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Z á p i s n i c a 
 

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 15. decembra 2016 o 10.00 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 24 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: prednostka MsÚ, asistent prednostky MsÚ, hlavný kontrolór mesta 

Čadca, vedúci oddelení MsÚ Čadca, zástupca MsP Čadca,  riaditelia riadených príspevkových 

organizácií mesta Čadca, zástupcovia médií, kronikárka mesta, občania mesta.  

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

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

 

Ing. Milan Gura    - primátor mesta Čadca 

JUDr. Peter Strapáč, PhD.  - poslanec MZ 

Mgr. Marcel Šulo   - poslanec MZ 

Ing. Ján Drobil   - poslanec MZ 

JUDr. Jozef Pajer   - poslanec MZ 

Mgr. Jaroslav Klus   - poslanec MZ 

František Kučák   - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek   - poslanec MZ 

Ing. Rudolf Cyprich   - poslanec MZ 

Ing. František Prívara  - poslanec MZ 

Ing. Anna Zbojanová   - prednostka MsÚ Čadca 

Ján Kantorík    - riaditeľ Dombytu Čadca 

Ing. Peter Lariš   - riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca 

Ing. František Ščury   - vedúci oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku,      

                                                             výstavby, rozvoja mesta a služieb MsÚ Čadca 
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P r o g r a m : 

 

 

(1)    Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba       

         návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa     

         zápisnice 

(2)    Návrh rozpočtu Mesta Čadca na rok 2017 – 2019 

(3)    Návrh rozpočtu príspevkových organizácií na rok 2017 – 2019 

(4)    II. zmena rozpočtu PO KIC mesta Čadca na rok 2016 

(5)    Návrh na zmenu cenníka parkovného z parkovacích automatov s účinnosťou od 1.1.2017 

(6)    Doplnok č. 3 k VZN Mesta Čadca č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy      

         na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca a na dieťa/žiaka CVČ    

         zriaďovateľov v iných obciach 

(7)    Správa o výsledkoch kontroly 

(8)    Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 

(9)    Hromadná bytová výstavba nájomných bytov  

(10)  Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

(11)  Rôzne 

(12)  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 24 poslancov, takže MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

Privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, prizvaných a ostatných prítomných. 

Za overovateľov zápisnice navrhol: MUDr. Annu Korduliakovú a PaedDr. Danku Jašurkovú, 

poslankyne MZ Čadca. 

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

MZ Čadca.  

Vedením zápisnice poveril Mgr. Zuzanu Jakubcovú, pracovníčku MsÚ Čadca.         

 

 

K bodu 1) 

Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice 

  

Overovatelia:   MUDr. Anna Korduliaková 

                         PaedDr. Danka Jašurková               

 Návrhová komisia:    Ing. Ján Drobil  

     JUDr. Peter Strapáč, PhD.  

 

Pracovné predsedníctvo:   Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca 

    Ing. František Prívara, zástupca primátora Mesta Čadca 

    PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora Mesta Čadca 

    Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca 

    Ing. Ján Drobil, poslanec MZ 

    JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

106/2016 

 

 

K bodu 2) 

Návrh rozpočtu Mesta Čadca na rok 2017 – 2019 

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

 

 JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, informoval, že rozpočet je vyrovnaný s tým, 

že výhľadovo máme víziu prebytočného rozpočtu v rokoch 2018, 2019. Ďalej uviedol, že po 

diskusii s viacerými kolegami, obyvateľmi mesta a niektorými organizáciami by chcel predložiť 

pozmeňujúci návrh, týkajúci sa oblastí, ktoré treba dofinancovať:  

- navýšiť dotácie pre športové kluby o 60 000 eur,  

- vyčleniť 25 000 eur na rekonštrukciu verejných WC v Meste Čadca (transfer pre MPS       

  Čadca),  

- vyčleniť 55 000 eur na dobudovanie kabíny v tribúne FK Čadca, 

- zvýšenie dotácie pre Diecéznu charitu Žilina o 5 000 eur.  
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(Poslancami odsúhlasené.) 

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, sa stotožnil s návrhom pána poslanca JUDr. Petra 

Strapáča, PhD. Uviedol, že aj on má svoje návrhy v oblasti športu a transferov pre občianske 

združenia, ktoré pôsobia v našom meste.  

Informoval o rokovaní finančnej komisie a uviedol, že by bol veľmi rád, keby o ňom bližšie 

informoval pán poslanec, Ing. Ján Drobil, ktorý je jej predseda. Informoval, že rozpočet mesta 

na rok 2017 nemožno nazvať ako rozvojový. Tak isto ako rozpočty minulých rokov je postavený 

„na hlinených nohách“. Stojí na príjmoch z predaja nehnuteľného majetku. Určite všetci vedia, 

že tieto príjmy sa nikdy nepodarilo naplniť. Je to riziko, ktorým je nevyhnutné sa zaoberať pri 

budúcoročnom rozpočte. Už v rozpočte na rok 2016 je očakávaná skutočnosť, tzn. kapitálový 

príjem z predaja nehnuteľného majetku nižší zhruba o 600 000 eur. Dotazoval sa, z čoho 

pokryjeme túto stratu, ktorú sme nenaplnili a výrazne ovplyvní aj rok 2017. Bolo by dobré 

doriešiť to, aby sme mohli ďalej schvaľovať rozpočet v kapitálovej časti výdavkov na rok 2017. 

 Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca, informovala, že neboli realizované 

odpredaje pozemkov v priemyselnom parku z dôvodu, že v minulom roku nebola podpísaná 

zmluva na budovanie obchvatu mesta Čadca, kde do priemyselného parku zasahujú aj nájmy 

NDS, a. s. Momentálne už máme presne určené čísla parciel a ich výmeru, ktorá bude 

odkúpená.  

Čo sa týka odpredaja ďalších budov uviedla, že máme k dispozícií znalecké posudky (ZP) na 

budovu bývalej ZŠ A. Hlinku s pozemkami na 1 255 767 eur, budova bývalého CVČ Čadca 

65 385 eur (účtovná hodnota), Bytový dom na Moyzesovej ulici 1917 je v hodnote 204 000 eur 

(ZP z roku 2012) a budova Mestskej polície Čadca 105 738 eur (účtovná hodnota). Celková 

hodnota týchto budov je 1 630 890 eur a v rozpočte máme vyčlenených 1 105 000 eur. Je 

vytvorená určitá rezerva v prípade, že by sa nepodarilo zrealizovať všetky odpredaje.  

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, nespochybňoval výšku ZP, ani snahu mesta odpredať 

uvedené budovy, avšak viac ho zaujíma, čo sa stane v prípade, že sa ich nepodarí predať. 

História nás naučila, že sa nepodarilo odpredať tieto budovy a nenaplniť túto časť rozpočtu. 

Výpadok cca 600 000 eur za tento rok sa už asi odpredajom pre NDS, a. s. nevykryje. 

Informoval sa, či sme znižovali kapitálové výdavky mesta úmerne tomu, čo nám do príjmov 

rozpočtu nepríde, cca 600 000 eur.  

 Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca, informovala, že sa siahlo na výdavky. 

Uviedla, že poslanci mali predloženú informatívnu zmenu tohtoročného rozpočtu a ďalšia 

zmena bude k 31.12.2016.  

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, sa informoval na dividendy z MTS, a. s. Či ich už 

máme, alebo ešte nie.  

 Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca, informovala, že finančné prostriedky 

máme už k dispozícií.  

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, sa informoval na dotáciu spoločnosti Cofely a. s., 

ktorá realizovala modernizáciu verejného osvetlenia v našom meste na úrovni zhruba 400 000 

eur, a na to, či sme ju už dostali, príp. už použili, ak áno, tak na čo sa použila.  

 Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca, informovala, že ide o sumu 460 000 eur, 

ktorá je Mestu Čadca postupne uhrádzaná mesačne vo výške 2 982 eur, tzn. bude uvoľňovaná 

postupne počas 15-tich rokov.  

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že je už verejným tajomstvom, že odpredaj 

budovy Mestskej polície Čadca je pripravený pre konkrétnu osobu, pre majiteľa vedľajšej 

budovy, ktorý poskytuje zdravotnícke služby. Nevie, či riešenie, ktoré mesto navrhuje, je 

správne, aj keď chápe, že finančná situácia mesta je veľmi ťažká, napriek rečiam o dobrom 

hospodárení, ktoré tu často zaznievajú. Dokazuje to rozpočet na budúce obdobie, kde okrem 

troch investičných akcií a z toho dvoch z EÚ, sa v meste dokončí maximálne kúpalisko, ak sa 

dokončí. Rozpočet mesta nepokryje žiadnu väčšiu investičnú akciu, takže hovoriť o rozvojovom 
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rozpočte sa vôbec nedá. Chápe, že mesto musí naplniť kapitálové príjmy, aby dokázalo 

fungovať. Dotazoval sa, čo sa stane, ak posledné voľné budovy v meste odpredáme, čo sa stane 

v budúcich rokoch. Mestu ostanú budovy ZŠ, vrátane areálov a MsÚ Čadca. Ak sa odpredajú, 

mestu neostane žiaden nehnuteľný majetok, ktorý by sa mohol použiť na ďalší rozvoj mesta. 

Uviedol, že si myslí, že postupne dôjde k odpredaju aj budov ZŠ a MsÚ Čadca a pôjdeme do 

prenájmu. Je zvrátene, aby sme vysťahovali naše organizácie kvôli tomu, aby mesto naplnilo 

kapitálové príjmy na budúci rok. Kam sa dopracovalo toto mesto? Ostanú nám ZŠ, MsÚ Čadca 

a budova MPS Čadca. Čo budeme predávať ďalej? 

Ďalej uviedol, že podľa jeho názoru je šport v našom meste nedofinancovaný. Navrhol zvýšiť 

kapitolu športu o 40 000 eur, navrhol zvýšiť dotáciu pre OZ, ktoré pôsobia v našom meste: 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNaSS), OZ Klinček, Náruč – zvýšenie o 700 eur 

na 1 000 eur a pre JD Slovenska – zvýšenie o 600 eur na 1 000 eur. Myslí si, že uvedené 

finančné prostriedky pre OZ a športové kluby Mesto Čadca nepoloží a je to asi to 

najnevyhnutnejšie, čo môžeme urobiť pre uvedené organizácie.  

 Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, informoval, že finančná komisia na svojom zasadnutí 

prejednávala návrh rozpočtu na rok 2017 a boli prijaté dve uznesenia.  

Prvé uznesenie znelo, že finančná komisia odporúča vedeniu Mesta Čadca prehodnotiť návrh 

rozpočtu mesta na rok 2017, položku kapitálové príjmy, za hlasovali 7, zdržali sa 0, proti 0. 

Druhé uznesenie bolo stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2017, za hlasovali 

1, zdržal sa 6, proti 0. Stanovisko komisie pre MR a MZ je odporúčacie a vie, že na MR bolo 

stanovisko finančnej komisie prejednávané a výsledok sa premietol do pozmeňovacieho návrhu 

pána poslanca JUDr. Petra Strapáča, PhD. Na finančnej komisii hlasoval za a aj dnes bude 

hlasovať za návrh rozpočtu na rok 2017.  

 JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, informoval, že po preštudovaní návrhu rozpočtu na 

rok 2017 – 2019 zostal veľmi smutný. Tak ako uviedol jeho predrečník pán poslanec Mgr. 

Marcel Šulo, stotožnil sa aj s návrhom pána poslanca JUDr. Petra Strapáča, PhD., pričom 

uvedené položky sú veľmi poddimenzované. Uviedol, že nevie, čo nastane, keď Mesto Čadca 

všetko rozpredá. Zatiaľ sa sústredí na nehnuteľný majetok a už x rokov mesto všetko 

rozpredáva, pričom by sme mohli zarobiť, no my to púšťame iným a nastane doba, keď 

nebudeme mať už nič. Potom sa môžu aj oni vysťahovať z tejto budovy a z týchto lavíc, 

v ktorých sedia, lebo sú tu úplne zbytoční. Oni to dopustili a  hlasujú tu za odpredaje a  svojím 

spôsobom kontrolujú vedenie mesta, ako nakladá s majetkom mesta. Takéto nakladanie nie je 

vôbec hospodárne, pretože každý dobrý hospodár kupuje a nepredáva. Momentálne všetko 

predávame a rozpočet momentálne napĺňame z príjmov predaja budov. Potvrdil slová pána 

poslanca Mgr. Marcela Šula, že mesto na tom nie je vôbec tak dobre, ako je prezentované. 

Nastala novelizácia zákona a dlhy sa budú započítavať po novom, môže sa stať, že spadneme 

na úroveň 55 – 60%, aby sme tu nemali nútenú správu. Začali sme stávať kúpalisko, čo je 

chvályhodné a súhlasíme s tým, avšak vykašlali sme sa na plaváreň, ktorá je v dezolátnom 

stave a ak tam príde normálny statik, zatvorí ju. Strecha je už x rokov deravá, tečie tam ako cez 

sito, podstavujú to tam kýblami. Deravá strecha bude postupne narúšať konštrukcie. 

Pred nedávnom tam došlo k úrazu, dieťa si v bazéne rozrezalo nohu. V súvislosti s majetkom 

mesta sa nesprávame tak, že udržujeme to, čo máme, ale my vytvárame stále niečo nové, 

zadlžujeme sa a na to, čo máme, kašleme. Podľa jeho názoru, hospodárime veľmi zle a takto sa 

k svojmu majetku určite nikto z nás nestavia.  

Ďalej uviedol, že ako predseda stavebnej komisie preberal ekonomickú, resp. stavebnú časť aj 

na komisii výstavby a členovia komisie sa nestotožnili s rozpočtom Mesta Čadca na rok 2017. 

Vedenie mesta sa s tým vysporiadalo tak, že ich pripomienky nebralo vôbec do úvahy. Hlavným 

kameňom úrazu bola krytá plaváreň, kde členovia komisie navrhovali urobiť revíziu plavárne 

a vyčleniť finančné prostriedky na rekonštrukciu krytej plavárne a po 40-tich rokoch užívania 

by si to už zaslúžila.  
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 Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, informoval, že sa plne stotožňuje s návrhom pána 

poslanca JUDr. Petra Strapáča, PhD. aj s pánom poslancom Mgr. Marcelom Šulom. Uviedol, 

že rozpočet je napísaný naozaj veľmi pekne, ale nestotožňuje sa s ním a hlasovať bude tak, že 

minimálne sa zdrží, príp. bude proti. Z navrhovaných vecí, ktoré navrhoval počas minulého 

roka, nenašiel v rozpočte z toho nič, spomenul vývarovňu na ZŠ, chodník popod dom seniorov 

od obchodu COOP Jednota pri ZŠ M. R. Štefánika, zakrytie zastávky pri moste, schody od 

Dukelských hrdinov a pod. Nevie, ako by sa mohol pozrieť do očí svojim voličom a povedať im, 

že s týmto rozpočtom súhlasil, ale žiaľ, na nich sa nedostalo.  

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, informoval, že boli predložené dva 

pozmeňujúce návrhy pána poslanca JUDr. Petra Strapáča, PhD. a pána poslanca Mgr. 

Marcela Šula.  

 JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, predložil svoj pozmeňujúci návrh, kde 

v rozpočte Mesta Čadca na rok 2017 navrhol vo funkčnej klasifikácií 04 – ekonomická oblasť, 

navýšiť položku 721001 kapitálový transfer príspevkovej organizácií (PO) MPS Čadca 

o 80 000 eur a v nadväznosti v prílohe č. 1 na stranu 2, kde je rozpísaný kapitálový príspevok 

MPS, doplniť riadok dobudovanie tribúny s uvedením čiastky 55 000 eur a riadok 

rekonštrukcie verejných WC 25 000 eur, spolu 80 000 eur. Uvedený zvýšený kapitálový 

príspevok premietnuť aj do rozpočtu PO MPS Čadca, o ktorom sa bude rokovať v dnešnom 

programe MZ. Príjmovú položku 231 kapitálové príjmy z predaja kapitálových aktív navrhol 

zvýšiť o navrhnutú čiastku 80 000 eur. Vo funkčnej klasifikácií 10 - Sociálne zabezpečenie 

navrhol zvýšiť položku 642007 Diecézna charita Žilina o 5 000 eur, na celkovú čiastku 10 000 

eur a vo funkčnej klasifikácií 08 – Rekreácia, kultúra, náboženstvo navýšiť položku 642001 

transfery občianskym združeniam a nadáciám navýšiť o 60 000 eur na celkovú čiastku 90 000 

eur. Ako zdroje týchto bežných transferov navrhol zvýšiť bežný príjem rozpočtu v položke 

11003 Daň z príjmov poukázaných územnej samospráve o sumu 65 000 eur na celkovú čiastku 

8 217 561 eur. Predloženým návrhom sa zachová prebytok bežného rozpočtu a celkový 

rozpočet mesta na rok 2017 ostáva vyrovnaný. (Poslancami odsúhlasené.) 

 JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, predložil pozmeňujúci návrh pána poslanca 

Mgr. Marcela Šula, kde v návrhu rozpočtu Mesta Čadca na rok 2017 – 2019 navrhol zníženie 

položky rozpočtu Mesta Čadca na roky 2017 – 2019  funkčná klasifikácia 0111 ekonomická 

klasifikácia 0111 ekonomická klasifikácia 610 zníženie o sumu 2 700 eur, zvýšenie funkčnej 

klasifikácie 1020 ekonomická klasifikácia 642002 ÚNaSS ZO Čadca 1 000 eur, OZ Klinček 

Čadca 1 000 eur, PTC Náruč Čadca 1 000 eur a Jednota dôchodcov Slovenska ZO Čadca 

1 000 eur. (Poslancami neodsúhlasené.) 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

107/2016 

 

 

K bodu 3) 

Návrh rozpočtu príspevkových organizácií na rok 2017 – 2019 

 

Dombyt Čadca 

 

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

 JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, sa informoval, aký dlh nám vytvárajú nájomné byty 

Mesta Čadca ročne.  

Ján Kantorík, riaditeľ Dombytu Čadca, informoval, že ročne je to cca 8 000 eur. Pri 

vymáhaní postupujú podľa Občianskeho zákonníka a v prípade, že nájomník 3 mesiace 

nezaplatí nájomné, podávajú to na súd. Niektoré súdne spory prebiehajú aj 6 rokov a stále nie 



7 

 

sú ukončené. Od roku 2009 vypratali 59 bytov. Čo sa týka rómskych spoluobčanov, naposledy 

vypratali ďalšie dva byty, avšak dlžoba tam ostane. Na uvedenej bytovke je dlh cca 29 000 eur.  

 JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, sa informoval na dlh na novej bytovke na Kýčerke.  

Ján Kantorík, riaditeľ Dombytu Čadca, uviedol, že dlh na Okružnej č. 148 je cca 10 000 

eur. Nájomné za 3-izbový byt je 300 eur a v prípade, že nájomca nezaplatí celý rok, suma sa 

rapídne navýši. Všetko je posúdené, je to u exekútorov a tie byty, pri ktorých súd rozhodne 

o vypratávaní, okamžite konajú, tlačia aj na exekútorov, aby sa urobil úkon vypratávania. 

Väčšinou ide o mladých ľudí, ktorí nedokážu uhradiť ani exekúciu.  

 František Kučák, poslanec MZ, sa informoval na ekonomický prínos nájomných bytov, 

a to, že ich mesto vlastní a prevádzkuje. Je jasné, že dlhy v našej spoločnosti pri prevádzkovaní 

akéhokoľvek nájmu vznikať stále budú, ale aký je náhľad na vytváranie nových nájomných 

bytov a či je výhodné alebo nevýhodné vlastniť nájomné byty, príp. ako by sme mohli zvýšiť 

príjem z daní tým, že získame nových občanov s trvalým pobytom v Meste Čadca.  

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, vyjadril súhlas so spomínanými dotazmi 

a navrhol vypracovať správu na najbližšie MZ, nakoľko ide o zložitú problematiku a 

momentálne rokujú o rozpočte našej PO Dombyt Čadca. V spomínanej správe by bolo dobré 

spomenúť, najmä Moyzesovu ulicu, nové byty a aj byty, ktoré sa postavili v minulosti aj 

v nedávnej minulosti.   

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, sa dotazoval, či výška nájomného stačí na úhradu 

všetkých nákladov, súvisiacich s prevádzkovaním. Dostala sa mu informácia, že táto suma to 

pri určitých bytových domoch nepokrýva, aj keď nie pri všetkých. Nepokrývajú ani výšku istiny 

a úrokov, ktorú splácame za tieto nájomné domy a informoval sa aj na fondy opráv, ktoré sa 

vytvárajú, či sú vytvárané z nájomného, alebo sú samostatnou položkou v rozpisoch, ktoré 

platia naši nájomníci, alebo ich financujeme zvlášť z rozpočtu Dombytu.  

 Ján Kantorík, riaditeľ Dombytu Čadca, informoval, že ročne odvádzajú 381 000 eur 

nájomného mestu a je zmluvne dohodnuté, že všetko nájomné odvádzajú mestu. Podľa jeho 

názoru po 30-tich rokoch to nepokryje všetky náklady, avšak mali by sa k tejto problematike 

vyjadriť kompetentní z Mesta Čadca, ktorí majú ekonomickú kalkuláciu. Peniaze sa následne 

posielajú na splátky úveru, ktorý má mesto. Samozrejme, o 30 rokov sa tieto byty budú 

odpredávať v tržnej cene a mesto získa určitý balík peňazí, pretože ľudia o to budú mať záujem 

a zaujímajú sa o to už dnes. Po 10-tich, 12-tich rokoch majú záujem si byty odkúpiť do 

osobného vlastníctva. Mesto by malo mať určitý počet nájomných bytov, aby dokázalo 

uspokojiť potreby ľudí, ktorí tu prichádzajú a chcú tu žiť.  

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, informoval, že k návrhu rozpočtu neboli 

žiadne výhrady a na najbližšom MZ predložíme uvedenú správu. Uviedol, že my sme hlasovali 

o tom, aké bude nájomné, a ak by sme ho chceli zvýšiť, na základe skutočných nákladov, mohli 

sme to urobiť. Uviedol, že pri niektorých bytoch mala byť stanovená cena 4,10 eur/m², avšak 

dali sme 2,50 eur/m² a byty, ktoré sme postavili teraz mali mať stanovenú cenu 2,90/m² alebo 

3,00 eur/m², avšak my sme stanovili cenu na 2,50 eur/m². 

 

 

Mestský podnik služieb Čadca  

 

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

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, sa informoval, na tohtoročnú očakávanú skutočnosť  

v rozpočte MPS Čadca  – 200 000 eur, a teda na čom sa podarilo MPS Čadca ušetriť v tomto 

roku  zhruba 200 000 eur.  

 Ing. Peter Lariš, riaditeľ MPS Čadca, informoval, že ide o neuhradené faktúry, nejde 

o ušetrené peniaze, ide o dlh.  
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Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že v tomto roku MPS Čadca neuhradí faktúry 

vo výške zhruba 200 000 eur z tohoto roku. 

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, informoval, že k dnešnému dňu ide o dlh zhruba 170 000 

eur. V decembri by mali dostať ešte príspevok od mesta za december, nakoľko ešte prídu 

podielové dane. Čo sa týka uvedeného dlhu uviedol, že ide o guľu, ktorú pred sebou MPS 

Čadca ťahá už od roku 2011, kedy na MPS Čadca nastúpil ako riaditeľ. Už vtedy bol dlh na 

úrovni zhruba 150 000 eur a dlh prechádza z roka na rok.  

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že si váži, že aj pri krátení rozpočtu dokáže 

MPS Čadca fungovať v takých objemoch a službách ako funguje a vzhľadom na znalosť 

činnosti a stav techniky MPS Čadca mu nedá, aby tu neodzneli návrhy na doplnenie rozpočtu 

MPS Čadca, aby sa obnovil vozový alebo strojový park, ktorý tam je. Uviedol, že dva roky 

dozadu tu zaznelo z úst pána poslanca Ing. Ľubomíra Vojára, PhD., ktorý žiadal vypracovať 

materiál  - návrh obnovy vozového a strojového parku pre MPS Čadca, bolo to jedno z prvých 

MZ v tomto volebnom období. Určite všetci z nás vedia, že vozový a strojový park je 

v žalostnom stave. Nepotrvá to dlho a rozsype sa aj to posledné, čo tam máme. V rozpočte na 

rok 2017 a ani výhľadovo na ďalšie roky nevidí položky, ktoré by umožnili pánovi riaditeľovi 

obnoviť vozový park. Z tohto dôvodu by bol veľmi rád, aby sa v tomto rozpočte takáto položka 

obnovila, a aby aspoň 30 – 40 000 eur bolo vyčlenených na zakúpenie fréz na chodníky, mini 

traktoru na odhŕňanie chodníkov. Na posyp má MPS Čadca jeden Ladok, ktorý je neustále 

pokazený, a z roku funguje asi 3 mesiace, permanentne sa kazí. Všetci máme v živej pamäti, čo 

sa stalo pred dvoma týždňami a ako vyzerali chodníky na začiatku zimy, čo nekladie za vinu 

pánovi riaditeľovi, avšak, keď nie je vozový park, dá sa to posypávať iba ručne. Tohto sa 

musíme skutočne vyvarovať a je najvyšší čas doplniť 30 – 40 000 eur MPS Čadca (možno 

20 000 eur), aby si MPS Čadca doplnil vozový park, aby sa kúpil aspoň mini traktor, aby 

dokázal posypávať chodníky a minimálne dve snehové frézy, aby každá mestská časť a sídliská 

a aj mestské časti Horelica a Podzávoz mali snehovú frézu. Aby ľudia, ktorí  idú ráno do práce, 

mohli slušne, a hlavne v zdraví dôjsť do práce a deti do školy. V tejto súvislosti, ak návrh 

nezaznie z úst pána riaditeľa, poprosil by do budúcna pripraviť takýto návrh na úrovni aspoň 

20 000 eur, prípadne aj na splátky a určite každý z nich sa s ním stotožní a radi ho podporia.   

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, informoval, že si je toho plne vedomý a už 

pred mesiacom sa tým zaoberali, prípadne aj leasingovými možnosťami na stroje, ktoré 

potrebujeme. Aj práve preto sa uchádzame aj o euro fondy. Plán je už pripravený a bude vám 

predložený. Ide o veľmi zastaralú techniku a bude potrebné ju obnoviť, ide o dlhodobý 

problém. Pán riaditeľ dostal príkaz od vedenia Mesta Čadca pripraviť takýto návrh, aby sme 

boli schopní zvládať zimnú údržbu a v lete  kosenie.  

Ing. Peter Lariš, riaditeľ MPS Čadca, potvrdil slová pána primátora. Uviedol, že po 

novom roku má dohodnuté stretnutie s pánom riaditeľom firmy Kobit, ktorého požiadal o návrh 

možností odkúpenia stroja 7 – 10 tonového lisu na zvoz odpadu. Samozrejme, budú to riešiť 

leasingom alebo pôžičkou, nie priamym odkúpením. Takisto bude potrebné, riešiť aj vozidlo na 

zimnú údržbu, možno multifunkčnú multikáru, ktorá bude slúžiť nielen na posypávanie 

chodníkov ale aj na zametanie ciest. Má dohodnuté stretnutia a vedenie mesta je o tom 

informované.    

 

Kultúrne a informačné centrum Mesta Čadca 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

108/2016 
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K bodu 4) 

II. zmena rozpočtu PO KIC mesta Čadca na rok 2016 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

109/2016 

 

K bodu 5) 

Návrh na zmenu cenníka parkovného z parkovacích automatov s účinnosťou od 1.1.2017 

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

 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, informoval, že je to určite ekonomicky opodstatnené, 

avšak chýba mu zdôvodnenie, kvôli čomu dochádza k navýšeniu. Nestačí, že v dôvodovej správe 

je uvedené, že navrhujeme zvýšenie na 0,50 eur/hod. Do budúcna by privítal, keby boli 

v materiáli uvedené ekonomické ukazovatele, ako napríklad výber za minulý rok, súčasný 

výber, aké zvýšenie predpokladáme a na čo ho využijeme. Ďalej uviedol, že mu tam chýba 

stanovisko komisie dopravy a MR, čo považuje za nevyhnutné predpoklady. Určite všetci ľudia 

to budú citlivo vnímať a ak im to takto predložíme, zase sa zvýši vlna odporu. Síce ide len 

o 0,10 eur ale matematicky ide o zvýšenie o 25%. Bolo by dobré materiál doplniť 

o matematické ukazovatele a zdôvodnenie.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, že MR o tom rokovala. Uviedol, že 

keď prešli parkovacie automaty spod ZZO a.s. na MPS Čadca, bol výber 25 000 eur, 

momentálne sa výber pohybuje medzi 80 – 90 000 eur ročne, ktoré MPS Čadca môže používať 

na prevádzku. V januári budeme rokovať aj s Mestskou políciou Čadca, aby sme ešte viac 

prispeli k výberu parkovného. Chce, aby sa výber z parkovacích automatov pohyboval na 

úrovni 120 – 130 000 eur, čo by pomohlo fungovaniu MPS Čadca. Iné mestá majú diametrálne 

vyššie parkovanie. Nevýhodou našich parkovacích automatov je, že nevydávajú.  

 Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, sa na základe podnetov od viacerých obyvateľov 

dotazoval, či by nebolo možné, ak si zaplatí parkovné napríklad pri MsÚ Čadca, bude tu päť 

minút a potrebuje si vybaviť niečo na Daňovom úrade, či si musí kupovať lístok aj pri 

Daňovom úrade, nakoľko lístok má platnosť 30 minút. Či by nebolo možné do budúcna, aby 

uvedený parkovací lístok platil aj na iných parkoviskách.  

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, že naše mesto je také malé, že ak si 

človek potrebuje ísť na MsÚ Čadca, a potom na Daňový úrad, pokiaľ nemá preukaz ŤZP, 

prejde tam aj pešo. Pričom ak má ŤZP môže tam zájsť autom a parkovanie na úradoch má 

bezplatné. Momentálne si to nevie predstaviť a nevieme urobiť takýto jednotný parkovací 

systém. Každé mesto má svoje ulice, svoje parkovacie automaty a nedá sa to takto zosúladiť. 

Jediným možným riešením je parkovacia karta za 130 eur, a vtedy môže parkovať kdekoľvek 

v celom meste.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

110/2016 
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K bodu 6) 

Doplnok č. 3 k VZN Mesta Čadca č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca a na dieťa/žiaka CVČ   

zriaďovateľov v iných obciach 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

111/2016 

 

 

K bodu 7)  

Správa o výsledkoch kontroly 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

112/2016 

 

 

K bodu 8) 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 

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

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

113/2016 

 

 

K bodu 9) 

Hromadná bytová výstavba nájomných bytov 

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

 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, 

rozvoja mesta a služieb informoval, že v návrhu uznesenia bod D je uvedená nesprávna 

formulácia. Je tam uvedené „ukladá  primátorovi mesta“, ale správne má byť uvedené „žiada 

primátora mesta“, aby vyhlásil verejné obstarávanie, ktorého výsledkom je obstaranie 

hromadnej bytovej výstavby s tým, že úspešný uchádzač, investor zabezpečí ... a bod a, b, c 

ostáva nezmenený. 

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, informoval, že tento bod je jeden z dvoch 

najzávažnejších vecí momentálne. Prvou je zbavenie Mestskej polície budovy a ich 

presťahovanie sa podľa jeho názoru do nevyhovujúcich priestorov MsÚ Čadca. Druhou vecou 

je práve tento bod a projekt, o ktorom všetci vieme a vychádzanie v ústrety určitým 

podnikateľským skupinám. Uvedený projekt visel v átriu na MsÚ Čadca niekoľko rokov 

a vieme, že ide o projekt Žarec. Teraz sa budeme tváriť, že ideme vyhlasovať výberové konanie, 

a potom sa budeme čudovať, kto ho vyhrá. Z úst pána riaditeľa Dombytu zaznelo, že správa 

bytov je stratovou záležitosťou. Na správe bytov minimálne po dobu, kedy to budeme 

odpredávať a v tomto prípade konkrétne 40 rokov, mesto nezarobí nič. Všetci obyvatelia Mesta 

Čadca sa budú skladať týmto ľuďom na bývanie, ktorí tam bývajú, a ktorí sa väčšinou 

neprihlásia na trvalý pobyt do mesta. Nemyslí sa tým len každomesačné bývanie, myslia sa tým 

aj opravy, súdne poplatky, ktoré v mnohých prípadoch ani nevymôžeme. Najviac ho trápi to, že 

sa budeme tomuto podnikateľovi, alebo podnikateľskému združeniu skladať na vybudovanie 

infraštruktúry okolo týchto bytov. V lokalite, kde sa momentálne bytová výstavba začala sú 
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geologické podmienky, ktoré si budú vyžadovať extrémne náklady na to, aby ten kopec staticky 

uniesol bytovú výstavbu. Nehovoriac o vysokých nákladoch, ktoré budú súvisieť s vybudovaním 

obslužných komunikácií a miestami na parkovanie.  

Pri projekte 99 bytov na Kýčerke Mesto Čadca na vybudovanie parkovacích miest doplatilo 

vyše 600 000 eur, tzn. že všetci obyvatelia Mesta Čadca sa neskladajú len na neplatičov, ale 

určite sa budú skladať aj na vybudovanie infraštruktúry. Stačí sa tam ísť pozrieť, je to 

začínajúci Luník IX, nachádzajú sa tam injekčné striekačky, cigarety, fľaše od alkoholu, a pod.  

Ak tu niekto príde a zagarantuje nám, že Mesto Čadca nezaplatí ani cent na dobudovanie 

infraštruktúry a podnikateľ, ktorý bude vysúťažený, zaplatí všetko, aj v súvislosti 

s infraštruktúrou, dá mestu zábezpeku, z ktorej sa zabezpečia náklady na neplatičov a aj na iné 

náklady, súvisiace s prevádzkou, okamžite za to zahlasuje. Prečo by sme sa my všetci mali 

skladať na zisk nejakého podnikateľa, ktorý si cez mesto postaví bytovku a pohodlne ju 

odpredá. Nebude sa trápiť tým, že bude hľadať kupujúceho, dohadovať si s ním cenu a znášať 

podnikateľské riziko. Aj on si môže vymyslieť projekt, naceniť ho, zobrať si podklady ŠFRB, dať 

to mestu a mesto nech sa trápi s ľuďmi, nech renovuje, opravuje a platí. V dnešnej ekonomickej 

situácií nášho mesta, pričom na minulom MZ tu zaznelo, že nemáme 200 eur na to, aby sme 

dotovali naše organizácie a teraz ideme vyhadzovať tisíce eur a dávať ich do vrecka určitým 

podnikateľom. Kedy sa toto skončí? Chcete sa o päť rokov ocitnúť v nájme v tejto budove. 

Nastavme podmienky tak, že všetky náklady bude znášať podnikateľský subjekt, ktorý pôjde do 

tohto projektu a Mesto Čadca bude mať nulové náklady. Aký prínos to bude mať pre mesto 

a pre ľudí? Aký prínos má pre neho, že na Kýčerke býva o 200 ľudí viac? Je tam viac hluku, 

áut, neporiadku, asociálov. Keby ľudia mysleli vážne, že chcú bývať v Čadci, nahlásia sa tu na 

trvalý pobyt, avšak mnohí z nich nie sú prihlásení.  

Nevie, či je to tradíciou v meste, že každý primátor chce postaviť novú bytovku. Netreba všetko 

dehonestovať, ale v našom meste sa to neosvedčilo. Nerozumie argumentovaniu, že v meste 

zvýšime počet obyvateľov. Za posledných 10 rokov  tu bolo postavených 400 bytov, avšak počet 

obyvateľov stále klesá. Bolo tu postavených aj x rodinných domov a počet obyvateľov je u nás 

– 3 000. Život nás naučil, že stavanie bytov samo o sebe neprinesie zvýšenie počtu obyvateľov 

a na to naviazané zvýšenie príjmov mesta. Bude veľmi rád, ak sa investičná výstavba v meste 

nezastaví a bol by radšej, keby sme tieto peniaze nasmerovali do potencionálneho rozvoja 

projektov, ktoré mestu prinesú peniaze v horizonte niekoľkých rokov. Bude podporovať aktivity, 

ktoré budú smerovať k tomu, aby tu našli cestu nové podnikateľské projekty a noví 

podnikatelia, ktorí dajú prácu ľuďom na Kysuciach a v Čadci, a práve to je podľa neho 

základná vec, ktorá nám prinesie viac obyvateľov v meste, nie stavanie bytov. Ak podnikateľské 

združenie, alebo podnikatelia, ktorí budú chcieť realizovať výstavbu bytov v Čadci, zoberú na 

svoje plecia všetky riziká s tým spojené, najmä ekonomické, tak, aby nezaťažilo mesto a jeho 

obyvateľov, tak takéto projekty treba určite podporovať.  

 JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, informoval, že tieto reči mu na prvé počutie 

pripadajú zaujímavo a na druhé počutie prvoplánovo. Uviedol, že je to také isté, ako keď jeho 

kolega pán poslanec Mgr. Marcel Šulo odfotografoval hlasovanie za PTC Náruč, Klinček, ... 

a dnes večer to iste uvidíme na sociálnej sieti, ako nechceme podporiť tieto zduženia, pričom 

rozpočet predstavujú iba transfery občianskym združeniam (OZ), nadáciám, neziskovým 

organizáciám a o tom, koľko finančných prostriedkov dáme týmto združeniam budeme hlasovať 

až v januári.  

Čo sa týka problematiky nájomných bytov uviedol, že v poslednej dobe bolo prijatých niekoľko 

zákonov NR SR, ako príklad uviedol zákon o krátkodobom nájme bytov, zákon o nájme 

a podnájme nebytových priestorov, ... Ak si prečítate dôvodovú správu v zákone o krátkodobom 

nájme bytov, ku ktorému napísal aj komentár zistíte, že zákonodarca ho schválil z dôvodu, že 

chce zabezpečiť rozprúdenie nájomného bývania, z dôvodu, že na Slovensku nám OECD vyčíta 

nedostatočnú mobilitu pracovných síl, pretože ľudia na Slovensku nie sú zvyknutí cestovať za 
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prácou a v prípade, že sa chcú presťahovať, nemajú kde bývať. Práve nájomné bývanie je 

najväčšie mínus, ktoré nám vyčítajú aj zahraničné organizácie. Nehovorí, ktorý podnikateľ to 

bude stavať, možno to ani nevie, avšak podstatné pre neho je, aby Čadca bola atraktívnym 

miestom pre ľudí, aby tu neboli len nájomné byty, ale aj práca. On osobne je zamestnávateľ a 

ak sa na to pozrieme z pohľadu, že má niekto vysokú školu, je otázne, či si tu vie nájsť 

uplatnenie a bývanie, alebo bude bývať u rodičov. V Bratislave si bývanie nájde, ale u nás nie.  

 František Kučák, poslanec MZ, uviedol, že z pohľadu pána poslanca Mgr. Marcela Šula 

to vyznelo tak, akoby išli odhlasovať niečo zlé. Uviedol, že v podmienkach obsadzovania 

nájomných bytov môžu udať ako podmienku prihlásenie sa na trvalý pobyt. Chceli by sme, aby 

niekto na seba prevzal všetky riziká, avšak, keď ich prevezme, tak sa bude ťažko deliť 

s benefitom. V uvedenom materiáli mu chýba, ako je to s nájomnými bytmi doteraz, koľko sa 

vytvorí ťažko vymožiteľného dlhu, či je to ekonomicky výhodne/nevýhodné, atď. On sám to 

odhadnúť nevie, ale nie jedenkrát za ním niekto prišiel kvôli bytu. Iste je s tým spojených 

množstvo problémov ako to urobiť, aby to bolo pre mesto čo najvýhodnejšie a určite je to 

diskutabilné. Hlavným dôvodom, prečo bude „za“ je, že on sám, a určite aj viacerí z poslancov 

riešili problémy ľudí pri získavaní nájomného bytu. 

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, informoval, že v závere reči pána poslanca JUDr. 

Petra Strapáča, PhD. sa zhodli na tom, že atraktívnosť mesta a regiónu viac súvisí 

s ponúkanou prácou, ako s ponúkaným bytom. To, že má niekde človek bývať, ešte neznamená, 

že región je atraktívny. V prvom rade musí mať miesto, kde bude tráviť voľný čas a kde si bude 

hľadať finančné prostriedky na živobytie v uvedenom meste, a práve tomu by sa mali venovať. 

Uviedol, že nie je proti stavaniu nájomných bytov, avšak, treba stavať tak, aby to nebolo 

zaťažujúce. V prípade, že mesto na to nemá, zoberie si úver a splácajú ho ľudia zo svojich daní, 

ide o verejné zdroje. Ide o to, ako sa vyvarovať tomu, aby sme sa skladali na ľudí, ktorí nám za 

byty platiť nebudú, čo predstavuje riziko. Chce, aby toto riziko prevzal na seba človek, ktorý 

takýto projekt bude mestu ponúkať. A ak to chce daný podnikateľský subjekt postaviť, nech to 

postaví z vlastných zdrojov. Nechce, aby sa tu zase riešila otázka, že sa bude hľadať pol 

milióna eur na to, aby sa dobudovali parkovacie miesta, čo sa tu už raz stalo. Ak to bude 

znášať podnikateľský subjekt a bude to uvedené v podmienkach, treba to podporovať. 

Zvyšovanie obyvateľov má svoj význam, aj z hľadiska príjmov podielových daní a treba to 

podporovať, avšak vždy to musí obsahovať určité podmienky a hlavne benefity pre mesto a pre 

jeho obyvateľov.  

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, informoval, že sa stotožňuje s názorom pána poslanca 

Mgr. Marcela Šula, že tento materiál je jedno veľké divadlo. Už je známy staviteľ, územie 

a všetci sa tu tvárime ako Alenka v ríši divov. Je jasné, že byty potrebujeme, avšak nech si ich 

podnikateľ postaví za svoje peniaze, nech si ich rozpredá a hľadá kupcov. Viete, aké je 

jednoduché predať to mestu naraz a my ich kúpime za peniaze daňových poplatníkov. Keď chce 

daný podnikateľ pre našich obyvateľov stavať byty, nech sa s tým vytrápi sám. Nehovoriac 

o tom, že na Kýčerke sme na infraštruktúre doplatili 600 000 eur. V tomto prípade je to 

naplánované rovnako a všetci vieme, o ktorom území sa bavíme. Je jasné, že tu byty 

potrebujeme, ale najprv tu dotiahnime investorov. Neťahajme investorov z Podzávozu na 

Podzávoz a potom píšeme oslavné články o tom, ako tu získame nové pracovné miesta. Firmu, 

ktorá tu už je, s veľkou pompou premiestnime niekde inde. Toto je politika nášho mesta 

a tvárime sa ako o tom nikto nevie?  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

114/2016 
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K bodu 10)  

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

 

Materiál č. 1 
Ing. František Ščury, vedúci oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, 

rozvoja mesta a služieb informoval o materiáli číslo jeden.  

 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, navrhol pozmeňujúci návrh, týkajúci sa ceny za m² 

z dôvodu, že cena bola stanovená ešte v roku 2011 a cena nehnuteľností od tej doby značne 

stúpla. Navrhol zvýšiť ceny týchto dvoch parciel 14559/364 a 14559/365 z 15 eur/m² na 

30eur/m².  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, že existuje platné uznesenie a uvedený 

návrh je podľa jeho názoru zmätočný.  

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, predniesol pozmeňujúci návrh pána poslanca 

JUDr. Jozefa Pajera k bodu Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností, materiál č. 1: 5 Project,  

s. r. o., Chemická 1, Bratislava. Navrhol zvýšiť ceny parciel KNC 14559/364 a 14559/365 z 15 

eur/m² na 30eur/m². (Poslancami neodsúhlasené.) 

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, že ide o strategickú záležitosť pre 

investorov, budú sa tam budovať inžinierske siete, a následne dal hlasovať o predloženom 

návrhu na uznesenie.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

115/2016 

 

 

Materiál č. 2 
Ing. František Ščury, vedúci oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, 

rozvoja mesta a služieb informoval o materiáli číslo dva.  

 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, sa informoval, či zmluva o budúcej zmluve na tento 

pozemok je podmienkou pre odkúpenie pozemku od tohto investora, ktoré boli uvedené 

v materiáli č. 1.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, že momentálne prešiel návrh, že 

jednu časť pre závod sme predali, a keďže máme zmluvu s NDS, a. s. o nájme pre výstavbu D3 

momentálne nemôžeme predávať pozemok pre druhého investora.  

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že druhý pozemok po tom, ako nám ho NDS, 

a. s. vráti, po vybudovaní diaľnice bude mať úplne inú hodnotu ako 15 eur/m². Dotazoval sa, či 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve a schválenie v bode 2 je podmienkou, ktorú si dal 

investor, aby odkúpil tie pozemky, ktoré sme schválili v materiáli č. 1. 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, 

rozvoja mesta a služieb informoval, že uvedený investor hneď na začiatku rokovania s mestom 

chcel kúpiť naraz celý pozemok aj s rezervou na rozšírenie druhej etapy svojej výstavby. Keďže 

je mesto viazané záväzkami voči NDS, a. s., nemôže uvedený pozemok odpredať riadnou 

kúpnou zmluvou, ale investor súhlasil s tým, že počká, kým sa postaví diaľnica, vyprace sa 

plocha, vrátane týchto pozemkov, a potom by došlo k odkúpeniu tejto časti.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, že rokovania s investorom budú 

pokračovať a rozhodcu tu bude robiť NDS, a. s. Uvidíme, ktoré priestory využije konzorcium 

firiem, ktoré budú stavať D3. Ide nám o to, aby sa začalo z oboch strán a budeme bojovať za to, 

aby ten úsek bol spojený a sprejazdnený čo najrýchlejšie. S NDS, a. s. máme veľmi dobré 

vzťahy a stálo nás veľa úsilia, aby D3 konečne išla. Podľa jeho názoru D3 a priemyselný park 
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sú momentálne strategické veci. Investor to nepodmienil a my sme zaviazaní zmluvami s NDS, 

a. s., že tam bude stavebný dvor. Investor si to v prvej časti chcel zaviazať, aby tam mohol 

postaviť ďalšiu fabriku.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, 

rozvoja mesta a služieb informoval, že pán poslanec Mgr. Marcel Šulo má pravdu v tom, že ak 

by sme sami postavili siete a predávali sme pozemky, mohli sme ich predávať na úplne inej 

cenovej úrovni, ako máme schválené ceny teraz, ale keďže tento investor je nositeľom úlohy 

výstavby technickej infraštruktúry, bez ktorej nevieme disponovať s ďalšími pozemkami, tak 

preto za takýchto podmienok, ktoré boli nastavené, pristúpil k príprave výstavby svojho areálu, 

zámeru  a vybudovania technickej infraštruktúry. Dokonca hrozilo, že do priemyselného parku 

nevstúpi a mali sme skoordinované veci s NDS, a. s. Boli sme pripravení na to, že aj samé 

mesto by si muselo zobrať preklenovací úver na vybudovanie inžinierskych sietí, pretože ich 

musíme urobiť naraz s NDS, a. s., pretože by sme sa 9 – 10 rokov po vybudovaní diaľnice 

nedostali do priemyselného parku a nedisponovali by sme týmito pozemkami a samé mesto by 

muselo vybudovať uvedené siete. Investor po tom, ako sám pán minister MDVaRR SR prišiel do 

Čadce a potvrdil, že stavba pôjde, tak investor znovu požiadal o odkúpenie pozemkov 

a s prípravou svojho zámeru ďalej uvažuje.   

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že to nebolo myslené ironicky a celé jeho 

vystúpenie smerovalo k tomu, že tieto pozemky sa stanú lukratívne, najmä tým, že výstavba 

bude dokončená. V prípade, že je dokončená infraštruktúra, sa pozemky v okolí predávajú 

omnoho drahšie, a teda aj cena týchto pozemkov by mohla byť vyššia. My sa týmto zaviažeme, 

že keď to bude dobudované, že mu to predáme za 15 eur/m². Išlo mu o to, aby sa zamysleli nad 

tým, či by z obchodného hľadiska nebolo lepšie, keby sme počkali a keď budú dobudované 

diaľničné siete predať to drahšie.  

František Kučák, poslanec MZ, sa informoval, či by nebolo možné odpredať to dnes 

s vecným bremenom s tým, čo je dohodnuté s NDS, a. s.  

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol, že uvedené rokovania boli veľmi 

náročné a v prípade, že by sme to dali s vecným bremenom, nechceli by sme si pokaziť vzťahy 

s NDS, a. s., a takisto s uvedeným investorom. Z jeho pohľadu je toto najlepšie možné riešenie.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

116/2016 

 

  

Materiál č. 3 
Ing. František Ščury, vedúci oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, 

rozvoja mesta a služieb informoval o materiáli číslo tri.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

117/2016 

 

 

Materiál č. 4 
Ing. František Ščury, vedúci oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, 

rozvoja mesta a služieb informoval o materiáli číslo štyri.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

118/2016 
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Materiál č. 5 
Ing. František Ščury, vedúci oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, 

rozvoja mesta a služieb informoval o materiáli číslo päť.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

119/2016 

 

 

K bodu 11) 

Rôzne 

 

 Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, sa poďakoval prítomným poslancom za dnešné 

rokovanie. Uviedol, že je veľmi rád, že podporili dnes prejednávané materiály.   

Uviedol, že sa im dnes darí majetok mesta viac zveľaďovať, ako predávať.  

Čo sa týka plavárne uviedol, že minulý rok dal spracovať konkrétne realizačné projekty na 

opravu plavárne, ktoré sú už odovzdané na odbore výstavby. Bude potrebné nájsť peniaze, aby 

sa plaváreň opravila. Podľa neho, ju držíme na dobrej úrovni a  je jednou z najkvalitnejších 

v regióne.   

Uviedol, že nikto z nás nevie, čo bude do roku 2020, kedy skončia europrojekty. 

Budúci rok bude pre Mesto Čadca rokom eurofondov. Snažia sa pripraviť čo najviac projektov, 

ako príklad uviedol: zníženie energetickej náročnosti MsÚ Čadca, kde je vysúťaženych 540 000 

eur, dnes bude podpisovať zmluvu na 500 000 eur na kompostáreň, oprava škôlky na SNP 

predstavuje 200 – 250 000 eur (zatiaľ je vypísaná len výzva), na opravu strechy na Podzávoze 

dostaneme od štátu 84 000 eur, na opravu strechy na Žarci by sme mali dostať 70 000 eur, 

spomenul aj projekt prepojenia Megoniek na Milošovej, máme podaný projekt na zníženie 

energetickej náročnosti na škôlke na Kýčerke, chceli by sme otvoriť prvé jasle v regióne na 

Kýčerke, a pod.  

Ďalej uviedol, že erudovaní poslanci vedia, že každý majetok mesta sa predáva verejnou 

obchodnou súťažou. Pozval prítomných poslancov do tejto komisie, aby dohliadli na 

regulérnosť, správnosť a čistotu tejto súťaže. Budete schvaľovať podmienky verejnej obchodnej 

súťaže.  

Čo sa týka bytového domu na Kýčerke uviedol, že v minulosti vedľa našej ZŠ Komenského, bola 

v dezolátnom stave budova, v ktorej bolo množstvo neprispôsobivých občanov, asociálov, ... 

Budovu sme odkúpili a zveľadili ju. Určite, že s ľuďmi, ktorí tam bývajú, sú spojené aj 

problémy. Podmienkou do budúcna je, aby tam mali trvalý pobyt a chceme, aby ich deti chodili 

do našich MŠ a ZŠ. Koľkí z vás boli za mnou a prosili o byt, a teraz tu vyčítate infraštruktúru? 

Za každého pána primátora sa stavali nejaké bytovky. Naposledy sa pri infraštruktúre 

doplácalo cca 1,5 milióna. Takisto sa doplácalo aj pri 99 bytoch na Ul. Okružnej.  

Pán poslanec Mgr. Marcel Šulo sa tam s ním odfotografoval a deklarovali, že ľuďom tam 

vybudujú cesty, parkoviská a ihriská. Dnes sú tam ľudia spokojní a slúži to všetkým. 

Uviedol, že čo sa týka dotácie pre záhradkárov, budú sa ju snažiť uhradiť. 

Čo sa týka spomínaných organizácií, chodí tam pravidelne a robí to od roku 1994, ako sa stal 

poslancom a snaží sa im pomáhať, mal na mysli Klinček, PTC Náruč, Stružielku, ÚNaSS, ... 

podporuje ich aj ako poslanec VÚC.  

Ďalej informoval, že pani riaditeľky MŠ sú vďačné za to, že môžu vyberať vyššie poplatky, 

predstavuje to aj 4 – 5 000 eur a môžu si z toho uhradiť svoje prevádzkové náklady.    

Máme elokované pracoviská ZUŠ-iek, ako príklad uviedol Makov, Rakovú, Svrčinovec, Čierne, 

Oščadnicu, Skalité avšak 80% nákladov znáša Mesto Čadca. V januári to začne riešiť 

v spolupráci s PaedDr. Jánom Polákom. Hľadajú finančné prostriedky a chcú v tom urobiť 

poriadok.  
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Na záver uviedol, že nás čaká ťažký rok a pozval prítomných poslancov do spomínaných 

komisií. Prítomným poslancom zaželal veľa zdravia, šťastia, božieho požehnania, a aby boli 

k sebe navzájom spravodliví. Komukoľvek podá ruku a aj do budúcna bude veľmi rád takéto 

vzťahy budovať.  Zaželal požehnaný advent a šťastný nový rok.  

 Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, informoval, že čo sa týka plavárne, plne sa stotožňuje 

s názorom pána primátora. Chodí po súťažiach a musí uznať, že naša plaváreň je jedna 

z najkrajších a najlepšie vybavených v širokom okolí, konkurovať nám môže akurát Dolný 

Kubín. Plaváreň má už 30 rokov. Pri vypúšťaní bazénu sa tam už odlupujú kachličky, na 

ktorých sa deti môžu porezať. Nepovažuje to za normálne, ale stáva sa to, a takisto strecha si 

už pýta svoje.  

Ďalej informoval o požiadavkách, o ktoré ho poprosili seniori. Poprosil pána riaditeľa MPS 

Čadca Ing. Petra Lariša, aby sa pri odhŕňaní snehu nezabúdalo na Hurbanovu ulicu oproti 

Borine, blok 2306.  

Ďalej uviedol, že boli prekvapení, že v parku sú vysadené japonské čerešne, ktoré sú krásne, ale 

hneď vedľa nich sú stromy určené na výrub. Podľa neho sa zbytočne vyhodilo 10 000 eur za 

japonské čerešne a nemuseli byť vysadené práve tam. Mohli byť vysadené napríklad na 

miestach, kde boli vyvrátené lipy, počas veternej smršte.  

Bolo by potrebné, opraviť chodník od Lidla ku nemocnici, oproti kaplnke z dôvodu, že je nižší, 

a aby bol minimálne na takej úrovni, ako je cesta. Pri odhŕňaní snehu z vozovky vytvorí 

mantinel, a keď sa to roztopí, ľudia tadiaľ nemôžu prejsť, potom vstupujú na vozovku a môže sa 

tu stať nešťastie.  

 Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, sa informoval na umiestnenie dopravných značiek, 

ktoré boli odsúhlasené na minulom MZ v súvislosti so zimnou údržbou, nakoľko do dnešného 

dňa ešte neboli osadené.  

 Ing. František Prívara, poslanec MZ, uviedol, že uvedené dopravné značky sa musia 

objednať a dať vyrobiť. Ing. Ferdinand Gonščák o uvedenej problematike vie a v najbližšej 

dobe budú osadené.  

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, sa dotazoval, či by nebolo možné, umiestniť dva 

reflektory na veľké parkovisko nad kostolom na Chalupkovej ulici. Zdôvodňovanie potreby 

týchto reflektorov je už asi zbytočné a verí, že po štvrtej urgencii zodpovední pracovníci 

zabezpečia, aby sa tak docielilo doplnenie verejného osvetlenia.  

Dotazoval sa, v akej fáze sa momentálne nachádza chodník pri bloku 13 na Okružnej ulici a to, 

aby bol uvedený do pôvodného stavu.   

 Ing. František Ščury, vedúci oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku, výstavby, 

rozvoja mesta a služieb informoval, že tým, že sme v zimnom období, nedovoľuje nám to robiť 

technológiu finálnych úprav. Nedorobky a úprava terénu sa dorobí na jar, keď zíde sneh 

a dovolí nám to počasie, je to uvedené aj v podmienkach kolaudačného rozhodnutia.  

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, na záver zaželal všetkým kolegom, zamestnancom a verejnosti 

šťastné a veselé Vianoce a všetko dobré v novom roku.  
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K bodu 12) 

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. Anna    Z b o j a n o v á                               Ing. Milan   G u r a 
   prednostka MsÚ Čadca                           primátor Mesta Čadca 

  

             

 

 

  

 

 

 

   

 MUDr. Anna   K o r d u l i a k o v á   PaedDr. Danka   J a š u r k o v á  

                I. overovateľ                         II. overovateľ 

  

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Zuzana Jakubcová 


