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    Zápisnica 

 

zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 16. decembra 2022 o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 19 poslancov,  ospravedlnili sa: Ing. Milan Gura,  Vladimír Malík, Mgr. Michal 

Duraj, Mgr. Marcel  Šulo, Peter Zverec, Mgr. Xénia Šurhaňáková, poslanci MZ. 

 Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ Čadca a vedúci oddelení, riaditelia príspevkových 

organizácií,  náčelník MsP Čadca, kronikár a verejnosť. 

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

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

 

JUDr. PhDr. Matej  Šimášek, PhD.    - primátor mesta Čadca                                   

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.   - zástupca primátora mesta Čadca 

RNDr. Anna Belousovová  - zástupkyňa primátora mesta Čadca 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD. - poslanec MZ 

Mgr. Viera Strýčková             - poslankyňa MZ 

Ing. Peter Lariš   - poslanec MZ 

Marián Kubala    - poslanec MZ 

Mgr. Tomáš Urbaník   -poslanec MZ 

Ing. Marián Hlaváč, MBA  -poslanec MZ 

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD.  - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek                           - poslanec MZ 

Jozef Kupka    - poslanec MZ 

Marián   Hanko   - poslanec MZ 

Mgr. Martin Briestenský  - poslanec MZ 

Roman Habčák   - poslanec MZ 

 

Pavol Latka    - riaditeľ MPS Čadca 

Mgr. Jaroslav Kuska - vedúci oddelenia  správy miestnych daní a poplatkov              

MsÚ Čadca   

Ing. Elena Grambiličková  - pracovníčka  referátu dopravy 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)  Vyhodnotenie zimnej údržby 2021/2022 a mestský operačný plán zimnej údržby pre 

       zimné obdobie 2022/2023    

(3)  Spoločný obecný úrad – predĺženie pôsobnosti 

(4)  Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke / bezplatnom užívaní / majetku mesta 

       v správe Dombytu Čadca od 02.01.2023 – 30.06.2023 

(5)  VZN č. 3/2022 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani 

        za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje 

(6)  VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

        stavebné odpady 

(7)  Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku Ing. Milanovi Gurovi 

(8)  Návrh na poverenie poslancov  mestského zastupiteľstva na uzavretie manželstva 

        pred  Matričným úradom v Čadci 

(9)  Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl, školského 

       zariadenia a do obecnej školskej rady v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca 

(10) Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba ich členov a predsedov   

(11) Návrh na zriadenie a voľba členov Mestskej rady 

(12) Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Čadca 

(13) Správa o výsledkoch kontroly 

(14) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023          

(15) Rôzne 

(16) Záver 
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R o k o v a n i e      

K bodu 1) 

Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, 

návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa 

zápisnice. 

  

Overovatelia:   Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ 

    Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ 

 

Návrhová komisia:    Mgr. PhDr. Martin Solik, PhD.,  poslanec MZ 

                                               Ing. Marián Hlaváč, MBA, poslanec MZ 

         

Pracovné predsedníctvo: JUDr. PhDr. Matej  Šimášek, PhD., primátor mesta Čadca 

    Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca 

    RNDr. Anna Belousovová, zástupkyňa  primátora 

                                                mesta  Čadca 

    PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc., zástupca  primátora 

                                                mesta Čadca 

     Mgr. PhDr. Martin Solik, PhD.,  poslanec MZ 

                                               Ing. Marián Hlaváč, MBA, poslanec MZ 

 

 

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol JUDr. PhDr. Matej  Šimášek, 

PhD. 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 v znení neskorších 

predpisov. 

 

JUDr. PhDr. Matej  Šimášek, PhD., primátor mesta Čadca, privítal všetkých prítomných 

poslancov MZ Čadca, prizvaných a ostatných prítomných. Predstavil menovaných zástupcov 

primátora RNDr. Annu Belousovovú a PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD., RSc.  Následne sa  

informoval u  prítomných, kto je za navrhovaný program. Ďalej sa opýtal prítomných, či má 

niekto niečo na doplnenie. 

Následne určil do návrhovej komisie poslanca Ing. Mariána Hlaváča, MBA a Mgr. PhDr. 

Martina Solika, PhD. 

 

Overovateľmi zápisnice sa stali Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ a Mgr. Martin Klimek, 

poslanec MZ. Za zapisovateľku určil PhDr. Janu Serafínovú. 

               

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

                                                                 č. 58/2022 

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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K bodu 2) 

Vyhodnotenie zimnej údržby 2021/2022 a mestský operačný plán zimnej údržby pre 

zimné obdobie 2022/2023    

 

    Informovala Mgr. Elena Grambličková, pracovníčka referátu dopravy MsÚ Čadca. 

  Marián Hanko, poslanec MZ  uviedol, že ho prekvapila  výška sumy  od dodávateľov  za 

ich služby -   cca 139 tisíc eur.  Poznamenal, že keď zisťoval, koľko stoja odhŕňacie vozidlá, tak 

to  vyšlo cca 50 -55 tisíc eur. Informoval sa, koľko vyjde jedna hodina prenájmu vozidla. Je 

toho názoru, že ak by sa kúpilo formou leasingu na tri roky,   napr. 6 vozidiel, tak v splátkach 

by sa suma  vrátila za tri roky. Vozidlá by vydržali 6-8 rokov  a navyše by boli v réžii mesta.  

  Mgr. Elena Grambličková, pracovníčka referátu dopravy MsÚ Čadca, uviedla, že táto 

forma zimnej údržby je už rokmi overená. Každoročne sa jej  venovali. Cenová  kalkulácia nie 

je postavená zle.  Informovala, že subdodávatelia sú ľudia, ktorí v častiach, ako je Drahošanka 

alebo Kýčera, zabezpečujú zimnú údržbu, nakoľko naše vozidlá sa tam  dostať nevedia.  Jedná 

sa  o miestnych ľudí, ktorí poznajú miestne problémy.  Údržbu vykonávajú už mnoho rokov, 

štandardne a hlavne k spokojnosti miestnych obyvateľov.  

   Pavol Latka, riaditeľ MPS Čadca, uviedol, že   dodávateľsky k daným krokom pristúpili 

už pred cca 8 rokmi, a to hlavne z dôvodu, že sa to osvedčilo. Dodávateľské stroje, traktory  

a mechanizmy sú v prímestských častiach, ako je Horelica,  Vojty, Milošová, Čadečka, kde sú 

pracovníci daných mechanizmov prevažne z uvedených častí. Informoval, že v Čadci  napr. prší, 

ale  u Vojtov, v Čadečke a pod.,  sneží. Títo pracovníci vychádzajú z koncových úsekoch 

a urobia napr. pol úseku, vrátia sa a odchádzajú preč. Uviedol, že táto forma údržby je 

osvedčená nielen voči službám občanom, ale aj po finančnej stránke.  

Informoval, že jedna hodina takýchto dodávateľských služieb /traktor s radlicou/   na zimné 

obdobie  na rok 2021 -2022, vyjde 21 eur bez DPH.  

Marián Hanko, poslanec MZ, uviedol, že  denne tak  za 105 dní muselo byť počas cca 

11 hodín  6 vozidiel dodávateľsky.  

Pavol Latka, riaditeľ MPS Čadca, uviedol, že 9 dodávateľských služieb pracuje v čase, 

keď sú ťažké podmienky, kde napr. 2 vozidlá sú v Milošovej, 2 u Vojty a pod.  Poukázal na  

Vojty, Kýčeru, Dejovku, Lazy,  kde si jeden traktor sám nepomôže. Sú to  úseky, kde musia ísť za 

sebou dva traktory.  Uviedol, že ak  v meste  je napr. 5 cm snehu, tak v koncových častiach je 30 

až 35 cm snehu.  

Ohľadne toho, či mať alebo nemať stroje, je potrebné  sa zamyslieť, čo so strojmi  v lete 

a v konečnom  dôsledku na každý jeden stroj by bolo potrebné  min.  2-3 pracovníkov, nakoľko 

musia mať technické prestávky. Určite by to bolo finančne náročnejšie, ako to je  riešené teraz - 

formou dodávateľských služieb.  

JUDr. PhDr. Matej  Šimášek, PhD., primátor mesta Čadca,  poznamenal, že má  osobnú 

skúsenosť  s mnohými súťažami v tejto oblasti a  ak je skutočne cena za jednu hodinu práce 21 

eur bez DPH,  tak ani nevie, či zažil takú dobrú cenu. 21 eur bez DPH je veľmi dobrá 

hospodárna cena, vzhľadom na to, že u dodávateľa  zahŕňa náklady na servis, mzdové náklady, 

náklady na naftu. Uviedol, že to určite zhodnotia, ale ekonomicky je to veľmi zaujímavý 

ukazovateľ.    

Pavol Latka, riaditeľ MPS Čadca, uviedol, že na  zimné obdobie 2022 -2023 je daná 

suma na prácu traktora s radlicou 27 eur bez DPH.  

Marián Hanko, poslanec MZ,  dodal, že   cena bude  teda zase vyššia.  

Pavol Latka, riaditeľ MPS Čadca, poznamenal, že to záleží od poveternostných 

podmienok. 
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Marián Kubala, poslanec, uviedol, že všetci sme si vedomí, že strojový park je taký, aký 

je.  Poznamenal, že naša prímestská časť je špecifická – úzke uličky, kopce, ploty. Pred 8 rokmi, 

keď tieto časti odhŕňalo mesto, bola údržba  katastrofálna.   

Kým odhrnuli mesto, tak na Horelicu prišli o cca 22:30 hod.  Je za to, aby  lokálni dodávatelia 

poskytovali dané služby, pretože to odhŕňajú domáci občania a peniaze tak ostávajú v dedine. 

Je tak zabezpečený komfort pre obyvateľov. Posledné roky už okolo 6 -7 hod. ráno sú cesty 

odhrnuté, čo nebolo zvykom.    

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc., zástupca  primátora  mesta Čadca, uviedol, že  

Marián Hanko to myslel dobre,  ale prax ukázala, že  Čadca je pomerne členitá. Do budúcna 

by bolo vhodné, uvažovať o zakúpení  multifunkčnej techniky, ale samozrejme  komunikácie 

udržiavať aj externe, aby sa zimná údržba stihla.  

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ,  upozornil na chodník od malej železničnej zastávky 

smerom ku kruhovému objazdu, ktorý býva veľmi často zanedbaný. V tej súvislosti   požiadal,  

či by nebolo možné požadovať od správcov iných komunikácií, aby uvedený úsek  daný správca 

promptne čistil.  

JUDr. PhDr. Matej  Šimášek, PhD., primátor mesta Čadca, poznamenal, že so 

správcami jednotlivých komunikácií  už prebehli niektoré rokovania. Priebežne to budú 

kontrolovať.    

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol, že v roku 2013-2014 bolo 400 tisíc eur a  v roku 

2016 -2017  cca 800 tisíc eur na zimnú údržbu, čo predstavuje 100% nárast nákladov.  

Upozornil na to, že veľmi záleží na tom, aká zima je.  Najhoršie zimy pre zimnú údržbu sú také, 

aké sú teraz. Jeden deň je teplo, na druhý deň napadne sneh, tretí deň je odmäk a na štvrtý deň 

to primrzne.  Táto zima je najhoršia. Je potrebné, aby boli stroje vonku a intenzívne sa riešila 

zimná údržba. Následne porovnal roky 2020-2021  a roky 2021-2022. Uviedol, že tam je nárast 

cca 77 tisíc eur. Informoval, že štát prijal zákon, kde samosprávam  prikázal, aby udržiavali 

chodníky, ktoré dovtedy museli udržiavať správcovia nehnuteľností.  Je to tiež podstatný nárast, 

ktorý pribudol MPS. Na základe posledného schváleného VZN zabezpečujeme zimnú údržbu  aj 

posypom, čo je finančne a časovo opäť náročnejšie, dovtedy sa  vykonávala zimná údržba 

v prímestských častiach len formou odhŕňania.  Z ceny cca 77 tisíc eur je cca  30% za posypový 

materiál.  Uviedol, že zimy sú rôzne. Ak bude zima taká, ako sa javí  teraz, tak posypového 

materiálu sa minie oveľa viac, a to z dôvodu, že  riešime aj prímestské časti.  

Ohľadne zakúpenia strojov uviedol, že je veľký problém  s kvalifikovanými ľuďmi.  

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ,  uviedol, že je potrebné, aby stroje 

niekto obsluhoval. V tej súvislosti poukázal na platobné podmienky na MPS. Upozornil, že 

nijaký šofér, ktorý má určitú prax, je v určitom veku a pod., tam pracovať nepôjde. Nejedná sa 

len o výdavky na stroje, ale aj na pracovnú silu, plus v prípade, že nasneží, stroje musia byť 

v teréne nonstop. Aby sa to zvládlo, museli by mať dve partie šoférov po šiestich,  čo je 

neakceptovateľné. Je potrebné si uvedomiť, že prímestské časti  odhŕňajú  už ráno o 3 -4 hod.   

Uviedol, že systém je dobrý.  

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, upozornil, že zimnú údržbu riadi dispečer.  V prvom rade 

je potrebné sa najskôr obrátiť na dispečera. Ak sa nie je možné dovolať jemu, až potom 

kontaktovať ostatých zamestnancov na MPS, teda buď jeho  alebo p. riaditeľa a pod.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

     č.  59/2022, 

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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K bodu 3) 

Spoločný obecný úrad – predĺženie pôsobnosti 

 

    Informoval Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, stavebného poriadku a     

dopravy MsÚ Čadca. 

  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

     č.  60/2022, 

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 

K bodu 4) 

Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke / bezplatnom užívaní / majetku mesta v správe 

Dombytu Čadca od 02.01.2023 – 30.06.2023 

    

 Informoval Juraj Kantorík, riaditeľ  príspevkovej organizácie  Dombyt Čadca. 

  Ing. Peter Lariš, poslanec MZ,  požiadal, aby  pri  tvorbe  rozpočtu,   pri položke 

dotovanie športových klubov a organizácií, bolo vyčíslené, koľko finančne, podľa objednaných 

hodín pre dané športové kluby, činí čiastka, ktorú mesto športovým klubom nepriamo dáva.    

Uviedol, že sa poskytlo cca 120 tisíc eur klubom a organizáciám. Mnohé športové kluby však 

boli nespokojné, ale zabúdalo sa na to, že všetko je bezplatné.   Informoval, že nie všetky 

samosprávy a mestá  majú takýto systém.  

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, navrhol,  aby sa hodiny presne odpočítali, aby 

nedošlo k tomu, že niekto haly využíva 2 hodiny za týždeň v rozmedzí troch mesiacov, ale 

v nejakej  inej časti bude celý rok.  

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol, že športové kluby si objednali  športové haly 

u p. riaditeľa, ktorý má určite nejaký kalendár, kde sú tieto haly na celú zimu alebo na  celý rok 

rezervované.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

     č. 61 /2022, 

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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K bodu 5) 

VZN č. 3/2022 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani  za predajné 

automaty a dani za nevýherné hracie prístroje 

    Informoval Mgr. Jaroslav Kuska, vedúci oddelenia správy a miestnych poplatkov MsÚ 

Čadca. 

JUDr. PhDr. Matej  Šimášek, PhD., primátor mesta Čadca uviedol, že ,,novinku“ 

konzultovali so všetkými kolegami na úrovni samosprávy  Kysúc. Koeficient mohol byť až 10.  

Systém sa otestuje. Je tam viacero formálno-procesných a možno aj hmotno-právnych 

podmienok, ako sa daný inštitút implementuje. Všetko ostatné ostáva nezmenené.  

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

     č. 62/2022, 

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 

 

 

K bodu 6) 

VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady 

  

  Informoval Mgr. Jaroslav Kuska, vedúci oddelenia správy a miestnych poplatkov MsÚ 

Čadca. 

JUDr. PhDr. Matej  Šimášek, PhD., primátor mesta Čadca, uviedol, že napriek tomu, že 

VZN museli prijať v novej forme,  vecne to  konzultoval so starostami a primátormi – nemeníme 

poplatok, máme ho najnižší na Kysuciach v okrese. Je to o systémovej práci kompetentných, za 

čo sa im poďakoval. Informoval, že prebehli rokovania s firmou JOKO, ktorá mestu vyšla v 

ústrety  tým, že doposiaľ nezvýšila skladočné, ktoré je kľúčovým prvkom. Vyjadril spokojnosť, 

že nateraz zostáva daný poplatok nezmenený.  

   

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

     č.63 /2022, 

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 

K bodu 7) 

Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku Ing. Milanovi Gurovi 

  

  Informoval Ing. Jaroslav Hacek, prednosta  MsÚ Čadca. 

   

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

     č.64/2022, 

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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K bodu 8) 

Návrh na poverenie poslancov  mestského zastupiteľstva na uzavretie manželstva  pred  

Matričným úradom v Čadci 

  Informoval PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc, zástupca primátora mesta Čadca.   

   

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

     č.65/2022, 

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 

 

K bodu 9) 

Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl, školského 

zariadenia a do obecnej školskej rady v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca 

  Informovala RNDr. Anna Belousovová, zástupkyňa mesta Čadca. 

 Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol, že požiadal p.  zástupcov, aby nebol  v rade 

školy  v materskej škole  Milošová.   

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc, zástupca primátora mesta Čadca,   dodal, že sú len 4 

poslanci za daný obvod  a sú tam  tri školské zariadenia, niekto tam musí byť. Požiadal p. Ing. 

Lariša, aby to rešpektoval.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

     č.66/2022, 

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 

 

K bodu 10) 

Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba ich členov a predsedov   

  Informoval PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc, zástupca primátora mesta Čadca.    

 Predložil návrh -  doplniť do komisie  finančnej, podnikateľskej činnosti, obchodu a mestských 

podnikov   pri externých členoch  -  ako bod č. 5 Janku Brčicovú.  

 JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, v súvislosti s vystúpením p. predkladateľa 

uviedol, že to  nie je celkom tak. Poukázal na striktnú dikciu č. z.  357/2004 Z.z. – členom tejto 

komisie môže byť len poslanec – splnené. Ak sú v MZ zástupcovia politických strán, nie 

politických klubov, politických strán a hnutí alebo nezávislí poslanci, je komisia zložená 

z jedného zástupcu  každej politickej strany alebo hnutia a jedného zástupcu nezávislých. Nikto 

iný tam byť  nemôže.  

  PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc, zástupca primátora mesta Čadca,  uviedol, že je to 

tak, ako spomínal  JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ. Mgr. Michal Duraj  je  za SaS, 

Mgr. Martin Klimek za KDH, JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD. je  nezávislý, Jozef Kupka je za 

SME  RODINA, Ing. Marián Hlaváč, MBA je SMER – soc. dem. REPUBLIKA,  Marián Kubala 

ZA ĽUDÍ, obaja zástupcovia sa vzdali. V tomto prípade pokryli všetky politické strany, hnutia 
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a koalície, ktoré kandidovali. Za nezávislých  poslancov je to  splnené,  v zmysle bodu 5 

uvedeného zákona pís. a) - nezávislým poslancom je  JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD. 

Marián Kubala, poslanec MZ, sa dotazoval, prečo do finančnej komisie dali Bohdana 

Fidyka. Na finančnej komisii bol za celé štyri roky 2 krát. Prečo  tam dávame opäť  ľudí, ktorí 

na komisiu nechodia. Pokiaľ komisia ostane v danom zložení, on sa vzdáva funkcie  predsedu 

a navrhuje PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD., RSc.  

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc, zástupca primátora mesta Čadca,  uviedol, že 

rešpektovali všetky návrhy poslancov, ktoré prišli. Navrhol, aby  v polovici funkčného obdobia 

prehodnotili  fungovanie komisií. Uviedol, že predchádzajúce obdobia komisie  funkčné neboli,  

z toho  dôvodu  by  to bolo   vhodné po určitom čase prehodnotiť. Požiadal, aby ostali v danom 

zložení a pokiaľ komisia  fungovať nebude, môže sa priebežne / napr. o pol roka/ dať návrh na 

zmenu uvedenej komisie alebo zmenu vo viacerých komisiách. 

 JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ,  poukázal na komisiu mládeže, športu 

a voľnočasových aktivít. Uviedol, že nerozumie zloženiu  tejto komisie, pretože tam nie je 

zastúpený žiaden šport.  Sú tu nosné športy. Následne poukázal na stolný tenis, kde hrajú dve 

mužstvá v najvyššej slovenskej súťaži. V  danej komisii nie je  zástupca stolno- tenisového 

klubu. Ďalej poukázal na futbal, čo je najmasívnejší  šport, a nie je tam zástupca futbalového 

klubu. Následne poukázal na  fungujúci atletický klub, kde opäť  nie je zástupca klubu. Tiež 

poukázal na  dievčenský  hádzanársky klub, ktorý hrá výbornú hádzanú a opäť nie je v komisii 

zástupca hádzanej.  Z toho dôvodu predložil pozmeňujúci návrh – aby  do  komisie mládeže, 

športu a voľnočasových aktivít boli zvolení – Jozef Janošík, zástupca atletického klubu Čadca, 

Daniel Roman, zástupca futbalového klubu Čadca, Marián Kapusta, zástupca stolno – 

tenisového klubu Čadca, Mária Hrudalová, zástupca hádzanárskeho klubu Čadca. Navrhol 

nahradiť, Romana Kužmu, Bc. Eduarda Haladu, Henricha Benku.  

Uviedol, že on sa vzdáva funkcie v danej komisii. Je toho názoru, že by v danej komisii mali byť 

zástupcovia klubov, ktorí vytvárajú určitú  hodnotu. Uviedol, že Mgr. Jaroslav Klus, ktorý 

funguje v Žabke, rieši mnoho voľnočasových aktivít, čo sa týka detí.  Ďalej spomenul Milana 

Polláka, ktorý pôsobí ako zástupca klubu  maratónu. Je tam tiež Mgr. Pavol Sedláček ako 

zástupca šachistov. Je to pre neho málo, najmasívnejšie športy tam absentujú.  Daná komisia 

nie je zložená správne, preto podáva svoj návrh.  

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že návrhy 

vzišli z návrhov  p. poslancov.   Nikto do komisie  nedopĺňal meno, podľa svojho uváženia. Sú 

tam zástupcovia  futbalu a ďalších športov.  

RNDr. Anna Belousovová, zástupkyňa primátora mesta  Čadca, uviedla, že komisia je 

navrhnutá veľmi dobre. Ako poslanci MZ by si mali položiť otázku, o čom má  šport byť,  o čom 

je teraz  šport  a o čom chceme, aby bol a tiež pre koho šport je. V prvom rade by sme mali 

tlačiť na masovosť  športu, aby to nebola len elitná záležitosť. Poukázala na futbal, okolo 

ktorého  vidí  už dlhoročné problémy. Spomenula neprehľadné financovanie vo futbale. 

Uviedla, že v externých členoch je zastúpená verejnosť a  ako poslanci sú zástupcovia 

verejnosti. Ona ako verejnosť, chce vedieť za čo sa v športe  platí z jej daní a ako  vyzerá. Šport 

v Čadci by sa mal  ,,prekopať“ po novom, urobiť ho  masovejší a sprehľadniť  jeho  

financovanie.  

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol, že daná komisia je zložitá. Pravdu má aj  PhDr. 

Pavol Holeštiak, PhD., RSc, zástupca primátora mesta Čadca, a aj  RNDr. Anna Belousovová, 

zástupkyňa primátora mesta  Čadca.  Súhlasil, že je potrebné dbať na masovosť športu.  Je tiež 

dôležité prihliadnuť na to, koľko detí zastrešujú  ,,tie, ktoré“   športové kluby. Ak je pocit, že vo 

futbale sa robí alebo robilo  niečo  zlé,  je tam  potrebné  vykonať kontrolu.  Uviedol, že daná 

komisia  je zložitá na to, aby došlo k nejakému konsenzu.  Ohľadne hádzanej  uviedol, že  

mnoho rokov nedostávali ani euro.  
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JUDr. PhDr. Matej  Šimášek, PhD., primátor mesta Čadca, sa ospravedlnil z rokovania 

MZ a jeho vedením poveril PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD., RSc, zástupcu primátora mesta 

Čadca. 

Ing. Marián Hlaváč, MBA, poslanec MZ pochválil vedenie mesta, že v komisiách sú 

všetci poslanci, až na p. Mgr.  Marcela Šula, ktorý tam pravdepodobne nechcel byť, čo minulé 

obdobie neexistovalo.  

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že   JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., 

poslanec MZ, to veľmi dobre zhrnul.  Jedná sa o veľmi dobrých a kvalitných ľudí. Pozná ich 

osobne a ich prácu si veľmi váži.  Uviedol, že s futbalom sa mu bude vždy spájať  meno JUDr. 

PhDr. Peter Strapáč, PhD. Možno by potom vynechal Daniela Romana.  

Uviedol, že Mgr. Pollák sa rozumie  problematike, vie sa za atletiku  ,,pobiť“. Na margo p. 

Janošíka uviedol, že by to boli asi  dva tie isté hlasy z jedného športového odvetvia.  S Mgr. 

Mariánom Kapustom súhlasí a p. Hrudalová  - ,, skôr vo výkone“. Poukázal na rekonštrukciu 

športu všeobecne v rámci mesta. Informoval, že bude  ponúknutá koncepcia rozvoja športu, kde 

si určite všetci nájdu svoje miesto. Každý zo spomenutých  ľudí do komisie patrí a určite by 

mali pozvánku dostávať,  aj keby  neboli  členmi.   Požiadal   JUDr. PhDr. Petra  Strapáča, 

PhD., poslanca MZ, aby upravil svoj návrh o dve mená.  

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, uviedol, že celkom nesúhlasí s tým, že 

v komisii má byť verejnosť a tiež sa vyjadril k športu detí. Je potrebné rozlíšiť šport detí, ktorý 

je na školách,  a ktorému sa venuje úplne  iná komisia, aká je tu, a šport, ktorý je v súkromných 

organizáciách.  Je dôležité si uvedomiť, že každý klub  tu má  vlastnú právnu subjektivitu. Nevie 

si predstaviť, ako môže  verejnosť robiť audit hádzanárskeho klubu. Nedá sa to. Sú to občianske 

združenia, ktoré majú vlastnú právnu subjektivitu, vlastnú organizačnú štruktúru. Dotazoval sa, 

ako môže napr. Roman Kužma vedieť, čo potrebuje futbalový, stolno-tenisový  alebo 

hádzanársky klub. Nie je členom klubu.  Môže jedine prísť za štatutárom a opýtať sa, čo má 

tlmočiť na komisii. Komisia by mala fungovať tak, že sú tam zástupcovia klubov, ktorí sa snažia 

šport posunúť ďalej. Ohľadne financovania poukázal, aby sa pozreli, koľko sa vyčleňovalo na 

šport za pôsobenia  JUDr. Ing. Jozefa Vražela, PhD. Išlo o úplne iné sumy, ako sú  teraz. A už  

v tom čase futbal ,,dýchal z posledného“. V tom čase  hral v druhej lige a nebolo skoro ani na 

autobus, pričom sa dávali ,,obrovské sumy“.  Šport skutočne niečo stojí, a nie ako sa dáva teraz 

50 tisíc eur.  Je za to, aby sa vo futbale audit urobil.  Vie, koľko sponzorských peňazí tam  dal, 

koľko sponzorských peňazí pre futbal zabezpečil prostredníctvom jeho priateľov, klientov a  

známych. Vyjadril svoj nesúhlas s Mgr. Tomášom Urbaníkom, že  za atletiku v meste je  Mgr. 

Milan Pollák. Mgr. Milan Pollák je za Klub Kysuckého maratónu, ktorý organizuje  kysucký 

maratón, plus dva behy. Beh na Husárik  a večerný beh. Atletický klub má malé deti, ktoré 

chodia na súťaže. Sú to dva rozdielne kluby. Je toho názoru,  že zloženie danej komisie nie je 

správne, pretože ľudia, ktorí sú z externého prostredia, môžu prísť ako verejnosť. Za jeho 

pôsobenia  komisia fungovala tak, že volal všetky kluby a vždy bolo nepísané pravidlo, že každý 

mal hlasovacie právo. Tzn., diskusia môže viesť k pokroku len vtedy, ak sú tam zastúpené kluby, 

ktoré budú pokrok aplikovať.  Dotazoval sa, ako môže verejnosť aplikovať pokrok v kluboch, na 

ktoré  nemá dosah, nakoľko majú vlastnú právnu subjektivitu.  

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc, zástupca primátora mesta Čadca, zdôraznil, že 

v minulom období tiež neboli zástupcovia všetkých športových klubov v komisii mládeže, športu 

a voľnočasových aktivít. Neodporúča prijať návrh  JUDr. PhDr. Petra  Strapáča, PhD., 

poslanca MZ, ale ako ústretové gesto navrhol, aby  štyria  navrhnutí ľudia z jednotlivých 

klubov /ak by návrh neprešiel/ ako ľudia, ktorí majú do  športu čo povedať,  mali možnosť sa 

komisie   zúčastniť  bez hlasovacieho práva.  

Ing. Marián Hlaváč, MBA, poslanec MZ, prečítal návrh  JUDr. PhDr. Petra  Strapáča, 

PhD., poslanca MZ. 
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Namiesto Henricha Benka dať Jozefa Janošíka, namiesto Bc. Eduarda Haladu dať Romana 

Daniela, namiesto Romana Kužmu dať  Mgr. Mariána Kapustu a namiesto  JUDr.  PhDr. Petra  

Strapáča, PhD. doplniť Máriu Hrudalovú /poslancami MZ schválené/. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

     č.67/2022, 

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 

K bodu 11) 

Návrh na zriadenie a voľba členov Mestskej rady 

  Informovala RNDr. Anna Belousovová, zástupkyňa primátora mesta Čadca. 

 Marián Kubala, poslanec MZ,  uviedol, že  ,,kvituje“, dané zloženie rady.  Za každý 

obvod má niekto zastúpenie. Uviedol, že ZA ĽUDÍ  sú dvaja poslanci. Informoval, že za 

Čadečku predloží pozmeňujúci návrh, aby bol v mestskej rade Ing. Peter Lariš, vymeniť ho za 

Mgr. Tomáša Urbaníka.  

RNDr. Anna Belousovová, zástupkyňa primátora mesta Čadca, uviedla, že ZA ĽUDÍ sú 

dvaja poslanci, ale MZ má 25 členov. Z 25 poslancov  dvaja  poslanci nemôžu mať  dvoch, to 

by bolo príliš veľa.  Uviedla, že je 16 nezávislých poslancov.   

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc, zástupca primátora mesta Čadca, dodal, že 

v mestskej rade je 5 nezávislých poslancov.  

 RNDr. Anna Belousovová, zástupkyňa primátora mesta Čadca, uviedla, že ak to 

pomerne prepočítajú, tak  nevychádza   mať v mestskej rade dvoch poslancov.  

 Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol, že nechce byť členom mestskej rady. Požiadal 

poslanca Mariána Kubalu, aby svoj návrh stiahol.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

     č.68/2022, 

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 

 

K bodu 12) 

Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Čadca 

  Informovala Ing. Petra Ďuranová, vedúca oddelenia organizačno - administratívneho 

MsÚ Čadca. 

 JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, uviedol, že bolo zvykom, že sa 

predkladalo aj odôvodnenie materiálu. Nevie, koho odvolávajú, nie sú uvedení členovia 

redakčnej rady a tiež, čo sa daným návrhom sleduje.  

Ing. Petra Ďuranová, vedúca oddelenia organizačno - administratívneho MsÚ Čadca, 

uviedla, že súčasné vedenie pracuje a kreuje novú redakčnú radu. Mestské noviny Čadčan budú 

vychádzať naďalej. V akom rozsahu, či vo väčšom alebo v súčasnom, a v akom zložení 

redakčnej rady, bude predložené na rokovaní v januári. Momentálne  sa rokuje a je dohodnuté 

pracovné stretnutie so spoločnosťou Pettit press,  s ktorou budeme  riešiť otázku financií 

a rozsahu mestských novín Čadčan.    

RNDr. Anna Belousovová, zástupkyňa primátora mesta Čadca, uviedla, že v minulom 

období  na MZ prijali  VZN  /ona zaň nehlasovala/, pričom nebola splnená základná 
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podmienka –  nebolo 15 dní zverejnené a pritom  vo vedení mesta bol ako právnik -  JUDr. 

PhDr. Peter  Strapáč, PhD. Dnes  tak museli prijímať bod č. 5. Informovala, že mesto súdny 

spor s prokuratúrou  prehralo.  Dodala, že ,, kedysi bolo kedysi a dnes je dnes.“  

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, poznamenal, že so zverejňovaním 

dokumentov na úradnej tabuli nikdy nič nemal, na to sú vedúci príslušných oddelení.  

Dal pozmeňujúci návrh. Navrhol daný bod stiahnuť z rokovania MZ. Je toho názoru, že ak sa 

kreuje  nová redakčná rada, tak následne sa dá návrh na zrušenie redakčnej rady a prijatie 

novej redakčnej rady.   

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc., zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že to je 

kompetencia štatutára. Kreuje sa nový spôsob komunikácie, čo sa týka aj rokovaní uvedených 

týždenníkov, konkrétne  Pettit press. Uviedol, že návrh je irelevantný, dá  o ňom hlasovať.    

Ing. Marián Hlaváč, MBA, poslanec MZ, prečítal pozmeňujúci návrh od  JUDr. PhDr. 

Petra Strapáča, PhD., poslanca  MZ – stiahnuť bod č. 12 /poslancami MZ neschválené/. 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

     č.69/2022, 

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice 

 

 

 

 

K bodu 13) 

Správa o výsledkoch kontroly 

  Informoval JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór mesta Čadca.    

   

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

     č.70/2022, 

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 

 

K bodu 14) 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

  Informoval JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór mesta Čadca.    

   

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

     č.71/2022, 

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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K bodu 15) 

Rôzne 

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ, predložila návrhy, ktoré by boli vhodné 

zakomponovať do rozpočtu: vyriešiť parkovacie miesta na ul. Mierovej, uviedla, že sa už s  

p. Latkom o tom rozprávali. Ďalej požiadala zakomponovať do rozpočtu chodník na konci 

Palárikovej ul., ktorá križuje s ul. Gočárovou.  Uviedla, že táto rekonštrukcia je nutná už dlhšiu 

dobu.  

Následne poďakovala za veľmi peknú rekonštrukciu ul. A. Hlinku, ktorá sa zrealizovala 

v minulom období. Poukázala však na problém, na ktorý naráža pri stretnutiach s občanmi. Ide 

o zastávku, ktorá sa tam zrušila. Čo sa týka dopravy z Kýčerky do priemyselnej zóny, kde je 

veľa pracovných miest, tak títo ľudia majú zastávku pod Žarcom, čím sa im skomplikovala 

dochádzka do práce. Je toho názoru, že ,,mesto“ by malo vstúpiť do jednania, aby  zastávku 

urobili buď v priemyselnej zóne,  alebo aby sa to poriešilo v prospech občanov, ktorí tam 

pracujú. Rovnako aj ľudia, ktorí chodia do kostola, majú zastávku ďaleko.  

Následne sa informovala ohľadne oddelenia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. 

Uviedla, že v tomto čase sú tam dvaja pracovníci. Poukázala na medzinárodné výzvy Interreg 

SR-PR.  V najbližšej dobe sa budú zverejňovať výzvy, do ktorých by mohli vstúpiť. Avšak 

vzhľadom k danému personálnemu zloženiu, je   nemožné, aby sme do týchto projektov  reálne 

vstupovali.  Uviedla, že ide o mimorozpočtové zdroje. Informovala, že pravdepodobne  v marci 

bude otvorená ďalšia výzva SR-ČR. Dotazovala sa  u RNDr. Miloslava Šulgana, CSc., či 

plánuje vstúpiť do týchto výziev, ak áno, požiadalo ho, aby  aspoň v krátkosti predstavil tieto 

vstupy do výziev. 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc., zástupca primátora mesta Čadca, informoval, že 

rokovali  na ŽSK v Bratislave, kde spolu s p. primátorom, zástupkyňou primátora chcú aktívne  

vstúpiť do projektov.  Dodal, že vedia o daných pripravovaných  výzvach a aj o operačných 

programoch.  

RNDr. Anna Belousovová, zástupkyňa primátora mesta Čadca, poznamenala, že  už 

absolvovali stretnutie ohľadom možných výziev  a spolupráci s VÚC. Informovala, že  p. 

primátor už  rokoval o autobusových spojoch. Ďalej informovala, že na MZ na VÚC budú 

chcieť otvoriť problém s grafikonom. O výsledku spoločného ,,tlaku“ budú informovať.  

 Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ,   sa   poďakoval za rekonštrukciu ul. A. Hlinku 

a zároveň vyjadril  spokojnosť ohľadne  Kukučínovej ul. ktorá sa tiež zrekonštruovala.  

Upozornil, že jedna zo sťažností bola aj tá, že keď sa zrušili zastávky pod Žarcom  pre 

prímestskú dopravu, tak sa občanom priťažilo. Nemôžeme však zabúdať na to, že tí občania, 

ktorí cestovali do práce vlakom, majú rovnakú vzdialenosť. Následne dodal, že občania si 

pochvaľujú,  že budú mať lepšie chodníky okolo charity. Je potrebné si uvedomiť, že daný ÚP 

plánuje s tým, že do budúcna bude centrum uzatvorené.  

Uviedol, že to je dobre, len občania si musia zvyknúť.  

Jozef Kupka, poslanec MZ, uviedol, že sa ho občania z Horelice dotazujú,  prečo všetky  

mestské časti, aj celé  mesto okrem Horelice, majú mestskú dopravu. Ľudia z Horelice musia 

chodiť s prímestskými autobusmi, čo je logické, ale zastávku majú na malom obchvate. Pre 

starších občanov a žiakov do školy je cesta  ďaleká a nepríjemná, hlavne keď je zlé počasie.  

Informoval sa, či by nebolo možné aspoň ranné a obedňajšie spoje presmerovať na zastávku do 

mesta.  

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc., zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že všetky 

podnety sa budú v rámci MsÚ evidovať a budú sa nimi zaoberať.  
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Mgr. Martin Briestenský, poslanec MZ, na margo Mgr. Martina Klimeka, uviedol, že 

s ním nesúhlasí, nakoľko je v blízkosti vlaková zastávka, sú tam pracovné príležitosti /bývala 

Slovena/. Ak aj spoj mešká, je určite lepšie keď majú občania v blízkosti zastávky, či už vlakové 

alebo autobusové, akoby mali ísť pod Žarec. Je to mimo centra mesta, rovnako aj starší 

občania musia s nákupmi chodiť na uvedenú zastávku. Je za to, aby  bola  zastávka  bližšie.  

 Viera Strýčková, poslankyňa MZ,  je toho názoru, že  určite by nebol problém urobiť 

zastávku v priemyselnej zóne, kde je zamestnaných  mnoho   ľudí. Je potrebné  robiť všetko 

preto, aby sme im to zjednodušili, a nie naopak.  

 Martin Klimek, poslanec MZ,  uviedol, že taktiež súhlasí s tým, aby bola zastávka 

v priemyselnej zóne.  

 Jozef Kupka, poslanec MZ, sa  vrátil k bodu č. 4   - Návrh uzatvorenia zmluvy 

o výpožičke / bezplatnom užívaní / majetku mesta  v správe Dombytu Čadca od 02.01.2023 – 

30.06.2023, navrhol p. riaditeľovi, aby zvolal zástupcov klubov, ktorí využívajú tieto haly 

bezplatne, pretože vie, že futbalový klub využíva halu len sezónne na zimnú prípravu.  Od 

apríla do októbra sú futbalisti vonku. Hala je zabukovaná aj v lete, kedy ju môžu využívať aj 

ostatné kluby. Je za to, aby sa to prehodnotilo a nájmy sa dali len na tú dobu, kedy to je pre 

kluby potrebné.  

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc., zástupca primátora mesta Čadca, požiadal p. 

riaditeľa,  aby daný podnet evidoval a  zaoberal sa ním.  

Marián Kubala, poslanec MZ, taktiež podporil podnet ohľadne zastávok, ktoré spomínal 

Jozef Kupka /vrátiť zastávky opäť do mesta/.  Je za to, aby sa autobusy pre  Bystrickú 

a Oščadnickú dolinu vrátili späť do centra mesta.  Požiadal tiež vyjadrenie okolo chodníkov na 

Horelici.  Ďalej požiadal na nasledujúce MZ pripraviť  informáciu ohľadne odkanalizovania 

Horelice.  

Roman Habčák, poslanec MZ, poukázal na bod č. 5  - VZN č. 3/2022 o dani 

z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za  

nevýherné hracie prístroje.  Uviedol, že by zo strany vedenia mesta privítal, keby vniesli trocha 

,,svetla“ do danej kauzy. V správe od Mgr. Jaroslava Kusku mu zarezonovala informácia, že 

neboli zvýšené dane oproti pôvodnému VZN. Informoval sa, ktoré to pôvodné VZN je, či to, 

ktoré krajsky súd vyhlásil, že nebolo v súlade so zákonom  alebo to, ktoré malo platiť. Informo-

val sa,  na základe ktorého VZN boli vystavené poplatky.  

RNDr. Anna Belousovová, zástupkyňa primátora mesta Čadca, uviedla, že p. poslanec 

Habčák sa pýta nesprávne, mal by sa pýtať niekoho, kto sedí trošku ďalej po jeho pravej ruke.  

Poznamenala, že ona v tom čase vo vedení nebola. Bola jedenou  z poslancov, ktorí na to upo-

zorňovali spolu s Mgr. Marcelom Šulom a ktorí za dané VZN nehlasovali. Dodala, že VZN sa 

prijalo v rozpore so zákonom, pretože  v roku 2019 nebola splnená základná podmienka  - VZN 

nebolo vyvesené 15 dní  pred procesom prerokovania tak, ako to podľa zákona má byť. 

S takýmto VZN sa opakovane ,,išlo“ do MZ. Poslanci, ktorí na to upozorňovali, neboli vypoču-

tí. Vtedajšie vedenie ,,pretlačilo“, že sa VZN prijalo. Teraz je však potrebné povedať, že poplat-

ky sa zvyšovať nebudú. Dane a poplatky budú na úrovni, ako boli doteraz.  Ohľadne  posled-

ných troch rokov uviedla, že to je  ešte ,,právny hlavolam“, robí sa  rozbor a analýza.  

 Uviedla, že žiadne MZ si nemôže dovoliť nerešpektovať názor  prokurátora, sú to chyby minu-

losti, ktoré teraz naprávame. Môžeme  však občanov ukľudniť, že poplatky sa zvyšovať nebudú. 

Sme jedno z mála miest na Slovensku, kde ideme takýmto spôsobom,  čo bolo aj stanovisko pá-

na primátora, že ak sa daná vec  opraví a dá do právneho stavu, poplatky sa zvyšovať nebudú.  
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Mgr.  Martin Briestenský, poslanec MZ, sa informoval ohľadne právnej analýzy, či už 

bola vykonaná a čo s rozdielom  navýšenia daní. Nakoľko však  už  bolo povedané, že analýza 

sa vypracováva,  tak je  jeho dotaz  bezpredmetný.  

 Mgr. Jaroslav Kuska, vedúci oddelenia správy miestnych daní a poplatkov MsÚ Čadca,  

uviedol, že  VZN č. 3/2019 a č. 4/2019 boli na MZ 5.12. 2019   prejednavané s vedomím 

vedenia mesta o tom, že návrhy oboch VZN boli zverejnené pred MZ 14.11.2019. Aj pozvánka 

na dané MZ obsahovala klauzulu, že materiály, ktoré boli prejednané na MZ 14.11. 2019 si 

majú poslanci vziať so sebou. Na MZ 5.12.2019  odpovedal na otázku poslanca Mgr. Tomáša 

Urbaníka - odkedy dokedy boli VZN zverejnené. Vedenie mesta rozhodlo, že sa pôjde do 

prejednania návrhu VZN, na základe  takzvanej prvej lehoty. Ďalej uviedol, že samotný protest 

prokurátora nie je právne záväzný pre správny orgán, v tomto prípade Mesto Čadca, ani  pre 

účastníkov konania. Je na to judikát, ktorý môže poskytnúť. Ohľadne vyrubenia daní uviedol, že 

všetky vyrubené dane, na základe tohto VZN, sú  vyrubené v súlade so zákonom, nakoľko VZN 

bolo v tom čase  platné a účinné, načo je tiež judikát. Nie je potrebné vrátiť žiadne peniaze. 

Nakoľko je MZ verejné, nemôže hovoriť o daňovom tajomstve, ale máme konkrétnu kauzu 

k tejto téme, ktorá bude potvrdená Finančným riaditeľstvom SR.  

Uviedol, že všetky tieto rozhodnutia, ktoré súvisia s VZN o daniach  do 24.11.2022, kedy 

nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o nesúlade VZN č. 3/2019 so zákonom,  zostávajú 

platné a účinné. Dane sú vyrubené v súlade so zákonom.  

Uviedol, že samotný komentár k § 6a  zákona 369/1990 Zb.  hovorí, že  účinky rozhodnutia 

súdu  o nesúlade VZN so zákonom platia do budúcna, nie do minulosti. 

Marián Hanko, poslanec MZ, poukázal na zlé ozvučenie.  

 Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, všetkým zaželal veselé prežitie vianočných sviatkov a do 

nového roku veľa  zdravia a pevné nervy.  

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD. poslanec MZ, ohľadne permanentiek na parkovanie na ul. 

A. Hlinku, ktoré dostali poslanci, uviedol, že zatiaľ platí  staré VZN. Poslanci majú bezplatné 

parkovanie do  účinnosti  a platnosti  tejto VZN. Poslanci MZ majú bezplatné parkovanie 

v celom meste.  V závere zaželal všetkým pekné sviatky. 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc., zástupca primátora mesta Čadca, sa  poďakoval   

JUDr. Ing. Jozefovi  Vraželovi, PhD. poslancovi MZ, za upozornenie.  V závere všetkých pozval 

na malé občerstvenie do zasadačky pána primátora. Všetkým  v mene vedenia mesta zaželal 

pokojné a  požehnané vianočné sviatky.  
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K bodu 16) 

Záver 

 

 

Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc., 

zástupca primátora mesta Čadca, poďakoval prítomným za účasť, poprial všetkým príjemný 

zvyšok dňa a zasadnutie MZ vyhlásil za ukončené. 
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