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Z á p i s n i c a 

 

z  10.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 17. decembra 2015 o 8.30. hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 24 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní:  prednostka MsÚ, hlavný kontrolór mesta Čadca, vedúci oddelení 

MsÚ Čadca,  náčelník MsP, riaditelia riadených príspevkových organizácií mesta Čadca, 

zástupcovia médií, kronikárka mesta, občania mesta.  

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

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

 

Ing. Milan Gura    - primátor mesta Čadca 

Ing. Jozef Pohančeník   - poslanec MZ 

Mgr. Marcel Šulo    - poslanec MZ 

JUDr. Jozef Pajer    - poslanec MZ 

Mgr. Jaroslav Klus    - poslanec MZ 

Pavol Štrba                           - poslanec MZ 

JUDr. Peter Strapáč, PhD.    - poslanec MZ 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

Ing. Ján Drobil    - poslanec MZ 

Ing. František Prívara   - poslanec MZ 

Mária Badurová    -.poslankyňa MZ 

Ing. Anna Zbojanová    - prednostka MsÚ 

JUDr. Ján Klučka    - hlavný kontrolór Mesta Čadca 

Ľubica Kullová               - riaditeľka KIC Čadca 

Ján Kantorík                - riaditeľ DOMBYT Čadca 

PaedDr. Ján Polák               - vedúci oddelenia ŠKMaŠ MsÚ Čadca 

RNDr. Miloslav Šulgan  - vedúci oddelenia  RRaCR MsÚ Čadca 

Ing. František Ščury                                      - vedúci oddelenia D ÚP SP V a RM MsÚ Čadca 

Ing. Peter Lariš    - riaditeľ MPS Čadca 
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     P r o g r a m : 

 

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

   voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie         

   zapisovateľa zápisnice 

 (  2)   Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2016 – 2018         

 (  3) Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na r. 2016 - 2018          

 (  4)  Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na r. 2015  - 

            II. zmena rozpočtu PO Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca          

(   5)    Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na r. 2016 – 2018 – MPS                          

(   6)    Stanovenie ceny za prenájom priestorov v budove zo súp. č. 1941 s platnosťou od     

           1. 1. 2016           

(  7) Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na r. 2016 - 2018 –   

           DOMBYT Čadca            

 (  8)    Správa o výsledkoch kontroly           

 (  9)    Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2016            

(10) Doplnok č. 2 k Všebecne záväznemu nariadeniu Mesta Čadca č. 1/2015            

(11) Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie Mesta Čadca           

 (12)   Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností       

(13)   Rôzne 

(14)   Záver 
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R o k o v a n i e 

 

10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Ing. Milan Gura, 

primátor mesta Čadca. 

Konštatoval, ţe  zasadnutie MZ Čadca bolo zvolané na základe § 13 ods. 4 písm. a) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z celkového počtu 25 poslancov MZ Čadca 

bolo prítomných 24 poslancov, takţe MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 Na zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých poslancov MZ Čadca, prizvaných 

a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol: Martina Klimeka a MUDr. Annu Korduliakovú, 

poslancov MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Adriánu Cisarikovú, pracovníčku MsÚ Čadca.         
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K bodu 1) 

Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa 

zápisnice 

  

Overovatelia:  Mgr. Martin Klimek 

         MUDr. Anna Korduliaková 

 

Návrhová komisia: Ing. Ján Drobil 

  PaedDr. Danka Jašurková 

 

       Pracovné predsedníctvo:     Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca 

     Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca 

     PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora mesta Čadca 

     Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca 

         Ing. Ján Drobil, poslanec MZ 

      PaedDr. Danka Jašurková, poslankyňa MZ 

   

   

            

              JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, navrhol zaradiť do programu rokovania ako bod č. 

2: Vystúpenie obyvateľov miestnej časti Čadca - Podzávoz 

           Mgr. Marcel Šulo má za to, ţe ak majú obyvatelia niečo dôleţité, aby vystúpili.  

           Ing. Milan Gura povedal, ţe nemá nič proti vystúpeniu občanov, ale mali by vystúpiť 

v bode č. 13 Rôzne.  

          JUDr. Jozef Pajer poprosil primátora, aby dal o danom návrhu hlasovať. Ak bude 

plénum ZA, občania by mali vystúpiť v bode č. 2. 

 /Hlasovanie: Za: 18, Proti: 0, Zdrţali sa: 6/. 

 

           Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca navrhol zaradiť do programu rokovania ako 

bod č. 13. : Rozvojové projekty Mesta Čadca a bod č. 14. : Spoločný obecný úrad – predĺţenie 

pôsobnosti  /Hlasovanie: Za: 24, Proti: 0, Zdrţal sa: 0/. 

 

            

 

        

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

120/2015 
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K bodu 2) 

Vystúpenie obyvateľov miestnej časti Čadca Podzávoz 

 

            Bod mimo predloţeného programu 

 

            Ondrej Prívara, obyvateľ miestnej časti Čadca Podzávoz sa vyjadril, ţe dôvodom 

prečo je tu aj s ostatnými obyvateľmi je plánovaná výstavba spoločnosti TI – Hanil. 

Nesúhlasia s prejazdom kamiónov a nákladných áut. Pri začatí výstavby priemyselnej zóny 

bolo dohodnuté, ţe bude postavená samostatná prístupová cesta, čo sa do dnes neurobilo. 

Prechádzajú tam kamióny a  vyrušuje to celú obytnú zónu. Obyvatelia nesúhlasia s výstavbou 

spoločnosti TI – Hanil, pokiaľ nebude vyriešená prístupová cesta.  

         JUDr. Jozef Pajer podporil občanov danej časti. 

         Ing. Milan Gura sa vyjadril, ţe jeho úlohou bolo, aby do Čadce priviedol investora. 

Mesto Čadca začalo jednať so všetkými firmami, ktoré majú do toho čo povedať. Mal by tam 

vzniknúť komfort, aký si priemyselný park zaslúţi. Cesta je uţ v rozpočte naplánovaná. Kvôli 

tomu, aby boli obyvatelia odbremenení, bude výstavba diaľnice Svrčinovec – Čadca. Cieľom 

je čo najrýchlejšie opustiť obytnú zónu a zlepšiť tak bývanie občanov.  

         Ing. František Ščury povedal, ţe priemyselná zóna predpokladá novú funkčnú 

komunikáciu. Prístup, ktorý je zauţívaný, dodnes absolútne nevyhovuje. Preto priemyselná 

zóna nie je vyuţitá, lebo kaţdý investor podmieňoval budovanie prevádzkového priestoru 

vyhovujúcou komunikáciou. Mesto si samo nemôţe budovať cesty v priestore, kde má štát 

zadefinované svoje veci. NDS má uţ vybavené stavebné povolenie na stavbu diaľnice Čadca – 

Bukov – Svrčinovec. Táto stavba má uţ jeden stavebný objekt „Miestna komunikácia 

Podzávoz“. Tento privádzač sprístupní celú priemyselnú zónu. Mesto si je vedomé, ţe nemôţu  

a nechcú mestské časti, kde ľudia pokojne bývajú, narušovať pokojný stav.  

         JUDr. Jozef Pajer, on a ani obyvatelia miestnej časti nie sú proti tomu, aby tam išli 

investori. Investori by sa tam mali pustiť aţ keď bude vybudovaná celá infrašktruktúra.  

        Ing. Milan Gura sa vyjadril, ţe firma TI – Hanil ho navštívila, lebo tam majú 

zamestnaných 244 ľudí. V terajších priestoroch tam nie je moţnosť rozvoja. Firma má návrh 

odísť do Krásna nad Kysucou a návrh odísť do Bielsko - Biala. Nebolo by v poriadku, keby im 

neponúkol priestory, ktoré mesto má. Jeho prioritou je výstavba diaľnice, výstavba mosta, 

zlepšenie situácie v priemyselnom parku. 

         Mgr. Marcel Šulo povedal, ţe nejde o ţiadne nové pracovné miesta pre ľudí, ide len 

o to, aby sa závod presunul z jednej zóny do druhej. Veľmi ťaţko povedať, či mu to tam 

vyhovuje alebo nevyhovuje, či má moţnosť sa rozšíriť alebo nemá. Dal do povedomia, ţe 

jedno rozhodnutie je zverejnené na stránke mesta Čadca. Rozhodnutie, ktoré vydal Okresný 

úrad Čadca. Na strane 3 je uvedené, ţe navrhovaný počet zamestnancov je 380. Momentálne 

má TI – Hanil viac ako 400 zamestnancov, kmeňových 380. Skúmajú moţnosti zvýšenia 

kapacity výroby. V tomto prípade ide skutočne len o to, ţe sa závod presunie o 1 km. 

S najväčšou pravdepodobnosťou sa nebudú vytvárať ţiadne nové pracovné miesta pre ľudí 

tak, ako je v úradných dokumentoch zverejnené.  

        Ing. Milan Gura povedal, ţe bude šťastný, keď TI- Hanil ostane tam, kde je, a vstúpia 

tam ďalší investori. Sú tam pripravené ďalšie iné projekty. Vôbec nejde o TI – Hanil, ani o to, 

či zvýši počet pracovných miest. On chce urobiť všetko preto, aby akákoľvek firma z mesta 

neodišla.  
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K bodu 3) 

Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2016 – 2018  
 

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

 

             Ing. Ján Drobil sa vyjadril, ţe, keďţe rozpočet je jeden z najdôleţitejších dokumentov, 

aké mesto má, je rád, ţe sa do tohto rozpočtu dostali stavby, ktoré boli v minulosti dlhodobo 

plánované, ako je letné kúpalisko, oprava kultúrneho domu, oprava Palárikovho domu 

a vybudovanie oddychovej zóny na sídlisku Kýčerka. Kaţdý by chcel, aby bol rozpočet čo 

najväčší. Jeden z príjmov môţu byť aj pohľadávky po lehote splatnosti. Poţiadal vedenie 

mesta, aby oddelenia, ktoré sú zainteresované na vymáhaní pohľadávok, zvýšili aktivitu, a tým 

prispeli financiami do rozpočtu, aby mohlo byť zrealizovaných viac poţiadaviek.  Na 

finančnej komisii podrobne rozobrali rozpočet na roky 2016-2018. Finančná komisia prijala 

uznesenie, ktorým odporúča MZ predloţený návrh rozpočtu mesta schváliť.  

            Ing. František Prívara vyjadril spokojnosť s predloţeným rozpočtom.  

            Pavol Štrba povedal, ţe sa konečne dočkal po 13-tich rokoch vyhradených finančných 

prostriedkov na cestu v Čadečke, ktorú aj on sám vyuţíva. Je rád, ţe sa pamätá na prímestské 

časti a preto tento rozpočet podporil.  

           JUDr. Ján Macura povedal, ţe tam našiel asi menší preklep, čo sa týka ciest. Pokiaľ 

mu to bude lepšie vysvetlené, o ktorú časť na Horelici ide, tak nemá problém rozpočet 

podporiť.   

           Marián Kubala sa vyjadril, ţe rozpočet podporí. Poţiadal p. primátora a aj kolegov 

poslancov pri najbliţšej zmene rozpočtu o podporu jeho návrhu, ktorý predloţí na 

rekonštrukciu prístupovej cesty k cintorínu  na Horelici.  

           Mgr. Jaroslav Klus je spokojný, ţe sa v novom rozpočte počíta s  letným kúpaliskom, 

tak isto je spokojný, ţe sa bude upravovať okolie Mestského úradu. Podal pripomienku, či by 

sa pri najbliţšej zmene rozpočtu dali zaradiť financie  na úpravu parkoviska pod nadjazdom 

na Pribinovej ulici, kde je strašne veľa blata a prachu. 

          Mgr. Marcel Šulo povedal, ţe predloţený rozpočet je skutočne ambiciózny. Podľa jeho 

názoru by bolo dobré, keby obyvateľom, aj vzhľadom na dobré hospodárske výsledky, ktoré 

mesto dosahuje v poslednom období, pripravili aj trochu ambicióznejší rozpočet. Minulý rok 

aj s pánom Drobilom mali na finančnej komisii obavy z naplnenia príjmovej časti rozpočtu. 

Opýtal sa na 400 000 € dotáciu na verejné osvetlenie, či sa dá očakávať, ţe príde. Ďalej sa 

opýtal na odpredaj ZŠ A. Hlinku, ktorá bola rozpočtovaná v príjmovej časti na rok 2015. 

V prípade, ţe by nedošlo k naplneniu k tejto príjmovej časti, asi by výraznou mierou ovplyvnili 

aj rozpočet na rok 2016. On osobne by bol veľmi nerád, keby sa z častí, ktoré sú v rozpočte, 

následne muselo uberať.  

           Ing. Milan Gura odpovedal p. Šulovi, ţe v koncesnej zmluve, je jasne vidieť, či dotácia 

je nárokovateľná alebo nie je. Po dlhých rokovaniach s firmou Cofely mesto dosiahlo to, ţe je 

predloţený tento projekt na príslušné banky. Je prísľub koncesionára, ţe o tento príspevok je 

poţiadané a bude sa tým v januári zaoberať. Táto dotácia je významným štartovacím balíkom. 

On za seba povedal, ţe mesto urobilo všetko preto, aby dotácia, o ktorú je poţiadané, prišla 

do rozpočtu mesta. Mesto neustále dáva, či uţ predaj priemyselného parku alebo ZŠ A. 

Hlinku, aby sa rozpočet nejako naplnil. Dlhé roky sa neudialo, aby sa kapitálové príjmy 

takýmto spôsobom naplnili. Päť rokov sa darí ako-tak naplniť rozpočet, dokonca aj dlhoročné 

poţiadavky občanov. On bude robiť všetko preto, aby sa kapitálové príjmy naplnili. Eviduje 

ţiadosti na odkúpenie priemyselného parku, vţdy mal alternatívu a určité záloţné plány. On 
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 urobí všetko preto, aby občania tohto mesta mali pocit, ţe vedenie mesta, zamestnanci  

a poslanci MZ sa o nich starajú. Momentálne sa nenaplnil predaj ZŠ A. Hlinku, sú rokovania, 

ktoré by uzatvorené mali byť, ale bohuţiaľ nie sú. Myslí si, ţe to bude aţ po voľbách do 

NRSR, kde vznikne vláda, s ktorou bude môcť pokračovať v týchto rokovaniach.   

      Mgr. Marcel Šulo nespochybňuje snahu p. primátora a sám vie, ţe to skutočne tak je. 

Jemu išlo skôr o to, či je nejaké riešenie, lebo je záver roka a vyzerá to tak, ţe tieto peniaze do 

príjmovej časti neprídu. Čo sa s tým bude v budúcom roku robiť, pretoţe tie peniaze budú 

niekde chýbať. Pripomenul ešte súdny spor, 1 000 000 € kauzu. Podľa dostupných informácií 

mesto to na okresnom súde „nevyhralo“. Súdny spor smeruje na krajský súd. Moţno 

očakávať, ţe mesto Čadca bude zaťaţené výdavkom 1 000 000 € + súdne trovy. Opýtal sa, či 

mesto má nejakú alternatívu, čím sa prípadné nebezpečenstvo vykryje, pretoţe by bol veľmi 

nerád, ţe by niektoré investičné akcie, ktoré mesto nachystalo na budúce obdobie, skončili. 

          Ing. Milan Gura odpovedal p. Šulovi. Spor 1 000 000 € je hanbou súdnictva . Hanba, 

ako dokáţu niektorí ľudia otočiť právny názor najvyššieho súdu, ktorý dvakrát, 1. krát 

vágnejšie, ale 2. - krát jasne napísal, ako má rozhodnúť Okresný súd v Čadci. Riadne napísal, 

ţe moţno prvýkrát v histórii sa pouţil inštitút, ţe prokuratúra je zapojená do tohto sporu, 

ktorá sa jasne stotoţnila s mestom a sudca, ţe nie. Sudca odpustil súdne trovy odporcovi, lebo 

je „majetný“ a keďţe je „majetný“ musí dávať veľké peniaze do údrţby svojich budov 

a Mestu Čadca, ktoré napísalo presne také isté odôvodnenie ich musí platiť. Platia súdne 

trovy ako „blbci“. Akýkoľvek iný sudca by sa neodváţil dvakrát ísť proti najvyššiemu súdu. 

V januári určite predloţí jeden návrh, či sa uţ ten 1 000 000 € nechá tak alebo nie. Je tým 

oboznámený p. minister spravodlivosti, generálny prokurátor SR, súčasný premiér Róbert 

Fico a aj pán prezident ako sa tu kriví zákon. Tento spor bol podvod na občanoch mesta.  

           Ing. Jozef Pohančeník sa vyjadril, ţe je nepochopiteľné, keď jeden sudca povie, ţe 

zmluva je od počiatku neplatná a potom za pár mesiacov povie, ţe tá zmluva je platná a na 

základe tejto zmluvy musí mesto platiť 1 000 000 €. Podporí, aby mesto tú pravdu vybojovalo.  

           Mgr. Marcel Šulo sa stotoţnil so slovami p. primátora. Predloţili štyri návrhy na 

zmenu rozpočtu. Ako prvé poţiadal o zvýšenie úverového zaťaţenia o 40 000 €, aby sa 

z kapitálových výdavkov mohli návrhy dofinancovať. Prvý návrh: Vybudovanie tranzitného 

chodníka v Martinkovom potoku. Druhý návrh: Vybudovanie odvodnenia svahu pri 

pohostinstve Furmanský dvor. Tretí návrh: Dobudovanie parkoviska na Okruţnej ulici pri 

budove Krafe. Štvrtý návrh: Návrh na zvýšenie rozpočtovej poloţky 642 01 – transfery 

občianskym zdruţeniam a nadáciam v súvislosti s financovaním športu. Uvedomuje si, ţe 

šport v Čadci je financovaný z niekoľkých moţných oblastí. myslí si, ţe ambicióznosť 

v rozpočte by sa mala prejaviť tým, ţe by sa konečne po dlhých rokoch zvýšila 

dotácia športovým klubom v meste Čadca. Navrhol zvýšiť sumu o 30 000 € na sumu 61 000 €. 

Myslí si, ţe by takýmto spôsobom prekvapili  nielen, športovú verejnosť, ale dalo by sa 

najavo, ţe sa to so športom v meste Čadca myslí váţne.  

           JUDr. Peter Strapáč reagoval na slová pána primátora. Povedal, ţe ho bude plne 

podporovať v danom súdnom spore, pretoţe tam vidí neprávosť aj po odbornej stránke. Myslí 

si, ţe mesto by malo vytrvať a zotrvať v tomto súdnom spore aţ do konca, pretoţe 

spravodlivosť sa nakoniec musí ukázať. Mesto by malo ukázať občanom Čadce, ţe sa 

nezľakne aj napriek nepriaznivému rozhodnutiu Okresného súdu Čadca, ktoré je aj pre neho 

osobne absolútne nepochopiteľné. K návrhu p. poslanca Šula na zvýšenie dotácie pre 

športové kluby na 61 000 € sa vyjadril, ţe to nie je nová téma. On ako predseda komisie 

športu s p. primátorom viedol dlhé rokovania o zvýšení dotácie. Je to aktuálna téma 

a momentálne je dohoda, p. primátor aj s jednotlivými oddeleniami dali prísľub, ţe pri I. 

zmene rozpočtu dôjde k zmene financovania športu, čiţe aj tam bude navýšenie finančných 

prostriedkov pre šport. Je prísľub p. primátora a on verí, ţe v I. polroku v roku 2016 naozaj 

navýšime priamu dotáciu jednotlivým športovým klubom.  
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           Vladimír Malík povedal, ţe návrhy, ktoré predniesol p. Šulo sú dobré, len nevie, či 

teraz v tak krátkej dobe sa bude vedieť on ako poslanec rozhodnúť, odkiaľ zobrať peniaze na 

4 ďalšie návrhy.  

            Ing. Milan Gura uviedol, ţe predloţený rozpočet je naozaj ambiciózny. Súhlasí 

s návrhmi, ktoré podal p. Šulo, sú dobré. Ak by sa schválil rozpočet, on chce, aby sa od 

januára začalo pracovať na cestách, chodníkoch, aby bolo jasné, koľko sa na to minie. Dal 

mu ponuku, nech počká, keď sa bude v I. štvrťroku prehodnocovať, tak tieto malé veci, ktoré 

sú potrebné pre občanov mesta, by sa spoločne zaradili. Čo sa týka športu, dva roky hľadali 

systém, ktorý konečne našli. Menia filozofiu dotácií športovcom a on garantuje, ţe čiastka 

o ktorej hovoril bude oveľa vyššia. Dobrým zvykom je schváliť rozpočet a následne 

v najbliţšom zasadnutí sa bude rozdeľovať potom na ďalšom MZ športovým klubom. Našla sa 

moţnosť, aby sa neodvádzali zbytočne peniaze štátu, ale uţ len táto úspora činí moţno 25 – 

30 000 €, ktorá sa môţe dať priamo dotačne. Pevne verí, ţe tento rok športové kluby dostanú 

oveľa vyššiu dotáciu priamych peňazí na svoju činnosť. Všetky čadčianske športové kluby by 

mali mať všetko zadarmo. Poţiadal o podporu rozpočtu a aby verili slovám, ktoré povedal 

aby sa stiahli tieto návrhy. Ak nie, bude sa o nich hlasovať.  

           Mgr. Marcel Šulo sa stotoţnil s p. primátorom. Napriek tomu by bol veľmi rád, keby sa 

o daných návrhoch hlasovalo.  

           JUDr. Peter Strapáč, PhD. sa vyjadril, ţe návrhy Mgr. Šula sú naozaj dobré, ale ešte 

budú zmeny v rozpočte, tak by sa to malo lepšie pripraviť. Chodníky sa aj tak v januári, 

februári robiť nebudú. On je osobne veľmi rád, ţe sa robí aj v odľahlejších častiach mesta, 

kde nie je aţ také mnoţstvo voličov. Je dobré, ţe sa ani na nich nezabúda.  

            JUDr. Jozef Pajer myslí si, ţe predloţený návrh rozpočtu je celkom v poriadku. 

V minulosti navrhoval vybudovanie multifunkčného ihriska na Podzávoze v časti u Kadluba. 

Sľúbilo sa ľudom, ţe sa tam urobí aj parkovisko a nejaké osvetlenie. Potrebné finančné 

prostriedky 10 000 € by chcel presunúť z vyčlenených financií plánovaného kúpaliska.  

          Ing. Anna Zbojanová odpovedala JUDr. Pajerovi, ţe ide o zazmluvnenú sumu s ktorou 

nejde nič robiť.  

          JUDr. Jozef Pajer sa vyjadril, ţe keďţe je suma zazmluvnená, navrhoval by zo sumy 

150 000 € určenú na miestnu komunikáciu do priemyselného parku presunúť 10 000 € na 

vybudovanie parkoviska a okolia ihriska.  

           Mgr. Marcel Šulo sa vyjadril k zazmluvnenej sume na letné kúpalisko. Zmluva bola 

uzatvorená v roku 2010. Posúvalo sa to tromi dodatkami. Posledný dodatok je č. 3 a ten 

hovorí o tom, ţe kúpalisko sa malo začať stavať v marci 2013 a ukončené, odovzdané malo 

byť 30. 6. 2014. Momentálne je rok 2015 a stavať sa chce v roku 2016. Osobne si myslí, ţe 

pokiaľ tam neboli uzatvorené iné dodatky, zmluva skončila tým, ţe sa nezrealizovala. Nevie si 

predstaviť, ţe ako na základe tejto zmluvy chce mesto stavať kúpalisko. 

           Ing. František Prívara sa vyjadril, ţe JUDr. Pajer má pravdu. V časti u Kadluba sa 

skutočne sľúbilo, ţe sa vybuduje súčasná komunikácia s parkoviskom, ale tieţ je pravdou, ţe 

osobne on a JUDr. Pajer túto akciu presunuli a vyasfaltovala sa cesta pred materskou 

škôlkou. Verejné osvetlenie tam bude vybudované v čo najkratšom čase. Ak parkovisko 

nevyjde v roku 2016, tak určite to bude v roku 2017.  

           Ing. Milan Gura sa vyjadril, ţe na Milošovej, Podzávoze a Čadečke sa za desiatky 

rokov toľko neurobilo. Sľúbil ihrisko, bolo do pol roka. Sľúbil chodníky do školky, boli 

urobené. Sú aj iné oblasti, ktoré treba rozvíjať. Na Horelici ešte ani nesvietia. On dodrţí sľub, 

ktorý dal, ale JUDr. Pajer ho zmenil.  

           Pavol Štrba vyjadril súhlas s p. primátorom. Má za to, aby sa uţ nič nepresúvalo. On 

si myslí, ţe ako povedal aj pán primátor, Podzávoz a Milošová, tam bolo urobené naozaj 

veľa. Mali by byť rozumní, aby sa to rozdelilo spravodlivo.   
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           JUDr. Jozef Pajer uznal, ţe p. primátor sľub dodrţal a ihrisko sa tam vybudovalo. 

Jemu ide len o to, aby sa veci dotiahli do konca, aby ihrisko bolo pýchou. Povedal p. Štrbovi, 

ţe ihriská sa budovali aj za mestské ale aj za jeho vlastné peniaze. Minul tam niekoľko 1000 

€. 

          Ing. Milan Gura povedal, ţe k slovám Mgr. Marcela Šula, ţe k zmluve z r. 2010 na 

výstavbu letného kúpaliska sa vyjadrí písomne.  

           Vladimír Malik sa vyjadril, ţe rozpočet podporí. Je rád, ţe zahŕňa celé mesto, aj 

prímestské časti. Osobne je veľmi rád, ţe sa po rokoch objavilo kúpalisko. Taktieţ je rád, ţe 

sa ide zrekonštruovať Palárikov dom a podobne. Všetky ostatné navrhované veci sa môţu 

zakomponovať v ďalších zmenách rozpočtu. Tento rozpočet je naozaj dobrý.  

           Mária Badurová poďakovala za obyvateľov osady u Kyzka , ţe sa tam bude robiť 

miestna komunikácia. Občania ju poţiadali, ţe keď sa bude robiť verejné osvetlenie, aby sa 

dobudovalo na horných koncoch u Buty, kde sú postavené domy, je tam tma a chodia tam divé 

svine.  

          Ing. Ján Drobil, predniesol pozmeňujúce návrhy Mgr. Marcela Šula. Prvý návrh: 

Vybudovanie a odvodnenie svahu bloku K na Sídlisku 3 v hodnote 10 000 € - Hlasovanie /ZA: 

9, PROTI:3, ZDRŢALI SA: 11/ - návrh neprešiel. Druhý návrh: Vybudovanie chodníka na 

Sídlisku 3 v sume 10 000 € - Hlasovanie /ZA: 6, PROTI 3, ZDRŢALI SA: 14/ - návrh 

neprešiel. Tretí návrh:  Vybudovanie parkoviska na Okruţnej ulici v hodnote 20 000 € - 

Hlasovanie /ZA: 7, PROTI 2, ZDRŢALI SA 14/ - návrh neprešiel.  Štvrtý návrh: Zvýšenie 

poloţky 642 01 (transfery občianskym zdruţeniam a nadáciam o sumu 30 000€) – Hlasovanie 

/ZA: 8, PROTI: 2, ZDRŢALI SA: 13/ - návrh neprešiel.  Ďalej predniesol posledný 

pozmeňujúci návrh, ktorý podal JUDr. Jozef Pajer. Vybudovanie parkoviska pri ihrisku 

Čadca Podzávoz u Kadluba v sume 10 000 € - Hlasovanie /ZA: 7, PROTI: 2, ZDRŢALI SA: 

14/ - návrh neprešiel. 

 

            

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

121/2015 

 

 

 

K bodu 4) 

Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na r. 2016 - 2018     

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

 

            Ing. Ján Drobil sa vyjadril, ţe finančná komisia odporúča daný návrh schváliť. 

Poďakoval p. riaditeľke a celému kolektívu KIC za zodpovednú prácu v roku 2015.  

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

122/2015 
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K bodu 5) 

Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na r. 2015  - II. zmena 

rozpočtu PO Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca      

     

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

 

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

123/2015 

 

 

 

K bodu 6) 

Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na r. 2016 – 2018 – MPS 

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

 

           Ing. Ján Drobil sľúbil p. Larišovi, ţe pri najbliţších zmenách rozpočtu sa on osobne 

bude snaţiť o navýšenie finančných prostriedkov pre MPS a taktieţ sa celému MPS 

poďakoval za vykonanú prácu v roku 2015.  

 

 

          Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

124/2015 

 

 

 

K bodu 7) 

Stanovenie ceny za prenájom priestorov v budove zo súp. č. 1941 s platnosťou od   1. 1. 

2016           

 

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

 

            Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

125/2015 

 

 

K bodu 8) 

Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na r. 2016 - 2018 –  DOMBYT 

Čadca            

 

 

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

 

           Ing. Ján Drobil sa vyjadril, ţe finančná komisia opäť odporúča daný návrh schváliť. 

A tieţ by chcel poďakovať p. riaditeľovi a aj všetkým pracovníkom DOMBYTu za odvedenú 

prácu v roku 2015.  
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Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

                                               126/2015  

 

 

 

 

K bodu 9) 

Správa o výsledkoch kontroly         

   

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

 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

                                                     127/2015 

 

 

  

 

Bod číslo 10) 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 

 

            Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 

 

            Ing. Ján Drobil sa vyjadril, ţe je rád, ţe hl. kontrolór splnil všetky úlohy, ktoré mu boli 

určené na minulom MZ.  

           Ing. Jozef Pohančeník povedal, ţe mu pri tomto pláne kontrolnej činnosti chýba, čo 

bude robiť v januári, februári aţ v júni. Môţe sa stať, ţe hl. kontrolór nebude robiť „nič“ a za 

šesť mesiacov poslancom všetko predloţí.  

          JUDr. Ján Klučka odpovedal p. Pohančeníkovi, ţe nevie presne ako a ktorú kontrolu 

stihne urobiť, a preto to tam ani nenapísal, vţdy keď bude nejaká kontrola hotová, predloţí ju 

MZ. Princíp, ktorý písal doteraz, sa dal naplánovať, u týchto kontról sa to naplánovať  nedá.  

         Ing. Jozef Pohančeník dodal, ţe na minulom MZ bolo predloţené, ţe bola poskytnutá 

dotácia televízii 120 000 €. Táto kontrola mu tam chýba.   

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

                                                     128/2015 

 

 

 

Bod číslo 11) 

Doplnok č. 2 k Všebecne záväznemu nariadeniu Mesta Čadca č. 1/2015       

      

            Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 11 zápisnice. 

 

           Mgr. Marcel Šulo sa opýtal na prílohu č. 1.2 k VZN. Dotácia na rok 2016 na 

prevádzku a mzdy. Je tam Materská škola Janka Kráľa, kde dotácia je 2109 € a dotácia pre 

Materskú školu SNP v sume 2194, 93 €. Je to zhruba o 2 € na ţiaka na rok viac. Materská 

škola Janka Kráľa je o niekoľko € menšia dotácia. Opýtal sa, či je to úsporou, ktorá bola 

dosiahnutá zateplením a výmenou okien, ktorá sa tam robila.  
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           PaedDr. Ján Polák odpovedal Mgr. Šulovi, ţe nie. Povedal, ţe táto metodika sa robí 

inak. V schválenom rozpočte sú príjmy, ktoré sú naplánované pre rok 2016, tie sa 

odpočítavajú a delia sa počtom ţiakov na danej škole. Kaţdá škola ma inú kapacitu detí. Tak 

isto mzdy, niekto má začínajúcich učiteľov, kde je mzda niţšia, niekto je v poslednom stupni, 

kde je mzda vyššia. To, o čom hovorí p. Šulo, sa uţ postupne prejavuje, ale viditeľne sa to 

prejaví aţ v roku 2016.   

 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

                                                     129/2015 

 

  

 

 

 

 

 

Bod 12) 

Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie Mesta Čadca     

       

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

 

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

                                                     130/2015 

 

Bod 13) 

Rozvojové projekty Mesta Čadca 

 

                      Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 13 zápisnice. 

 

                 Pavol Štrba sa opýtal pána Šulgana, či sa zmení klíma v úradovni, lebo cez leto je 

tam strašne teplo a v zimnom období je tam chladno.  

                 RNDr. Miroslav Šulgan, CSc. odpovedal pánovi Štrbovi, ţe to je hlavným 

dôvodom. 

                 Mgr. Marcel Šulo sa vyjadril, ţe v dôvodovej správe nevidí výmenu 

vzduchotechniky. Opýtal sa, akým spôsobom to  bude riešené.  

                RNDr. Miroslav Šulgan, CSc. uviedol, ţe v druhej časti je navrhované tienenie átria 

z vonkajšej strany. Architekt navrhuje rekuperáciu, aby sa vymieňal teplý vzduch so studeným 

vzduchom.  

 

 

             Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

                                                     131/2015 

 

 

  

 

 

Bod 14) 
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Spoločný obecný úrad – predĺženie pôsobnosti 

 

                 Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 14 zápisnice. 

 

    Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

                                                     132/2015 

 

 

  

 

 

 

Bod 15) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

 

Materiál č. 1 – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina 

 

 

Materiál č. 2 – Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 7/2015 

 

 

 

 

                     Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenia č. 

133 -134/2015 

 

 

K bodu 16) 

Rôzne 

       

           JUDr. Peter Strapáč povedal, ţe je potešený z dnešného MZ, je rád, ţe sa schválil 

rozpočet. Je veľmi rád, ţe prechádzajú a sú podporené MZ dobré veci pre občanov. Na 

minulom MZ sa pýtal právneho oddelenia na podanie ţaloby v Milošovej. Opýtal sa, ţe 

v akom je to stave, či sa to niekam posunulo.  

          Ing. Ján Drobil poţiadal pána Mgr. Lineta, náčelníka MsP. Na sídlisku Kyčerka je 

k dispozícii nebytový priestor určený  pre MsP. V piatky a soboty, keď chodí mládeţ 

z diskoték, prevracajú tam odpadkové koše. Keby boli trošku aktívnejší a či by mohli zvýšiť 

kontrolné hliadky. 

         Vladimír Malík povedal, ţe sa ľudia na neho obracajú s poţiadavkami, týkajúcimi sa 

parkovania dodávok a nákladných áut na sídliskách, či by sa nedalo toto vyriešiť, lebo tieto 

autá parkujú aj cez 2 aţ 3 parkovacie miesta a potom nemajú občania, kde zaparkovať.  

         JUDr. Peter Strapáč sa vyjadril, ţe taký istý problém s parkovaním je aj na sídlisku 

Ţarec.  

          Ing. Milan Gura povedal, ţe o tomto probléme sa vie a ide sa tvrdo zasahovať.  

          Mgr. Jaroslav Klus sa dotazoval na verejné osvetlenie. Povedal, ţe na minulom MZ 

bolo povedané, ţe Cofely má dodať ešte 105 svetiel. Opýtal sa, či to platí aj pre ulicu Janka 

Kráľa, kde na parkovisku chýbajú svetlá.  

         Ing. Milan Gura povedal, ţe plánujú rozširovať na základe poţiadaviek, ale nevie, či sa 

budú dať splniť všetky. 
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         Marián Kubala sa vyjadril, ţe prečo nepodporil pozmeňujúce návrhy pánov JUDr. 

Pajera a Mgr. Šula. Myslí si, ţe na mestskom úrade sú odborníci, ktorí to dobre pripravili 

a aj adekvátne vysvetlili. On si nemyslí, ţe to môţe fungovať tak, ţe si kaţdý povie „tam zober 

a tam daj“. On rád podporí kaţdý dobrý návrh, ktorý sa týka ľudí.  

         Mgr. Marcel Šulo povedal, ţe je šokovaný z toho, ţe on na takéto jednoduché návrhy, 

ktoré zaznievajú na MZ sa potrebuje ísť domov celý víkend vyspať, aby strávil 40 000 € z 

jednej cesty na druhú. On samozrejme oceňuje snahu a odbornosť pracovníkov MÚ, ktorí 

predloţia podklady, ale MZ je na to, aby dávalo pozmeňujúce návrhy.  

  

   

 

 

 

 

 

 

Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Ing. Milan Gura, primátor 

mesta Čadca, poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie MZ vyhlásil za ukončené.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Anna Z b o j a n o v á    Ing. Milan G u r a 

prednostka  MsÚ Čadca              primátor mesta Čadca   

             

 

 

 

Mgr. Martin K l i m e k               MUDr. Anna K o r d u l i a k o v á  

I. overovateľ                 II. overovateľ 

 

 

 

 

      

Zapísala: Adriána Cisariková 
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