
Z á p i s n i c a

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 15. decembra 2020 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca

Z celkového  počtu  25  poslancov  sa  zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  Čadca
zúčastnilo  22  poslancov, poslanci  Mgr.  Tomáš  Urbaník,  PaedDr.  Danka Jašurková a  Mgr.
Dana Jašurková sa ospravedlnili.

Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ Čadca a vedúci oddelení, ktorí predkladali body
podľa programu, v rámci prijatých protiepidemiologických opatrení a ochrany pred COVID -
19 bola účasť na zastupiteľstve obmedzená. 
 

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. PhDr. Peter Strapáč, PhD. - zástupca primátora mesta Čadca
RNDr. Anna Belousovová - poslankyňa MZ
Ing. Peter Lariš - poslanec MZ
Mgr. Jaroslav Klus - poslanec MZ
Marián Kubala - poslanec MZ
JUDr. Jozef Pajer - poslanec MZ
Vladimír Malík -poslanec MZ
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. -poslanec MZ
Mgr. Marcel Šulo -poslanec MZ
JUDr. Ing. Jozef Vražel -poslanec MZ
Jozef Kupka -poslanec MZ
Mgr. Martin Klimek -poslanec MZ

Ing. František Ščury - vedúci oddelenia výstavby, stavebného poriadku a 
   dopravy

PaedDr. Ján Polák - vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu
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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)   II. zmena rozpočtu mesta Čadca za rok 2020 
(3)   Zverenie majetku mesta do správy príspevkových organizácií
(4)  Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na rok 2020 - I. zmena
      rozpočtu príspevkovej organizácie  - Mestský podnik služieb Čadca na rok 2020
(5)  Dodatok č. 1 k VZN č. 124/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania
       a prevádzkovania vonkajších obslužných zariadení na území mesta Čadca
(6) Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 5/2019 o dani za užívanie
      verejného priestranstva
(7) Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Čadca č. 3/2020 o miestnom
        poplatku za rozvoj (stiahnutý bod)
(8)  Doplnok č. 7  k Všeobecne záväznému  nariadeniu 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
(9) Vyhodnotenie zimnej údržby 2019/2020 a mestský operačný plán zimnej údržby pre zimné
      obdobie 2020/2021
(10) Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta Čadca v  
       správe Dombytu Čadca
(11)Zmluva  o poskytovaní  služieb  v súvislosti  s prevádzkou,  údržbou  a modernizáciou
  Mestského  informačného  systému  a Informačného  systému  podnikateľov  v meste
      Čadca („Zmluva“) 
(12) Dohoda o ukončení zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o odkúpení bytových domov
       a príslušnej technickej vybavenosti v lokalite Žarec v Čadci.
(13) Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2021
(14) Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností
(15)  Rôzne
(16)  Záver
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R o k o v a n i e

6.zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  Čadca  otvoril  a viedol  Ing.  Milan  Gura,
primátor mesta Čadca. Konštatoval, že  zasadnutie MZ Čadca bolo zvolané na základe §  13,
ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca privítal všetkých prítomných poslancov MZ
Čadca, prizvaných a ostatných prítomných.

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

Overovatelia: Ing. Peter Lariš, poslanec MZ
MUDr. Anna Korduliaková, poslankyňa MZ

Návrhová komisia:   Mgr. Jozef Rucek, poslanec MZ
                                                Marián Kubala, poslanec MZ

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

           

              
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, privítal na MZ všetkých prítomných, následne

oznámil,  že v sobotu zomrel  p.  Jožko Vrábel,  ktorý bol  súčasťou kultúrneho spoločenského
diania  a  šéf  Kysučanu.  Vyzval  prítomných,  aby  povstali  a  minútou  ticha  vzdali  česť  jeho
pamiatke. Následne uviedol, že z programu sťahuje v bode Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností
materiál č.4 a 5.  Následne vyzval prítomných, či má niekto nejaký bod na doplnenie programu,
ktorý  dostali.  Keďže  nikto žiaden bod nedoplnil,  podľa programu vymenoval  do návrhovej
komisie  poslancov Mgr. Jozefa Ruceka a Mariána Kubalu.  Za overovateľov zápisnice určil
poslancov Ing. Petra Lariša a MUDr. Annu Korduliakovú. Ospravedlnení boli poslanci Mgr.
Tomáš Urbaník, PaedDr. Danka Jašurková a Mgr. Dana Jašurková.
Vedením zápisnice poveril  Mgr. Katarínu Lušňákovú, pracovníčku MsÚ Čadca.   
         Hlasovanie za program:
   Hlasovanie:  ZA: 20 PROTI:  0   ZDRŽAL SA: 0  /poslancami  MZ schválené/.
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Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

                                                                 č. 68/2020

K bodu 2)
II. zmena rozpočtu mesta Čadca za rok 2020.
 

 Predkladá:  Mgr. Erika Mazancová, vedúca ekonomického oddelenia a správy majetku 
Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol, že ako predseda finančnej komisie informuje, že

komisia sa stretla, ale neboli uznášaniaschopní. Následne upresnil, že keď sa bavili o zmene
rozpočtu, zhodli sa na tom, aby sa  zmeny prijali. 

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

č. 69/2020

K bodu 3)
Zverenie majetku mesta do správy príspevkových organizácií.

Predkladá:   Mgr. Erika Mazancová, vedúca ekonomického oddelenia a správy majetku
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, dopytoval sa o bližších informáciách 

o  dielach,  odkiaľ  ich  získali  a  či  sú  bronzové  alebo  sadrové.  Pokiaľ  sú  bronzové,  sú  to
zaujímavé veci. Predpokladá, že ich umiestnia v Dome kultúry vo verejných priestoroch.

Mgr. Erika Mazancová, vedúca ekonomického oddelenia a správy majetku, uviedla, že
sochy sú drevené, boli vytvorené v rámci sochárskeho sympózia. Keďže boli vyhotovené 
z projektu, ktorý dostali z Domu kultúry, mesto ich  zveruje do Domu kultúry.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil, že každoročne sa organizuje rezbárske
sympózium,  tento  rok  poňali  akciu  „národovo“   a  každej  škole  vyrobili  jednu  sochu.
Momentálne prebiehajú ich nátery, aby ich na jar mohli usadiť do jednotlivých škôl.  

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

č. 70/2020

K bodu 4)
Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na rok 2020 - I. zmena 
rozpočtu príspevkovej organizácie  - Mestský podnik služieb Čadca na rok 2020.

Predkladá:  Pavol Latka, riaditeľ MPS Čadca

   Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
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č. 71/2020

K bodu 5)
 Dodatok č. 1 k VZN č. 124/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania
 a prevádzkovania vonkajších obslužných zariadení na území mesta Čadca.

Predkladá:  JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca 
JUDr. Ing. Jozef Vražel, poslanec MZ, uviedol, že volal už dlhšie po tom, aby dávali

akékoľvek opatrenia. Dopytoval sa, že kto vypracoval opatrenie a  kde nabrali, že opatrenie
verejného zdravia zo 14.10.2020  8326/2020 pojednáva o terasách. Podľa neho o terasách
pojednáva úplne iné opatrenie, to následné. Preto by poprosil prerobiť to, pretože by robili
niečo, čo nie je v súlade so všeobecné záväznými predpismi. Ohľadom starého VZN spomenul,
že pred cca desiatimi rokmi bola absolútne chybne urobená, všetci vedia, že v meste terasy
zanikli. Uviedol, že pred tridsiatimi rokmi mali na Palárikovej ulici rôzne terasy, ak si všetci
všimli, nikto ich teraz nemá. Položil otázku, prečo tomu tak je. Doplnil, že ako nie je možné
pozrieť  si  na  dvadsaťročnom telefóne  messenger  a  urobiť  video  a  pod.,  tak  nie  je  možné
pracovať s 10-ročným VZN. Podľa neho je nezmysel to, čo robia, pretože napríklad nechali 
v platnosti všetky podmienky umiestnenia terás na pešej zóne. Dopytoval sa, ako tam môžu byť
letné dáždniky v decembri. Doplnil, že keď prešiel bod za bodom, má k tomu 33 pripomienok.
Upresnil, že všade majú napísané „letná terasa“ a vlastne schvaľujú letnú terasu v decembri.
Podľa neho treba vynechať slovo letná a treba presne zadefinovať podmienky, ktoré platia pre
covid-19. Ďalej sa dopytoval, prečo by to malo byť iba reštauračné zariadenie,  prečo nie textil
s ponožkami, ak splní podmienky. Uviedol, že je to veľmi dobrá myšlienka, ale mali by sa skúsiť
zamyslieť. Podľa neho musí stavebný úrad konať aj v takých veciach, že môže prenajať len to,
čo je na to stavebne určené. Ďalej podľa neho nie je možné dodržať ustanovenie v čl.5 odst.1
„  budú riešené  v  dizajne  v  modulovej  skladbe podľa  prílohy.“  Nevie  si  predstaviť,  kto  to
vypracoval a prečo nevynechali spomínané slová. Uviedol, že prečo by nesplnomocnili výkonný
orgán, aby mohol umiestniť terasu akúkoľvek a kdekoľvek, ak to nie je v rozpore so všeobecne
záväznými nariadeniami. Pomohli by tým nejednému podnikateľovi. Opatrenie je podľa neho
zlé,  navrhuje prepracovať to,  vynechať slovo „letná“ a splnomocniť v dodatku resp. urobiť
dodatok, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou VZN 124/2011 po dobu jedného roka. Navrhol,
aby nemenili VZN124/2011, iba nech sa urobí dodatok, ktorý bude povoľovať výnimky v celom
rozsahu. Sám rád za to zahlasuje. Je mu jasné, že vedenie má iné problémy, majú toho veľa, ale
ak už niečo na MZ dajú, nech to dajú rozumne.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že JUDr. Ing. Jozef  Vražel to dal  
do trochu inej roviny.

 JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že pokiaľ
sa dnes prešiel  JUDr. Ing. Jozef  Vražel cez Palárikovu ulicu, mohol vidieť, že stánky tam sú a
podnikatelia, ktorí chcú podnikať, môžu predávať. VZN sa týka vonkajších terás. Doplnil, že
vidí,  že si  JUDr. Ing.  Jozef Vražel preštudoval aj  opatrenia úradu verejného zdravotníctva.
Podľa neho je opatrení strašne veľa a už ani p. premiér nevie, ktoré opatrenia áno a ktoré nie.
Z dôvodu šírenia koronavírusu je v opatreniach uvedené, že minimálne jedna strana terasy má
byť voľná. Ďalej uviedol, že predpokladá, že trhové miesta sa budú čoskoro zakazovať a vláda
už vyzýva samosprávy, aby už trhové miesta podnikateľom neudeľovala. Majú model, ako by
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mali letné terasy vypadať, samozrejme, že  je na stavebnom úrade, aby tieto terasy prispôsobil
času a miestu. Vždy podľa neho musia hľadať nejaký rozumný kompromis, na čo majú stavebný
úrad. Ten zabezpečí, aby to bolo funkčné a v poriadku aj cez zimné mesiace. Na druhej strane
musí  doplniť,  že  o  tieto  terasy  nie  je  žiaden záujem.  Osobne  spolu  so  stavebným úradom
zavolal všetkých podnikateľov z Palárikovej ulice a mesta Čadca. Momentálne ale nie je zo
strany podnikateľov záujem, a to z dôvodu, že to hygiena nepovolí. Nemôžu mať terasy, kde by
sa roznášalo jedlo a nápoje, pretože terasy nevedia napojiť na vodu a poriešiť odkanalizovanie
na Palárikovej ulici. Vedia k nim priviesť akurát el. enegriu. V čase, keď bola ulica stavaná,
nerozmýšľalo sa nad takýmito vecami.  Mestský úrad vyvíjal  rokovania s  úradom verejného
zdravotníctva v Čadci, pretože mali vehementný záujem, aby terasy mohli  fungovať. Terasy
môžu byť iba na jednej strane. Žiaľ, samotní podnikatelia neprejavili záujem, napriek mnohým
ústupkom. Príloha č. 1 je informatívna. 

JUDr.  Ing.  Jozef  Vražel,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  stavebný  úrad  nemôže,  nesmie
porušiť VZN. Upresnil,  že  trhové  stánky  nepotrebujú  stavebné  povolenie.  Trhové  stánky
nemajú  nič  spoločné  so  spomínanou VZN,  to  vedia  povoľovať.  Hovoria však  o  stavebnom
povolení letných terás v zime. Navrhol vynechať slovo letné a hovoriť len o terasách celoročne.
Stavebný úrad by mohol porušiť VZN vtedy, keby ich splnomocnili na udelenie výnimiek počas
toho roka, inak v žiadnom prípade. Spomínané opatrenie zo 14.10. 2020 nepojednáva 
o terasách, nie je tam o tom nič napísané, až následné opatrenie hovorí o terasách. Uviedol,
aby hovorili to, čo majú naštudované, nie to, čo si myslia. Nechce nikomu nič vyčítať.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyzval JUDr. Ing. Jozefa Vražela, aby skúsil
skompletizovať nejaký  návrh. Upresnil, že ich úmysel bol dobrý a budú to povoľovať, následne
doplnil, že chceli vyjsť v ústrety podnikateľom. 

 JUDr. Ing. Jozef Vražel, poslanec MZ, uviedol, že návrh sa nedá dať jednotne, možno
by stačilo napísať jednou vetou, že splnomocňujú stavebný úrad alebo vedenie mesta 
na výnimky z VZN, aj keď je to podľa jeho názoru právne nesprávne.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že práve preto im predkladajú tento
bod, aby vedeli, o čo ide, keď vznikne terasa, aby vedeli, že to nie je len tak, že to vedenie
„bezhlavo“ povolilo. 

JUDr. Jozef  Pajer, poslanec MZ, uviedol, že každý dobrý návrh, ktorý je navrhnutý pre
podnikateľov je vítaný. Následne uviedol, že pár majiteľov obchodov sa mu sťažovalo, že mesto
povolilo stánok napr. s predajom čiapok, šálov atď. a postavili ho rovno pred obchod s tým
istým sortimentom. Z toho dôvodu apeloval, že pri uvedení povolenia na stánok by mali dbať,
kde  stánok umiestnia. Poznamenal, že obchodníci v kamenných obchodoch platia dane celý
rok. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že sa k tomuto musí vyjadriť, že toto
sa  určite  nedeje  a  dáva  si  na  to  pozor.  Podľa  neho  sú  vždy  umiestnení  niekde  inde.
Poznamenal,  že  takto  sa  to  stávalo  predtým,  a  preto  sa  snažia  tomu vyhnúť.  Následne sa
vyjadril,  že  v  tomto  „kovidovom období“  je   dodatok  vhodný  a  nič  neporušia.   Všetkých
poprosil o podporu návrhu a vyjadril sa,  že budú pracovať aj na novom VZN. Bolo by vhodné,
aby prepracovali celé VZN a bol by rád, keby dodatok prešiel. Upresnil, že včera dostali list 
z  úradu verejného zdravotníctva  a zakazujú  im absolútne všetko,  nemali  by povoľovať  ani
stánky s predajom. Na Palárikovej ulici bude musieť do konca týždňa skončiť aj predaj punču
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atď.  Ako  mesto  chceli  vyjsť  v  ústrety  podnikateľom.  Žiada  o  podporu  návrhu  a  následne
doplnil, že  ak sú tam nejaké nedostatky, odstránia ich.

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

č. 72/2020

K bodu 6)
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 5/2019 o dani za užívanie 
verejného priestranstva.

Predkladá:  JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca 
JUDr. Ing. Jozef Vražel, poslanec MZ, uviedol, že návrh podporí. Doplnil, že v prípade

tejto VZN treba postupovať striktne. Uviedol, nech otvoria VZN 5/2019 §2 odst. 5, dopytoval
sa, či takéto niečo majú a či platia za to daň. Vyškrtol by z VZN vetu: „umiestnenie zariadenia
na poskytovanie služieb ambulantného predaja a príležitostného trhu a letných terás“ a dopísal
by tam vo VZN v § 2 odst.5 písmeno a). Alebo vetu „ poskytovatelia dočasných reštauračných
služieb, letných terás, posedenia na území mesta Čadca, rozšíriť VZN v § 2 odst.5 písmeno 
po f) g). Majú len dve možnosti, inak budú konať nezákonne. 

PhDr.  Pavol  Holeštiak,  PhD.,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  by  chcel  požiadať  vedenie
mesta, aby sa pri najbližšom predkladaní VZN inšpirovali Bratislavou alebo Kežmarkom. Pred
pár dňami prijali napr. v Kežmarku návrh VZN o zákaze hazardu na území mesta Kežmarok.
Nevydávajú ďalšie licencie do roku 2024, čiže  to robia postupne.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že súhlasí s vecami, ktoré navrhuje,
vyzval, aby sa vrátili k bodu programu. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, reagoval na PhDr.
Pavla Holeštiaka, PhD., uviedol, že hazard je veľký problém a treba sa tým zaoberať citlivo.
Podľa neho najväčším hazardným hráčom na Slovensku je štát, prostredníctvom TIPOS-u. Ak
VZN zakážu súkromníkov, štát im stále ostane. Preto treba o tom veľmi podrobne diskutovať.
Doplnil, že čo sa týka VZN, tak, ako je nastavené, by to malo byť v poriadku. Zaoberalo sa tým
právne oddelenie a dlho nad tým sedeli aj pánom Ing. Jaroslavom Hacekom, prednostom MÚ.
Je to podľa neho výluka iba na rok 2021, spomínané VZN potom ostáva v platnosti. 

PhDr. Pavol Holeštiak,  PhD.,  poslanec MZ, uviedol,  že len krátko ešte nadviaže na
JUDr.  PhDr. Petra Strapáča,  PhD.,  nech sa podnikatelia  pripravia,  keď to urobili  v iných
mestách, môžu to  urobiť aj oni. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uistil PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD., že budú
robiť všetko pre to, aby okliesnili problém hazardu tak, ako to má na mysli.

JUDr. Ing. Jozef Vražel, poslanec MZ, dopytoval sa, aký je problém dať tam presné
znenie ako je vo VZN. Podľa neho žiaden. Dopytoval sa, prečo tam je iné znenie. Navrhuje, aby
tam dali písmeno g). Myslí si, že ako to je uvedené teraz, je nezákonné. 

Ing.  Milan Gura,  primátor  mesta Čadca,  uviedol,  že  ak by to  urobili  ako  navrhuje
poslanec JUDr. Ing. Jozef Vražel, vyblokovali by si príležitostné trhy. Dopytoval sa, čo mu 
v návrhu presne vadí a čo by tam mali doplniť. 
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JUDr. Ing. Jozef Vražel, poslanec MZ, uviedol, že spojenie „poskytovanie dočasných
reštauračných služieb tzv. letné terasy a posedenia na území mesta Čadca „ - toto podľa neho
vo VZN nemajú. Podľa neho im to finančná správa zruší. Ak to dajú pod §2 odst. 5 pís. g) a
obmedzia  platnosť  VZN,  tak  všetci  „vyhrali“.  Následne  skonštatoval,  že  si  v  diskusii
pravdepodobne nerozumejú. Upresnil, že tam musí byť uvedený presný výraz, lebo inak im to
môže finančná správa zrušiť. 

 JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta Čadca, navrhol, aby to
zoštylizovali tak,  aby to bolo v poriadku. 

JUDr.  Ing.  Jozef  Vražel,  poslanec  MZ,  navrhol,  nech  nechajú  len  „letné  terasy“,
odstránia  spojenie  „poskytovatelia  dočasných  reštauračných  služieb“  a  napíšu  len  „letné
terasy“, pričom škrtnú posedenia na území mesta Čadca. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, dopytoval sa, či je všeobecný súhlas, aby sa
vyškrtli len „posedenia“. Následne uviedol, že je všeobecný súhlas, aby v dodatku č. 1 vyhodili
„a posedenia“ a všade budú len letné terasy na území mesta Čadca. Poprosil, aby hlasovali za
návrh  aj  so  zmenou,  ktorú  odobrili.  Doplnil,  že  sa  mu  v  sms  správe  zo  zasadania  MZ
ospravedlnila  Mgr. Dana Jašurková. 

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

č. 73/2020
K bodu 7)
Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Čadca č. 3/2020 o miestnom poplatku za rozvoj 
(stiahnutý bod).

Predkladá:  Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, stavebného poriadku a
dopravy

RNDr. Anna Belousovová,  poslankyňa MZ, uviedla,  že sa stotožňuje so stanoviskom
Mestskej rady a poprosila kolegov, aby nepodporili tento návrh. Podľa nej je to zavádzanie
novej dane. Priamo sa píše, že „sadzba poplatku za rozvoj“ (rozvoj by dala do úvodzoviek) by
sa stanovila vo výške 3€ za každý začatý meter štvorcový podlahovej plochy nadzemnej časti
stavby a sú tam všetky začaté stavby. Dopytovala sa, či ak každý, kto začne stavať dom, má
hneď platiť 300 €. Je toho názoru, že to nie je rozvojový poplatok a  určite to nepodporí. 

 JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že pointou
zákona, ktorý bol prijatý  v národnej rade SR bol  práve rozvoj území.  Podstatou VZN (bez
ohľadu ako  sa  poslanci  rozhodnú)  je  to,  že  finančné  prostriedky,  ktoré  sa  vyrubujú  týmto
poplatkom, nemôžu byť použité na nič iné, len na dobudovanie infraštruktúry- ciest, verejného
osvetlenia, kanalizácie, prípojok el. energie a pod. Napr. ak chcú, aby ich pripojil SEVAK alebo
elektrárne, musia zaplatiť poplatok atď. Doplnil, že je to zaťaženie obyvateľov mesta a je na
zvážení  poslaneckého zboru, či takéto zaťaženie budú akceptovať alebo nie. Uviedol, že veľmi
dobrá vec v tomto VZN je to, že finančné prostriedky môžu byť použité len na rozvoj mesta a
nemôžu byť použité na bežné výdavky. Čo sa týka sadzby 3€, mesto Čadca išlo cestou najnižšej
zákonnej sadzby. Je to zákonné minimum a nižšia sadzba neexistuje. Napríklad takýto poplatok
má mesto Krásno nad Kysucou a je oveľa vyšší, takisto ho má Raková. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že je  povinnosťou mesta zabezpečiť
rozvoj,  ale rozvoj by si nemali  platiť ľudia vo forme poplatku. Dôvodom je to, že mesto je
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„živé“  z nepriamych daní. Občania  platia za smeti, za stavby, platia si vlastne všetko. A teraz
má podľa nej občan platiť za to, že si ide postaviť dom. Keď sa opýta, čo preňho urobilo mesto,
doplnila,  že  nič,  pretože  si  spomínaný  občan  za  všetko  platí.  Stojí  si  za  svojím  a  návrh
nepodporí. 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že by rád počul reakcie Mestskej rady, prečo
to neodporúčala do MZ. Uviedol,  že sa stotožňuje s  RNDr. Annou Belousovovou, pretože v
dnešnej ťažkej dobe zaťažovať ľudí ďalšími poplatkami nie je na mieste. Je za to, aby vytvárali
podmienky  na rozvoj mesta. Pozdáva sa mu posunúť účinnosť návrhu až na rok 2022, s tým by
sa stotožnil. Uviedol, aby počkali, ako dopadne kríza, pretože jej dopad sa ukáže až 
v  nasledujúcom  roku.  Upresnil,  aby  skôr  šli  do   naštartovania  podnikateľského  sektora  a
cestovného ruchu. Navrhol odložiť materiál, ktorý podľa neho neprejde a aby ho predložili až
na budúci  rok.  Odporučil  vytvoriť  materiál,  ktorý vytvorí  podmienky na rozvoj  podnikania,
cestovného ruchu a zamestnania. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že sa nedá nesúhlasiť, preto sa aj na
Mestskej rade rozhodli, aby dali odklad platnosti VZN až na rok 2022. Upresnil, že dal pokyn
na vypracovanie spomínaného VZN preto,  lebo ho majú už mnohé mestá,  dokonca dediny.
Následne uviedol, že pravdepodobne sa bude stavať v meste nová fabrika. Podotkol, že keby sa
dali  vylúčiť  nadstavby  a  rodinné  domy  pre  obyvateľstvo,  tak  to  urobia,  ale  zákon  to
neumožňuje. Chceli to skôr využiť pri tom, ak by sa v meste staval nejaký supermarket alebo
fabrika. Pokiaľ sa poslanci stotožňujú s tým, že treba dať odklad, stiahnuť to a počkať, ako sa
ekonomika vyvinie, v poriadku. Upresnil, že podobná diskusia bola aj na Mestskej rade. Presne
ako povedal  JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., peniaze by boli osobitne na účte a používali by
sa iba na veci možné zo zákona. 

 PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, že ho dosť vyrušuje, že tento bod
Mestská rada neschválila, následne sa dopytoval, či ide o jednorazový poplatok a iba pre tých,
ktorí stavajú. Podľa neho to znamená pri stavbe malého domčeka jednorazovú sumu cca 450 €
na investície – infraštruktúru, chodníky atď. Uviedol, že toto chcel upresniť, lebo to nezaznelo.

Ing.  Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol,  že ho vyrušili  dve veci,  jednak načasovanie
prijatia VZN, pretože podľa neho je momentálne ťažká doba. Uviedol, že je lepšie prijať VZN
na budúci rok, keď uvidia, ako sa bude všetko vyvíjať. Upresnil, že opakuje to, čo spomenul na
Mestskej rada a tak bude aj hlasovať. Dopytoval sa,  prečo sa VZN neprijalo napr. v roku 2017
alebo minulý rok. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že dôvody, prečo nebolo VZN prijaté
jasne  vysvetlil.  Chápe ťažkú dobu,  ktorá momentálne je,  práve  preto chceli  dať  odklad až
budúci rok. Preto navrhol stiahnuť VZN a nezačínať ďalšiu debatu.  Jeho povinnosťou bolo
predložiť VZN, aby poznali názory poslancov. Upresnil, že  do budúcnosti budú musieť takúto
VZN prijať. Doplnil, že v diskusii to vzťahovali len na rodinné domy, ale  podľa neho v meste sú
priemyselné fabriky a nebytové budovy. Následne  na základe debaty a všeobecného súhlasu
stiahol bod z programu. 

K bodu 8)
Doplnok č. 7  k Všeobecne záväznému  nariadeniu 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.

Predkladá:  PaedDr. Ján Polák, -vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu
Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, uviedol, že má jednu technickú pripomienku. 
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V materiáloch je uvedená adresa centra voľného času na Kukučínovej ulici. Dopytoval sa, či je
to stále na tej ulici.

PaedDr. Ján Polák -vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu, uviedol, že
nie, je na inej adrese. Ospravedlnil sa za preklep v materiáli a uviedol, že chybu opravia.

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

č. 74/2020
K bodu 9)
Vyhodnotenie zimnej údržby 2019/2020 a mestský operačný plán zimnej údržby pre zimné 
obdobie 2020/2021.

Predkladá:  Ing. Elena Grambličková, referát dopravy
RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že má jednu zásadnú poznámku.

Keď hovorili o tom, že chcú mesto rozvíjať, aby bolo príťažlivé pre cestovný ruch, chcela by
dať do pozornosti, aby materiál, ktorý bol použitý na zimnú údržbu nebol rozsypaný po Čadci a
okolo Mestského úradu Čadca, ako sa stalo aj tento rok ešte v lete. Má s tým sama osobne
skúsenosť, pred OD Družba si na kamienkoch z posypu vyvrtla nohu. Žiada, aby normálne
pozametali, vyzerá to podľa nej škaredo.

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. ,  poslanec  MZ,  poprosil,  aby  sa  vyhodnotenie  zimnej
údržby za predchádzajúci rok  robilo už v mesiacoch máj až júl,  nie v decembri. Následne
pochválil, že ťažšie zjazdné úseky na území mesta sú posypané a prispieva to k ochrane životov
a bezpečia obyvateľov. Doplnil, že, v minulosti to vždy tak nebolo. 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že keďže zimné obdobie začína v polovičke
novembra a dnes je už polovica decembra,  poprosil by, aby plán predkladali do 15. novembra,
pretože  účinnosť   musí  nadobúdať  „akoby  spätne“.  Následne  poďakoval  všetkým,  ktorí
zabezpečujú zimnú údržbu, podľa neho to funguje dobre.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol na margo spomínanej veci, že bol pri
tom, keď akurát Mgr. Marcel Šulo ohľadom spomínanej veci telefonoval a vychádzali mu 
v ústrety. Takisto poďakoval všetkým tým, ktorí zabezpečujú zimnú údržbu. 

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

č.75 /2020
K bodu 10)
Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta Čadca v správe 
Dombytu Čadca.

Predkladá:  PhDr. Juraj Kantorík, riaditeľ DOMBYT-u Čadca
JUDr. Jozef  Pajer, poslenec MZ,  upozornil riaditeľa PhDr. Juraja Kantoríka, že sa

 v januári v národnej rade zruší zákon o detských ihriskách, vyzval ich, aby si to ustrážili.   
Poprosil aj vedenie mesta, aby sa vyčlenili finančné prostriedky a tieto ihriská sa dali 
do poriadku. 
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   Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.10 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 76/2020
K bodu 11)
Zmluva o     poskytovaní služieb v     súvislosti s     prevádzkou, údržbou a     modernizáciou
Mestského informačného systému a     Informačného systému podnikateľov v     meste
Čadca („Zmluva“)

Predkladá:  Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, stavebného poriadku a dopravy

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, dopytoval sa na dodanie autobusových prístreškov.
Upozornil, že občania žiadajú o autobusový prístrešok  na mieste hneď za mostom smerom na
Májovú ulicu, kde je to potrebné. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, že chce ubezpečiť Mgr. Jaroslava Klusa, že sa 
o tom bavili aj na Mestskej rade.

 PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ uviedol, že spomínaný návrh nepodporí,
myšlienka je síce podľa neho dobrá, ale nazdáva sa, že by mali dať vlastný návrh, vlastné
kapacity do návrhu a prepracovať to, aby to bolo pre mesto výhodnejšie. Podľa neho sa teraz
na 15 rokov zbavia reklamnej politiky v rámci územia mesta. Doplnil, že mu chýba uviesť aj
„B“. Podľa neho to spomínaná firma nerobí pre „ich pekné oči“, ale chcú na tom  zarobiť.
Mesto by malo urobiť stručnú analýzu, pretože podnikatelia, ktorí majú reklamu platia za ňu
nemalé peniaze. Zdá sa mu to nedopracované, vidí, čo im za to firma dáva, ale dopytuje sa, čo
za  to  dostanú,  dokonca  budú  mestu  platiť.  Potvrdil,  že  kolegovia  Vladimír  Malík  a  Mgr.
Jaroslav Klus majú pravdu,  určite je potrebné skultúrniť autobusové prístrešky. Takisto mu tam
chýba  údaj,  koľko  bude  príjem  z  reklám,  ktoré  budú  mať  podnikatelia  napr.  na  rôznych
reklamných  plochách.  Uviedol,  že  medzi  poslancami  sú  viacerí  právnici,  ktorí  by  zvládli
vypracovať právnu analýzu legálnych možností. Uviedol, že im dávajú bianko šek a nevedia
dopredu odhadnúť rozsah a ani sumu služby. Doplnil, že by sa mali zamyslieť, či by to nezvládli
vo vlastných kapacitách, pretože majú šikovných ľudí, ktorí by to možno urobili 
za neporovnateľne nižšie výdavky. Navrhol dať bod v januári do zastupiteľstva. Myšlienka je
podľa neho dobrá, len to treba dopracovať tak, aby mesto z toho čo najviac vyťažilo. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že firma
ARD nie je v meste Čadca nová vec, už fungovala predtým. Položil otázku, či má mesto Čadca
kapacity na to, aby prenajímalo reklamné priestory v meste, či má na to finančné zdroje, aby
vybudovali autobusové zastávky, značenia atď., pretože sa jedná o reklamný priestor v častiach
Milošová,  Čadečka,  Sihelník,  Vojty,  Rieka,  horské  osady,  celá  Horelica  atď.  Uviedol,  že
vytiahli z toho to, že firma bude mať reklamu na Palárikovej ulici a zisk z  reklamy. Doplnil, že
je  samozrejmé, že firma prišla zarobiť,  ale mesto hľadá spôsob, aby sa všetko to,  čo bolo
vybudované za 15 rokov zveľadilo, a to bez finančnej účasti mesta. Doplnil, že svetelné reklamy
už nie sú hlavným príjmom, pretože existuje reklama na internete. Uviedol, že treba zhodnotiť
plusy a mínusy, ale pre neho je táto firma etablovaná, má vlastnú výrobu, preto určite bude
hlasovať za.

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, reagoval na  JUDr. PhDr. Petra Strapáča,
PhD., upresnil, že len poukazoval na to, že príjmy z reklamy by mohli byť zaujímavé aj 
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pre mesto. Následne spomenul, že čo sa týka prímestských a horských častí mesta, existujú
mikroprojekty z európskych fondov, kde sa to dá financovať. Doplnil,  že nie je proti,  len to
podľa neho treba dopracovať. 

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, zopakoval to, čo uviedol aj na Mestskej rade, bolo by
podľa neho dobré v prímestských častiach ako je Drahošanka, Čadečka, Rieka atď. osadiť
pekné reklamné tabule, pretože sa na to zabudlo. Je toho názoru, že toto v ich silách je. 

Jozef Kupka, poslanec MZ, uviedol, že cca mesiac dozadu spomínaná spoločnosť ARD
robila na meste  prezentáciu.   Upresnil,  že je škoda, že sa na stretnutí nezúčastnili  viacerí
poslanci,  pretože  prezentácia  v  ňom  zanechala  veľký  dojem.  Doplnil,  že  pre  neho  bola
zaujímavá tá vec, že firma ARD bude niečo v meste  15 rokov budovať  a bezplatne sa o to aj
starať. Všetko poškodenie, ktoré vznikne bude 15 rokov bezplatne zastrešovať. Preto bude 
za tento návrh hlasovať. 

JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD,  zástupca  primátora  mesta  Čadca,  doplnil,  že  na
dnešnom zastupiteľstve už niekoľkokrát odznelo spojenie „rozvoj cestovného ruchu“. Zástupca
firmy proklamoval, že budú mať záujem „vysvietiť“aj prímestské časti, aby si ich ľudia našli,
aby  sa  vedel  v  Čadci  cestovný  ruch  rozvinúť.  Upresnil,  že  zelené  tabule,  ktoré  sú  teraz
rozmiestnené po mesta plánujú nahradiť, budú podsvietené, mesto bude podľa neho úplne inak
vyzerať. 

Marián Kubala, poslanec MZ, zareagoval na PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD., uviedol, že
už voľakedy toto preberali, prebehla dokonca ohľadom reklamy búrlivá debata. Doplnil, že si
nevšimol, že by dal  niekto návrh, aby sa  mesto toho chytilo. Preto je za to, nech idú robiť to,
čo je „na stole“,  osobne to podporí. Upresnil, že bol aj na spomínanom stretnutí. Podporí to aj
z toho dôvodu, že už 6 rokov žiada na Horelicu umiestniť reklamné tabule a nemôže sa dočkať,
pretože to „nemá majiteľa“. Uviedol,  že na Horelici  nemajú ani  tabuľu,  na ktorej  by boli
uvedení ľudia, ktorí zomreli. Preto návrh podporí.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, doplnil Ing. Petra Lariša, že dobudovanie mestského
informačného systému sa malo uskutočniť na základe nejakého časového harmonogramu, preto
by poprosil, aby to bolo ako bod č. 1, až následne aby sa venovali podnikateľským aktivitám. 

Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy,
upresnil, že by mali začať v jarných mesiacoch. Systém je naprojektovaný, podlieha nejakému
vydaniu  povolenia  a  následne  môžu  začať  s  prácami.  Následne  reagoval  na  PhDr.  Pavla
Holeštiaka,  PhD.,  uviedol,  že  v  meste  majú  veľa šikovných ľudí,  ale  nedarí  sa  im naplniť
činnosti  MPS ako je správa ciest, údržba verejného osvetlenia atď.  Pripomenul, ako fungovali
predtým, ako začali spolupracovať s firmou ARD a v meste fungovala informačná kancelária 
v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  pod vedením Vlada  Krála,  kde  spomínaný Vlado  Král
osobne chodil a „šplhal sa po stĺpoch“ a robil informačný systém v meste. Uviedol, že dnes je
úplne iná doba, všetko ide veľmi dopredu. Poznamenal, že reagovať na túto dobu  podnikom
MPS Čadca si nevie predstaviť. 

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

č. 77/2020
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K bodu 12)
Dohoda o     ukončení zmluvy o     uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o     odkúpení bytových domov 
a     príslušnej technickej vybavenosti v     lokalite Žarec v Čadci.

Predkladá:  Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, stavebného poriadku a dopravy
Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  vyjadril  sa,  že  aj  jeho  dohoda zaskočila.

Upresnil, že budú trvať na tom, aby to nebola len dohoda, pretože na dohodu je potrebné mať
dvoch, v prvom rade ich, poslankyne a poslancov. Aj po dnešnom rokovaní budú pokračovať 
v  rokovaní,  pretože čas  ich naháňa. Pokladali  za potrebné oznámiť to všetkým poslancom,
preto to posunuli do Mestského zastupiteľstva. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, reagovala, že im bol predložený materiál a 
v tomto bode by mali rokovať o ukončení uzavretej zmluvy pred niekoľkými rokmi a oni tú
zmluvu nemajú. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil, že zmluva je na internete. 
RNDr. Anna Belousovová,  poslankyňa MZ, uviedla,  že  po skončení  zastupiteľstva si

môžu spolu sadnúť a pozrieť na oficiálnu internetovú stránku mesta Čadca a ukáže jej, ako to
nájde. Už pred niekoľkými mesiacmi spomínala prednostovi MÚ, že  stránka mesta je veľmi
neprehľadná. Odporučila si pozrieť stránky Krásna nad Kysucou alebo Turzovky, kde podľa
nej nájdu všetko. Ďalej uviedla, že sa nepovažuje za „natvrdlú“, ale možno ju poučia. Vyzvala
Ing. Milana Guru, aby dal pokyn, aby bola urobená normálna prehľadná mestská stránka, kde
poslanec  alebo  občan  materiál  nájde  hneď.  Podľa  jej  názoru  mohli  dať  poznámku  do
materiálov, pretože niekedy im dávajú do materiálov zbytočnosti.  Zopakovala, že idú zrušiť
zmluvu,  ktorú si  nemôžu dôkladne preštudovať.  Stotožňuje sa s  názorom Mestskej  rady,  že
nemôžu odstúpiť, ani za podmienok, ktoré navrhli. Nevie si predstaviť záver rokovania, bola by
rada, keby vedenie mesta povedalo, ako očakáva ukončenie tohto de facto sporu. Pokiaľ tomu
dobre rozumie, podnikateľ chce 380 tis. Eur za oporný múr navýšiť a mesto to môže  urobiť iba
so  súhlasom  ministerstva  alebo  ŠFRB,  poprosila  o  vysvetlenie.  Uviedla,  že  rozmýšľa,  ako
poslanec mesta, aké výhody z toho bude mať mesto a aké podnikateľ. Pre podnikateľa by bolo
výhodné, aby mesto odstúpilo, pretože tým, že mesto uzavrelo zmluvu o budúcej zmluve 
o  odkúpení,  získal  garanciu  na  veľmi  výhodný  úver  v  banke.  Následne  si  vie  stavbu
prefinancovať, pretože má podpísanú zmluvu, že mu to niekto kúpi. Mesto mu podľa nej vlastne
pomohlo k výhodnému financovaniu za určité náklady, pretože sa im údajne dával lacnejšie
nejaký pozemok, o čom iba počula, pretože vtedy ešte nebola poslankyňa. Podnikateľ tak 
z mesta získal maximum, teraz byty predá za trhovú cenu a mesto z toho malo iba zbytočnú
robotu. Skonštatovala, že niekomu vlastne pomohli ku zisku a mesto a občania  z toho nebude
mať absolútne nič. Rada by zistila, či v spomínanej zmluve boli spomenuté aj nejaké sankcie,
 v prípade, že jedna alebo druhá strana nedodrží zmluvu. Dopytovala sa, či pri nedodržaní
termínov do augusta 2021 majú uzavrieť zmluvu o kúpe, budú nejaké sankcie. Ako pochopila,
všetko sa to zadrháva na cca 382 tis.€ za oporný múr.  Podnikateľ ich chce zaplatiť, mesto nie,
dopytuje sa, čo hovorí pôvodná zmluva. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upresnil, aby tu nespomínali pozemok, ktorý
on nepredal a nesúvisí s týmto zámerom. Uviedol, aby dovolila, aby boli informovaní, pretože
im predložili čestne, aký prišiel na mesto návrh. Je na nich, aby povedali, či áno alebo nie.
Nebráni  sa tomu, aby sa vyjadrili.  Sám je  nahnevaný,  že k takémuto ničomu vôbec prišlo.
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Mesto je pripravené plniť dohodu, o čom sa bavili na Mestskej rade. Upresnil, že rokovania
budú musieť od zajtra pokračovať, pričom to vôbec nesúvisí s navýšením. Keby to bolo
 o navýšení, dajú to do pléna a to rozhodne, či sa to navýši alebo nie. Aj keď stavali bytovky 
na Kýčerke, doplácali. Zásadný problém, ktorý má je ten, že sa na tom „nadreli“ padla na
neho spŕška negatív, čo ani nechápal a teraz prišlo toto. Na druhej strane, byty ostávajú 
v Čadci a  občania Čadce prípadne z iných obcí si ich môžu prenajať alebo zakúpiť, pokiaľ by
sa  odstúpilo  od  zmluvy.  Je  pravda,  že  cena,  ktorú  majú  dohodnutú,  už  aj  so  spomínaným
navýšením vychádza tak, že sú to najlacnejšie byty v meste Čadca. Uviedol, že momentálne sa
predávajú byty od 1200 do 1600 €, im to vychádza so všetkým  na cca 700€.  Doplnil, že čo sa
týka webstránky, nevie RNDr. Anne Belousovovej na to odpovedať, každý rok sú ministerstvom
oceňovaní za najprehľadnejšiu  stránku. Uviedol, že sa skúsi na to pozrieť. 

 RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že Ing. Milan Gura povedal, že
navýšenie nie je problém a zastupiteľstvo rozhodne. Dopytovala sa, čo je potom problém, keď
nie navýšenie. Reagovala na primátorovu vetu „ byty ostanú obyvateľom Čadce“. Je podľa nej
rozdiel, ak ostanú ako nájomné alebo ich bude komerčne predávať podnikateľ. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  súhlasí  s  RNDr.  Annou
Belousovovou. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, poznamenala, že je to prvýkrát za volebné
obdobie. Dopytovala sa, čo si myslí, koľko ľudí bude mať v súčasnej zlej situácii na to, aby
splácali hypotekárne úvery. Podľa nej je preto  ich prioritou zabezpečovať nájomné byty a nie
pomáhať k dobrému kšeftu nejakému podnikateľovi. Dopytovala sa, kde je problém. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  mu RNDr.  Anna  Belousovová
kladie otázky, na ktoré nevie odpovedať. Ohľadom predloženého bodu majú rozhodnúť, či áno
alebo nie. Upresnil, že dva a pol týždňa dozadu mali pracovné rokovanie za účasti stavebného
oddelenia, kde riešili technické záležitosti preberania a kolaudácie stavby. Bolo to za účasti
pána Pytliaka,  pána Šperku a ich projektanta.  Po dvoch hodinách, keď videl, že sú nejaké
problémy, opýtal sa ich, že zachytil informáciu, že byty nechcú odovzdať mestu Čadca. Vtedy
mu prvýkrát povedali, že uvažujú o takej možnosti. Tým rokovanie skončili,  jeho samého to
veľmi prekvapilo. Zopakoval, že nevie, kde je problém. Všetkých len oboznamujú, že dotyční
podnikatelia poslali dohodu. Presne ako predkladateľ Ing. Ščury povedal, je to ich dohoda, nie
dohoda mesta.  Uviedol,  že poslanci  budú alebo nebudú súhlasiť  a  budú nasledovať  ďalšie
kroky. Ďalej uviedol, že mesto malo určité výdavky, ktoré si bude uplatňovať, ak dôjde k dohode
o odstupe. Ak k dohode nepríde, budú trvať na tom, že byty chcú odkúpiť. Zopakoval, že súhlasí
s tým, čo doteraz  RNDr. Anna Belousovová povedala, ale nevie odpovedať na otázky, ktoré
vedia len spomínaní podnikatelia. 

Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy,
doplnil, že na spomínanom rokovaní zástupcovia firmy vyjadrili, že financovanie majú 
z  úverových  peňazí,  tak  ako  naznačila   RNDr.  Anna  Belousovová,  upresnil,  že  navýšenie
financií  spôsobí  na meter  štvorcový  plochy  cca  56,55€,  čo  nie  je  výrazný finančný posun.
Doplnil, že byty aj s navýšením vyjdu 1091,4 €. Ďalej uviedol, že mesto má v budúcej zmluve
nastavený tiež splátkový kalendár za kúpu, z úveru zaplatia samotné byty a na časť  technickej
vybavenosti  dostávajú  dotáciu,  (ak  budú  pokračovať  v  zmluvnom  vzťahu  ďalej)  Zvyšok
technickej vybavenosti plus pozemok majú nastavený v päťročných splátkach na určitú sumu.
Táto  suma  by  sa  musela  nejakým  spôsobom  upraviť  alebo  by  museli  posunúť  splátkový
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kalendár o rok naviac. A údajne s týmto majú v banke problém. Viac podrobností okolo toho
žiaľ nevedia. Nič nezakrývajú, to čo vedia, dávajú „na stôl“. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, že by chcel požiadať kolegov, aby hlasovali proti
spomínanej dohode, mesto si plní podľa neho všetko a je to neseriózne, že prišla takáto dohoda
pár hodín  pred mestskou radou.  Vyzval,  aby to  už  nerozoberali  a  počkali  na ďalšie  kroky
partnera.  Každý  si  podľa  neho  kladie  otázky,  prečo  žiadajú  dohodu  a  prečo  nechcú
jednostranne odstúpiť. 

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, ešte raz zopakoval, že mohol stiahnuť tento
bod, ale mal záujem o to, aby si to na mestskom zastupiteľstve „vyrozprávali“.

Mgr.  Jaroslav  Klus,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  v  návrhu je  uvedené c)  neschvaľuje,
dopytoval  sa, ako by mal hlasovať, či za alebo proti. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč,  PhD, zástupca primátora mesta Čadca, upresnil,  že má
súhlasiť, že sa „neschvaľuje“. 

 Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, poďakoval za upresnenie. 
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poznamenal, že je dobre, keď sa v dnešnej

depresívnej dobe zasmejú. 
Mgr.  Marcel  Šulo,  poslanec  MZ,  poznamenal,  že  odviedli  veľa  dobrej  práce  pri

realizácii projektu a upresnil, že by možno bolo lepšie, keby znenie bodu bolo  „informatívna
správa o doručenej dohode o ukončení“. Mohli si prevziať a vysvetliť niektoré veci. Podľa jeho
názoru by bolo dobré, keby bola nejaká ekonomická analýza, pretože každá dohoda je lepšia
ako  „nedohoda“.  Z  nedohody  vyplývajú  súdne  spory  a  ďalších  20  rokov  sa  bude  mesto
naťahovať,  bude to stáť veľa peňazí  a nakoniec nebudú mať nič,  iba náklady.  Podľa neho
potrebujú jednoduchú analýzu, čo ich to bude stáť, očakávané náklady na súdny spor a 
na základe toho sa dohodnú  rýchlo. Z tohto materiálu nevedia nič. Navrhuje urobiť krátku
analýzu, predložiť to na najbližšie zastupiteľstvo a potom si definitívne povedia, ktorou cestou
pôjdu. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poznamenal, že súhlasí a doplnil, že budú 
na tom pracovať. Takisto nemá záujem s niekým sa roky súdiť a ešte si zobrať komerčný úver a
potom  zaplatiť  všetky  byty.  Uviedol,  že  hľadajú  všetky  možnosti,  pretože  im  vyplývajú
povinnosti nie k podnikateľom, ale k štátnemu fondu rozvoja bývania a k ministerstvu. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta Čadca, reagoval na Mgr.
Marcela Šula, uviedol, že má pravdu, ale momentálne nevidí žiadne porušenie na strane mesta.
Ak by aj odstúpili od zmluvy, nevidí dôvod, o ktorý by odstúpenie opreli, pretože odstúpiť môžu
iba z dôvodov, ktoré sú uvedené v zmluve alebo z dôvodov, ktoré sú uvedené v zákone. Mesto
nič neporušilo, ako partner si splnilo všetky povinnosti a plnia si ich aj naďalej. Doplnil, že
osobne bude zastávať taký postoj, aby aspoň nejaká časť bytov prešla do vlastníctva mesta.
Podľa neho sú ľudia na to naštartovaní a chcú nové byty. Je toho názoru, že by stálo za úvahu
ak nie celé plnenie, tak aspoň časť plnenia, ktoré im majú dodať aby prešlo do vlastníctva a
aby zabezpečili rozvoj mesta. Doplnil, že potrebujú rozhodnutie Mestského zastupiteľstva, aby
dohodu nepodpísali, preto to nebolo uvedené ako informatívna správa.  Podľa jeho názoru je
zmluva absolútny nezmysel. 

Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy,
reagoval  na  Mgr.Marcela  Šula,  že  urobiť  ekonomickú  analýzu  v  tejto  fáze  je  podľa  neho
zbytočné.  „prekopali“  si  jednu aj  druhú cestu  a  určite  by  dohodu v  znení  akom je  teraz,
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nepodpísali.  Doplnil,  že  majú  konsekvencie,  dôsledky zmluvných vzťahov s fondom rozvoja
bývania,  t.j.  150€  poplatok  za  to,  že  nepokračujú  v  zmluvnom vzťahu  a  ďalšie  náklady  v
prípade,že by do dohody išli.  V prípade, že by do dohody nešli,  nastanú podľa neho súdne
spory. 

PhDr.  Pavol  Holeštiak,  PhD.,  poslanec  MZ,  poznamenal,  že   Ing.  František  Ščury
spomenul pokutu, pokiaľ mu je známe, v júni 2020 dostalo mesto pokutu 25 tis.€,čo nie je malá
suma. Dopytoval sa, či sa mesto odvolalo a ako to dopadlo. Je to podľa neho suma, ktorá by
potešila mnohé športové kluby alebo organizácie. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že sa samozrejme odvolali aj na prvé
rozhodnutie, aj na radu,  aj na rokovaniach, ktoré mali naposledy, bohužiaľ, túto sumu si budú
uplatňovať u firmy. 

JUDr. Ing. Jozef Vražel, poslanec MZ, uviedol, že predkladateľ Ing. František Ščury,
naznačil  „spor  -  priemyselný  park“,  upresnil,  že  bol   v  prvom polroku 46 dní  na  súde  a
pripravovali sa každý deň, nerád by sa takého niečoho dočkal, nepraje to totiž nikomu. Počas
súdnych konaní im vykradli auto. Doplnil, že je obrovskou chybou, že zmluva o budúcej zmluve
neobsahuje sankcie.  Vyjadril  sa, že povrchnosť ich vždy dobehne. Keby zmluva obsahovala
sankcie, nikto im nepošle návrh. Podľa neho mesto nemá inú možnosť, iba poslať  protinávrh,
podpíše to alebo to odmietne. Nevie si predstaviť, že by došlo k čiastočnému plneniu, pretože by
to bolo niečím „záváňajúce“ Upresnil, že by trval na zmluve, prevode, ale v žiadnom prípade
aby to nebola hra o navýšenie ceny z hodnoty zmluvy o budúcej zmluve. Toto by mohlo takisto
„zaváňať“ niečím nepríjemným. Zopakoval, že nepraje ani najväčšiemu nepriateľovi, aby sa
zúčastňoval zmluvných konaní so súkromným sektorom. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta Čadca, zopakoval, že svoj
postoj dal už najavo, doplnil, že mesto má momentálne „karty v rukách“, pretože ako mesto nič
neporušili. Uviedol, že chápe aj investora, to, že ceny nehnuteľností vzrástli a mohol by na tom
zarobiť viac, lenže toto je jeho podnikateľské riziko a každý si ho musí uniesť. Je toho názoru,
že projekt je dobrý a preto treba trvať na jeho plnení. Ako povedali viacerí poslanci, treba
hľadať nejaký kompromis. Nevidí však dôvod, aby hľadali kompromis, ktorý by bol na úkor
mesta Čadca a občanov. Podľa neho je veľkou chybou, že zmluva neobsahovala sankcie v čase,
keď bola podpisovaná a to je dôvod na zamyslenie, aby sa právne oddelenie na meste posilnilo,
pretože už každé VZN nariadenie potrebuje silné právne posúdenie. Je potrebné, aby prebehla
diskusia poslancov, aby sa k tomu mali možnosť transparentne vyjadriť. Nie je vylúčené, že na
každom zastupiteľstve bude k tomu debata, až kým sa to neuzavrie. Zopakoval, že jeho názor je
taký, že mesto Čadca nič neporušilo a malo by trvať na plnení v zmysly zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve.    

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že keby mali zmluvu o pôvodnej
zmluve, ktorá bola uzavretá v predchádzajúcom volebnom období a preštudovali si ju, diskusia
by  bola  podstatne  iná.  Takto  sa  teraz  dozvedeli,  že  zmluva  o  budúcej  zmluve  neobsahuje
sankcie.  Uviedla,  že  zmluvou  o  budúcej  zmluve   mohol  podnikateľ  ísť  do  banky  a  dostať
výhodný úver. Jeho podnikateľské riziká mesto a predchádzajúce zastupiteľstvo minimalizovali.
Dôvodom bolo to, že zmluva o budúcej zmluve bola de facto garanciou mesta na poskytnutie
výhodného úveru. Uviedla, že „vata“ jeho zisku je maximálna a riziko minimálne. Podľa nej
podnikatelia, ktorí stavali na Žarci mali nulové riziko, pretože získali garanciu mesta, výhodný
úver a mali istého toho, kto to kúpi. Podľa nej neťahajú ako mesto za kratší koniec, pretože
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mesto je v práve. Nezačala by vôbec rozprávať o nejakom ústupku. Vyzvala, aby dokončili to,
čo mali, budú rokovať o navýšení, ale budú to mestské byty. Každý by podľa nej dokázal takto
podnikať - s mestom za chrbtom.  

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že súhlasí
s  RNDr. Annou Belousovovou,  ale  nesúhlasí  s  vecou,  že sa nevedeli  dopracovať  k zmluve.
Podotkol, že ak sa nevedela na tom dopracovať na webovej stránke, mestský úrad je otvorený a
každý na oddelení by jej  spomínanú zmluvu prefotil.  Aj keby zatelefonovala, tak jej  zmluvu
pošlú do mailu. 

Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol, že pokiaľ mesto neporušilo žiadne podmienky,
prečo netrvať na tom, aby dostali byty do vlastníctva. Doplnil, že majú veľa ľudí, ktorí čakajú
na byty, majú okolo 400 žiadostí, preto by trval na tom, aby boli byty mestské. Uviedol, že idú
rôzne reči o kvalite výstavby, ale na to sú reklamačné protokoly. Stotožňuje sa aj s tým, čo
povedal JUDr. Ing. Jozef Vražel. Pokiaľ v zmluve nie sú sankcie mesta, gratuluje právnemu
oddeleniu, že takúto zmluvu pustilo. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že je toho názoru, že ich diskusia je úplne
zbytočná, pretože ako viacerí podotkli, mesto nič neporušilo. Je jasné, že sankcie tam mali byť,
ale v zákone je jasne definované pri odstúpení o zmluve o budúcej zmluve, že majú nárok na
náhradu škody. Je toho názoru, že aj druhá strana si vie ľahko vyčísliť, koľko by ich to stálo.
Myslí  si,  že  nie  sú  až  takí  silní,  aby  sa  im  vyhrážali,  aby  pristúpili  na  nejakú  dohodu.
Poznamenal, že cena 1070 € za meter štvorcový nového bytu je pre nich výhodná, aj keby tam
nemali nenávratnú dotáciu, pretože cena starého bytu je cca 1250 € (bez parkovísk), nový byt
sa pohybuje v cene 1450 až 1600 € za meter štvorcový. Keď sa odpočíta z toho ešte nenávratná
dotácia 3 mil.€, vyjde ich to na cca 750 €. Podotkol, že by boli ako mesto zlý gazda, keby
súhlasili s odstúpením od zmluvy. Treba podľa neho trvať na celom plnení. Oni budú ťahať 
v prípade súdneho sporu za kratší koniec. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  hneď  od  zajtra  skúsia  viesť
rokovania a je toho názoru, že určite dôjdu k dohode. Doplnil, že si váži poslancov, ktorí sa
boli na byty pozrieť  a zatiaľ nemal ani jednu negatívnu správu, že by byty boli škaredé. Sú na
vysokej úrovni. Doplnil, že na meste bola kontrola z fondu rozvoja bývania a boli veľmi milo
prekvapení  a  nadšení  stavbou.  Riaditeľ  Dombytu,  ktorý  by  mal  byť  budúci  správca  poslal
svojich zamestnancov a tí  takisto potvrdili,  že kvalita prevedených prác je dobrá. Následne
poprosil o podporu uznesenia. 

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

č. 78/2020

K bodu 13)
Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2021.

Predkladá:  JUDr. Ján Kľučka, hlavný kontrolór mesta Čadca
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   Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 13 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 79/2020

K bodu 14)
Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.

Predkladá:  Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, stavebného poriadku a dopravy
Materiál č. 1

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, dopytovala sa, prečo sa cena znížila až o
100 tis.€.

 JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta Čadca, upresnil, že to bolo
z toho dôvodu, že sa po troch kolách  nikto neprihlásil.  Vyzval ju,  aby dala nejaký cenový
návrh. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, upresnila, že sa jedná o dosť veľké zníženie.
JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta Čadca, poznamenal, že je

to z toho dôvodu, že budova je v havarijnom stave. Pokiaľ má iný pozmeňujúci návrh, nech ho
predloží a dajú o návrhu hlasovať.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že navrhuje  cenu 450 tis. €.
JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta Čadca, poprosil, aby dala

návrh návrhovej komisii.  Podotkol,  že mesto Čadca má aj značné výdavky s propagovaním
verejnej obchodnej súťaže, preto si treba uvedomiť, že každá verejná obchodná súťaž ich stojí
nemalé peniaze. 

Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy,
doplnil, že na Mestskej rade padol návrh, aby súťaž zverejnili aj v celoslovenských médiách, na
portáloch, čo nebudú malé peniaze. 

Ing.  Peter  Lariš,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  na  Mestskej  rade  povedal  to,  čo  už
poznamenal  Ing. František Ščury, pretože boli tri kolá súťaže, ale podľa neho to bolo veľmi
slabo propagované. Podľa jeho názoru dať to na vývesnú tabuľu a do mestských novín je veľmi
slabá reklama. Preto žiadal, aby pri ďalšom predaji bola aj patričná reklama, aj keď to bude
drahé. Pri takejto veľkej položke to podľa neho má význam.  
JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta Čadca, poprosil návrhovú komisiu,
aby prečítala návrh. 

Marián Kupka, poslanec MZ, prečítal návrh k bodu predaj bytového domu Moyzesova
ulica RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ navrhuje zvýšiť cenu na 450 tis. €. 
Materiál č. 3

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta Čadca, dopytoval sa Ing.
Františka Ščuryho, či sa toto uskutočnilo pri rekonštrukcii Slovenskej sporiteľne. Dopytoval sa,
či pri vydávaní stavebného povolenia vedeli, že zasahujú do pozemku mesta. 
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 Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy,
uviedol, že mali nájomnú zmluvu a ako iné právo pozemku predložili k žiadosti o  stavebnú
úpravu bezbariérového vstupu nájomnú zmluvu. 

Hlasovanie v mat. č. 1 za návrh RNDr. Anny Belousovovej:  
        ZA: 16  PROTI:  0   ZDRŽAL SA: 1  /poslancami  MZ schválené/.

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

č. 80-82/2020
K bodu 15)
Rôzne

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, uviedol, že chce poďakovať vedeniu mesta, konkrétne
aj Ing. Milanovi Gurovi, za umiestnenie podzemných kontajnerov v blízkosti ich panelákov a
tým, že boli nezvýhodnení niektorí obyvatelia ohľadom parkovania, súčasne bolo urobených 5
miest na parkovanie, všetci sú ohľadom toho spokojní. 

MUDr. Anna Korduliaková, poslankyňa MZ, popriala všetkým pekné sviatky.
Jozef Kupka, poslanec MZ, uviedol, že by chcel na záver všetkým popriať šťastné a

požehnané vianočné sviatky. 
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, takisto sa pripojil, dúfa, že v tejto ťažkej dobe

prežijú všetci vianočné sviatky s pokojom a kľudom, to im úprimne želá za celé vedenie mesta.
Doplnil,  že  by  sa  mali  stretnúť  29.12.  2020,  nevie  garantovať,  aká  bude  epidemiologická
situácia, ale mali by v tomto termíne predložiť rozpočet mesta. Požiadal, aby si poznačili tento
termín.  Nevylučuje  však,  že  bude  termín  preložený  až  na  január,  nevie  garantovať,  aké
opatrenia budú prijaté. 
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K bodu 16)
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

                  Ing. Peter Lariš                                  MUDr. Anna Korduliaková
         I. overovateľ                                     II. overovateľ

Zapísala:  Mgr. Katarína Lušňáková
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