaditeľ menovať alebo hlasovať o menovaní prijať takéto uznesenie. Teoreticky to
môže byť súčasťou tohto uznesenia, ale musí sa o tom rozhodnúť.

Ing.  Milan Gura, primátor mesta Čadca, odporúčal to uviesť ako bod A -  berie na
vedomie – vzdanie sa funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie MPS Čadca Ing. Petra Lariša,
v bode B - odvoláva  z funkcie riaditeľa MPS Čadca Ing. Petra Lariša, v bode C – prerokovalo
návrh  primátora  na  vymenovanie  riaditeľa  MPS  Čadca  z  dôvodu  vzdania  sa  funkcie
doterajšieho riaditeľ MPS Čadca a následne v bode D – vymenovať dňom  15.11.2019  Ing.
Pavla Latku za riaditeľa príspevkovej organizácie MPS Čadca.

Hlasovanie:  ZA: 22    PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 /poslancami  MZ schválené/.
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.6 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 110/2019

K bodu 7)
II. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2019

Marián  Kubala,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  finančná  komisia  podnikateľskej  činnosti
obchodu odporúča mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu prijať druhú zmenu rozpočtu.

PhDr. Pavol Holeštiak,  PhD., poslanec MZ,  v taktickej poznámke na pána Mariána
Kubalu  poznamenal,  že  v  rozpočte  na  strane  7  chce  poukázať  na to,   že  už  druhý rok  sa
nerealizuje chodník pre peších v Čadečke, je tam zníženie o 69.692 eur. Jedná sa o prvú etapu -
351 metrov 600 metrovej etapy. Požiadal, či by sa to mohlo zrealizovať ešte tento rok.

 Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca, reagoval  s  vysvetlením,  že  prebiehajú
rokovania s  VÚC, ktoré sa zasekli,  našli  opäť spoločnú reč a pevne verí,  že keď prebehne
verejné obstarávanie na VÚC, tak sa do chodníka pustia. Uviedol, že sa robí  všetko pre to, aby
sa to zrealizovalo.

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

č. 111/2019

K bodu 8)
Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na rok 2019.

 PhDr.  Pavol  Holeštiak,  PhD.,  poslanec  MZ,  sa  informoval  o  návrhu  rozpočtu
Mestského  podniku  služieb   Čadca,  chcel  vedieť,  či  sa  stíha  s  robotníckymi  profesiami  a
naopak, či nie sú mzdové rezervy niekde inde.

Ing.  Peter  Lariš,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  čo  sa  týka  robotníckych  profesii,  stále
hľadajú hlavne vodičov, ktorých je  nedostatok, celkovo na Slovensku je nedostatok odborných
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profesii. Medzi tieto profesie treba zaradiť aj vodičov a ľudí, ktorí majú strojnícke preukazy. Čo
sa týka rezerv THP pracovníkov, tie nie sú.

RNDr. Anna Belousovová,  poslankyňa MZ, reagovala ohľadom rozpočtu DOMBYT-u
Čadca, dotazovala sa u Mgr. Dany Jantulíkovej, riaditeľky DOMBYT-u, o koľko stúpol počet
zamestnancov po nástupe do jej funkcie, a akou sumou to zaťažuje rozpočet, konkrétne 
v číslach.

Mgr. Dana Jantulíková, riaditeľka DOMBYT-u, uviedla, že boli prijaté dve pracovníčky
na detské ihriská a pracovník na futbalový štadión – na tribúnu (ako správca), predtým ešte
prijali zástupca riaditeľa, spolu štyroch zamestnancov.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upresnil všetkým, že keď bol transformovaný
majetok z mestského podniku služieb do DOMBYT-u, niektorí zamestnanci v počte dvoch alebo
troch prechádzali na DOMBYT. Uviedol, že tieto náklady spracuje pani riaditeľka.

Mgr. Dana Jantulíková, riaditeľka DOMBYT-u,  upresnila, že mzda spomenutých troch
pracovníkov sa pohybuje okolo 500 EUR čistého a pán zástupca má plat 1000 EUR čistého.

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, sa informoval u riaditeľky DOMBYT-u, či pri počte
zamestnancov 4 potrebujú zástupcu.

Mgr. Dana Jantulíková, riaditeľka DOMBYT-u,  uviedla, že práca a  technológia práce
v DOMBYT-e  Čadca je veľmi rozmanitá, sú tam byty, športoviská, detské ihriská, takže nebolo
by  v  jej  silách  toto  všetko  zabezpečovať.  Pomoc   tam  je  potrebná.  Ďalej  JUDr.  Jozefovi
Pajerovi upresnila, že majú veľmi veľa reklamácii na uvedené bytové domy, ďalej spomenula
reklamáciu na hokejbalové ihrisko,  kvôli tomu je pomoc zástupcu vítaná.

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, skonštatoval, že sa im navýšil aj rozpočet, za  bývalého
riaditeľa bol rozpočet nižší.

Mgr.  Dana  Jantulíková,  riaditeľka  DOMBYT-u,  uviedla,  že  teraz  majú  rozpočet
navýšený iba kvôli  športovým zariadeniam, prevzali tribúnu a detské ihriská, skatepark,  preto
sú  vyššie náklady adekvátne.

PhDr.  Pavol  Holeštiak,  PhD.,  poslanec  MZ, poukázal  na  bod  bežný  transfer
zriaďovateľa  vo  výške  311  tisíc  eur  -  jeho  navýšenie.  Zaujal  ho  bod   detské  ihriská  a
viacúčelové ihriská, doplnenie piesku a drte na dopadové plochy. Vyjadril otázku, či sa koncom
novembra ide dávať piesok, keď bude o chvíľu sneh a deti sa tam hrať nebudú. Pripadá mu to
ako neefektívne hospodárenie.  Podľa jeho názoru úprava rozpočtu má byť predtým a nie ex
post.  Upresnil,  že  hlasoval  kategoricky  proti  tomu,  aby  to  išlo  z  MPS-ky,  zjavne  došlo  k
navýšeniu zamestnancov, čo považuje za neefektívne a nehospodárne nakladanie s finančnými
prostriedkami tohto mesta.

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, na margo PhDr. Pavla Holeštiaka,
PhD.,  poznamenal,  že  keby  navštívil  DOMBYT,  radi  mu vysvetlia,  čo  všetko  nové  majú  v
kompetencii, koľko reálne nákladov súvisí so spravovaním mestského majetku, aj nového, ktoré
dostali do správy. Mal by si  pozrieť  stav detských ihrísk pred a po tom, ako ich dostali do
správy.

Marián Kubala, poslanec MZ, sa informoval  na sumu odvodov 1500 eur  do zdravotnej
a soc. poisťovne, ktoré sú rovnaké a prečo je tomu tak.

Mgr. Dana Jantulíková, riaditeľka Dombytu, vysvetlila, že odvody do VŠZP  sú vo výške
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10% a  odvody do sociálnej poisťovne sú 14%. Tým, že sa zamestnávajú „dohodári“, percentá
u „dohodára“, ktorý je starobný dôchodca nie je  14%, ale 7%.

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.8 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 112/2019

K bodu 9)
 VZN Mesta Čadca č. 3/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za
 ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.   

 JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta Čadca, sa vyjadril, že 
 s návrhom, ktorý je na stole nie je úplne stotožnený, veľa o ňom s primátorom Ing. Milanom
Gurom diskutovali,  a tak si dovolil   predložiť návrh,  (poprosil  o jeho rozdanie poslancom)
ktorým dôjde  k  úprave  zverejneného  a  na  dnešnom zastupiteľstve  predloženého  všeobecne
záväzného nariadenia. Ozrejmil, že mesto Čadca má prijaté VZN, kde sú dve úrovne. Mesto
Čadca a druhá úroveň sú prímestské oblasti. Keďže chceli zachovať prímestské oblasti tak, aby
nebolo  nejaké  enormné  navýšenie,  aby  nedošlo  k  zrovnoprávneniu  mesta  s  prímestskými
oblasťami, (pretože to by bol radikálny nárast, čo by obyvatelia nezvládli),  museli sa vytvoriť
tzv. jednotlivé časti. Prvá čast je centrum mesta, druhá časť  sú jednotlivé časti mesta, ktoré so
sebou  susedia,  tak,  aby  sa  dodržala  litera  zákona.  Sú  to  časti  Horelica,  Vojty,  Rieka,  U
Sihelníka,  U Hluška,  ktoré  sa svojimi  hranicami  o  seba opierajú.   Ďalšia – tretia  časť  je
Drahošanka,  Čadečka,  Podzávoz  a  Milošová,  kde  je  naplnený  ten  istý  systém  a  princíp.
Uviedol,  že  si  uvedomujú  to,  že  mestá  majú  veľké  problémy  s  vyfinancovaním  najmä
originálnych kompetencií, či už je to v školstve, kde je téma najpálčivejšia. Určite navýšenie
bude nevyhnutné, všetky mestá sa musia na to pripraviť. Nestotožňujú sa s navýšením, ktoré je
predložené  na  dnešnom  zastupiteľstve,  preto  sa  rozhodli  prijať  návrh,  ktorý  je  pre  ľudí
prijateľnejší a podľa ich názoru aj schodnejší. V čase, keď hospodárstvo rastie, je čas nejakým
spôsobom vrátiť aj do systému peniaze, aby aj mesto mohlo zabezpečiť náležité služby, či už
školstvo, osvetlenie, vzdelanie a pod. V tomto smere je podaný návrh na zvýšenie.
 Marián Kubala, poslanec MZ,  spomenul, že jeho predrečník už povedal, že finančná
komisia odporúča prehodnotiť návrh VZN,  a to znížením jednotlivých sadzieb dane na nižšiu
čiastku a hľadať rezervy niekde inde.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ,  uviedla, že všetci vedia o tom, že ZMOS sa
vyjadril,  že navýšenie bude nutné. Bola by ale nerada, aby sa zvyšovalo len preto, lebo na
Slovensku sa zvyšuje. Pripomienkovala, že najskôr dostali jeden materiál, teraz od zástupcu
primátora  dostali  druhý,  majú  na  to  veľmi  krátky  čas.  Toto  je  veľmi  vážne  rozhodnutie,
všeobecné záväzné nariadenia sú zákony mesta. Uviedla, že  si to človek musí zanalyzovať. Pri
jednom aj druhom materiáli  jej  chýba to podstatné,   prečo boli  čísla takto určené,  z čoho
vychádzali. Chýba jej analýza, chýba jej to, že keď sú aj iné kompetencie, či hľadalo mesto
úspory. Už v predošlej diskusii o zvýšení rozpočtov príspevkových organizácii sa dozvedeli, že
sa  vytvárajú  pracovné miesta  pre  poslancov.  Vyslovuje  podozrenie  z  personálnej  korupcie,
ktorá podľa jej názoru funguje na tomto zastupiteľstve. Uviedla, že  Mgr. Peter Šimulák a Ing.
Peter Lariš sú  zamestnaní ako poslanci, zaujíma ju, koľko to bude robiť aj s nákladmi. Tiež
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poukázala  na  Ing.  Rudolfa  Cypricha,  ktorý  mal  tiež  vytvorené  miesto.  Po  zrátaní  jej  to
vychádza za  týchto troch spomínaných zamestnancov čiastka  150 tis. eur ročne, čo je 600 tis.
eur  za štyri  roky.  Pýta sa,  či   viac ako pol milióna sa vyhadzuje za to,  aby hlasovali  títo
poslanci tak, ako treba? Uviedla, že mesto má dvoch právnikov, a to zástupcov primátora a už
sa podľa nej stáva bežne, že materiály sa právne opravujú zo strany poslancov. Zaujímalo by
ju,  či  JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD.  pokračuje  v  paušálnom  zastupovaní  mestských
organizácií, po tom, ako sa stal zástupcom primátora, pretože to robil ako poslanec. Bola by za
to, aby tu fungovali čisto a občanom vždy s čistým štítom povedať, že takto sa to robí, že má
čiste svedomie, neberie od mesta nič, hlasuje za to, čo nám svedomie káže a nie preto, že je
zamestnaný a berie plat. Toto je vyjadrenie  jej podozrenia.
 Ďalej sa informovala, čo za to  dostane občan naviac. Napríklad na sídliskách dostane to, že
tam je každou chvíľou vypnuté verejné osvetlenie. Toto osvetlenie je kazovejšie, ako to staré.
Napríklad   pri  verejnom  osvetlení  by  ju  zaujímalo,  aké  penále  uplatňovali.  Hospodárne
nakladanie mesta spadá aj do toho, ak zmluva hovorí o penáloch, ak to dostatočne rýchlo
dodávateľ  neodstráni,  má  byť  penalizovaný.  Ďalej  uviedla,  že  nie  sú  vybavené  častejšie
autobusy z okrajových častí  mesta.  Poznamenala,  že za ten prvý návrh, ktorý bol pôvodný,
hlasovať nebude. Za druhý návrh  JUDr. PhDr. Peter Strapáča, PhD.   tiež nebude hlasovať,
lebo bol na to krátky čas, treba  si to  doštudovať, urobiť analýzu, sama chce navštíviť niektoré
oddelenia,  pretože  sú  tu  na  to,  aby  obsluhovali  nielen  vedenie  mesta,  ale  aby  pripravili
analyticky dostatočný materiál aj pre  poslancov mestského zastupiteľstva.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, na margo  RNDr. Anny  Belousovovej uviedol,
že napr. s autobusmi vyšli  v ústrety všetkým ľuďom, ktorí  to potrebujú.  Napr. vybavili,  aby
autobusy stáli na všetkých zastávkach smerom na Čierne, Skalité.
Ďalej  spomenul,  že tvorba VZN vychádzala z  toho,  ako sme pripravili  a  chceme pripraviť
rozpočet  a  čo sa dosiahne tým,  že  dane budú vyššie,  keďže sa nezvyšovalo už  veľmi dlho.
Vychádzalo sa z toho, koľko budeme potrebovať na školstvo. Nezahlasovaním za toto zníženie
VZN-ky  sa podľa jeho názoru ohrozuje chod škôl, ktoré sú a chcú ich zachovať všetky. Keďže
bol pôvodný návrh (na ktorom sa zúčastnilo celé vedenie mesta a aj príslušné oddelenia) , vyšli
s VZN-kou, ktorá hovorí o 435 tis. eur navýšenia. Počas sviatkov si sám bral materiály domov
a rozmýšľal, ako uchrániť tú časť fungovania mesta – školstvo, aby sa vykryla aspoň tá časť, na
ktorú sa dopláca.  Bohužiaľ, nemôže za to, že kompetencie rastú, ale peniaze nie. Čo sa týka
úspor,  dal  príkaz,  aby  sa  hľadali  rezervy.  Uviedol,  že  prídu  rázne  opatrenia,  ktoré  sa
pripravujú. Zásadné veci sa nedajú urobiť z večera do rána. Vyjadril sa, že toto zvyšovanie je
oproti iným mestám  úplne zanedbateľné. Dbalo sa na to, aby sa nezvyšovalo iba prímestským
častiam, ale vymyslel sa systém, ako to urobiť celoplošne. Ako príklad uviedol – ak sa na byt
platí  napr. 90 eur, 15% je to, že budú platiť 105 eur. Podľa jeho názoru, ak sa chce správať
zodpovedne je to dobrý návrh. Uviedol, že sú tu však  poslanci, ktorí budú za to hlasovať.
Poznamenal, že on si svoju povinnosť splnil, daný návrh predložil  v priebehu zastupiteľstva.
Vedenie mesta o tom vie a je toho názoru, že je prijateľný.

Mgr.  Xénia  Šurhaňáková,  poslankyňa  MZ,  podporila  predrečníčku  RNDr.  Annu
Belousovovú  a   súhlasí  so  všetkým,  čo  povedala.  Snažila  sa  zorientovať  v  materiáli  a
zhodnotila, že je tam uvedená suma o 300 tis. eur nižšia.  Navrhuje, aby sa materiál stiahol a
predložil  na budúcom rokovaní a boli doplnené určité veci tak, aby mali čas na preštudovanie.
Osobne ju vyrušovalo, že spoločne s daňou z nehnuteľnosti, ubytovania a daňou za predajné
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automaty a nevýherné hracie prístroje bola uvedená aj daň za psa. Psa považuje totiž za živú
bytosť. Dala by túto daň do iného VZN-ka o zvieratách, ako takých. Navrhla rozdeliť VZN na
dve časti. Informovala sa, či je v zákone uvedené všetko takto spolu, teda aj daň za psa.

Mgr. Jaroslav Kuska, vedúci oddelenia správy miestnych daní a poplatkov MsU Čadca,
upresnil, že  §2  zák. č.582 z roku 2004 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne a
drobné stavebné odpady uvádza  v odseku 1: Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec sú –
a) daň z nehnuteľnosti, b) daň za psa, c) daň za užívanie verejného priestranstva,  d) daň za
ubytovanie, e) daň za predajné automaty, f) daň za nevýherné hracie prístroje g) daň za vjazd a
zotrvanie  motorového  vozidla  v  historickej  časti  mesta,  h)  daň  za  jadrové  zariadenie.
Spomenul,  že  čo  sa  týka  miestnych  daní,  spravujú  sa  v  zákone  č.  582  vo  vybraných
paragrafoch, inak sa spravujú podľa  zák. č. 563 z roku 2009, kde je aj daň za psa nazývaná
len daňou, to znamená, že sa nerozlišuje poplatok a daň, ale je to nazvané daňou.

 JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta Čadca, reagoval na RNDr.
Annu Belousovovú.  Vyjadril  počudovanie,  že má výhrady k  práci  dvoch právnikov v  rámci
mesta, keďže ju  on sám v nie jednej veci  zastupuje. Mrzí ho to, lebo on takisto neuráža a
nesúdi kto je aký lekár alebo učiteľ. Stojí si za svojou prácou. Čo sa týka jeho návrhu, tvrdí že
RNDr. Anna  Belousovová poprela zásady miestnej samosprávy, keď odopiera  poslancom dať
poslanecký návrh. On takýto návrh dnes dal,  nejaký návrh dala aj  RNDr. Anna Belousovová,
aj keď nie v písomnej podobe, ale neskôr ho stiahla. Toto právo jej neuberá a myslí si, že treba
rešpektovať právo každého poslanca dať  poslanecký návrh a on keď  nie je  s VZN stotožnený,
dal   po  konzultácii  s  primátorom  Ing.  Milanom  Gurom  návrh,  o  ktorom  si  myslí,  že   je
adekvátny  a  prihliada  na  všetky  aspekty,  ktoré  aj   poslankyňa  RNDr.  Anna  Belousovová
pomenovala.
Čo sa týka šetrenia, spomínala, že  traja zamestnanci stoja nejakých 150 tis. eur. Nevie, odkiaľ
má takéto čísla, „hausnumera“, ako sa ona vyjadrila.  Na tomto poslaneckom návrhu sedeli
niekoľko dní  a nebol to výsledok len nejakého sedenia. Zvažovali to, prehodnocovali, toto nie
sú  podľa neho žiadne „hausnumera“, je to bežná štatistika,  jednoduchý princíp. Uviedol, že
na mestskom úrade sa šetrí. Poukázal na príkazný list primátora aj na príspevkové organizácie
a na všetky organizácie, ktoré spravuje mesto, ktoré budú mať príkaz šetriť, avšak takú úsporu,
ktorá sa nebude dotýkať ich výkonu.

PhDr. Pavol  Holeštiak,  PhD.,  poslanec MZ,  poznamenal,  že   si   tabuľku narýchlo
pozrel, ako každý z poslancov, ťažko sa k tomu môže vyjadriť, je to veľmi narýchlo. Napríklad
byty v časti Žarec, Kýčerka, sídl. III, by mali ísť podľa tohto zníženia hore. K otázke šetrenia sú
rezervy, o tých sa treba baviť a potom 159 tis. eur bude  relatívne zanedbateľných. Uviedol, že
poslankyňa  Mgr.  Xénia  Šurhaňáková  navrhla  samostatné  VZN,  čo  bolo  myslené  dobre.
Uviedol, že tým naznačila,  že  keby sa hlasovalo samostatne, niektoré VZN -ka by mohli prejsť
už dnes.  Oceňuje, že sa hľadajú riešenia a samozrejme berie, že  poslanec má právo  predložiť
aj desať návrhov.

Ing.  Peter  Lariš,  poslanec  MZ,  reagoval  na  RNDr.  Annu  Belousovovú  ohľadne
spomenutia  troch poslancov, ktorí sú zamestnancami príspevkových organizácii. Uviedol, že
zákon  pravdepodobne umožňuje zastávať takéto funkcie, aj keď je človek poslanec. Bolo tomu
tak v minulosti, teraz a bude to pravdepodobne aj v budúcnosti. Uviedol, že hovorí nielen za
seba, ale aj za kolegu Mgr. Petra Šimuláka, ktorý je a bude asi dlhodobo PN,  k čomu prispela
nemalou mierou aj jeho funkcia. Poukázal na podstatnú vec, a to, že sa stal poslancom už ako
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zamestnanec príspevkovej organizácie mesta, a nie naopak. A to nie je jedno. Uviedol, že má
svoje práva,  právo kandidovať  za poslanca,  z  tejto  pozície  môže pre ľudí urobiť  viac,  ako
urobil.  Dodal, že urobil toho dosť. Veri tomu, že ako poslanec robí pre to všetko a snaží sa pre
ľudí robiť ešte viac, lebo funkcia poslanca to umožňuje.

RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ, na  margo  primátora  Ing.  Milana  Guru
uviedla,  že nemôže smerovať  dane z nehnuteľností  na školstvo, keďže sa vyjadril, že ak sa
nebude hlasovať za dane z nehnuteľnosti, ohrozujeme školstvo. Poznamenala, že poplatky za
školstvo sa zvyšovali v niektorom z predchádzajúcich zastupiteľstiev. Je toho názoru, že dobrý
hospodár robí tak, že najskôr hľadá úspory, a potom keď ich urobil na minimum, ich  presúva
na plecia občanov. Uviedla, že  primátor Ing. Milan Gura to navrhuje naopak, najskôr zvýši
poplatky, dane a potom  budeme hľadať úspory. Nepáči sa jej ani návrh  JUDr. PhDr. Petra
Strapáča, PhD. Má pocit, že  vo vedení, aj so svojou organizovanou skupinou, hrajú hry pred
verejnosťou   „na  dobrého  a  zlého  policajta“.  Najskôr  dajú  veľké  navýšenie,  potom príde
niekto, kto to zníži, (ten je ešte dobrý, že to znížil) a dosiahnete to, čo od začiatku chceli. Ďalej
požiadala o vysvetlenie, ako prišla  riaditeľka  Dombytu na „hausnumera“- pani riaditeľka
DOMBYT-u spomínala  mzdové náklady 30 tis.  EUR na pána zástupcu. Na ďalších  dvoch
zamestnancov je to tiež minimálne 30 tisíc. - opýtať sa primátora, či to tam uvádzať

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyzval RNDr. Annu Belousovovú, aby ukončila
debatu, pretože  nesúvisí so zastupiteľstvom.

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že  už pred týždňom sa
verejne  vyjadril  k  otázkam daňovej  politiky  a  zvyšovania  daní  v  meste  Čadca.  Osobne so
zvýšením nesúhlasí. Uvádza, že ešte stále sú v meste veľké rezervy, čo sa týka daňovej politiky,
vyrubovania daní.  Sú veľké rezervy ohľadom zmlúv reklamačných konaní  a z  toho plynúce
možnosti,  ako  naplniť  mestský  rozpočet  môžu  sa  vyrubovať  rôzne  zmluvné  sankcie  od
dodávateľov.  Sú  to  z  jeho  pohľadu  státisícové  sumy,  ktoré  by  určite  pomohli  mestskému
rozpočtu.  Myslí si, že o dodatočnom návrhu, ktorý majú na stole sa ani hlasovať nedá. A to z
dôvodu legislatívneho, pretože z toho návrhu nie je  zrejmé, čo a ako dopĺňa, či to je nové VZN.
Podľa  neho  ide  o  nový  návrh  VZN a  takýto  návrh  nebol  zverejnený,  to  znamená nespĺňa
základné legislatívne ukazovatele na to, aby mohol byť vôbec zaradený na rokovanie mestského
zastupiteľstva. Ak by na druhej strane platilo to, že je to návrh poslanca, ktorý tu príde,  nevie
z tohto návrhu čo dopĺňa, ako dopĺňa, za aké písmeno sa čo dopĺňa.

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ  uviedol, že dlhé roky robil už vo vedúcich
pozíciách, ale myslí si, že vedenie by malo ísť s jednotným návrhom a nie takto. Poukázal, že v
každej dobrej firme urobia pracovné stretnutie a dohodnú sa, aby mali zhodný názor.

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ,  spomenul, že v prvom volebnom období  dvíhali daň z
nehnuteľnosti a primátor Ing. Milan Gura sľúbil,  že daň už dvíhať nebude.  Fyzickým osobám
sa dane dvihli o cca 18%, právnickým skoro o 100%. Myslí si, že dane boli vtedy  zvýšené tak,
aby ich už teraz zvyšovať nemuseli. Uviedol, že podielové dane zo štátu dostávame také, aké
ešte  v  živote  nedostávali.  Dotazuje  sa,  či  sa  idú  občania  zaťažiť  ešte  ďalšími  daňami,  s
odôvodnením, že nám chýbajú peniaze. Čo sa týka školstva, nie je odborník, ale vie, že štát
posiela peniaze na školstvo a mesto ich posiela späť. Má informácie, že nielen mestá, ale aj
ďalšie obce robia to, že majú nejakú sumu, napr. 100% a školám dajú z tejto sumy 70-80%.
Netvrdí však, že sa to robí v meste Čadca. Keď teda dostaneme nejaký balík na fungovanie
škôl, peniaze by nám mali vystačiť na chod škôl, ak sa bude dobre hospodáriť.
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Ďalej  poukázal  na prezamestnanosť  v  našom meste.  Myslí  si,  že  takéto  finančné zaťaženie
mesto do budúcna nezvládne a bude sa musieť pristúpiť k tvrdým hospodárskym opatreniam,
ktoré znížia tieto stavy. Vyjadril sa, že určite za tento návrh hlasovať nebude.

JUDr.  Ing.  Jozef  Vražel,  PhD.,  poslanec  MZ,  skonštatoval,  že  je  zvláštne,  že  sú od
štatutárnych orgánov dva protichodné názory.   Vyzval  ich,  nech sa dohodnú a poslanci  sa
potom k tomu budú vyjadrovať. Ďalej sa informoval, čo sa urobilo pre zamestnancov firiem,
ktorí nám toto mesto živia. Platia nám 74% svojich podielových daní. Majitelia a zamestnanci
firiem tu parkujú,  stravujú  sa tu,  oni  nás  všetkých živia,  vrátane jeho poslaneckého platu,
vrátane celého systému mesta. Informoval sa, čo pre nich urobili, keď idú zaťažiť ich výrobné
prevádzky.

Mgr. Xénia Šurhaňáková, poslankyňa MZ, uviedla, aby sa tento návrh stiahol a aby sa
pripravil  tak,  aby  bolo  jasné,  za  čím  stoja,  a  potom  poslanci  budú  hlasovať.  V  závere
poďakovala PhDr. Pavlovi Holeštiakovi, PhD., za jeho vysvetlenie, pretože vystihol to, čo ona
sama chcela povedať.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poznamenal, že keby sa  hneď na začiatku
povedalo,  že  spomínanú VZN sťahujú,  nemal by s  tým absolútne  problém,  avšak  taktickou
poznámkou nemôžu dávať návrhy, o ktorých sa hlasuje.  Povedal to už na začiatku , kedy sa
stal prípad, na ktorý upozornil  poslanec JUDr. Ing. Vražel PhD. Vyznieva to, akoby bol proti
poslancom, že im nedá hlasovať, ale poslanci musia vedieť, kedy sa dáva a nedáva návrh.
Poukázal na to, že aj on urobil chybu, hoci bol v minulosti vykladačom rokovacieho poriadku.
Vrátil  sa k  predloženému návrhu  JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD, zástupcu primátora a
požiadal o  jeho podporu.

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.9 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 113/2019

K bodu: 10)
VZN Mesta Čadca č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

Ing.  Rudolf  Cyprich,  poslanec MZ, uviedol,  že  VZN č.  4 navyšuje poplatok o 50%.
Paušál mu vychádza na 21,90 eur,  pôvodná VZN- ka  z roku 2016 bola 14,96 eur , čo  činí  cca
46%. Pri množstvovom odpade, keďže frekvencia vývozu je raz za 2 týždne, sa zo zákona  meniť
nedá. Vychádza mu to 94,38 eur za rok. Keď to prepočíta na 3-4 člennú domácnosť, navýšenie
je ešte vyššie. U 4- člennej je to 58%, u 3-člennej je to 110%. Na výpočet použil ten najmenší
objem  popolnice  110  litrov.  V  dôvodovej  správe  o  zmene  poplatkov  mu  chýba  stanovisko
komisie,  jej  hlasovanie  a  návrhy  a  nakoniec   aj  stanovisko  rady  mesta,  ktoré  sú  vlastne
poradnými orgánmi zriadenými mestom,  potreboval by výstup rady a komisii. Spomenul, že
odôvodnenie  úpravy  navýšenia  nákladov  mu  nekorešponduje  so  skutočnosťou,  pretože
navýšenie pracovníkov vo verejnom sektore na MPS-ke nebol. Zvoz a zneškodnenie odpadu sa
robí vlastnou organizáciou, poplatok za uloženie určite nenarástol o 50%, prípadne zníženie
príspevku bolo skutočne minimálne. Nemyslí si, vychádzajúc z nákladov z roku 2018, ktoré boli
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použité  ako  ekonomické  podklady,  nenarástli  tak  dramaticky,  aby  sa  tento  poplatok  musel
zvýšiť až o 50%. V správe  nie je žiadna zmienka,  podobne ako u tých daní, o nejakom hľadaní
rezerv, znižovaní nákladov, racionalizačných opatreniach, či o nejakých krokoch podniknutých
na zlepšenie činností. Už dlhodobo upozorňujú na riešenie nákladov a vybavenosti organizácie
odpadového hospodárstva v meste.  Myslí si, že tieto – nazve to „ešte socialistické praktiky“ -
pokiaľ by sa uskutočňovali v súkromných podnikoch, by už boli dávno na kolenách. Preto asi
podnik väčšinu činností vykonáva dodávateľsky, keďže tieto ceny sú asi nižšie ako vo vlastnej
réžii.  Môže doložiť aj doklad, keďže tak kritizovali DOMBYT,  drte a piesok, vozili od troch
firiem,  doprava  bola  z  dvoch  firiem,  tonáž  bola  dokonca  u  tých  organizácii  ešte  vyššia.
Vychádzali od 12,60 eur po 22,60 eur pri MPS 65 eur. Bolo to 5 eur na jeden km. Ustúpili a
viackrát MPS-ku neobjednali. Je smutné, že sa nedáva zarobiť vlastným  a radšej objednávame
u cudzích. Obdobné to bolo s kosením futbalového ihriska, kde pri cene, ktorú nám poskytla
MPS-ka sme si zakúpili vlastný traktor a po tridsiatich koseniach je už v našom vlastníctve.
Myslí  si,  že aj  na základe uvedených veci  neverí,  že bez riadneho zdôvodnenia skutočných
nákladov  pri  manipulácii  s  odpadmi,  pri  hľadaní  vnútorných  rezerv,  prípadne  nejakého
ekonomického či personálneho auditu (viď príklad SEVAK), bez podkladov a bez predloženia
nejakých  úsporných opatrení, nebude môcť súhlasiť s takýmto drastickým navýšením. Podľa
jeho názoru riešiť zvýšenie daní a poplatkov za smeti už v jednom roku a tobôž nie na jednom
zastupiteľstve  je skutočne šialená kombinácia.

Mgr. Jaroslav Kuska, vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov MsU Čadca uviedol,
že  čo  sa  týka  frekvencie,  Ing.Ďuranová,  vedúca  oddelenia  životného  prostredia  bude
predkladať návrh dodatku č. 1 k  VZN 2 z roku 2018, kde budú riešiť zníženie počtu osôb na
pridelenú zbernú nádobu a frekvenciu, ktorá je určená VZN. Uviedol, že frekvenciu si môžeme
určiť.  O  frekvencii  sa  poplatník  môže  dohodnúť  aj  sám.  Čo  sa  týka  porovnania  s  inými
mestami, považuje za serióznejšie zobrať uzavretý rok – rok 2018 ako ten, ktorý je vo fáze
návrhov,  „schvaľovačiek“  atď.  Preto  dali  pevné  dáta.  Čo  sa  týka  položky  za  uloženie
zmesového a komunálneho odpadu, tá ide rapídne hore. Platí tam nový zákon č. 329 z roku
2018, ktorý zavádza na základe úrovne vytriedenia komunálneho odpadu poplatok za tonu.
Upozornil, že sa bude z roka na rok rapídne  zvyšovať. Dodal, že k ostatným veciam sa vyjadriť
nevie.

Ing. Rudolf  Cyprich, poslanec MZ, uviedol, že v prvom roku volebného obdobia  za
jeden rok zvýšili o 50% , ak by to išlo takto aj v ostatných rokoch, dostanú sa na sumu 75 eur.

Mgr.  Jaroslav  Kuska,  vedúci  oddelenia  miestnych  daní  a  poplatkov,  MsU  Čadca
doplnil,  že  čo  sa  týka  pripomienky,  poplatok  za  komunálny  odpad je  špecifický  v  tom,  že
oddelenie  správ  miestnych  daní,  kde  je  vedúcim a  predkladá  VZN,  vykonáva  správu  toho
poplatku, vychádzajú zo skutočných nákladov a z nákladov resp. položiek, za ktoré sa poplatok
platí, ktoré sú uvedené v § 77, odsek 1, v zákone  č. 582. Ing. Ďuranová veľmi dobre zhodnotila
skutočné náklady, aj vzhľadom na to, čo môžeme zaradiť. Keď to počítali vo vedení mesta,
docielili sumu 900 tis. eur za rok. Daná suma je minimálna, čo bolo konštatované už pred
troma týždňami na porade.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ,  sa vyjadrila, že platia tie isté argumenty, a
to isté stanovisko, ako pri  predchádzajúcom bode. Nepodporí to.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora, v taktickej poznámke na  Ing.
Rudolfa  Cypricha  upresnil,  že  ak  Ing.  Rudolf  Cyprich  v  materiáloch  nevidí,  ako  prebehlo
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hlasovanie v  komisiách a v mestskej rade,  mestská rada to jednohlasne podporila a tento
návrh jednohlasne  prešiel, podporili ho aj poslanci Novej Čadce, a rovnako všetci poslanci,
ktorí boli zastúpení na mestskej rade.  Taktiež ho jednohlasne podporila komisia.

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že pokiaľ si pamätá, ako
pri daniach z nehnuteľnosti,  aj v tomto prípade bolo naviazané zvýšenie na reálne použitie
novej investičnej činnosti,  ktoré mali byť vykonané z  hľadiska či už mesta alebo mestského
podniku služieb v odpadovom hospodárstve. Rovnako vyžadovali analýzu nákladov, pretože tak,
ako to už spomenul poslanec Ing. Rudolf Cyprich, nákladová zložka im príde z MPS, to, čo
predložia je  vo svojej  podstate ich náklad,  nikto sa už nezaoberá, či  to  je skutočne reálny
náklad alebo či sa táto nákladová zložka nedá robiť hospodárnejšie. Keby  takýmto spôsobom
pokračovali, smeti ich stoja  milión a pol a nevie, kde všade by museli ľudom smeti zvyšovať.

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, skonštatoval, že sa bavia o smetiach, z úst Ing. Rudolfa
Cypricha počul okomentovať celú MPS-ku, chcel by sa baviť  skôr o tom, čo povedal Mgr.
Marcel  Šulo. Odsúdil, že Ing. Rudolf  Cyprich ide cez MPS obhajovať DOMBYT.

Mgr. Xénia Šurhaňáková, poslankyňa MZ,  poopravila  JUDr. PhDr. Petra Strapáča,
PhD., pretože osobne bola na komisii životného prostredia a spomína si na úplne iné závery.
Určite by to nepodporili. Upresnila, že  reagovala na komisiu životného prostredia.

Marián Kubala, poslanec MZ,  upresnil, že  finančná komisia súhlasí s navýšením
za komunálny odpad s tým, že  diskusia nebola  uzavretá vo výške zvýšenia sumy.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca, sa  poďakoval  poslancom  za  ich  návrhy.
Vychádzal  z  toho,  že  to  bolo  prejednané  v  komisiách,  takisto  vo  vedení,  kde  sa  hľadal
konsenzus. Poukázal na to, že je vybudovaná nová kompostáreň, nový zberný dvor, budujú sa
polopodzemné kontajnery. Všetko  navýšenie slúži na to, aby sa vyrovnávala nejaká strata do
budúcnosti. Uviedol, že všetky tieto peniaze z výberu poplatku za dane môžu byť použité len na
environmentálne  projekty.  Poukázal  na  to,  že  by  to  malo  byť  na  nové  parky,  na  zlepšenie
životného prostredia v meste Čadca. Po diskusii  predpokladá, že asi  k dohode nepríde,  ale
napriek tomu žiada poslancov, aby sa chovali zodpovedne.  Súhlasí s rezervami, aj s názormi
kde  peniaze ušetriť, a  sú veci, ktoré jednoducho nevedia ovplyvniť.

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

č. 114/2019

K bodu 11)
Dodatok č. 3 k VZN Mesta Čadca  č. 122/2011 o výške mesačného príspevku
na  čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Čadca

Marián Kubala,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  by  chcel  dať  pozmeňujúci  návrh,  aby sa
vrátilo k sume 10 eur. Podľa jeho názoru suma 5 eur bola populistická. Návrh by znel: Zmena v
dodatku č. 3 výška príspevku  §2 odstavec1 upraviť na sumu 10 eur tak, ako to bolo na mestskej
rade. 
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Mária Badurová, poslankyňa MZ, uviedla, že vo VZN č. 122 z roku 2011  bolo v rámci
uznesenia prijatých 7 eur. Neskôr v roku 2016 sa schválila suma 10 eur a ďalej na 5 eur.
Poznamenala, že si pripravila pozmeňujúci návrh, kde by sa suma 5 eur zvýšila na 10 eur. Ako
dôvod  uviedla, že materské školy platia poplatok 20 eur, (deti do 5 rokov).  Uviedla, že 
 predškoláci sú ale od tohto poplatku oslobodení.  Deti  sú tam od rána do poobedia,  je to
celodenný pobyt, zato školské kluby sú len na pol dňa. Uviedla, že sa  stotožňuje sa s pánom
Mariánom  Kubalom, aby bola suma 10 eur.

Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ, dotazovala sa u  pani poslankyne Badurovej,
ktorá dala návrh zvýšenia na 10 eur, že keď sa to 13.6. 2019 odsúhlasilo 5 eur s účinnosťou od
septembra, čo sa udialo počas pár mesiacov, že sa to náhle potrebuje opäť zvyšovať.  Už v
októbri to prešlo obecnou školskou radou, mestskou radou, pýta sa, čo sa udialo medzitým. Už
13.6. 2019 sa vedelo, že to stačiť nebude. Uviedla, že bol dostatočný priestor na to, aby sa
hľadali rezervy.  Poukázala na to, že už hneď v prvom bode rokovania  tu bolo niekoľko tipov.
Školské kluby naozaj potrebujú  dofinancovanie. Tu sa zdôrazňuje, že peniaze budú použité na
zvýšenie  úrovne  výchovno-vzdelávacieho  procesu.  Podľa  jej  názoru  je  úroveň  v  poriadku,
dodržuje legislatívu platnú pre školy, pedagogické dokumenty atď. Ťažkosti sú s niečím iným –
modernizácia, havarijné stavy, rekonštrukcie. Pod modernizáciou si nepredstavuje zakúpenie
farbičiek a fixiek atď., ale poskytnutie takých podmienok v školských kluboch, aby boli hodné
21. storočia. Mnohé školy prevádzkujú školské kluby v tých istých triedach, v ktorých sa deti
doobeda  učia,  kde  podmienky  nie  sú  jednoduché.  Žiada  od  mesta,  aby  to  bolo  schopné
dofinancovať  a  nežiadať peniaze od rodičov.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca, odporúčal  všetkým poslancom,  aby  sa  šli
pozrieť, ako vypadajú triedy v školách. Je toho názoru, že sú vo veľmi dobrom stave. Mesto na
každú školu dostalo teraz veľký grant, na obnovu  z peňazí Európskej únie. Tu sa však hovorí
úplne o niečom inom. Napr. nová jedáleň na Žarci, bola financovaná z peňazí mesta, nešlo to z
normatívov. Škola má fungovať z normatívu. Vyzval, aby sa správali zodpovedne. Uviedol, že
príspevok chcú vrátiť  na základe požiadavky vedení škôl. Spomenul, že je navýšený počet detí
nielen v jedálňach, ale aj v školských kluboch. Jednoducho to na fungovanie klubov už nestačí.
Poukázal  na okolité mestá, či majú taký počet školských klubov a CVČ- čiek. Mesto nie je
povinné zabezpečovať až takéto  nadpriemerné veci, ale chce to robiť.

RNDr. Anna Belousovová,  poslankyňa MZ,   reagovala na predrečníčku,  Mgr. Slávku
Zelníkovu, ktorá podľa jej názoru uviedla mnoho argumentov, ktoré chcela povedať aj ona.
Spomenula,  že ak pán primátor Ing. Milan Gura hovoril  o grantoch, ktoré dostali,  tak  sa
vlastne ušetrilo  na vybavení  škôl.  Pýta sa,  prečo potom robia takúto protirodinnú politiku.
Poznamenala,   že  aj  suma 5  eur  je  pre  viacčlennú  rodinu  veľká  záťaž.  Malo  by  sa  skôr
rozmýšľať ako kde ušetriť a ako vytvárať priestor pre mladé rodiny, nie aby sme ich pomaly
trestali, že majú viac detí, preto sa to nedá podporiť.  

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca, uviedol,  že  nakoľko  tu  je  takáto  nevôľa,
očakával by iný návrh, buď jeho stiahnutie, alebo prepracovanie, ale nie hodinu diskutovať o
tom, ako to neschváliť.   Uviedol,  že vedúci odboru školstva je povinný,  aby sa zabezpečili
všetky požiadavky škôl. Takže je zodpovedný, aby sa návrh predložil.  

Mgr. Xénia Šurhaňáková, poslankyňa MZ, uviedla, že ak sa chcú na niečom dohodnúť,
sú navrhnuté tri sumy. Ona je tiež za sumu 10 eur, ale súhlasí s tými, ktorí hovorili pred ňou, že
zvyšovanie  bude vyzerať veľmi zvláštne a viniť budú poslancov, pretože to schvaľovali.  Je za
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to, aby sa suma zvýšila na 10 eur, ako navrhla pani poslankyňa  Mária Badurová. Bola by
rada, keby to bolo poslednýkrát.

RNDr. Anna Belousovová,  poslankyňa MZ,   uviedla, že ju argumenty, ktoré predložil
pán prímátor Ing. Milan Gura nepresvedčili  a bude sa čudovať všetkým, ktorí za to znova
zahlasujú. Vyprosí si, aby na ulici hovorili všeobecne „poslanci“, nech hovoria menovite, ktorí
poslanci za čo hlasovali. Uviedla, že sa postará o to, aby  bolo hlasovanie  zverejnené. Nepáči
sa jej, keď sa pri takýchto zásadných veciach hádžu všetci poslanci „do jedného vreca“.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, ozrejmil, že jeho právo je predložiť a jej právo
je hlasovať alebo nehlasovať. Súhlasí, nech sa zverejní, kto hlasoval za zrušenie škôl. Podľa
neho RNDr.  Anna Belousovová stále  „živí   minulosť“.  V najlepšej  viere chce a predkladá
návrh, ktorý považoval za dobrý a poslanci sa svojim hlasovaním  vyjadria, či áno alebo nie.
Keby hovoril  o  prorodinnej  politike,  o  ktorej  hovorí  RNDr. Anna Belousovová poplatky by
zrušil a bol by najväčší populista. Informoval sa, či ho budú pokladať za zodpovedného. Podľa
neho by ho označili za populistu a  toto je rozdiel medzi nimi. Zodpovednosť a populizmus. Ak
chcú, aby sa takto správal, dá im takýto návrh a je zvedavý, či zaňho zahlasujú.

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, súhlasil s tým, že sa školy vynovujú, pretože v rámci
svojej funkcie chodí po školách.  Nemôže súhlasiť so zvýšením poplatku ani na 10 eur, a to z
toho dôvodu, že sa zvýšil počet detí, ako sa uvádza v dôvodovej správe. Znamená to, že väčší
počet detí má organizovaný čas, nechodia po ulici, nedávajú sa do všelijakých partií. V každom
prípade je za to, aby suma ostala, aby sa zvýšil počet detí ešte viac, a to i napriek tomu, že sa
bude musieť zvýšiť počet pedagógov. Dal návrh  VZN stiahnuť a ostať na sume 5 eur.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že to nebol procedurálny návrh, preto
diskusia pokračuje.

Mária Badurová, poslankyňa MZ upresnila, že návrh 10 eur dala z dôvodu, lebo bolo
navrhnutých 15 eur, preto navrhla, aby to išlo do pôvodného stavu, na 10 eur. Uviedla, aby ju
zle  nepochopili,  že  bojuje  proti  školským  klubom.  Ospravedlňuje  sa,  ak  sa  s  niekým
nepochopili. Uviedla, že zo sumy 5 eur na 15 eur sa jej zdalo veľmi veľké zvýšenie, čo je až
200%, preto dala svoj návrh.

Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ,  poukázala na vyjadrenie Mgr. Jaroslava Klusa
o tom, že sa navýšil počet žiakov v školských kluboch, tým pádom sa zvýšili aj prevádzkové
náklady. Či sa svieti pre 50 alebo pre 30 detí, stále sa svieti v tej iste miestnosti. To  isté je aj s
vykurovaním.  Keďže  vznikli  3  nové  oddelenia,   je  samozrejme,  že  sa  musia  zaplatiť  nové
pedagogické sily.   Ozrejmila,  že mnohé tieto deti  sú v školských kluboch len počas obeda.
Uviedla, že 5 eur bolo výhodných pre rodičov dať deti do školského klubu.  Prísun financií tam
je, napriek tomu, že v klube nie sú celú dobu.

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, poznamenal, že ho udivuje, že mestská rada 25.10.
2019 na čele s primátorom schválili  sumu 10 eur a do mestského zastupiteľstva ide 15eur.
Nechápe to. Potom príde nejaký poslanec a navrhne 10 eur.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, ozrejmil, že postupujú podľa zákonov, vyzval,
aby neupierali poslancom akékoľvek právo. VZN podľa zákona musí byť vyvesená v určitý čas

JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD,  zástupca  primátora  mesta  Čadca, upresnil,  že
nemôžu zasahovať  do  VZN pred zastupiteľstvom,  to  sa  nedá,  aj  keď  mestská  rada dá iné
odporúčania. Odporúčania môžu dať iba z poradného orgánu iným materiálom.
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Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ, sa poďakovala JUDr. Jozefovi Pajerovi, že jej
ešte pripomenul to, čo chcela povedať. Dôvodová správa bola svojím spôsobom „smiech cez
slzy“.  Je tam informácia, že školská komisia doporučila, nedoporučila, odhlasovala 5eur, čím
chcela upozorniť na preklep. Dve slovíčka sa prehodili, čo dáva úplne iný zmysel. Uviedla, že
na mestskej rade bola navrhovaná suma 10 eur  zvýšiť, ale nie všetkými členmi mestskej rady.
Stále tvrdí to, čo tvrdila od júna, že chce, aby suma 5 eur bola zachovaná. Podporí návrh  Mgr.
Jaroslava Klusa.

Mgr.  Jozef  Rucek,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  si  urobil   prieskum  na   škole  J.  A.
Komenského, kde  sú deti v školskom klube maximálne 2-3 hodiny, preto navrhuje ponechať  5
eur, pretože 15 eur je podľa neho veľa.

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, sa stotožnil s uvedeným návrhom,
nechať sumu tak.  Myslí si, že navýšením detí, keď znížením sumy z 10 eur na 5 eur pribudlo 60
alebo 70 detí, je  jasným znakom toho, že toto je dobrá cesta. Keď sú školské kluby lacnejšie, v
momente tam je viac detí.

PaedDr. Ján Polák, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu  MsU Čadca,
vysvetlil  Mgr.  Slávke  Zelníkovej,  že  on  nezavádza,  pravdepodobne  ona  nerozumie  veci.
Ozrejmil,  že  obecná školská rada,  komisia  školstva,  mestská rada,  sú všetko  orgány,  ktoré
odporúčajú  a  nie  schvaľujú.  Na obecnej  školskej  rade   ste  bola  proti  vy  a  pán poslanec,
ostatných 9 členov bolo za. Čiže obecná školská rada navrhla 15 eur. V školskej komisii ich
bolo 5, dvaja boli za návrh za 10eur, ale traja ich prehlasovali za sumu 5 eur. Poznamenal, že
je tam uvedené, že komisia školstva odporúča mestskému zastupiteľstvu ponechať sumu 5 eur.
Uviedol, že mestská rada len doporučuje zastupiteľstvu nechať 10 eur. Čo sa týka VZN, bol
návrh od riaditeľov, ktorý spolu s oddelením školstva spracoval. VZN-ka má svoj postup podľa
zákona.  Musí  byť  vyvesená,  nato sú tam potom pripomienky.  Pripomienky  žiadne neboli  a
vznikli tri návrhy 5eur, 10 eur a 15 eur. Preto sa nemení a je uvedené 15 eur. Uviedol, že  ako
teraz poslanci odhlasujú, tak to bude. Uviedol, že  nič  nebolo porušené. Uviedol, že navýšené
financie boli určené pre vychovávateľky, ktoré ani nie sú na celý pracovný úväzok.  Peniaze,
ktoré dostali  z  Európskej únie boli určené hlavne na materské školy (tam ešte dávajú 5%) .
Ako už spomenul  pán primátor, treba sa ísť pozrieť, ako to v školách vypadá. Všetci vedia, kde
je rezerva. Máme celkovo 1911 žiakov a  6 škôl,  ktoré mali aj v roku 2004, keď bolo žiakov
3500. Uviedol, že niekedy bolo 7 škôl a počet žiakov bol 5500, čo  je hlavný problém. Uviedol,
že dostanú normatív, tento rok  to je  1511 eur na žiaka a žiakov je  1911. Treba si vyrátať,
koľko  dostanú  od  štátu  na  prenesené  kompetencie,  ale  aj  koľko  potrebujú.  Nikto  nechce
zvyšovať poplatky rodičom. Ako povedal  Mgr. Jaroslav Klus, je veľmi dobre, že  deti sú v
kluboch, nefajčia, nedrogujú atď.  On sám to podporuje, ale keby  financie nechýbali, tak tu
nesedia a nedávajú návrh na zvýšenie. Uviedol, že budúci rok sa chystá rozpočet, kde  predloží,
aké sú požiadavky škôl a čo dostanú od štátu.  Skonštatoval, že majú dostatok žiakov pre 3
školy,  ale   reálne  je  škôl  šesť,  nad  čím  sa  treba  v  budúcnosti  zamyslieť.  Uviedol,  že  na
materských školách nemajú čo byť krúžky, pretože je tam od 7.00 do 17.00 hod. zabezpečený
vyučovací proces, záväzný podľa štandardu. Ak sú tam krúžky, je ich potrebné povoliť, ale po
15.00 hod. Nech sa využije to, že tam ostáva učiteľ, aj vychovávateľka, to  je  ale zrejme ďalší
problém, ktorý sa na zastupiteľstvo predloží.

JUDr. Jozef  Pajer, poslanec MZ, skonštatoval, že PaedDr. Ján Polák nepochopil, na čo
sa pýtal, lebo on chcel vedieť, kto vybral sumu 15 eur. 

32



PaedDr. Ján Polák,  upresnil,  že sumu navrhli  riaditelia škôl na riaditeľskej porade,
ktorá sa konala  29.9. 2019. Následne to oddelenie spracovalo,  postúpilo ďalej na školskú
komisiu, na obecnú školskú radu a na mestskú radu.

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, vysvetlil  Ing. Jaroslavovi Hacekovi, že on nenapadal
proces, ale napadol to, kto to tam vybral.

Mgr. Xénia Šurhaňáková, poslankyňa MZ,  upresnila PaedDr. Jánovi. Polákovi, že v
komisii, ktorá schválila 5 eur neboli traja ľudia, ktorí za to hlasovali, ale boli to menovite  Mgr.
Dana. Jašurková, Mgr. Jozef Rucek, Mgr. Slávka Zelníková a ona. Spomenula, že sa hovorí o
hľadaní  kompromisov,  aj  Mária  Badurová  prišla  preto  s  návrhom  10  eur.  Zhodnotila,  že
nastala „prekérna situácia“pre poslancov, keďže sa to raz schvaľovalo a nedomyslelo. Rada by
vedela, ako to bude odkomunikované občanom. 

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, skonštatoval, že by bolo lepšie, keďže kolegovia
poslanci chcú byť v tých vyjadreniach konkrétnejší,  aby  používali slovíčka  ako odporučil,
schválil  a  pod.,  ku  konkrétnym návrhom,  ako to  bolo  či  už  na  rade,  klube  alebo obecnej
školskej rade.  Prikláňa sa k tomu, čo povedal  Mgr.  Jaroslav Klus,   je tu  jasný  fakt,  že
poplatok za školský klub sa znížil o 5 eur a prišlo 51 nových detí. To je pre neho fakt, ktorému
by sa mali všetci venovať a začať hľadať reálne rezervy, nielen slovami.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, reagovala  na PaedDr. Jána Poláka s tým,
že sa vyjadril, že situácia v meste je taká, že sa to potom odrazí aj v situácii v školstve, niečo v
tom zmysle. Uviedla, že  keď nestačia  z  normatívu a z prostriedkov, ktoré školstvo má, takže sa
to musí v rámci vykrytia réžie  školských klubov zvýšiť poplatkami. Vyjadrila sa, že školstvo
nemôže byť oddelené, že dostane určitú sumu, a ak mu to nebude stačiť, zriaďovateľ sa vyjadrí,
že nemá financie a povie, nech si vyberú školy od klientov. Keby mesto bolo v dobrej situácii,
ako sa to tu stále hovorí, tak by mohlo na  „kôpku“  školstvo dať. Kladú si otázku, prečo to
mesto nemôže vydotovať, prečo to platia rodičia. To, že sa vyjadril, že to vzniklo na podnet
riaditeľov škôl, podľa nej si zoberú  „čierneho Petra“ vďačne, keďže mesto je ich zriaďovateľ.
Ak riaditeľ nepovie, že chce navýšiť, môžete ho odvolať a oni sa alibisticky zakryjú tým, že to
dali  riaditelia.  Ak  by  sa  im povedalo,  že  mesto  tieto  náklady  vykryje,  pre  pár  tisíc  by  sa
nemuseli robiť takéto „rošády“.

Mgr.  Jozef  Rucek,  poslanec  MZ,  spomenul,  že  on  sám tiež  robí  učiteľa,  ak riaditeľ
dostane balík, musí s ním aj kompenzovať a ak mu to nevychádza, môže hľadať rezervy aj cez
úrad práce. Konkrétne napríklad oni majú asistentov, ktorí sú aj v školských kluboch, čiže aj
tam sa dajú ušetriť peniaze.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil, že nie je pravda, že nevykrývajú, keď
hovorí spolu aj s opravami, údržbami, investíciami, tak tento rok to bolo okolo pol milióna
EUR mimo normatívu. 
V závere uviedol, že bol  predložený návrh a poprosil návrhovú komisiu o jeho  prečítanie.

JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  zástupca  primátora k  tomuto  bodu  prečítal
pozmeňujúci návrh  od  Mariána Kubalu v znení – Zmena dodatku č.3 výšku príspevku §2
odstav. 1 upraviť na sumu 10 eur.
Hlasovanie:  ZA: 7   PROTI: 5 ZDRŽAL SA: 7  NEHLASOVALI: 2
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Následne bolo celkové hlasovanie k bodu 11)Dodatok č. 3 k VZN Mesta Čadca  č. 122/2011 o
výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí
v  zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca
Hlasovanie:   ZA:  1   PROTI:  15  ZDRŽAL  SA:  2  NEHLASOVALI:  3   /poslancami   MZ
neschválené/.

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

č. 115/2019

K bodu 12)
VZN č. 103/2009 o     parkovaní a     státí motorových vozidiel na miestnych   komunikáciách 
a     verejných priestranstvách v meste Čadca – zrušenie

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

č. 116/2019

K bodu 13)
VZN Mesta Čadca o dani za užívanie verejného priestranstva č. 5/2019

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, sa dotazoval, ako je to vo vzťahu 
k  súčasnému stavu, či sa dane zvyšujú, znižujú, alebo ostávajú.

Ing. Elena Grambličková, referát dopravy MsU Čadca, upresnila, že dane sa nemenia,
ostávajú.

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ , pripomienkoval, že vždy je dobrý zvyk aj
vo verejných správach predložiť tabuľku, kde budú uvedené roky 2017,2018,2019 a návrh na
rok 2020, alebo aspoň medziročne.

             Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 13 zápisnice.
             Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

č. 117/2019

K bodu 14)
VZN Mesta Čadca o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v     historickej   časti mesta
č. 6/2019

JUDr. Ing. Jozef  Vražel, PhD., poslanec MZ, uviedol, že je tu situácia, ktorá komplikuje
život viacerým. Sú to povolené vjazdy autám do 6t, ale v sobotu je tu obrovský priestor od 4.00
do 9.00 hod. Zamestnanci vstúpia o 6.30 hod. na parkoviská, kt. sú vo vlastníctvach firiem,
skončia o 12.00 hod. a nemôžu vyjsť. Keby sa skrátil čas v sobotu od 5.00 hod. do 8.00 hod.,
aby  sa  nezvyšoval  počet  hodín,  a  dalo  by  sa  to  od  12.00 hod.  do  13.00 hod.,  aby  mohli
prevádzky opustiť aj tí, ktorí tam reálne pracujú.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že je tu návrh - v sobotu od 5.00 hod.
do 8.00 hod. a   od 12.00 hod. do 13.00 hod., konkrétne v sobotu. Následne navrhol, že čas by
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sa mal stanoviť od 4.00 hod, nie od 5.00 hod., kvôli pekárom, s čím navrhovateľ  a ostatní
súhlasili.

JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD, zástupca primátora,  predniesol  návrh  JUDr.  Ing.
Jozef  Vražela, PhD., §4 odsek 1 písmeno d) sa mení čas v  sobotu z „od 4.00 hod.  do 9.00
hod. „ na   „od 4.00 hod. do 8.00 hod. „ a  „od 12.00 hod.  do 13.00 hod.“

Hlasovanie:  ZA: 17    PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 /poslancami  MZ schválené/.

Následne bolo celkové hlasovanie k bodu 14)  VZN Mesta Čadca o dani za vjazd a zotrvanie
motorového vozidla v historickej časti mesta č. 6/2019

Hlasovanie:  ZA: 17    PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 /poslancami  MZ schválené/.

       Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 14 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 118/2019

K bodu 15)
Vyhodnotenie zimnej údržby 2018/2019 a mestský operačný plán zimnej údržby
 pre zimné obdobie 2019/2020

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, súhlasil s tým, že mestský operačný plán
schvaľujú na jeseň, podobne ako minulý rok. Je toho názoru, že vyhodnotenie zimnej údržby
2018/2019  by  bolo  vhodné  predložiť  v  mestskom zastupiteľstve  po  zime,  možno  v  mesiaci
máj/jún.

       Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.15 zápisnice.
     Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 119/2019
K bodu 16)
Dodatok č. 1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Čadca č. 2/2018 (stiahnutý bod)

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,  uviedol, že sťahuje bod 16, lebo má súvis 
s tým, že nezvýšili poplatky za smeti a odpad.

K bodu 17)
Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Čadca brigádnemu generálovi
vo výslužbe Ivanovi Čiernemu

   Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 17 zápisnice.
   Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 120/2019  
K bodu 18)
Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta
v správe Dombytu Čadca
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Mgr. Xénia Šurhaňáková, poslankyňa MZ, sa dotazovala, či v dôvodovej správe
 nechýba v texte v  poslednom odseku,  v bode  2617 Šatne a sociálne zariadenia Tj (Junior)
slovíčko bezplatne,  pretože všade predtým to uvedené bolo.

Mgr. Dana Jantulíková, riaditeľka DOMBYT-u,  uviedla, že je to bezplatne. Jedná sa o
bezplatné využívanie športovísk  pre športovcov, športové kluby.

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 18 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 121/2019

K bodu 19)
Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcu za zriaďovateľa do rady školy pri MŠ,
Ul. Janka Kráľa 2392, Čadca v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 19 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia

č. 122/2019
K bodu 20)
Správa o     výsledkoch kontroly

PhDr.  Pavol  Holeštiak,  PhD.,  poslanec  MZ,   sa  informoval   na  záznam,  kde  sú
percentuálne výšky celkovej sumy dlhu k  30.9. 2019,  čo predstavuje  40,61%., to  je schválené
po splácaní pravidelných splátkach úveru, ale nie čerpané. Opýtal sa, či tomu dobre rozumie.

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór mesta Čadca, mu ozrejmil, že tento stav úveru
k 30.9. 2019 vo výške 7 mil. 251 972 EUR je aktuálny stav úverov, ktoré sú už minuté.

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ,  sa informoval, že začiatkom apríla bolo
ešte 26%  zhruba, teraz je vyše 40%. 

JUDr. J. Klučka vysvetlil, že keď počíta celkovú zaťaženosť mesta, teda úverovú zaťaženosť,
musí narátať 100% -né čerpanie úveru.

    Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 20 zápisnice.
    Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia

č. 123/2019

K bodu 21)
Zverenie majetku mesta  Čadca do správy rozpočtových organizácií a príspevkovej
organizácie

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 21 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia

č. 124/2019
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K bodu 22)
Odňatie správy majetku mesta Čadca zo správy rozpočtovej organizácie mesta Čadca

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 22 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia

č. 125/2019

K bodu 23)
Rôzne

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, sa vyjadril, že nielen jemu, ale aj všetkým atlétom v
meste a okolí sa plní sen. Takisto  je to aj sen generála  Ivana Čierneho, ktorého dnes ocenili.
Robí všetko preto, aby prebral aj záštitu nad Kysuckým maratónom. Poďakoval hlavne vedeniu
mesta a   primátorovi Ing. Milanovi Gurovi.  Málokto vie, koľko bolo za tým sedení a rokovaní,
zvládol to veľmi dobre. Je to na najlepšej ceste, aby Čadca mala 6-dráhovú atletickú dráhu, v
rámci  celého Slovenska je  len 8 takýchto dráh. Poďakoval  sa a uviedol,  že  drží  palce pri
verejnom obstarávaní. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, sa poďakoval za rokovanie, nezapája sa do
bodu rôzne, ale chcel poznamenať jednu vec, keďže poplatky za smeti nezvýšili, zákon nám
hovorí, aby sme nedoplácali, treba rozmýšľať, či budeme znižovať počet zvozov alebo nie, lebo
ak to nevyjde, tak bohužiaľ, bude sa musieť k tomu pristúpiť. Je toho názoru, že nejaký návrh,
konsenzus mohli nájsť tak, či to bude 21eur, 18 eur alebo 19 eur. Myslí si, že mali  jednoducho
zakročiť. V tom vidí problém, ale to je na zodpovednosti. Uviedol,  že oni návrhy predkladajú
zodpovedne a aj  dobre odkomunikované.
V závere  zaželal  všetkým pekný deň a  uviedol,  že  sa teší  na   ďalšiu  spoluprácu.  Bude sa
pripravovať rozpočet, ktorý bude napätý, ale ako sa vyjadril, sú od toho, aby návrh predložili. 
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K bodu 24)
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

                Mgr.Martin Klimek                         Mgr. Slávka Zelníková
          I. overovateľ                               II. overovateľ

Zapísala:  PhDr. Jana Serafínová
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