
   Z á p i s n i c a

z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 17. decembra 2021 o 8.30 hod. V Dome kultúry v Čadci

Z celkového  počtu  25  poslancov  sa  zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  Čadca
zúčastnilo  18  poslancov,  poslanci  Mgr.  Xénia  Šurhaňáková,  Mgr.  Marcel  Šulo,  Mgr.  Dana
Jašurková, Mgr. Jozef Rucek, Mgr. Michal Duraj, Mgr. Slávka Zelníková a Mária Badurová sa
ospravedlnili. 

Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ Čadca a vedúci oddelení, ktorí predkladali body
podľa programu, riaditelia príspevkových organizácií a mjr. Mgr. František Linet.
 

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
Marián Kubala - poslanec MZ
Mgr. Tomáš Urbaník -poslanec MZ
Ing. Rudolf Cyprich - poslanec MZ
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., -poslanec MZ
Mgr. Jaroslav Klus -poslanec MZ
Ing. Marián Hlaváč, MBA --poslanec MZ

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

Mgr. Erika Mazancová - vedúca ekonomického oddelenia a správy majetku 

Mgr. Monika Michalisková - právne oddelenie
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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 2022-2024       
(3)   Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na roky 2022-2024 
(4)   Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta
        v správe Dombytu Čadca       
(5)   Informatívna správa o plnení uznesenia MZ č. 39/2020 vo veci majetkového podielu v    
       spoločnosti MTS, a.s. Čadca  
(6)   Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku na výstavbu, rekonštrukciu a
       modernizáciu športovej infraštruktúry v zmysle výzvy Fondu na podporu športu
       č.2021/004 s názvom: Rekonštrukcia časti Športového areálu mesta Čadca
       (rekonštrukcia krytej tribúny, vstupy na nekrytú tribúnu, nekrytá tribúna, oplotenie
       areálu a verejné osvetlenie) na ulici Športovcov 2525, Čadca       
(7)   Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO pre Integrovaný
        regionálny operačný program s názvom: Cyklistická komunikácia v meste Čadca 
        etapa 1.A   
(8)   Informatívna správa o výsledku kontroly plnenia opatrení z kontroly majetkových
        účasti samosprávy v obchodných spoločnostiach KA-028/2021/1120  
(9)   Informatívna správa o odstúpení budúceho predávajúceho CADevelop, s.r.o., so sídlom
       Palárikova 76, 022 01 Čadca, IČO: 50 062 191 od Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej  
        zmluvy zo dňa 26.01.2018 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 uzatvorenej s budúcim  
       kupujúcim Mestom Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, IČO: 00 313 971     
(10) Vyhodnotenie zimnej údržby 2020/2021 a mestský operačný plán zimnej údržby
        pre zimné obdobie 2021/2022       
(11)  Spustenie I. fázy integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom
        kraji a s ním súvisiacich potrebných dokumentov       
(12)  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Čadca č. 7/2021 o dočasnom parkovaní
         motorových vozidiel na vymedzenom území mesta       
(13)  Správa o výsledkoch kontroly       
(14) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022     
(15) Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností      
(16) Rôzne
(17) Záver
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R o k o v a n i e

5.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
Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ

Návrhová komisia:   Marián Kubala, poslanec MZ
                                               JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ

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

                                               JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ
           

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, privítal na MZ všetkých prítomných. 
Na  začiatku  oznámil,  že  využíva  právomoc  primátora  a  na  požiadanie  viacerých

poslancov stiahol zo zasadnutia bod č. 12: VZN mesta Čadca č. 7/2021 o dočasnom parkovaní
motorových  vozidiel  na  vymedzenom  území  mesta.  Doplnil,  že  na  najbližšom  Mestskom
zastupiteľstve  sa  k  bodu  vrátia.   Následne  ozrejmil  poslancom  hlasovanie,  ktoré   malo
prebiehať s použitím hlasovacích lístkov a hlasovanie bude naraz, takže každý zahlasuje ZA,
PROTI  alebo  ZDRŽAL  SA  v  rovnakom  čase.  Hlasy  následne  spočítajú  skrutátorky.  Po
ozrejmení hlasovania sa dopytoval, či má niekto doplňujúci bod do programu. 

Mgr.  Tomáš  Urbaník,  poslanec  MZ,  navrhol  rozšíriť  programu  o  dva  body  a  to:
„  Možné  riešenia,  koncepcia  rozvoja  športu  v  meste“  a  „Participatívny  rozpočet  mesta
Čadca“. Doplnil, že by návrhy mali zmierňovať postpandemickú situáciu. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že to budú brať na vedomie a 
na najbližšej komisii, ktorá sa týka spomínaného návrhu môže návrhy „otvoriť“ a môžu

na tom pracovať. Vyjadril sa, že s tým nemá problém.  
Mgr. Tomáš Urbaník,  poslanec MZ, navrhol, aby sa to zaradilo ako bod rokovania.

Doplnil, že  by sa to spracovalo a „uznesením by sa zaviazalo vedenie mesta“.
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Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  podľa  rokovacieho  poriadku
nemôže  zaviazať  primátora  mesta  ani  vedenie  mesta.  Dopytoval  sa,  či  trvá  Mgr.  Tomáš
Urbaník na návrhu a následne ho vyzval, aby neskôr odovzdal svoj návrh návrhovej komisii,
ktorú  budú voliť.  Za overovateľov  zápisnice  určil  poslancov MZ Ing.  Petra  Lariša a Mgr.
Martina Klimeka. Do návrhovej komisie určil poslancov MZ Mariána Kubalu a JUDr. Jozefa
Pajera. Doplnil, že za skrutátorky určuje PhDr. J. Serafínovú, Mgr. V. Strýčkovú a Mgr. M.
Kučákovú. 
 Hlasovanie za návrh bodu Mgr. Tomáša Urbaníka:  
ZA:  3   PROTI:  5   ZDRŽAL SA:  8  /poslancami  MZ neschválené/.  
Hlasovanie za celý program:
ZA:  16  PROTI:  0  ZDRŽAL SA:  0  /poslancami  MZ schválené/.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
                                                                 č. 66 /2021

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 2)
Návrh rozpočtu mesta Čadca na roky 2022-2024.

   Informovala: Mgr. Erika Mazancová, vedúca ekonomického odd. a správy majetku

 Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol, že ako predseda finančnej komisie konštatoval,
že finančná komisia bola uznášaniaschopná a odporučila rozpočet prijať.   
          PhDr.  Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, na margo svojho predrečníka uviedol, že bol
na finančnej komisii a padli tam vážne výhrady min. od troch členov komisie, preto to nebolo
podľa jeho názoru „také jednoznačné“. Následne poznamenal, že si všimol, že viacerí poslanci
chýbajú. Uviedol, že prijímajú nový úver, pričom v samosprávach je štandardom, aby to bol
samostatný bod programu, preto by bol rád, keby to tak bolo. Uviedol, že niekto môže povedať,
že prečo „toto“ neurobili pred rokom. Doplnil, že sa to mohlo robiť už v predošlom období.
Ďalej uviedol, že mu chýba informácia, z akej banky sa bude brať úver a za akých podmienok,
aká bude doba splatnosti  a pod. Skonštatoval,  že mu to príde tak,  „aby len rýchlo zobrali
úver“. Poukázal na to,  že spomínané informácie sú elementárne veci,  ktoré by mali  všetci
poslanci vedieť. Dopytoval sa, kde sú vnútorné rezervy, o ktorých stále hovoria. Doplnil, že nie
je „radikálne proti úveru“.  Následne uviedol, že na str. 3 je položka  reprezentačné vo výške
12 tis. Eur. Doplnil, že v minulosti to bolo 10 tis. Eur. Je toho názoru, že mesto nepotrebuje
toľko zdrojov, keď sa ruší veľa akcií, ako sú napr.„Kysucké Vianoce“ a veľa ďalších podujatí.
Preto si  myslí,  že 12 tis.  Eur je  dosť.  Uviedol,  že má pripravený návrh,  aby sa presunula
položka 7 tis. Eur napr. na spoločenské alebo kultúrno-športové aktivity, prípadne do rezervy.
Ďalej mu celkovo v rozpočte chýbajú (a z toho dôvodu má problém ho podporiť)  skutočnosti 
za rok 2019 a 2020. Videl v materiáloch len rozpočet na tento rok. Doplnil, že poslanci nevedia
ani porovnať, ako sa jednotlivé položky vyvíjajú. Uviedol, že s týmto má veľký problém, pretože
nikto si nemôže tri roky dozadu pamätať, aký bol rozpočet. Následne sa dopytoval na špeciálne
služby vo výške 20 tis. Eur, v položke 637005, poprosil o vysvetlenie. Ďalej sa dopytoval na str.
26, aké sú to  „odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru“. Takisto reagoval na str. 10
v textovej časti, konkrétne „revolution train“ - protidrogový vlak. Uviedol, že podľa neho by 
v dobe pandémie bolo dobré finančné prostriedky využiť rozumnejšie, podľa neho je 5 tis. Eur
veľa. Ďalej na str. 12 je položka 20 tis. Eur na kamery. Dopytoval sa, prečo mesto nejde 
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cez projekt, pretože sa projekty v“tomto smere dosť využívajú“. Doplnil, že vie, že sa všetko
nedá urobiť cez projekty, ale na kamery býva podľa neho viacero výziev. Ušetrili by tak zdroje
mesta. Na str. 14 „ kde je položka 16 tis. Eur, upozornil na „práce spojené s výrubom drevín a
pozemkov mesta“. Pri tej príležitosti sa dopytoval, ako dopadol výrub 17 stromov, na čo dal
pred časom aj samostatný návrh uznesenia ohľadom toho, čo sa vlastne stalo a kto za to môže.
Doplnil, že nič o tom nepočul. Doplnil, že ako poslanec má s tým veľký problém. Dopytoval sa,
či  majú  presne  vytipované  stromy,  ktorých  sa  to  týka.  Následne  sa  dopytoval  ohľadom
„kapitáloviek“ - úprava okolia Mestského domu v sume 100 tis. Eur. Takisto sa informoval ako
je  to  s  projektom, podľa neho by všetci  poslanci  privítali  informáciu,  v  ako štádiu sa vec
nachádza,  pretože  sa  jedná  o  projekt  za  800 tis.  Eur.  Následne  sa  informoval  na  obnovu
Palárikovho domu a rozhľadne Husárik,  kde boli  v rozpočte uvedené nuly.  Poznamenal,  že
mohli začať aspoň projektovú dokumentáciu. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že časť otázok zodpovie on. Následne
uviedol, že chodníky a cesty sa robia neustále a je škoda, že si to PhDr. Pavol Holeštiak PhD.
nevšimol. Takisto je pripravený zoznam, kde všade sa chodníky budú robiť. Ďalej uviedol, že by
mali vedieť, že nemôže do materiálov napísať, ktorá banka bude poskytovať úver, lebo bude
prebiehať  verejná  obchodná súťaž,  aby vysúťažili  čo  najlepšie  podmienky  úveru.  Ohľadom
rezerv upresnil, že bude ešte rozpustený rezervný fond, a takisto záverečný účet, v ktorom bude
„rozpustená aj rezerva“. Ohľadom otázky o dohodách upresnil, že sa jedná o cca 10 až 15
zamestnancov a sú to čiastky vo výške od 20 Eur do 300 Eur. Ohľadom „protidrogového vlaku“
poznamenal, že mesto Čadca má na Slovensku patronát nad týmto vlakom a  dávajú ich 
za príklad ostatným mestám. Jedná sa o prednášky, pripomenul, že drogy nie sú jednoduchá
vec a podľa jeho názoru určite túto vzdelávaciu aktivitu treba zachovať. Ohľadom výrubov
stromov uviedol, že pokiaľ na mesto dôjde požiadavka od občanov na výruby, každú žiadosť
individuálne posudzujú a „robia s tým poriadky“. Upozornil napr. na tragédiu, ktorá sa stala v
Nitre, doplnil, že mesto je zodpovedné starať sa o stromy. Ohľadom medializovaného výrubu
stromov uviedol, že sa vec stále vyšetruje a mnohí pracovníci boli na výsluchu, pričom niektoré
výsluchy boli  odložené.  Ohľadom projektu budovy Mestského úradu uviedol  informáciu,  že
dochádza žiaľ, k „byrokracii“ zo strany úradov, ktoré projekt majú na starosti.  Doplnil,  že
momentálne stále čakajú na výsledok z úradu verejného obstarávania, či je vec v poriadku.
Takisto doplnil, že projekty ako rozhľadňa na Husáriku a pod. budú zahrnuté, záleží to od toho,
ako prejde rozpočet a aká bude rezerva. Doplnil, že určite  s nimi počítajú. Ohľadom „repre
fondu primátora“ uviedol, že tento fond nie je  určený na jeho osobné účely, ale rieši také veci,
ako  je  napr.  primátorská  kapustnica  a  podobné  menšie  akcie,  ktoré  sa  z  toho  financujú.
Upresnil,  že  je  tam teraz  4-5  tisíc  Eur,  ktoré  sa momentálne  nedajú  vyčerpať.  Doplnil,  že
„pokiaľ fond zrušia, tak ho zrušia“. Následne vyzval poslanca PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD.,
aby predložil svoj návrh návrhovej komisii. 

 PhDr. Pavol  Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, že dáva návrh presunúť 7 tis. Eur
pre kultúrne a športové podujatia klubov v meste Čadca z položky 633016 – reprezentačné.
Predpokladá sa, že možno v mesiaci apríli sa opatrenia trochu uvoľnia, takže sa prostriedky
podľa  neho  nestratia.  Ako  odôvodnenie  uviedol,  že  v  čase  pandémie  nie  je  potrebné,  pre
znižovanie aktivít spoločenského významu taká vysoká suma.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, poďakoval za otázky svojmu predrečníkovi, podľa
neho boli trefné. Následne uviedol, že ešte neodznelo a zaujímalo by ho, ako sa rokovalo o
rozpočte na Mestskej rade.  Dopytoval sa, či  nemá mesto nejaký „plán B“, teda bez úveru.
Následne uviedol, že dáva poslanecký návrh „ Rozpočet mesta Čadca 2022-2024 ekonomická
oblasť, príspevok MPS Čadca na roky 2022-2024 v bode doprava v znení: znížiť  „zimnú a
letnú údržbu zo sumy 290 tis.  Eur na 270 tis. Eur. Navrhol pridať riadok  „nádoby na posyp“-
v  sume  20  tis.  Eur,  čím  bude  údržba  v  rovnakej  finančnej  úrovni“.  Ako  dôvod  uviedol
bezpečnosť obyvateľov počas zimy. 
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Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyzval Mgr. Tomáša Urbaníka, aby odovzdal
návrh návrhovej  komisii.  Uviedol,  že na Mestskej  rade boli  prítomní šiesti  poslanci,  štyria
hlasovali  za a dvaja zahlasovali  proti.  Podľa rokovacieho poriadku chýbal jeden hlas,  MR
neprijala rozpočet z dôvodu, že bolo málo prítomných členov. Následne dal hlasovať za oba
poslanecké návrhy.

Hlasovanie za návrh bodu PhDr. Pavla Holeštiaka PhD.:  
ZA:  7   PROTI:  3   ZDRŽAL SA:  8  /poslancami  MZ neschválené/.  
Hlasovanie za návrh bodu Mgr. Tomáša Urbaníka:  
ZA:  6   PROTI: 7    ZDRŽAL SA: 5   /poslancami  MZ neschválené/.  
Hlasovanie za bod č.2 :  
ZA: 14    PROTI: 0     ZDRŽAL SA:  4  /poslancami  MZ schválené/.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  67/2021,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
K bodu 3)  
Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na roky 2022-2024.

Informovali: riaditelia príspevkových organizácií mesta Čadca

                  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  68/2021,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 4)  
Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta
v správe Dombytu Čadca.

Informoval: PhDr. Juraj Kantorík, riaditeľ Dombytu Čadca
 

  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  69/2021,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 5)  
 Informatívna správa o plnení uznesenia MZ č. 39/2020 vo veci majetkového podielu 
v   spoločnosti MTS, a.s. Čadca.

Informoval:  Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, Milan Poláček, predseda   
                                 predstavenstva spoločnosti MTS, a.s. Čadca

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, poznamenala, že pán Poláček nemôže sedieť
za poslaneckým stolom. Doplnila, že „ona ako poslanec bude stáť, ale jej to vôbec nevadí.“
Uviedla, že v prvom rade sa pozastavila nad tým, „čo sa to tam stvára“ Poznamenala, že pán
primátor spolu s  dvomi zástupcami mesta dostali  na MZ 25.6.2020 úlohu „vykonať  všetky
potrebné právne kroky k tomu, aby mesto získalo v Mestskej teplárenskej spoločnosti a.s. podiel
zodpovedajúci hodnote ním vloženého majetku“. Doplnila, že „mala šok“, keď zistila, že 
v programe je uvedený ako predkladateľ p. Poláček. Následne uviedla, že p.Poláček nedostal 
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úlohu od mesta a tým, že ho na MZ prizvali ako predkladateľa, „de facto protistranu 
v spore“, (ktorý vidia ako spor) zadefinovali podľa nej seba tak, že nehája záujmy mesta, ale
hája  záujmy  väčšinového  akcionára  Mestskej  teplárenskej  spoločnosti  a.s.  Uviedla,  že  si
dovolila urobiť podobne ako pán Poláček „exkurz do histórie .“

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyzval RNDr. Annu Belousovovú, aby si išla
sadnúť k nim na pódium.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, odmietla s tým, že nebude mať medzi nimi
vzdialenosť dva metre a „nebodaj sa niečo stane“. Pokračovala, že keď sa stala primátorkou,
bol doslova katastrofálny stav rozpočtu. Bolo to v deväťdesiatych rokoch a „ po Pohančeníkovi
bolo mesto zadĺžené 30-timi mil. Sk, čo boli vtedy nepredstaviteľné peniaze. Doplnila, že len 16
mil.,  Sk bola predražená „Palárička“ a z  neznámych dôvodov má doteraz  ešte  parovodnú
rozvodnú sieť, čo bol podľa nej úplný nezmysel. Musela sa potom znova rozkopávať a bola to
zbytočná investícia.  Ďalej uviedla, že spoločnosť Dombyt s.r.o. mala 19 mil.  Sk, pretože sa
nevymáhali  dlhy voči  neplatičom. Dlhy Dombytu boli  podľa nej „zdedené“. Následne mali
„sprivatizovaný  Pratex  aj  s  kotolňou“.  Bol  tam  podľa  nej  zamestnaný  „nechutný  človek,
ktorého zamestnankyne skoro zlynčovali“. Pratexácka kotolňa bola ešte na mazutový kotol a
legislatíva bola pripravená na to, že sa už nebude môcť používať. Spomínaný pán požadoval 
od mesta 25 mil. Sk, inak hrozilo, že Žarec a stred mesta nebude mať teplo. V takej situácii
prevzala ona ako primátorka tepelné hospodárstvo mesta po pánovi Pohančeníkovi,  plus nato
ešte „zadĺženú Paláričku“. Doplnila, že keby si pozreli, za koľko bola vybudovaná spomínaná
ulica, podľa nej za takú sumu vybudujú v krajskom meste tri pešie zóny. Uviedla, že cielene
hľadali silného investora, pretože mesto peniaze nemalo a z banky by im úver kvôli zadĺženosti
nedali. Tepelné hospodárstvo ale riešiť museli. Normálnou súťažou hľadali investora a našli
renomovanú francúzsku firmu Dalkia, ktorá pôsobila medzinárodne. Bol to pre mesto veľmi
výhodný investor. Podľa nej Dalkia urobila obrovský kus roboty – prevzala všetky rozvody na
Kýčerke,  rekonštruoval  sa  celý  Žarec,  centrum  mesta  a  boli  dorobené  výmeničky.  Ďalej
upresnila, že to boli investície okolo 70 mil. Sk. Mesto by také peniaze nemalo kde zobrať.
Následne uviedla, že problémom ostali nevymáhané dlhy neplatičov Dombytu, zopakovala, že
dlhy boli „zdedené“. Následne firma Sote s.r.o. prerušila dodávky, v novembri odpojili sídlisko
Kýčerka (za neplatenie Dombytu) a potom nastúpil pán Pohančeník, ktorý urobil transformáciu
(cez renomovanú firmu KPMG). Firma Dalkia odišla, pretože videli, že s novým primátorom
spoločnú  reč  nenájdu.  Doplnila,  že  počas  výkonu  trestu  sa  dostal  pán  Pohančeník  na
priepustku a videla ho s pánom Poláčkom sedieť spolu na zmrzline, čiže mali spolu podľa nej
dobré vzťahy. Doplnila, že firma Dalkia nemohla pôsobiť v meste, kde jej budú „klásť polená
pod nohy“. Následne uviedla, že to, čo povedal pán Poláček, je „totálny nezmysel“. Z pohľadu
obchodného zákonníka podľa nej, keď sa akcionári dohodnú, tak si môžu „vložiť majetok aký
chcú a môžu si za to upísať akcie aké chcú.“ Následne uviedla, že oni sú poslanci mesta a
primátor je štatutár mesta a musia sa riadiť nie len obchodným zákonníkom, ale aj zákonom o
obecnom zriadení a zákonom o nakladaní s majetkom obce. To sú pre nich prioritné zákony.
Ten zákon bol podľa nej vtedajším primátorom Pohančeníkom porušený. Ako uviedla, „otázka
je, či to bolo zámerne alebo to bolo len tak“. Uviedla, že „keby bol pomer opačný, mesto by
malo 30 mil. Eur“. Peniaze nemajú, lebo o ne prišli, ale má ich firma Sote s.r.o. Doplnila, že
rozpočet na jeden rok v meste Čadca je 24 mil. Eur. Je toho podľa nej oveľa viac, čo by mohli
mať  z  MTS Čadca  a.s.,  ako  je  jednoročný  rozpočet.  Poznamenala,  že  v  roku   2007  bola
vykonaná kontrola NKÚ. Následne prečítala z dokumentov: „Reálny vklad mesta Čadca do
Mestskej teplárenskej a.s. predstavoval majetok v celkovej hodnote cca 32 mil. 800 tis. Sk, z
toho peňažný vklad predstavoval 800 tis. Sk, nepeňažný vklad v sume 32,65 mil. Sk. Bol tvorený
predovšetkým  pozemkami  a  stavbami,  zastavanými  plochami  a  výmenníkovými  stanicami.
Hodnota nepeňažného vkladu bola určená dvoma znaleckými posudkami.  Hodnota majetku
mesta Čadca, ako sa mesto podieľalo na základnom imaní MTS a.s. bola 14 mil. 600 tis. Sk, čo
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predstavovalo 40%. Skutočná hodnota majetku druhého akcionára – spoločnosti SOTE s.r.o.
bola cca 24 mil. Sk, podiel na základnom imaní bol 60%. Hodnota majetku SOTE s.r.o. akou sa
podieľala  na základnom imaní  bola 21,9 mil.  Sk.  Z uvedeného vyplynulo,  že  podiel  mesta
Čadca na základnom imaní MTS a.s. vzhľadom na hodnotu a výšku podielu SOTE s.r.o. na
základe  imaní  MTS  a.s.  je  vo  vzájomnom  nepomere  vo  vzťahu  k  hodnote  majetku  mesta
vloženého do MTS a.s. Tým, že podiel mesta Čadca na základnom imaní spoloč.  MTS a.s.
nezodpovedala reálnej hodnote majetku vloženého do spoločnosti, postupovalo mesto Čadca v
rozpore s ustanovením § 8 ods,3. Zákona o obecnom zriadení a § 7 ods. 2 Zákona o majetku
obci.“ Uviedla, že pre nich ako poslancov a pre primátora nie je obchodný zákonník biblia, ale
pre nich je biblia zákon o obecnom zriadení a zákon o nakladaní s majetkom obce. Na základe
záveru Najvyššieho kontrolného úradu štatutár mesta v roku 2007 nemohol konať inak, iba dať
návrh na súd a vymáhať 20% v prospech mesta. Keby tak neurobil, dopúšťal by sa podľa nej
trestného konania. Jeho povinnosťou je chrániť majetok mesta. To by po závere Najvyššieho
kontrolného úradu bol trestný čin, ktorého sa podľa nej „dopúšťa teraz pán primátor“.  

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  to  si  od  pani  RNDr.  Anny
Belousovovej „vyprosuje“.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, vyjadrila sa, že to je jej názor.   
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poznamenal, aby ho „neplietla do jej teplární

a toho, čo tam navláčila“. Vyjadril sa, že on tam vtedy nebol.
RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, reagovala na Ing. Milana Guru, že ak ako

primátorka urobila niečo zlé, nech dá na ňu ústne alebo písomné trestné oznámenie, dodala, že
sa  nebude  vôbec  naňho  hnevať.  Doplnila,  že  každý  z  nich   podlieha  zákonu.  Následne
poukázala na to, že predkladateľom je pán Poláček. Položila otázku, že „o čom to svedčí, keď
vyzve  protistranu  a  pán  Poláček  uviedol,  že  je  pozvaný  primátorom,  aby  „im  vysvetlil
skutočnosti ohľadom MTS a.s.“. Uviedla, že nepotrebujú históriu, ale potrebujú fakty. Vyjadrila
sa, že to,  čo hovoril  pán Poláček bolo nezrozumiteľné,  zastreté,  ako keby oni zachraňovali
mesto. Zaujalo ju, že pán Poláček argumentoval listom od pána Jasovského. Uviedla, že list
pána Jasovského nemá žiadnu právnu hodnotu,  nenapísal  nič  v   prospech  pána Poláčka.
Napísal iba,  že vzťahy akcionárov sa riadia obchodným zákonníkom. „On tam môže vložiť
napr.  5€  a  dostane  80%,  ak  sa  tak  akcionári  dohodnú,  je  to  v  poriadku,  nikto  ich  podľa
obchodného zákonníka nebude spochybňovať“. Doplnila, že podľa zákona o obecnom zriadení
a nakladania  s  majetkom obce  ten  porušený evidentne bol.  V tom zmysle  ide  podľa nej  o
protizákonné konanie.  Následne uviedla,  že  pán Poláček predostrel  svoje  „pojmy,  dojmy a
pocity“, ale podľa nej oni tam nemôžu rozprávať o jeho dojmoch a pocitoch, ak sa jedná o také
veľké peniaze mesta. Ďalej uviedla, aby sa p. Poláček nehneval, ale či má chápať ako vyhrážku
to,  čo uviedol  na konci  svojho prejavu.  Dopytovala  sa,  či  bude odpájať  sídliskové  časti  a
vydierať. Podotkla, že ako primátorka to zažila. Upozornila, že všetko ide do záznamu a môže
to byť použité. Reagovala na Ing. Milana Guru, uviedla, že sa nemusí rozčuľovať,upresnila, že
po prijatí spomínaného uznesenia rok a pol nekonal on, ani žiaden člen z vedenia. Doplnila, že
„maslo majú na hlave všetci traja“.  Položila otázku, že majú vo vedení aj právnika  pána
JUDr. PhDr. Petra Strapáča, PhD., či nevie situáciu právne zhodnotiť. Následne poznamenala,
že nevie, čo robia, keď doteraz nie je ešte vianočné osvetlenie. Takisto uviedla, že by chcela
osloviť  kolegov  poslancov  s  tým,  že  ich  nechce  strašiť  ani  vydierať,  ale  nemôžu  ostať
ľahostajní, počúvať nejaké reči do neurčita a povedať, že ich sa to netýka. Prehlásila, že „dá
trestné oznámenie na základe toho, že sa rok a pol nekonalo a ona sa to dozvedela“. Keby tak
neurobila, dopustila by sa napomáhaniu trestného činu alebo závažného zločinu, keďže „30
mil. nie je 5 €“. Podľa nej by sa trestné oznámenie malo týkať veci „porušenie povinnosti pri
správe cudzieho majetku prípadne ďalšie s tým súvisiace trestné činy“. Záver NKÚ je podľa
nej  záväzný,  nemôže sa spochybniť  tým,  že si  pán Poláček bude „dopisovať“ s predsedom
NKÚ. Predseda NKÚ má zo zákona určené kompetencie a medzi ne nepatrí spochybňovať ani
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meniť  protokol  zo  žiadnej  kontroly.  Nikde  sa  to  tam  nedočítate.  Skonštatovala,  že  bolo
podozrivé už to, že sa stiahlo  v roku  2011 na podnet primátora Ing. Milana Guru podanie zo
súdu, ktoré JUDr. Vražel musel urobiť.  Keby to neurobil,  tak trestné stíhanie „má na krku
on“,a to si nemohol dovoliť. Upozornila, že premlčacia doba nehrozí, aj keď sa naťahoval čas.
Uviedla, že toto zasadnutie určite nepovažuje za právny krok resp. prerokovanie tohto bodu,
lebo ani pozvanie ani vystúpenie pána Poláčka právnym krokom nemôže byť. Uviedla, že jej
povinnosťou, ako poslankyne je podať trestné oznámenie bez ohľadu na to, aké uznesenie majú
dohodnuté.  Dodala,  že  vie  o  tom,  že  „oslovoval  poslancov,  bral  si  ich  na  individuálne
pohovory.“ Uviedla, že možno sa niektorí odvážia a verejne to budú deklarovať. Doplnila, že
kľudne  môže  Ing.  Milan  Gura  lobovať,  je  to  jeho  právo,  ale  jej  povinnosť  je,  aby  dala
spomínané trestné oznámenie.  Smerom ku kolegom uviedla,  aby to nebrali  z  jej  strany ako
vyhrážku, to nezvykne, ale chcela by ich upozorniť, že v ČR už bol precedens, že za kolektívne
hlasovanie boli trestne stíhaní jednotliví poslanci. Týkalo sa to takisto nakladania s majetkom.
Chce, aby čadčania vedeli, že nejde o drobné, ale ide o cca 30 mil. Eur a nemôžu to zmietnuť
zo  stola.  Podľa  nej  „na MZ nemal  čo  pán Poláček  robiť,  lebo  je  protistrana  sporu proti
ktorému smerovalo uznesenie z 25.6. 2020“.  

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  pani  poslankyňa  RNDr.  Anna
Belousovová má dvojitý meter na rôzne precedensy. Upresnil,  že on ako primátor nestiahol
súdnu žalobu, ale stiahlo ju mestské zastupiteľstvo. Vyzval RNDr. Annu Belousovovú, aby mu
neskákala do reči a ukľudnila sa.  Následne uviedol, že boli vypracované  právne analýzy, ktoré
jasne ukazovali, že v spore by „ťahali za kratší koniec“. Doplnil, že ohliadnuc od všetkého, čo
povedala, spomínaný „dvojitý meter“ ho veľmi mrzí. Pozastavil sa nad tým, prečo tak RNDr.
Anna Belousovová nebojovala  o 30 miliónov za súdny spor s p. Majchrákom. Dopytoval sa jej,
kto podal žalobu. Uviedol, že hlasovala, len „aby to rýchlo prešlo“. Doplnil, že dal osobnú
žalobu  „ako  Ing.Milan  Gura“.  Ďalej  uviedol,  že  mu  stiahli  25  tis.  Eur  za  poplatky.
Skonštatoval, že pravdepodobne vyhodia státisíce eur za právne analýzy a výsledok bude podľa
neho „nijaký“.   Čo sa týka „zadĺženia“,  dopytoval  sa,  aké zadĺženie myslela RNDr.  Anna
Belousovová, uviedol, že je poslancom od roku 1994 a pamätá si všetko, ako to bolo a čo sa
dialo, ale nechce to vyťahovať. Dodal, že takisto prebral mesto so zadĺžením 58,9 %. 
V súčasnosti je to 29% a s úverom sa to navýšilo na 34%. Zopakoval, nech mu povie jediný
poslanec, či ho žiadal o nejakú podporu okrem prijatia mestského rozpočtu. Vyzval, že ak taký
je, nech sa čestne postaví. Rozprával sa s nimi, aby ich požiadal o podporu mestského rozpočtu
na mestskom zastupiteľstve a radil sa s nimi, čo by bolo treba urobiť v jednotlivých lokalitách.
Dopytoval sa RNDr. Anny Belousovovej, či to pokladá za „niečo nekalé“. Ak by bola za ním
prišla, aj ju by požiadal o podporu rozpočtu. Zopakoval, že môžu urobiť právnu analýzu, ale
podľa neho v tej dobe právni analytici uviedli, že majú 5% -nú šancu na úspech. Doplnil, že
nebude hodnotiť  právnikov.  Uviedol, že má právo pozvať predstaviteľa spoločnosti,  kde má
mesto 40%. Podotkol, že  neohrozí mesto Čadca. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, reagovala na Ing. Milana Guru, uviedla, že
„odbočky Majchrák a podobne“ si má nechať tak, alebo to zaradiť niekedy ako zvláštny bod,
pretože na programe je bod „Informatívna správa o plnení uznesenia z 25.6. 2020“. Uviedla,
že informatívna správa im nebola podaná Ing. Milanom Gurom, aj keď „zaúlohovaný“ bol on,
preto keby mali prijať uznesenie, nemajú ani čo brať na vedomie. Podľa nej im pán Poláček
iba predviedol „pár nesúvislých rečí“. Je pre ňu stále protistranou a nevie čo na MZ robí.
Zopakovala, aby nehľadali odbočky a sústredili sa na spomínaný problém a doplnila, že ak má
Ing. Milan Gura pocit, že ako primátorka zlyhala a konala niekedy v rozpore so zákonom, nech
dá rovno trestné oznámenie.  Doplnila,  že si svoje veci obháji.  Uviedla,  že vie,  aká je jeho
taktika, „preniesť jednanie do roviny hádok, aby potom všetci poslanci povedali, že sú z nich už
unavení“. Následne uviedla, že mu na „ten lep neskočí, lebo je dosť skúsená“. Podľa nej on by
mal ako predsedajúci striehnuť v zmysle rokovacieho poriadku, aby každý vystupujúci hovoril 
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k veci. Uviedla, aby hovoril aj on k veci a rešpektoval rokovací poriadok. 
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poďakoval s tým, že si dá poradiť. 
JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, uviedol, že sa chce ospravedlniť za to, že

skočil do reči p.Poláčkovi, na odľahčenie dodal, že „mu blahoželá k povýšeniu na ústavného
činiteľa,  keďže  za  hlavným  stolom  môže  sedieť  iba  predsedníctvo  alebo  ústavný  činiteľ“.
Uviedol, že pôvodne nechcel ani vystúpiť, pretože mal iba jednu vec, v ktorej mu bolo vyhovené
a bola stiahnutá. Poznamenal, že „nemá nič proti p. Poláčkovi, ani proti nikomu, ale podotkol,
že nevie nič o  spoločnosti SOTE s.r.o., nevie, kto je Dalkia, pretože tam vtedy nebol“. Uviedol,
že jeho meno sa tam pretraktovalo. Protokol Najvyššieho kontrolného úradu bol urobený pred
jeho príchodom na mesto, bol zavolaný na NKÚ, kde sa zúčastnilo 5-6 právnikov, nebol tam
sám, bol tam s prednostom a s právnikmi z mesta Čadca a vysvetlili  mu, čo sa udialo pri
zakladaní  spoločnosti  v  roku 2003.  Povedali  mu,  že  bol  porušený  zákon.  Ak  bol  porušený
zákon, ide podľa neho o absolútnu neplatnosť. Dopytoval sa, prečo „to nezniesli zo sveta“.
Doplnil,  že  on  pána  Poláčka  ako  zástupcu  a  majoritného  vlastníka  SOTE  s.r.o.  pozval  a
neprišiel na rokovanie. Dopytoval sa, prečo si nesadnú a neriešia to dohodou. Uviedol, že ešte
o 100 rokov to bude neplatné. NKÚ a jeho rozhodnutia sú preskúmateľné najvyšším súdom.
Najvyšší súd protokol nezrušil, to znamená, že je stále platný. Vyjadril sa, že ho mrzí, že niekto
jeho meno berie „do úst“, zopakoval, že nevie nič o Pohančeníkovi, ani o Poláčkovi, ani o
poslacovi  Ing.  Gurovi  a  pod.  Ďalej  uviedol,  že  mu boli  vykrikované  drahé  právne  služby.
Uviedol, že služby boli vysúťažené a vyjadril sa, že možno boli drahé. Dopytoval sa, prečo sa
nedohodnú. Doplnil, že to, čo hovoril pán Poláček, sú „bludy a nezmysly“. Poukázal na to, že
tam majú právny akt,  protokol z NKÚ. Uviedol,  aby mu napr.  „ dalo mesto 99% a oni si
nechajú 1%, nemá s tým žiaden problém, ak to bude odôvodnené a občania budú mať lacnejšie
teplo a budú bojovať v  prospech mesta“. Vyzval,  aby „nezakrývali  veci,  keď také nie sú.“
Nechcel, aby ho niekto spomínal v niečom, kde nemá nič spoločné. Ďalej uviedol, že každý vie
využiť  aj  polopravdu.  Dodal,  že  „keď sa  nahnevá,  uvidia,  čo  by  robil  v  tomto  meste,  ale
neurobí to, lebo nemá čas a ide robiť zmysluplné veci“. Uviedol, že RNDr. Anna Belousovová
vystúpila aspoň k faktom, nevie, či má pravdu o Dalkii, ale povedala tam jasné fakty. Vyzval,
aby to dali už raz do poriadku. Poznamenal, že mestá a obce okolo nich prekvitajú, nech teda
prekvitá  aj  ich  mesto  a  nezabávajú  sa  takýmito  vecami.  Uviedol,  že  nezákonne  založená
spoločnosť je na svete, bude aj o ďalších 10 rokov a nekonaním môžu naozaj privodiť rôzne
problémy. „Keby to nebol urobil, tak sa dopustí v tom období už prijatého paragrafu marenie
úlohy verejným činiteľom alebo porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku a mohol byť
trestne  stíhaný“.  Uviedol,  že  pokiaľ  idú  cestou  vykrikovania,  tak  ich  občania  z  tejto  sály
všetkých pošlú preč. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,  uviedol na JUDr. Ing. Jozefa Vražel, PhD., že
si pamätá, čo rozprávali pred niekoľkými rokmi a je pevne presvedčený, že to dodržiaval a
„dodržiavali to aj oni“. Bol by rád, keby rokovali o normálnych veciach tak, ako rokovali 
o  rozpočte.  Doplnil,  že  sa  určite  k  týmto  veciam  vrátia,  vyzval  pána  Poláčka  na  krátke
vyjadrenie. 

Jozef Poláček,  predseda predstavenstva spoločnosti MTS Čadca, a.s., uviedol, že mu
bolo vytknutá účasť na MZ, doplnill, že bol pripravený ozrejmiť problematiku tzn. aj históriu.
Vyjadril sa, že to, čo povedala RNDr. Anna Belousovová nesedí, ale nemá tu už priestor a čas
vysvetliť to. Uviedol, že nikto nenapádal spoločnosť Dalkia a firma urobila robotu akú urobila.
Nikto sa nevyhráža, dodávky tepla sú stabilizované, cena tepla je udržaná a nebude sa ani
zvyšovať na budúci rok. To je podľa neho výsledok. Ohľadom JUDr. Ing. Jozefa Vražela, PhD.,
dodal, že to pekne povedal, lenže nie je tu priestor na debatu, aby to ďalej rozvíjali. Nič mu vo
svojom vysvetľovaní  nevyčítal. Podľa neho je logické, že konal a podal podnety. To, čo vyčíta
je, že  kontrola NKÚ bola taká, aká bola. „Ak si myslia (to už je to zavádzanie), že sa musí
tento spor viesť, žaloba, ktorá by vyšla (to je to, k čomu mieri) predsa nebude rozhodovať o
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tom, že či MZ tak alebo tak alebo podľa NKÚ mohlo konať, ale že to pôjde podľa skutočného
obchodného zákonníka, nie podľa toho, že NKÚ rozhodlo“.  

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  súhlasí  s  JUDr.  Ing.  Jozefom
Vraželom PhD., aby sa venovali iným veciam a túto záležitosť dajú renomovaným právnikom.
Následne poznamenal, že tento bod určite nekončí a budú sa tomu venovať právnici, požiadal,
aby túto informatívnu správu brali na vedomie a samozrejme sa tomu budú venovať ďalej. 

Hlasovanie za bod č.5 :  
ZA: 12    PROTI: 1     ZDRŽAL SA:  4  /poslancami  MZ schválené/.  

       Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
       č.  70/2021,

                                      ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 6)
Predloženie  žiadosti  o  poskytnutie  príspevku  na  výstavbu,  rekonštrukciu  a  modernizáciu
športovej  infraštruktúry  v  zmysle  výzvy  Fondu na podporu športu  č.2021/004 s  názvom:
Rekonštrukcia časti Športového areálu mesta Čadca (rekonštrukcia krytej tribúny, vstupy
na  nekrytú  tribúnu,  nekrytá  tribúna,  oplotenie    areálu  a  verejné  osvetlenie)  na  ulici
Športovcov 2525, Čadca.

Informoval: RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., odd. regionálneho oddelenia a cestovného  
                                ruchu

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, dopytoval sa poslancov, či je všeobecný súhlas
na to, aby body č. 6, 7 a bod Informatívna správa o výsledku kontroly plnenia opatrení 
z  kontroly  majetkových účasti  samosprávy v  obchodných spoločnostiach KA-028/2021/1120
spojili do jedného hlasovania. Následne hlasovali za všetky tri body.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k  bodu programu č.6  uznesenie
č.  71/2021,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 7)  
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO pre Integrovaný   regionálny 
operačný program s názvom: Cyklistická komunikácia v meste Čadca   etapa 1.A.

Informoval: RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., odd. regionálneho oddelenia a cestovného  
                                ruchu

       Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  72/2021,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 8)  
Informatívna správa o výsledku kontroly plnenia opatrení z kontroly majetkových
účasti samosprávy v obchodných spoločnostiach KA-028/2021/1120.

      Informovala: Ing. Petra Ďuranová, vedúca organizačno-administratívneho oddelenia
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  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 73/2021,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 9)  
Informatívna správa o odstúpení budúceho predávajúceho CADevelop, s.r.o., so sídlom
Palárikova 76, 022 01 Čadca, IČO: 50 062 191 od Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej
zmluvy zo dňa 26.01.2018 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 uzatvorenej s budúcim
kupujúcim Mestom Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, IČO: 00 313 971.

     Informovala: Mgr. Monika Michalisková, právne oddelenie

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, uviedol, že dúfa, že bolo „požiadané 
o vydanie neodkladného opatrenia a ak nebolo, tak snáď bude nejaká možnosť, aby nedošlo 
k nejakým problémom. Upresnil, že to nechce nijakým spôsobom zľahčovať, ale nechce to ani
nijakým spôsobom vynechať.  Je  toho  názoru,  že  ak  nebol   podaný návrh  na  neodkladné
opatrenie, malo by byť podané, aby vedenie mesta ešte malo čas s touto vecou manipulovať.  

Mgr. Monika Michalisková, právne oddelenie, uviedla, že ako bolo uvedené v písomnom
materiáli o neodkladnom opatrení v tomto prípade neodkladné opatrenie nebolo podané, ale ak
si  materiál  podrobne  prečítali,  mohli  sa  dozvedieť  viaceré  skutkové  okolnosti  prípadu.
Dôležitou okolnosťou bolo odstúpenie od zmluvy CA Develop 6.7. 2021, na základe čoho mesto
urobilo ďalšie kroky, ktoré smerovali k oznámeniu skutočnosti na Štátny fond rozvoja bývania a
na Ministerstvo dopravy. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že „tam to bude problém“, lebo je to
naviazané na ŠFRB a poslanec JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD. vie, aké to je. 

Ing. Marián Hlaváč, MBA, poslanec MZ, uviedol, že ho mrzí „za občanov“, ktorí sa
tešili do bytov a mrzí ho, že to tak dopadlo. Doplnil, že nie je právnik, ale prekvapilo a zarazilo
ho, že v zmluve nebola žiadna pokuta v prípade, ak niekto odstúpi od zmluvy. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že jeho to mrzí ešte viac, lebo vie,
koľko úsilia ich stálo, aby dostali dotáciu. Doplnil, že pokiaľ by bol podpísal konečnú zmluvu,
mohol by si „zobrať zubnú kefku a pastu a postaviť sa pred určité zariadenie.“ Berie túto vec
ako podvod na mesto Čadca. 

Ing.  Peter  Lariš,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  absolútne  súhlasí  s  Ing.  Mariánom
Hlaváčom, MBA, je podľa neho veľmi smutné, že bola prijatá zmluva o budúcej zmluve, kde
fakt  nebola  žiadna penalizácia  zo strany  takto  pripraveného odstúpenia  od zmluvy.  Vyzval
mesto,  ak  sa  do  budúcna  budú  robiť  zmluvy,  nech   dajú  na  to  pozor.  Tým boli  oklamaní
obyvatelia  mesta. Dodal, že ho to veľmi mrzí. 

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, dopytoval sa, či zaplatili „za múr“, o ktorom hovorili
na predošlých zastupiteľstvách.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že nezaplatili nič, mesto nemá žiadnu
škodu, prišli len o byty pre občanov mesta. Upresnil, že byty nikto nezoberie, obyvatelia sa tam
nasťahujú, cieľ splnili, ale nespravuje ich mesto Čadca. 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, že má dobrú pamäť a poznamenal,
že Ing. Milan Gura nemá pravdu, že nemajú žiadnu škodu. Pokiaľ vie, v auguste minulý rok
bola mestu udelená pokuta v sume 20 tis. Eur a keď interpeloval, čo s tým bude, povedal mu, že
mesto bude tieto peniaze vymáhať.  Dopytoval sa,  čo vedenie mesta urobí  pre to,  aby tieto
peniaze dostali, pretože je to konkrétna škoda. 
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Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že urobia právne kroky k tomu, aby
dostali peniaze od obstarávateľa, nie od firmy CA Develop, toľko im vie povedať. Doplnil, že
zatiaľ opatrenia neurobili. 

       Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  74/2021,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 10)  
Vyhodnotenie zimnej údržby 2020/2021 a mestský operačný plán zimnej údržby
pre zimné obdobie 2021/2022.

      Informovala: Ing. Elena Grambličková, referát dopravy

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, ospravedlnil sa, že z dôvodu účasti na pohrebe
musí predčasne opustiť rokovanie, poveril svojim zastupovaním JUDr. PhDr. Petra Strapáča,
PhD., zástupcu primátora mesta Čadca. Poďakoval všetkým za účasť na zasadaní. Uviedol, že
pevne verí, že rozpory, ktoré sú medzi nimi si vyjasnia v kľudnej diskusii. Následne poďakoval
všetkým za podporu prijatia rozpočtu na rok 2022 a poprial všetkým prítomným a ich rodinám
veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, aby prežili kľudné vianočné sviatky a aby sa mohli
stretnúť na ďalšom rokovaní Mestského zastupiteľstva. 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, aby nezabúdali, že mesto má aj
kopcovité  časti  ako  Husárik,  Milošová,  Horelica  atď.  Poznamenal,  aby  mysleli  pri  zimnej
údržbe na to, že „keď sa nevyvezú smeti“. Podľa neho, keď napadne sneh, na niektoré miesta
sa aj dva týždne nejde. Uviedol, že ľudia sa sťažujú, že smeti sú pri ceste. Apeloval na MPS
Čadca, aby na to mysleli, spomenul konkrétne časť Milošová.  

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, aby sa skúsili viac sústrediť na Palárikovú ulicu
a skúsili iný posyp, akoje kamenný posyp. Doplnil, že iné mestá v okolí majú pešiu zónu čistú,
vyzametanú, bez snehu. Takisto miesta, úseky pre peších, chodníky, kade chodia deti do škôl,
kde napadol  sneh neboli  vôbec odpratané.  Doplnil,  že na väčšine sídlisk  sú iba vyšlapané
chodníčky od ľudí, cesty sú v poriadku, ale chodníky sú zanedbané. 

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že by ho zaujímal odborný názor riaditeľa
MPS Čadca Pavla Latku, či si myslí, že by mohli osadiť nádoby na posyp, ktoré by mohli zimnú
údržbu zeefektívniť. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, poprosil Ing. Petra
Lariša, aby sa k otázke vyjadril. 

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol, že zimná údržba sa riadi plánom údržby, dal za
pravdu PhDr. Pavlovi Holeštiakovi PhD.,  že niekedy prímestské časti  sú možno udržiavané
trochu neskôr, podľa VZN sú miesta v treťom pásme. Doplnil, že v MPS Čadca sa snažia robiť
maximum,  čo  najviac  a  čo  najrýchlejšie  ako  vládzu.  Zaviazali  sa,  že  budú  posypávať  aj
prímestské časti, uviedol, že v niektorých štátoch sa vôbec neriešia prímestské časti. Ohľadom
otázky  Mgr.  Tomáša  Urbaníka  uviedol,  že  robia  tzv.  skládky  resp.  „kôpky“  v  obtiažnych
úsekoch ciest, svahoch a v zákrutách. Rozmýšľa sa aj nad tým, že budú postupne usádzané aj
nádoby na posyp. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, doplnil pre Mgr.
Tomáša Urbaníka, že sa buddú tým zaoberať, niektoré obce ako napr. Svrčinovec.  

Ing.  Peter  Lariš,  poslanec  MZ,  uviedol  pre  poslanca  Vladimíra  Malíka,  ohľadom
posypu Palárikovej  ulice,  je  si  vedomý,  že  už  min.  5  rokov  spomína chemické  ošetrovanie
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úseku.  Upresnil,  že  narážajú  na to,  že  treba na to  špeciálne vozidlá  a špeciálne  chemické
materiály. Momentálne majú objednané auto na posyp vyše roka a pol a snažia sa to riešiť.
Skrachovalo to podľa neho na tom, že aj keď to bolo objednané, firma to nedodala. 

  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č. 75/2021,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 11)  
Spustenie I. fázy integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom
kraji a s ním súvisiacich potrebných dokumentov.
      Informovala: Ing. Elena Grambličková, referát dopravy

 
  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 76/2021,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 13)  
Správa o výsledkoch kontroly.
      Informoval: JUDr. Ján Kľučka, hlavný kontrolór mesta Čadca

 
  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 77/2021,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 14)  
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.
      Informoval: JUDr. Ján Kľučka, hlavný kontrolór mesta Čadca

 
  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 78/2021,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
K bodu 15)  
Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.

Informoval: Ing. František Ščury,vedúci výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy

Materiál č. 3)    
Ing.  Marián  Hlaváč,  MBA,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  vie  presne,  kde  sa  nachádza

spomínaná garáž, dopytoval sa, aby mu objasnili, že niekto si na mestskom pozemku postavil
garáž, ako je to možné, ako to funguje. 
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Ing.  František  Ščury,vedúci  výstavby,  ÚP,  stavebného  poriadku  a  dopravy,  uviedol,  že  ide
veniec radových garáží, boli postavené pred účinnosťou stavebného zákona v 70 -80 rokoch,
pričom až nedávno zistili, že je tam nevysporiadaný pozemok. Preto to dávajú do poriadku.
Pozemok sa im odpredáva a naviac v tomto prípade Mestská rada odporučila, aby sa tam
uplatnila zo zákona možnosť uhradenia spätného dvojročného nájmu.  

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že je to
problém,  pretože  v  minulosti,  desiatky  rokov  dozadu,  bola  výstavba,  ktorá  nebola  úplne
„košér“.  Stavebný  zákon  je  iba  od  roku  1976.  Predtým bolo  možné  stavať  aj  na  cudzích
pozemkoch s nejaký povolením, ústnym alebo písomným a k tomu sa už nevedia dopátrať.

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, uviedol,že v znaleckom posudku je stanovená suma
78 € a keď si zoberú ďalší posudok v obdobnej lokalite, ten istý súdny znalec stanovil sumu 
na 39,84€. Uviedol, že mu to trochu nepasuje. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, dopytoval sa Ing.
Rudolfa Cypricha, či navrhuje nejakú konkrétnu sumu alebo iba upozorňuje 

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, uviedol,že iba upozorňuje komisiu. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č. 79-85/2021,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 16)
Rôzne.

Mgr.  Jaroslav  Klus,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  na  minulom  zasadnutí  sa  dopytoval
ohľadom kameňov,  ktoré  sú   poukladané  vedľa  cesty  do  Bukova.  Upozorňoval  na  to,  ale
kamene sú znovu tam. Došlo opäť skoro k „búračke“,  autá sa nemôžu navzájom vyhnúť a 
v prípade, že auto vyletí na kameň, utrhne si nápravu. Poprosil  mestskú políciu alebo niekoho
z dopravy, aby sa na to išli pozrieť. Následne uviedol, že aj keď nie je poslancom za Kýčerku,
má sťažnosti ohľadom toho, že domovníci z Kýčerky boli upozornení sms správou na odvoz
veľkokapacitného a toxického odpadu. Následne ľudia odpad poznášali na dohodnuté miesto (v
septembri) a doteraz tam veci ešte  stále sú. Uviedol, že by chcel, aby vec dokončili. Ďalej sa
dopytoval,  ako  už  RNDr.  Anna  Belousovová  spomínala,  prečo  v  meste  Čadca  ešte  nie  je
vianočná výzdoba.   

JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  zástupca  primátora  mesta  Čadca,  uviedol,  že
vianočnú výzdobu každý rok mesto Čadca objednáva u tej  istej  spoločnosti  ešte  v  októbri,
objednávala  ju  pani  Šulganová  z  oddelenia  kultúry.  Firma  dodáva  pravidelne  vianočnú
výzdobu, ale tento rok výzdoba ešte žiaľ nie je.  Doplnil, že sa veľmi za to hanbia, je im to ľúto.
Nie je to ale ich hanba, lebo urobili všetko tak, ako mali urobiť. Nebolo však už v ich silách
zabezpečiť ďalšiu výzdobu. Už včera mali byť v Čadci kamióny, verí tomu, že prídu dnes resp.
nasledujúci deň. 

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol, že takéto veci sa žiaľ v súčasnej dobe dejú.
Doplnil, že on to neobjednával, mestský podnik služieb je ale pripravený promptne konať, aj
 keď výzdoba príde cez víkend. Doplnil, že ak sa urobia takéto zmluvy, mali by ich penalizovať,
pretože potom je to hanba pre všetkých. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že súhlasí
s Ing. Petrom Larišom. Doplnil, že už komunikoval s kanceláriou primátora, aby to do budúcna
riešili zmluvou, kde budú aj sankcie. 

15



Ing. Marián Hlaváč, MBA, poslanec MZ, uviedol, že môžu do budúcna kúpiť nejakú
výzdobu a keby sa niečo podobné stalo, mali by aspoň niečo.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že súhlasí,
že  treba  dať  možno  aj  poslanecký  návrh,  možno  do  rozpočtu  budúci  rok,  aby  mali  niečo
záložné. Doplnil, že majú niečo na MPS Čadca, ale to už nestojí za veľa, výzdoba sa už 8 rokov
nepoužívala a je už technicky opotrebovaná. Uviedol príklad, že mesto Poprad každý rok mení
a dokupuje vianočnú výzdobu, je to podľa neho otázka na dlhšiu debatu. 

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol, že pokiaľ to aj príde, je dosť pokročilý čas a 
od pondelka  hlásia veľké  mrazy.  Montovať  osvetlenia vo veľkých mrazoch môže byť  veľký
problém. Doplnil, že sa nechce vyhovárať, ale napriek tomu MPS Čadca je pripravená hneď,
ako výzdoba príde, začať robiť. 
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K bodu 17)
Záver

Nakoľko bol  program rokovania MZ Čadca vyčerpaný,  JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,
PhD., zástupca primátora mesta Čadca, poďakoval prítomným za účasť, za korektné rokovania
a prístupy a návrhy v roku 2021. Doplnil, že sa teší na ďalšiu spoluprácu v roku 2022 a verí, že
bude konštruktívna a hlavne všetkým zaprial veľa zdravia v tej pohnutej dobe, aby zabudli na
škriepky  a  hádky  a  diskusia  bola  vecná  a  aby  boli  k  sebe  lepší  a  ústretovejší.  Následne
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                                Mgr. Martin Klimek
         I. overovateľ                                 II. overovateľ

Zapísala:  Mgr. Katarína Lušňáková
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