
   Z á p i s n i c a

z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 18. marca 2022 o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci

Z celkového  počtu  25  poslancov  sa  zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  Čadca
zúčastnilo  23  poslancov,  Mgr.  Xénia  Šurhaňáková,  zástupkyňa  primátora  mesta  Čadca  a
Vladimír Malík, poslanec MZ sa ospravedlnili. 

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

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
Mgr. Marcel Šulo, - poslanec MZ, 
Marián Kubala, - poslanec MZ, 
Mgr. Dana Jašurková, - poslankyňa MZ 
Mgr. Martin Klimek, - poslanec MZ
JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., - poslanec MZ
Mgr. Jozef Rucek, - poslanec MZ, 
JUDr. Jozef Pajer, - poslanec MZ
Jozef Kupka, - poslanec MZ

Ing. Jaroslav Hacek - prednosta MsÚ Čadca 
Ing. František Ščury - vedúci oddelenia výstavby, stavebného poriadku a 

   dopravy 
Pavol Latka - riaditeľ MPS Čadca
RNDr. Miloslav Šulgan, CSc. - vedúci odd. regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
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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)   Informatívna správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2021     
(3)   Informatívna správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Čadca
        za rok 2021
(4)   Inventarizácia majetku mesta Čadca k 31.12.2021 v správe Dombytu Čadca       
(5)   Inventarizácia majetku mesta Čadca v správe príspevkových organizácií mesta
       Čadca k 31.12. 2021
(6)   Návrh uzatvorenia nájomnej zmluvy o prenájme častí pozemkov na umiestenie
       sviečkomatov na cintorínoch mesta Čadca
(7)   Inventarizácia majetku mesta Čadca v správe rozpočtových organizácií mesta
       Čadca k 31.12. 2021
(8)   Návrh VZN mesta Čadca č. 1/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
        na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, dieťa školského zariadenia
(9)   Zverenie  majetku mesta  Čadca do správy príspevkových organizácií
(10) Schválenie kontokorentného úveru
(11)  Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Čadca na rok 2022 občianskym združeniam,
         kultúrnym organizáciám, nadáciám a neziskovým organizáciám
(12)  Valorizácia platu hlavného kontrolóra mesta Čadca  
(13)  Stanovenie platu primátora mesta Čadca  
(14) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO pre Integrovaný
         regionálny operačný program s názvom: Regenerácia vnútrobloku sídliska Žarec
         v meste Čadca  
(15) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO pre Integrovaný
         regionálny operačný program s názvom: Rekonštrukcia zastávok cestnej verejnej 
         osobnej dopravy v meste Čadca 
 (16)  Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií uzavretá v zmysle §51   
         Občianskeho zákonníka a §18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných  
         komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov – Názov stavby :  
         CHODNÍKY ČADCA – HORELICA – SO 100 Chodník, SO 200 Dažďová kanalizácia –  
          bezodplatný prevod. (pridaný bod)
(17)  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 
(18)  Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností      
(19)  Rôzne
(20)  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: MUDr. Anna Korduliaková, poslankyňa MZ
Ing. Peter Lariš, poslanec MZ

Návrhová komisia:   Ing. Rudolf  Cyprich, poslanec MZ
                                               Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ

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

 Ing. Rudolf  Cyprich, poslanec MZ
                                               Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ
           
1.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.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca uviedol, že predkladá jeden bod mimo
programu  a  to  je:  Zmluva  o odovzdaní  a prevzatí  objektov  vyvolaných  investícií  uzavretá
v zmysle §51 Občianskeho zákonníka a §18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných  
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov – Názov stavby :  CHODNÍKY 
ČADCA – HORELICA – SO 100 Chodník, SO 200 Dažďová kanalizácia –  bezodplatný prevod.
Navrhol tento bod do programu ako bod č. 16 a predkladateľ bude RNDr. Miloslav Šulgan,
CSc., vedúci oddelenia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Následne bol pridaný bod
hlasovaním schválený. 
        Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že doteraz nezaznamenal žiaden návrh 
ocenenia za reprezentáciu mesta pre bronzového olympionika Adriána Holešinského. 
Poznamenal, že by chcel podať „Návrh na udelenie ceny mesta za vzornú reprezentáciu mesta, 
regiónu a štátu a zisk bronzovej medaily na ZOH v Pekingu 2022.“ 
        Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, usmernil Mgr. Tomáša Urbaníka, že ocenenia sa 
navrhujú v júni a materiál najskôr musí prejsť komisiou, ktorá je erudovaná a navrhuje 
ocenenia. Upresnil, že až potom to schvaľuje Mestské zastupiteľstvo. Doplnil, že s Mgr. 
Jaroslavom Klusom o tom už rozprávali a návrh na ocenenie  určite pôjde. Poprosil, aby návrh 
Mgr. Tomáš Urbaník z týchto dôvodov stiahol. 
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       Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že by bolo na zvážení „rozdebatovať 
promptnosť“, pretože Adrián Holešinský deň na to, ako pricestovali z Pekingu obdržal cenu 
primátora mesta Nitry.       

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že pán Holešinský bol v jeho 
kancelárii a bol informovaný, že bude navrhnutý na ocenenie spolu s pánom Hrivíkom. 
Zopakoval, že materiál musí byť schválený, predložený, aby to malo „ kultúru“. Dopytoval sa, 
či Mgr. Tomáš Urbaník trvá na svojom návrhu. Doplnil, že vždy pristupovali k oceneniam 
s vážnosťou, predloženým materiálom, dôvodovou správou, životopisom. Takýmto spôsobom by
to podľa neho bolo nelogické. Zopakoval, či  Mgr. Tomáš Urbaník trvá na návrhu.

 Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že rozumie, že to je roky zaužívaná prax,
 a ak to bude tak, že k oceneniu dôjde, návrh stiahne a nechá to na návrhovú komisiu. 
Hlasovanie za  pridaný bod č.16
ZA: 19   PROTI:  0  ZDRŽAL SA:  0  /poslancami  MZ schválené/.  
Hlasovanie za celý program:
ZA:  19  PROTI:  0  ZDRŽAL SA:  0  /poslancami  MZ schválené/.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
                                                                 č. 1/2022

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 2)
Informatívna správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2021.

   Informoval: mjr. Mgr. František Linet, náčelník Mestskej polície Čadca

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poďakoval mjr. Františkovi Linetovi a takisto
jeho kolegom za odvedenú prácu v  roku 2021.  Vyjadril  sa,  že  dúfa,  že  napätie  sa nebude
zvyšovať, aj keď podľa neho „je to horšie, ako bolo v roku 2021“.  Doplnil, že v týchto dňoch
prichádzajú do Čadce mnohí, ktorí nie sú obyvateľmi mesta. Požiadal všetkých, aby spolu 
so štátnou políciou urobili všetko pre to, aby sa obyvatelia a návštevníci mesta cítili bezpečne.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  2/2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 3)  
Informatívna správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Čadca
za rok 2021.

kpt. Ladislav Oravec, veliteľ DHZ  mesta Čadca 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  poďakoval  v  mene  Mestského  úradu  a
poslancov kpt. Ladislavovi Oravcovi a jeho kolegom za odvedenú prácu. Uviedol, že vybavenie
majú,  len  treba  vyriešiť  garáž,  čo  má  na  „zreteli“  a  urobia  všetko  pre  to,  aby  naplnili
predpoklady. Poznamenal, že budú hľadať nejaké riešenia.                  

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č. 3 /2022,
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ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 4)  
Inventarizácia majetku mesta Čadca k 31.12.2021.

Informovala: Mgr. Zuzana Macurová, asistentka prednostu MsÚ Čadca  
 
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poďakoval sa celému teamu, ktorý sa podieľal 
na inventarizácii. 

  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  4/2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 5)  
Inventarizácia majetku mesta Čadca v správe príspevkových organizácií mesta
Čadca k 31.12. 2021.

Informovali:   Ing.  Ivana  Liščáková,  zastupujúca  Mgr.  Ľubicu  Kullovú,  PhDr.  Juraj
Kantorík, Pavol Latka, riaditelia príspevkových organizácií mesta Čadca

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  poďakoval  sa  všetkým  riaditeľom  a  ich
zamestnancom za vykonanie inventarizácii. 

       Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
       č. 5 /2022,

                                      ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 6)
Návrh uzatvorenia nájomnej zmluvy o prenájme častí pozemkov na umiestenie
sviečkomatov na cintorínoch mesta Čadca.

Informoval: Pavol Latka, riaditeľ MPS Čadca 
Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol, že zmluvu plne podporuje, dopytoval sa 

na informácie ohľadom incidentu na cintoríne Horelica dva týždne dozadu. 
Pavol  Latka,  riaditeľ  MPS Čadca,  uviedol,  že  bol  oboznámený políciou o tom,  aký

skutok  sa  na  cintoríne  stal,  oznámil  vec  prenajímateľovi  sviečkomatov  a  následne  behom
dvoch-troch dní bol páchateľ zaistený. Doplnil, že celú situáciu si rieši vlastník sviečkomatov. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k  bodu programu č.6  uznesenie
č.  6/2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 7)  
Inventarizácia majetku mesta Čadca v správe rozpočtových organizácií mesta
Čadca k 31.12. 2021.

Informovali: PhDr. Emília Hanuláková, riaditeľka Viacúčelového zariadenia 
pre seniorov a PaedDr. Ján Polák, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu
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Ing.  Milan Gura,  primátor  mesta Čadca,  poďakoval  sa  PhDr.  Emílii  Hanulákovej,
PaedDr. Jánovi Polákovi a ich kolegom za predložené správy a  za to, že spravujú majetok
mesta Čadca a je to všetko v poriadku. 

       Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  7/2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 8)  
Návrh VZN mesta Čadca č. 1/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, dieťa školského   zariadenia.

      Informoval:  PaedDr. Ján Polák, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu
 

  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č. 8/2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 9)  
 Zverenie  majetku mesta  Čadca do správy príspevkových organizácií.

     Informovala:  Mgr. Zuzana Macurová, asistentka prednostu MsÚ Čadca

       Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  9/2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 10)  
Schválenie kontokorentného úveru.

      Informovala: Mgr. Zuzana Macurová, asistentka prednostu MsÚ Čadca

  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č. 10/2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 11)  
Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Čadca na rok 2022 občianskym združeniam,
kultúrnym organizáciám, nadáciám a neziskovým organizáciám.
     

 Informoval: JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca 

Mgr.  Marcel  Šulo,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  v  návrhu  v  materiáloch  chýba  návrh
Mestskej rady, dopytoval sa, či sa rada stotožnila s návrhom športovej komisie, keďže v tabuľke
nie je zadefinovaný návrh Mestskej rady. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca , uviedol, že  sa 
z  osobných  dôvodov  nemohol  zúčastniť  rokovania  Mestskej  rady,  v  dokumente  to  nie  je
uvedené, ale Mestská rada vyjadrila súhlas a podporu. 
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Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol na JUDr. PhDr. Petra Strapáča, PhD., zástupcu
primátora mesta Čadca, že keď budú nabudúce rozdeľovať dotácie, aby sa prizývali k tomu
všetci z klubov. Uviedol, že napr. športový klub MŠK hádzaná - dorastenky hrajú prvú ligu,
podľa jeho názoru reprezentujú Čadcu na veľmi dobrej úrovni a „priklepli“ im 3000 €. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, vyjadril sa, že pani
Hrudalová je členkou komisie a nezúčastnila sa. Následne ho kontaktovala, bolo je vysvetlené,
aká suma bola  klubu schválená a bola za tú sumu vďačná. Doplnil, že klub má športovú halu
Pratex úplne zadarmo. To, že sa stretnutia nezúčastnila, nedokáže ovplyvniť. 

Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol, že chápe, len chcel podotknúť, že napr. „svoje
deti naložia do áut a vozia ich za vlastné peniaze“. Na margo športových hál doplnil, že tie
majú  zadarmo  všetky  športové  kluby  a  mesto  Čadca  ich  dotuje.  Takisto  sa  dopytoval  na
športový klub Horelica, keďže majú dva kluby a jeden z nich nedostal žiadnu dotáciu. Keďže
majú určitú réžiu, dopytoval sa, či to mesto bude nejako riešiť. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že sa na jednaniach zúčastnil, majú
výpovednú  zmluvu,  pán  Plaček,  ktorý  je  bohužiaľ  chorý  a  zdravotný  stav  mu momentálne
nedovoľuje pracovať s klubom, preto odstúpil. Následne sa mu  poďakoval za to, že osem rokov
klub držal. Doplnil, že prišli mladí ľudia, obyvatelia z Horelice, ktorí si vytvorili svoj klub a
chcú pracovať s mládežou a radi by obnovili slávu horelického futbalu. Uviedol, že od mája by
malo nastúpiť združenie, ktoré je zaregistrované a verí, že opäť rozbehnú kultúrno-spoločenský
a športový život v danej oblasti.  Pri rokovaniach sľúbil pomoc ohľadom výdavkov na réžiu
(faktúry za el. energiu), ako pomohol aj počas obdobia kovidu.   

JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  zástupca  primátora  mesta  Čadca,  na  ujasnenie
doplnil, že v každom športovom klube, ktorý má mládež, si vozia rodičia deti sami, ani jeden
klub  nemá  svoj  autobus  alebo  mikrobus,  ani  jednému  klubu  mesto  nepožičiava  takéto
zariadenie. Doplnil, že o tejto situácii niektorí poslanci vedia, ale vždy je to na značnej miere
rodičov. Stolní tenisti napr. často chodia aj vlakmi. Vo futbalovom klube, ak ide väčší počet
detí, si objednávajú autobus, ale mladšie vekové kategórie do 12 rokov vozia autami. Uviedol,
že športové kluby sú amatérske kluby a príspevok mesta im nevykrýva celú réžiu. Následne
doplnil, že je to hlavne o zanietení trénerov, funkcionárov a rodičov.  

Mgr.  Dana  Jašurková,  poslankyňa  MZ,  dopytovala  sa,  prečo  je  uvedený  dvakrát
športový klub Horelica. Podľa nej každú klub má nárok požiadať o jednu dotáciu a tu sú dva
kluby.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že jeden
klub,  ako  vysvetlil  Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  končí  a  nevyvíjal  už  žiadnu
aktivitu,   naposledy  boli  v  lige pred rokom a pol.  Klub bol  v  zásade nefunkčný.  Následne
uviedol,  že  už  rok  a  pol  funguje  nový  klub,  ktorý  zobrali  mladí   ľudia.  Doplnil,  že  majú
prípravku a funguje tam napr. Jozef Kupka, Stano Kubica a pán Poláček, ktorí trénujú deti a
venujú sa im. K dispozícii majú futbalové ihrisko na Horelici a športovú halu Pratex a chcú sa
prihlásiť aj do súťaží, aby opätovne Horelica hrala súťaže, takisto aj seniorský team. Doplnil,
že je to o „dobrodruhoch“, ktorí do toho idú, nie je to zárobková činnosť, je to podľa neho
strata  voľného času  a svojich  záujmových aktivít,  pretože  sa človek  musí  venovať  mládež,
tréningom  atď.  Preto  sa  spomínaní  členovia  rozhodli,  že  založia  druhý  klub.  Vysvetlil,  že
zanikajúci klub nedostal žiadnu dotáciu a novovzniknutý dotáciu dostal. 

Mgr. Dana Jašurková, poslankyňa MZ, uviedla, že sa hovorí o športových priestoroch,
ktoré dostanú športové kluby zadarmo, vie však, že OZ Žaba si prenájom plavárne platí  a
nedostali žiadnu dotáciu. Dopytovala sa, prečo sa to nezohľadnilo, keď ostatné športové kluby
nájom platiť nemusia. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že tam
majú súkromné združenie, ktoré v zásade konkuruje tomu, čo robí mesto Čadca. Mesto Čadca
má „školu plávania“. Uviedol, že jeho deti chodia do školy plávania, ktorú organizuje MPS
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Čadca pod záštitou plavárne. Doplnil, že nevidí logicky dôvod, prečo by malo mesto Čadca
prispievať  na súkromný klub,  ktorý  de  facto  robí  konkurenciu  mestu.  Dodal,  že  je  to  jeho
osobný názor a na komisii sa riadili takými myšlienkovými pochodmi. 

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol na Mgr. Danu Jašurkovú, že nie je pravda, že
MPS  Čadca  nevychádza  v  ústrety  OZ  Žabka,  pretože  sa  vždy  snažia  s  nimi  nájsť  nejakú
spoločnú reč. Doplnil, že veľa termínov majú najlukratívnejších. Nemyslí si, že by malo mesto
poskytovať dotáciu súkromnej spoločnosti. 

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, uviedol, že absolútne nesúhlasí s tým, čo sa teraz
hovorilo a prikláňa sa k Mgr. Dane Jašurkovej z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je to, že mestská
škola plávania vznikla ako konkurencia školy OZ Žabka. Doplnil, že bol pri tom a  vie, o čo
išlo, kto to zariadil a prečo sa to urobilo. Následne doplnil, že sa tu hovorí o deťoch, ktoré
plávajú „závodne“ a v tom prípade to nie je súkromný klub, ale je to klub Žabka, ktorý je
registrovaný v plaveckej federácii. Upresnil, že mu ide o to, aby deti, ktoré plávajú „závodne“,
mali naďalej plavecké dráhy, tak, ako ich mali doteraz. Uviedol, že nevie, čo sa momentálne
stalo,  ale  pokiaľ  išlo  o   tých,  ktorí  pretekajú  závodne,  mali  „dráhy  zadarmo“.  Z  vlastnej
skúsenosti potvrdil, že  dva roky dozadu, takisto musel voziť deti osobne na preteky. Následne
uviedol, že nevidí dôvod, prečo by mali deti z iného klubu mať dotáciu a deti, ktoré takisto
reprezentujú  Čadcu,  dotáciu  nemajú.  Žiada,  aby  mali  z  klubu  OZ  Žabka  aspoň  „dráhy
zadarmo“. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že to berie na vedomie, vie, o čo sa
jedná a navrhne nejakú možnosť. 

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, poznamenal, že ako každý rok, opakuje, že nevidí 
v dotáciách koncept, nevidí hlavu, záštitu, nejakú víziu niekoho, kto by sa o to reálne staral.
Podľa neho ak si „uzurpujú“ právo rozhodovať o každom, možno sa im stráca detail, pointa
toho, čo mohli za posledné štyri roky nastaviť. Uviedol, že športovci sú naozaj oduševnení,
spolu s ich rodičmi. Páči sa mu, že mesto dokáže vyjsť v ústrety aj tým, čo požiadajú, podľa
neho ale konkurenciu mestu môže robiť iné mesto a nie klub, ktorý vytvára podmienky pre
chlapcov  a  dievčatá  z  toho  istého  mesta.  Následne  sa  dopytoval,  kedy  zasadala  komisia,
pretože nerozumie tomu, prečo rozhodujú osobitne a nie v rámci rozpočtu. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že nemôžu
rozhodovať o dotáciách predtým, ako je schválený rozpočet. Doplnil, že mu to vysvetľuje každý
rok. Najskôr musí byť schválený rozpočet, aby mohli prerozdeliť finančné prostriedky. Najskôr
musia vedieť, aký budú mať „badget“, až následne môžu tieto finančné prostriedky rozdeľovať.
Upresnil, že keď je schválený a podpísaný rozpočet, zvoláva sa komisia, tá následne rozhodne,
ide to do Mestskej rady a do Mestského zastupiteľstva. 

Mgr.  Tomáš  Urbaník,  poslanec  MZ,  dopytoval  sa,  či  v  komisii  mal  niekto  nejaký
reformný názor, alebo to išlo tak, ako to funguje už cca 10-15 rokov. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že komisie
sú verejné a kľudne sa môže zúčastniť a predkladať návrhy, nebude mu v tom brániť. Doplnil,
že každej dobrej myšlienke len zatlieska. 

 Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., je
ako fanúšik super a je vítaný na každej akcii, len podľa neho treba niečo nastaviť, určiť možno
troch  ľudí,  ktorí  to  budú  viesť  a  dôverovať  im.  Uviedol,  že  si  nemôžu  uzurpovať  právo
rozhodovať o športových výsledkoch. Poďakoval sa, pretože mesto Čadca vyšlo v ústrety pri
organizovaní akcie „športovec roka 2021“, veľmi si to váži a ďakuje za to. Vo veci, ktorej
spomínal má ale výhradu, podľa neho chýba niekto, kto je schopný, rozumný, dokáže inšpirovať
a žiť s tými ľudmi, pretože to nie je práca na hodinu denne, majú to byť poloprofesionáli, ak nie
profesionáli, ktorí sa budú športu venovať. Následne uviedol, že teraz je doba, keď treba dať
ľuďom šancu a nádej cez rôzne podporné aktivity.
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   Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, uviedol, že  mnohí vnímajú klub Žabka cez plaváreň,
pretože  tam  majú  pravidelné  tréningy.  Podľa  neho  si  treba  uvedomiť,  že  OZ Žabka  si  je
vedomé, že využívajú bezplatne priestory plavárne a sú za to vďační. Pripomenul, že členovia
OZ Žabka zastrešuje aj iné športy, ako atletiku, triatlon, za klub reprezentujú aj bežci, takže sa
jedná o občianske združenie, nie iba o plaveckú školu. 

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, uviedol, že jeho predrečník naznačil niečo,
čo ho veľmi mrzí. Ak podľa neho začnú hovoriť o kluboch, ktoré idú podporovať, je rozdiel, či
idú podporovať deti alebo dospelých v kluboch. Doplnil, že o deti sa musia starať, je to ich
zákonná povinnosť do ich odchodu na strednú školu. Uviedol, že tam nebudú snáď hovoriť, že
jedno dieťa je v mestskom klube a ďalšie je v súkromnom klube a je to jeho konkurencia. To by
bola podľa neho strašná hanba. Doplnil, aby sa skúsili baviť o tom, že ide o súťaženie ich detí,
ale nie konkurencia. Následne uviedol, že Ing. Peter Lariš povedal, aby nedávali súkromným
podnikateľom nič. Podotkol, že snáď myslel iba na dospelých, ale nie na deti, pretože to je ich
zákonná povinnosť.  Poznamenal,  že súkromné školy vychovávajú „ďaleko pred verejnými a
štátnymi školami“, majú vedcov, talentovaných ľudí, doslovne géniusov, a oni tu  hovoria, že
„to súkromné je nič a mestské je viac“. Poprosil, aby sa „o tom takto nebavili“. Uviedol, aby
sa bavili o ich občanoch a deťoch. Upozornil, nech z toho nerobia niekomu volebnú kampaň a
nech to zahrnú niekde inde. Vyzval, aby šli podporovať to, čo majú.

  RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  uviedla,  že  by  chcela  podporiť  Mgr.
Tomáša Urbaníka, pretože podľa nej na to ide správne. Aj keď mu JUDr. PhDr. Peter Strapáč,
PhD. vysvetľoval, že najskôr sa schváli rozpočet, z neho sa vyčlení balík na tieto aktivity a
potom sa rozdeľujú do jednotlivých okienok pre jednotlivé kluby atď. Podľa nej je tento postup
nesprávny,  v  tom dáva za pravdu Mgr.  Tomášovi  Urbaníkovi,  pretože  by  sa  to  malo  robiť
naopak. Najprv by mala komisia, ešte predtým, ako sa pripravuje rozpočet, zozbierať všetky
požiadavky.  Keď sú tam fundovaní odborníci,  mali  by vedieť povedať,  koľko komu prideliť
financií,  mali  by  urobiť  návrh,  sčítať  ho  a  dať  do  rozpočtu.  Zaujímalo  by  ju,  kto  tie
„hausnumera“ do rozpočtu hádže. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, podotkol, že takto to aj je. 
RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že potom nerozumie pripomienke. 
 JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, vysvetlil, že každý

klub má povinnosť podať vyúčtovanie do 15.12. toho ktorého roka. Klub, ktorý vyúčtovanie
nedá, vypadáva z dotačného koša. Na toto majú prijatú VZN. Mesto vie, aké sú požiadavky
klubov už 15.decembra toho ktorého roku. Mrzí ho, že táto horlivá diskusia neprebehla
 pri rozpočte a nikto nenavrhol vyššiu sumu. Osobne bojoval na Mestskej rade, aby sa suma
navýšila, bola tam nižšia suma a podarilo sa mu vybojovať aspoň tých 85 tis. €. Podotkol, že 
na odbore školstva sú zozbierané dotácie a môžu si pozrieť, aké sú požiadavky jednotlivých
klubov. Suma je 250 tis. €. Následne ohľadom konkurencie jednotlivých klubov uviedol, čo sa
stalo s klubom karate ZZO. Bol slávnym klubom na Slovensku, lenže „veľa kohútov na jednom
smetisku“ spôsobilo, že klub sa začal štiepiť. Teraz tam majú tri alebo štyri kluby karate a
nefungujú tak, ako keby boli spojené. Podľa jeho názoru je Čadca malé mesto a nie je tam
priestor na to, aby fungovali v meste tri futbalové kluby, štyri kluby karate prípadne tri kluby
plávania. Musia si vybrať, ktorým smerom chcú ísť. Mesto nemôže podporovať všetky kluby
rovnakým dielom. Musia vychádzať aj z členskej základne, z dosiahnutých úspechov atď. Môže
sa stať to, že každý si bude zakladať svoje kluby, aby dostali dotáciu. Toto nie je ich cieľom,
cieľom je vychovávať zdravú mládež, ktorá bude športovať v kluboch, ktoré budú ekonomicky
stabilné, kde budú športoviská na akej-takej úrovni a bude to môcť napredovať. Keď podľa
neho dajú každému z tých 85 tis.  € napr.  po tisíc  eur a budú mať veľa klubov,  nebude to
smerovať k ničomu. Každému dajú „omrvinku“ a kluby nebudú môcť ekonomicky napredovať.
Ďalej uviedol, že mesto nemá takú silu, aby podporovalo toľko klubov. Súkromný sektor 
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v Čadci nie je naklonený k tomu, aby klubom pomáhal v takej miere, aby si dokázali zabezpečiť
svoju  existenciu  sami.  Keby  mesto  Čadca  nepristúpilo  k  tomu,  že  bezodplatne  poskytuje
priestory, tak tam podľa neho v dnešnej dobe nemajú ani jeden klub, lebo by to neutiahli. 

Mgr. Jozef Rucek, poslanec MZ, dopytoval sa na futbalový klub FK Čadca, akú hrá
ligu, koľko manažment našiel sponzorov, kam sa za posledné roky podal čadčiansky futbal a čo
robia pre to, aby išiel dopredu. Podľa jeho názoru to chce zmenu vo vedení, keď si pozrel
zúčtovanie dotácie, tak má klub vlastné príjmy 18 144 €, dotácia 53 100 €, sponzorské 9 588 € ,
spolu 80 tis. €, výdavky 53 102 € a zostatok 27 730 €. Dopytoval sa, prečo sa na tento rok
dotácia neznížila, keď im ostali peniaze. Podľa jeho názoru majú každý rok rovnaké výsledky a
nevidí žiadnu snahu ani perspektívu a stačí,  že majú priestory zadarmo. Doplnil,  že návrh
nepodporí, pretože je to nevýhodné pre mesto a občanov a dotáciu 85 tis. by použil na opravu
ciest a chodníkov, čo podľa neho mesto najviac potrebuje. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že Mgr.
Jozef  Rucek je členom komisie športu a je smutné, že nepozná kolegu, ktorý sedí vedľa neho p.
Dana Romana, ktorý je riaditeľom klubu. Vyzval Mgr. Jozefa Ruceka a poprosil ho, aby vstúpil
do  riadiacej  pozície  klubu.  Doplnil,  že  mu  bude  veľmi  vďačný,  ak  do  klubu  vstúpi,  bude
vykonávať aktivity a bude prezidentom klubu. Je toho názoru, že p. Roman sa veľmi rád vzdá
funkcie v prospech Mgr. Jozefa Ruceka. Vyjadril sa, že bude veľmi rád, keď bude  „gazdovať“
zo súm, ktoré uviedol a  ešte by ich aj znížil a udrží klub aspoň v „takom leveli“, akom je teraz.
Bude mu držať palce a má jeho celú podporu. Uviedol, že týmto verejne vyzýva Mgr. Jozefa
Ruceka, aby vstúpil na pozíciu prezidenta FK Čadca a dúfa, že to prijme.  Následne odpovedal
na jeho otázku,  že  ako predseda komisie  športu by mohol  vedieť,  že  FK Čadca hrá tretiu
najvyššiu súťaž (mužský oddiel),  majú sedem mládežníckych oddielov,  dva „prípravkárske“
oddiely a asi 15 trénerov. Doplnil, že majú také podmienky, že si musia platiť umelú trávu 
v Krásne nad Kysucou, ktorá na hodinu stojí cca 100 €. Keďže sa snažia šetriť každé euro, už
sa snažia trénovať na živej tráve už asi tri týždne. V mládežníckych kategóriách na tréningový
proces chodí asi 15-20 detí  v jednotlivých kategóriách, sú mládežníci v tretej lige prví, 
s  vysokým  náskokom  pred  ostatnými  mužstvami  a  je  veľký  predpoklad,  že  ak  jarnú  časť
„nezbabrú“ a pomôžu im, postúpia do vyššej súťaže, kde aj dlhodobo boli. Doplnil, že muži
„sa potácajú“ na dne tabuľky z toho dôvodu, že hrajú iba s odchovancami, 17 až 19 ročnými
chlapcami, pretože klub nemá finančné prostriedky, aké má napr. FK Krásno nad Kysucou. Ten
podľa neho zoberie napr. Japonca, platia mu možno 700 € alebo si zoberú iných hráčov 
z vyššej ligy,  ktorých dokážu zaplatiť.  Vo FK Čadca hrajú s mladými futbalistami,  ktorí  sú
vysokoškoláci, prídu v piatok zo škôl, odtrénujú a ešte cez víkend odohrajú zápas na rôznych
miestach, cestujú celý deň, potom sa venujú svojim štúdijným povinnostiam v ČR alebo 
na Slovensku. Takisto majú chlapcov, ktorí sú zamestnaní a hrajú futbal ako hobby. Napr. jeden
pracuje 80 km od Čadce a každý deň sa snaží  prísť na tréning. Je toho názoru, že by sa mali
poďakovať chlapcom a „takýto prednes si nezaslúžili“.  Uviedol,  že stačí prísť do kabíny a
povedať to chlapcom do očí. Dodal, že si chlapci sami kupujú kopačky, celú výstroj a aj ovocie,
čaje, aby mali niečo po tréningu. Suma, ktorá tam je, nepokrýva náklady klubu a to zúčtovanie,
ktoré čítal  je  také,  lebo majú povinnosť zúčtovať  len dotáciu,  ktorá je  z  mesta Čadca, nie
ostatné veci. Dodal, že v zúčtovaní videl, že manažment, on aj pán primátor sa snažia zháňať
sponzorov, obvolávajú sa firmy, robí sa množstvo projektov, vybavili napr. materiálnu pomoc
 z nadácie KIA v hodnote dvetisíc Eur. Takisto on s pánom primátorom pred dvoma rokmi
vybavil zo Slov. futbalového zväzu dotáciu 15 tis. Eur, mesto doložilo 15 tis. (po odhlasovaní
poslancov) a prerobila sa časť Juniorky. Upresnil, že teraz dostanú opätovne 15 tis. €. 

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, uviedol, že sa plne stotožňuje s tým, čo
povedal  JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., že sa „kluby rozdeľujú atď.“. Položil otázku, čia je
to chyba. Odpovedal, že ich, pretože konkurenciu vytvárajú vlastníci klubov, ale nie deti, ktoré
tam chodia. Tie podľa neho vytvárajú súťaživosť a ich chyba je, že komisia, ktorá to má 
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na starosti nenastavila systém „dotácia na dieťa“. Mrzí ho to, že takto vystupuje, ale jemu
jedinému poslancovi za toto volebné obdobie bolo zakázané pracovať v komisiách, nezvolili ho
ani do jednej. Doplnil, že kolegyňa RNDr. Anna Belousovová poznamenala, že ju tiež nezvolili 
do žiadnej komisie. Sú teda dvaja poslanci, ktorí nemôžu a majú zakázané pracovať 
v komisiách. Uviedol, že sa tu „bavia o pár drobných“ pre šport, pre kultúru, za štyri roky
nenastavili  však  systém,  aby  podporovali  talenty,  školy,  čadčianske  deti,  a  nie  vlastníkov
klubov. Následne uviedol, že tvrdia, že súkromné spoločnosti nechcú podporovať šport, položil
otázku,  čo  pre  nich  robia.  Podotkol,  že  napr.  dane  im  kážu  zaplatiť  naraz.  Následne  sa
dopytoval, či mali o tom niekedy „debatu“ a  zároveň odpovedal, že nemali. Podotkol, že 
za ním príde za týždeň cca 5 ľudí, aby ich finančne podporil.  Podľa neho nemajú v meste
systém. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, skonštatoval, že „tento folklór“ sa tu opakuje každý
rok. Uviedol, že každý dobre vie, že fungovanie klubov musí byť založené primárne 
na súkromných sponzoroch a sekundárne môže mesto vypomáhať  napr. športoviskami alebo
takýmito finančnými čiastkami, ktoré ale v kluboch nič neriešia. Uviedol, prečo podľa neho
kluby asi tak dopadli.  Podľa neho niektorí  politici  vťahujú politiku do športu, robia si tam
reklamu a účelovo to  rozbíjajú.  Doplnil,  že  športoval  v  Čechách,  založil  tam dva kluby  –
hokejový a futbalový, z toho futbalový dodnes funguje. V živote sa ale nestretol, že by sa tam
prišiel „ otŕčať“ nejaký politik. Podľa neho sa v Čadci snaží každý  „prilepiť a za mestské
peniaze  si  robiť  kampaň“.  Podľa neho,  ak si  chcú urobiť  kampaň,  nech zoberú peniaze a
investujú do klubov a „nech sa potom otŕčajú“. Je toho názoru, že oni, politici Čadce doviedli
celú Čadcu a celý čadčiansky šport tam, kde je a teraz sa budú hádať pre nejakých 36 tis.Eur.

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol, že sa  nedá nesúhlasiť s oboma predrečníkmi
JUDr.  Jozefom Pajerom a JUDr.  Ing.  Jozefom Vraželom, PhD.,  povedali  podľa  neho veľa
právd. Treba peniaze, ktoré dávajú do športu dávať primárne na výchovu detí. Ohľadom FK
Čadca dodal, že tam je najviac detí zo všetkých športových klubov. Keby išli systémom dotácii
na dieťa, boli by to podľa neho veľmi zaujímavé čiastky. Je to podľa neho správne a zabránili
by tým rozbíjaniu alebo štiepeniu klubov. Vyjadril sa, že prezidenta futbalového klubu pozná
dobre a bude sa ho zastávať, pretože nespreneveril  ani jedno euro, robí svoju prácu veľmi
dobre a snaží sa zháňať peniaze. Vyzval Mgr. Jozefa Ruceka, nech tam ide a bude ho „ako
druhý v tom podporovať“. Mesto by malo podľa neho pomáhať, ale nie primárne. Peniaze by
mali ísť pre deti, aby športovali a nedrogovali. Je podľa neho katastrofa, čo sa robí 
na sídliskách a ako „prekvitajú drogy“. 

Ing. Marián Hlaváč, MBA, poslanec MZ, uviedol, že by chcel oponovať Mgr. Jozefovi
Rucekovi, pretože podľa neho futbal reprezentuje každé okresné mesto a JUDr. PhDr. Peter
Strapáč, PhD. to veľmi dobre vysvetlil. Podľa neho by do futbalu mali dávať trojnásobok, ak
chcú, aby sa posunul. Je toho názoru, že to, čo povedal Mgr. Jozef Rucek bolo „trošku z cesty“,
lebo šport je pre tých ľudí vášeň a životný štýl a posúva celú spoločnosť dopredu. Navrhol, aby
„dali hlavy dokopy, dali nejaké peniaze“ a posunuli čadčiansky futbal. 

Jozef Kupka, poslanec MZ, reagoval na Mgr.Jozefa Ruceka, uviedol,  že je trénerom
mládeže  na Horelici a vie, čo to obnáša. Poznamenal, že keď bol  Mgr. Jozef Rucek na komisii
športu, nepovedal tam ani slovo. Následne uviedol, že garantuje, že keby Čadca dostala 120
tis. €, ktoré požadovali, aj muži by hrali „hore v tabuľke“. Vyzval Mgr. Jozefa Ruceka, nech si
pozrie výsledky mladších futbalistov,  mesto  dobre reprezentujú. Podľa jeho názoru je ešte aj
tých 120 tis. € málo. Odporučil, aby si to v nejakom klube vyskúšal a podľa neho zmení názor. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poznamenal, že kto viedol akýkoľvek športový
klub, ako ho viedol aj on, vie, aké to je, aj on sa musel o tieto deti starať a vychovávať ich.
Doplnil, že súhlasí s koncepciou, aká je nastavená. Pripomenul, že na začiatku si všetci za haly
platili prenájom, až neskôr zaviedli to, že mali haly zadarmo. Sú to podľa neho státisíce eur,
ktoré dávajú mládeži. Vyjadril sa, že „dajú hlavy dokopy“ a možno nájdu nejaká iné a lepšie
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riešenie. Doplnil, že sa budujú ihriská a športoviská a tam ide veľa peňazí. Následne dal návrh,
aby z  čísla tri - Klubu Kysuckého maratónu Čadca presunuli 1000 €  na OZ Žabka. Dopytoval
sa,  kto  si  osvojí  návrh,  na  čo  zareagoval  JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD.  Následným
hlasovaním návrh prešiel. 

 
  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 11/2022,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 12)  
Valorizácia platu hlavného kontrolóra mesta Čadca.
      Informoval: Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca

 
  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 12/2022,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 13)  
Stanovenie platu primátora mesta Čadca.
      Informoval: Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca

Mgr. Jozef Rucek, poslanec MZ, prečítal nasledovné: „Vážený pán primátor,  vážení
páni poslanci a poslankyne, zamestnanci úradu, vážení hostia, doba pandémie ešte neskončila
a nastala nám ďalšia. Doba nenávisti, ktorá sa u našich susedov na Ukrajine premenila 
do vojnových činov. Obe tieto doby postihli našu krajinu i naše mesto a ešte aj postihnú. Každý
rok tu, na Mestskom zastupiteľstve riešime nielen  plat primátora, ale už tradične – úvery, ktoré
dlh  mesta  len  prehlbujú,  ako  i  dotácie  klubom,  u  ktorých  možno  využitie  financií  je
netransparentné už dlhé roky. V tejto situácii a atmosfére spoločnosti, naviac, keď každý rok
klesá počet obyvateľov v našom meste, my, poslanci za Klub Čadčanov nemôžeme hlasovať 
za zvýšený plat primátora, akokoľvek by si ho pán primátor zaslúžil. Dane a ceny všetkého sa
zvyšujú, ľudia si musia uťahovať opasky a tu sa ide zvyšovať plat. Žiadame primátora 
o predloženie opodstatnenosti na zvýšenie, v opačnom prípade podávame návrh na zníženie
platu na plat základný. Dúfa, že úver, ktorý spomínali,  nie je určený na plat primátora.“

Ing.  Milan Gura,  primátor  mesta Čadca,  uviedol,  že k  týmto táraninám sa nemieni
vyjadriť. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, dopytovala sa, aké je odôvodnenie zvýšenia
platu o 19%, pretože to, že je tam citovaný nejaký paragraf zákona, ktorý hovorí, že sa to môže
urobiť je podľa nej nedostatočné. Ako poslankyňa si predstavuje, že ak tam bude hocijaká suma
v percentách ako navýšenie, malo by byť „odôvodnenie konkrétne za čo“. Napr. primátorovi sa
podarili určité veci, mesto rozkvitá, je upratané, je tu radosť žiť a sú tam také a také aktivity“.
Uviedla, že by si mal pán primátor priznať, že si tých 19% nezaslúži. Následne vyzvala, aby sa
niekedy prešli  po meste,  doplnila,  že  si  robila „také kolo stretnutí“ so starostami v  celom
okrese a najhoršie jej z toho vychádza Čadca. Podľa nej, ak sa v Čadci niečo robí, robí sa to 
za veľké peniaze alebo sa nerobí to, čo stihnú malé obce. Poukázala na povyvaľované stĺpiky
pred Mestským úradom, ktoré sú tam už roky, už tretí rok upozorňuje, aby vymenili aspoň  koše,
podľa nej mesto nevyzerá na to, že by si primátor zaslúžil navýšenie platu. Uviedla, že poprosí
Ing. Jaroslava Haceka, ako predkladateľa, nech povie konkrétne veci.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že plne
súhlasí s RNDr. Annou Belousovovou, že materiál nie je odôvodnený a dovolil si ho odôvodniť.
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Je  toho názoru,  že  je  „zlou  vôľou“ nenavyšovať  plat.  Odporučil  si  pozrieť  dobrú webovú
stránku – platy starostov a primátorov, z čoho vyplýva, že „náš pán primátor má najnižší plat“.
Uviedol, že sa nebude nikoho zastávať a posudzovať, či by mal byť plat nižší alebo vyšší, ako
uviedol, „ je primátorom okresného mesta“. Doplnil, aby si povedali otvorene, či sa v meste
niečo robí. Dodal, že sa samozrejme vždy môže robiť viac, ale to ich iba posúva dopredu. 
Na druhej strane sú tam projekty, investície, buduje sa, zháňajú sa eurofondy. Podľa neho majú
výborné čerpanie eurofondov. Skonštatoval, že sa podarilo množstvo projektov, ako atletický
ovál, vysúťažili rekonštrukciu športovej haly, do ktorej dlhodobo zateká, takisto majú takmer
všetky školy poriešené a zabezpečené. Uviedol, že sa podpísala konečne zmluva 
na rekonštrukciu Mestského úradu, takisto sa robia cyklotrasy značenie mesta Čadca,  atď.
Doplnil, že tých vecí je veľmi veľa. Podľa neho povedať, že „mesto nerobí nič, alebo toto mesto
spí, je nefér.“ Každý môžu mať iný názor na budovanie mesta a jeho posúvanie, ale vravieť, že
mesto je najhoršie na Kysuciach alebo sa tu nič nerobí je nefér. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že podľa nej je nefér, keď obhajuje
plat primátora z dôvodu, že jeho plat sa odráža od platu primátora.  

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že to nie
je pravda, pretože má fixný plat. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že má ale plat na základe toho, že si
ho primátor vybral ako zástupcu. Je podľa nej tak trochu v konflikte záujmov, a preto sa jej to
zdá nefér.  Doplnila,  že ju zaujala vec,  ktorú povedal,  že „je celkovo zlá vôľa nenavyšovať
plat“. Uviedla, aby sa zamyslel nad obsahom slov, ktoré povedal. Podľa nej sú poslanci, ktorí
majú zastupovať občanov mesta a robiť v ich prospech, nie v prospech primátora. Upresnila, že
tam nie je preto, „aby robila dobre primátorovi, ale je tam preto, aby strážila peniaze mesta a
zastupovala  vôľu  občanov.“  Občania  si  podľa  nej  môžu  cez  nich  povedať,  čo  si   myslia.
Nestretáva sa s takými občanmi, ktorí by tvrdili, že je v Čadci všetko v poriadku. Je to jej názor
a podľa neho bude aj hlasovať, aj keď stále čaká, že predkladateľ Ing. Jaroslav Hacek jej dá
nejaké odôvodnenie. Doplnila, aby si zvykli materiály na MZ pripravovať tak, ako by mali byť. 

Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ, uviedol, že materiály sú pripravené v poriadku.
Upresnil, že na základe návrhu poslanca si schválili poslanci návrh na zvýšenie platu o 19%.
Nebol to jeho návrh. Kompetenciou prednostu nie je hodnotiť prácu primátora, ale občanov a
poslancov v  tomto zbore.   Uviedol,  že majú v  materiáli  citované paragrafy a znenia čo je
základný plat a navýšenie.  Poznamenal,  že minulý rok navýšili  plat schváleným uznesením.
Toto  je  len  premietnuté  uznesenie,  ktoré  bolo  v  minulosti  schválené  a  je  platné  dodnes.
Zopakoval, že nemá právo hodnotiť prácu primátora, to robia občania a poslanci. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyjadril sa, že je vo funkcii už tretie volebné
obdobie a nikdy nemal navýšenie, mal najnižší plat zo všetkých a pritom sa v Čadci vybudovali
také veci, o ktorých sa predtým ani nesnívalo. Nevyjadruje sa k tomu, lebo „mu je to smiešne“ 

  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č. 13/2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
K bodu 14)  
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO pre Integrovaný
regionálny operačný program s názvom: Regenerácia vnútrobloku sídliska Žarec
v meste Čadca.
      Informoval: RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci odd. reg. rozvoja a cestovného ruchu

Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ, dopytovala sa RNDr. Miloslava Šulgana, CSc.,
ktorý spomínal, že bude do projektu zahrnuté aj detské ihrisko na ul. M.R. Štefánika, kde sú tie
dve detské ihriská. Dopytovala sa, či sa to týka oboch ihrísk. 
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RNDr. Miloslav Šulgan, CSc.,vedúci odd. reg. rozvoja a cestovného ruchu, potvrdil, že
sa jedná o ihrisko na križovatke pri Jašíkovej.
  Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ, dopytovala sa, či je do projektu zahrnuté aj
oplotenie dopravného ihriska, ktoré je len krok odtiaľ. Podľa nej tam školy mávajú výučbu 
v súčinnosti  s mestskou políciou.  Oplotenie je tam poškodené a je podľa nej nebezpečné a
opakovane žiadala o úpravu. Bolo by podľa nej vhodné aj toto vsunúť do projektu. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyjadril sa, že by veľmi rád vsunul  opravy 
do projektu, ale je tam určitá alokácia a chcú sa do nej vmestiť. 

Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ, dopytovala sa, podľa čoho bolo vybrané jedno
ihrisko a to druhé nie. Obe podľa nej spravuje Dombyt Čadca, preto tomu nerozumie. 

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc.,vedúci odd. reg. rozvoja a cestovného ruchu, vysvetlil, že
sa jedná o to, že alokácia na výzvu nie je veľmi veľká a musia realisticky vybrať tie objekty, aby
celková suma nebola vyššia ako 400 tis. Eur.

Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ, dopytovala sa, či sa preto vybralo to menšie
ihrisko. 

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc.,vedúci odd. reg. rozvoja a cestovného ruchu, vysvetlil, že
áno, pretože robiť projekt za sumy 600-700 tis. € je vopred odsúdené na neschválenie. 

Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ, následne sa dopytovala na schody.
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyjadril sa, že to je mimo projektu, uviedol, že

ale schody budú. Následne vysvetlil, že ak chcú opraviť chodník, lampy, mobiliár, hýbu sa 
v určitom „badžete“. Doplnil, že pevne verí, že budú aj iné výzvy, do ktorých sa budú môcť
zapojiť. Uviedol, že sľúbil, že  za jeho volebné obdobie zrekonštruuje každú škôlku, zo 7 škôlok
už majú päť opravených. Poznamenal, že aj to je tá práca o ktorej niektorí poslanci nechcú
počuť,  že  sa  robí.  Zopakoval,  že  možno bude projektov  viacej  a  mesto  sa  do  nich  zapojí.
Skonštatoval, že voľakedy mu vyčítali, že sa robia projekty „do šuplíka“, teraz v šuplíku už
nemajú ani jeden projekt, všetky „už mohli dať von“. Uviedol, že do budúcna musia robiť nové
projekty a vyčleniť možno 100 tis. € na to,  aby dali nové projekty, pretože idú ďalšie výzvy.
Upresnil, že už môžu dať do výzvy aj školy, zateplenie, pretože až teraz tieto výzvy pustili. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, vyjadril sa, že by chcel podporiť Ing. Milana Guru,
primátora mesta, doplnil, že musia mať už pripravené projekty v šuplíku, keď žiadajú o nejaké
peniaze, pretože kým sa „rozhýbu“ , už je po výzve a nezískajú nič. Doplnil, že musia 
na projekty vyčleniť nejakú sumu, musia ich mať pripravené a keď bude výzva, musia reagovať,
aby boli úspešní. 
                Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 14/2022,
                                                ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 15)  
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO pre Integrovaný regionálny 
operačný program s názvom: Rekonštrukcia zastávok cestnej verejnej   osobnej dopravy 
v meste Čadca.

      Informoval:RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci odd. reg. rozvoja a cestovného ruchu

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že by sa chcela  urobiť porovnanie.
Za mestské peniaze opravovali 19 autobusových zastávok, cena jednej zastávky bola 19 tis.€
(presklené,  zabetónované  do  pôdy,  neosvetlené)  Následne  uviedla,  že  teraz  idú  robiť  22
zastávok a jedna vyjde 13 tis. €. Doplnila, že tieto zastávky sa robia z fondov, prísnejšie sa
kontroluje cena a sú ešte s vnútorným osvetlením. Dopytovala sa, čo jej k tomu povedia, či
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budú  zasa  opíjať  občanov  „suchým  rožkom“,  že  sa  dobre  hospodári  s  mestskou  kasou.
Doplnila,  že  na to  poukazovala  už  vtedy,  keď vec mali  na zastupiteľstve.  Jednotková cena
zastávok, ktoré sa robili z peňazí mesta bola 19 tis. € a jednotková cena tých druhých, ktoré sú
lepšie, pretože majú ešte aj osvetlenie, je 13 tis. €, z prísnejšie kontrolovaných zdrojov. Položila
otázku, či majú poslanci a vedenie mesta pocit, že sa dobre hospodári s prostriedkami mesta a
pán primátor si zaslúži zvýšený plat. Dopytovala sa, koľko sa na jednej zastávke prerobilo.
Doplnila, že viac ako 6 tis. €, pretože vybavenosť zastávky je ďaleko horšia. Následne uviedla,
že niekto jej zasa povie, „ako je to upevnené a zabetonované do zeme“. Položila otázku, či je
tam protiatómový kryt.  Skonštatovala,  že takto sa míňajú peniaze mesta a oni,  poslanci  sa
„šponujú“, či dajú futbalistom 5 alebo 100 €. Tu sa mali podľa nej šetriť peniaze. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, dopytoval sa RNDr. Anny Belousovovej, keďže
bol mimo rokovacej miestnosti, kde sa míňajú peniaze. Poznamenal, prečo ju to hnevá, veď žije
v  danej  lokalite  a  vždy  hlasuje  proti  rozpočtu.  Doplnil,  že  sa  vyjadruje,  pretože  zachytil
informáciu, že boli predražené zastávky. Poznamenal, že museli urobiť celé lôžko, betonáž atď.
Doplnil,  že  sa  voči  tomu ostro  vyhradzuje,  uviedol,  aby  si  pozreli  ceny  zastávok,  v  iných
mestách,  podľa  neho  vybrali  najvhodnejší  systém.  Poznamenal,  že  sa  mu  ťažko  k  tomu
vyjadruje, ale je to názor RNDr. Anny Belousovovej. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, ešte raz zopakovala čísla, 12 zastávok, ktoré
sa robili, jedna zastávka vyšla na 19 tis. € a nové, ktoré sa navrhujú teraz stoja – jedna 13 tis.
€ , pričom majú ešte aj osvetlenie. Podľa nej je logika veci jasná, môžu jej hovoriť, čo chcú.
Uviedla, že si nepredstavuje, že si „primátor nasype kýbel popola na hlavu a prizná si chybu,
čo sa mu podľa nej nestalo za celý čas, ako je primátor“.  Poznamenala, že to je jej názor,
ktorý podporujú fakty a čísla.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  keby  si  to  RNDr.  Anna
Belousovová pozrela lepšie, 13 tis. Eur je zastávka, ale nie je tam lôžko, suma 19 tis. € 
za zastávku bola spolu aj so zemnými prácami a ostatnými vecami s tým spojenými. Uviedol, že
to nemôže od seba oddeľovať. Poznamenal, že nechápe, ako môže „mať v sebe  stále také zlo“.

PhDr.  Pavol  Holeštiak,  PhD.,  poslanec  MZ, vyjadril  sa,  že  konečne zastávky  budú,
pretože  skoro  všetky  dediny  ich  už  majú  pekne  urobené  okrem  Čadce.  Dopytoval  sa
predkladateľa ohľadom realizácie,  kedy bude vyhodnotenie,  či  boli vôbec úspešní.  Ďalej sa
dopytoval  akú  majú  relatívnu šancu príspevok  získať.  Na margo predrečníčky  RNDr.  Anny
Belousovovej  uviedol,  že  má  zrejme  pravdu,  pretože  keď  si  pozrú  dôvodovú  správu,  ôsmy
riadok, je tam uvedené „aj spevnených plôch“. Podľa neho to treba „vydiskutovať, lebo to
nevyzerá moc dobre“. 

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci odd. reg. rozvoja a cestovného ruchu, upresnil, že
uvedená žiadosť bola predložená vzhľadom na to, že sa jedná o výzvu a aby nezmeškali termín
výzvy, 17.2. 2022. Skonštatoval, že v krátkej dobe čakajú na to, že ich vyzvú na doplnenie a tým
bude vlastne uznesenie – v prípade schválenia. Dodal, že predpokladá, že  najneskôr 
v priebehu apríla by to malo byť vyhodnotené a v máji by mohli vedieť, či sú úspešní alebo nie.
Celkový rozpočet v rámci výzvy je pre celé Slovensko cca 8 mil. €. 

Mgr. Danka Jašurková, poslankyňa MZ, uviedla, že jej predrečník zodpovedal jej otázku
kedy bude projekt realizovaný. Doplnila, že by bolo načase, aby sa zastávky opravili, lebo sú 
v dezolátnom stave. Dopytovala sa, že keď to bude realizovateľné, či budú pri zastávkach aj
smetné koše. 

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci odd. reg. rozvoja a cestovného ruchu, upresnil, že
súčasťou sú aj smetné koše. 

 
  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 15/2022,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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K bodu 16)  
Zmluva o     odovzdaní a     prevzatí objektov vyvolaných investícií uzavretá v     zmysle §51   
Občianskeho zákonníka a §18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o     pozemných  komunikáciách 
(cestný zákon) v     znení neskorších predpisov – Názov stavby : CHODNÍKY ČADCA – 
HORELICA – SO 100 Chodník, SO 200 Dažďová kanalizácia –  bezodplatný prevod.

      Informoval:RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci odd. reg. rozvoja a cestovného ruchu

 
  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 16/2022,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 17)  
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021.
     
 Informoval: JUDr. Ján Kľučka, hlavný kontrolór mesta Čadca 

 
  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 17/2022,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 
K bodu 18)  
Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č. 18/2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 19)
Rôzne.

JUDr.  Ing.  Jozef  Vražel,  PhD.,  poslanec  MZ,  upozornil  ohľadom  korešpondencie
týkajúcej  sa  presunu majetku,  že  generálny  riaditeľ  Žembera podľa neho skončil  pred 10
rokmi. Uviedol, že je to hanba, že už nikto nečíta materiály. Zopakoval, že je to hanba mesta,
vyzval ich, aby materiály čítali. 

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, poprosil všetkých poslancov, aby oznámili svojím
voličom informáciu,  ktorá je síce na mestskej stránke,  ale je to podľa neho praktická vec.
Vyzval, aby oznámili, že do 31.3. 2022 sa môžu prihlásiť na  zber objemných odpadov. Poprosil
ich, aby dali vedieť aj starším občanom a ostatným.  

Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ, uviedla, že by sa chcela poďakovať, že na škole
M.R. Štefánika po dlhej dobe prebieha výmena okien v pavilóne F, čo je pavilón pre 1-4 ročník
a ZUŠ. Doplnila, že sa bohužiaľ ukázal aj vážny problém so strechami, kde majú od stredy opäť
havarijný stav a zatiekli im všetky telocvične. Dopytovala sa, v akom stave je riešenie týchto
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vecí, keďže je to aktuálny stav. Doplnila,  že majú vynikajúco vybavené telocvične,  ktoré sú
momentálne ale nefunkčné. 

JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  zástupca  primátora  mesta  Čadca,  uviedol,  že
najlepšie sa k tomu vyjadrí Ing. František Ščury. 
  Ing. František Ščury,vedúci výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy, uviedol, že
ako sa dozvedeli o havárii v pavilóne, vyslali tam dodávateľa. Upresnil, že na rozhraní dvoch
celkov došlo k utrhnutiu laminátovej krytiny tak, že tam vteká voda. Poobede tam dodávateľ
pôjde a bude sanovať čo najrýchlejšie, aby zamedzili vnikaniu vody a aby nedošlo 
k poškodeniu podlahy. Doplnil, že v priebehu tohto rokovania šiel na miesto statik, ktorý ešte
predtým, než sa to tam zakryje, posúdi, prečo to vzniklo. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil, že keď prišli z obhliadky, sedeli ešte
do pol štvrtej, pretože si mysleli,  že to bola chyba strechy. Zdá sa, že tam je ale úplne iná
chyba, preto tam poslali statika. Doplnil, že čo sa týka prekrytia, dávajú na to dôraz, majú
prísľub,  že  dnes  alebo  v  pondelok  sa  to  v  tomto  dobrom  počasí  aspoň  narýchlo  urobí.
Poznamenal, že takto to robia aj s inými strechami, jemu a JUDr. Jozefovi Pajerovi sa podarilo
vybaviť mimorozpočtové zdroje, čo je podľa neho úspech, upresnil, že je to 180 tis.€ na opravu
„bláznivých striech“ (napr. na Podzávoze). Uviedol, že dať taký šindeľ na strechu, je úplná
„blbosť“. Doplnil,  že na strechu dávajú plech,  získali  120 tis.€ a na okná získali  60 tis.€.
Takisto  majú  s  JUDr.  Jozefom  Pajerom  naplánovanú  ďalšiu  návštevu,  kde  majú  sľúbenú
rekonštrukciu  skoro všetkých striech na Žarci.  Toto sú podľa neho mimorozpočtové zdroje,
ktoré získavajú. Poznamenal, že zároveň opravujú chyby, ktoré tu boli v minulosti napáchané.
Vyjadril sa, že bola chyba dať do takej snehovej oblasti bonský šindeľ. Uviedol, že havarijný
stav na škole Žarec si dali ako prioritu a budú to riešiť. Zároveň idú spracovať projekty aj 
na školu Komenského a aj na Žarec, aby boli pripravení na rekonštrukciu, keď vyjde  výzva 
na  zateplenie  a   celkovú  opravu.  Následne  odpovedal  na   pripomienku  RNDr.  Anny
Belousovovej,  ohľadom  stĺpov  pri  Mestskom  úrade.  Keďže  sa  ide  podľa  neho  od  mája
rekonštruovať  nielen Hlinková ulica a okolie, ale aj celý Mestský úrad, budú to riešiť. Zároveň
poznamenal, že stĺpy musia riešiť aj s cestnou políciou, pretože sa k tomu musí vyjadriť aj
dopravný inšpektorát, aké stĺpy môžu okolo Mestského úradu dať. Uviedol, že mu to takisto
vadí, ale nechcel vyhadzovať prostriedky, keď to bude opravené spolu s  rekonštrukciou.

Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ, poďakovala sa obom za odpoveď, uviedla, že
by bola rada, keby sa v rámci spomínanej rekonštrukcie školy poriešili aj schody, ktoré sú pri
hlavnom vstupe a sú v totálne havarijnom stave. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že o tom hovoria, skonštatoval, že tam
nejaká technická chyba musí byť. Poznamenal, že „to bolo utrhnuté“, musia to preto posúdiť a
takto „od stola“ to nechce riešiť, v každom prípade na to myslia.  

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že Ing. Milan Gura povedal všetko zaňho,
chcel by poďakovať p.  primátorovi  a vedeniu mesta,  že sa snažia bojovať o peniaze mimo
rozpočtu a je  toho názoru,  že  sa im to aj  celkom darí.  Poznamenal,  že celý  proces  nie  je
jednoduchý a takisto nie je jednoduché získať schopné firmy. Ďalej uviedol, že majú rozrobené
aj ďalšie projekty a je toho názoru, že keď budú v nich úspešní, čadčania budú veľmi spokojní.

Mgr. Dana Jašurková, poslankyňa MZ, uviedla, že sa jej veľa ľudí dopytuje na nájomné
byty mesta Čadce. Doplnila, že keď „Žarec nevyšiel“ a majú na meste vyše 400 žiadostí , rada
by vedela, či sú vôbec nejaké nájomné byty mesta Čadce a ako prebieha ich rozdelenie, keďže
niektoré sú tam už  osem rokov.  Doplnila,  že  je  členkou bytovej  komisie  a tá  už  dosť  dlho
nezasadala. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta Čadca,  poznamenal,  že  momentálne  nie  sú voľné
žiadne  nové  nájomné  byty,  prebiehajú  len  nejaké  výmeny.  Pripomenul,  že  keď  v  minulosti
zasadala  komisia  a  pridelila  byt  niekomu,  kto  mal  žiadosť  cca  dva  týždne,  on  tú  žiadosť
neakceptoval  a pridelil byty tým, ktorí mali žiadosť 5-7 rokov.  Doplnil, že pred nimi stojí
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otázka, aby vytipovali lokalitu, pokúsili sa vypracovať projekt a postaviť nájomné byty už ako
mesto Čadca. Pripomenul, že je rád, že nepodpísal zmluvu na Žarci za podmienok, ktoré tam
boli, pretože by to bolo podľa neho vážne porušenie zákona. Uviedol, že byty na Žarci však
ostávajú,  ľudia  tam už  bývajú  a  teraz  je  na  meste  Čadca,  aby  vytipovali  novú  lokalitu  a
postavili  nové  nájomné  byty.  Následne  reagoval  na  Mgr.  Jozefa  Ruceka,  ktorý  vo  svojom
vystúpení hovoril o úveroch. Vyjadril sa, že ak pozerali správu hlavného kontrolóra, k 31.12.
2021, mesto zo zadĺženosti  58,9 % prešlo na 26%. Poďakoval všetkým tým, ktorí hlasovali 
za úver, ktorý vysúťažili za 0,07%. Podľa neho by boli nezodpovední hospodári, keby takýto
lacný  úver  a  „také  lacné  peniaze“  nevyužili.  Vyjadril  sa  k  predraženým  zakázkam,  ktoré
spomínali. Uviedol, že momentálne sú ceny, ktoré „súťažia“zlé,  firma podľa neho garantuje
ponuku maximálne 5 dní (na železo a plechy napr. garantujú 24 hodín) a veci sa veľmi ťažko
zháňajú. Aj na vykrytie takýchto vecí im bude slúžiť úver, pretože zdražovanie je podľa neho
enormné. Poprosil, aby nehľadali v tom, či úmyselne alebo akýmkoľvek spôsobom navýšil cenu
za nejakým iným účelom, pretože v tomto má čisté svedomie. Doplnil, že „bodaj by ho mali
všetci také čisté“. Následne poznamenal, že ho upozornili,  že jeden občan chce vystúpiť na
Mestskom zastupiteľstve, vyzval ho, že môže vystúpiť. 

Ján Čambora, obyvateľ mesta Čadca, uviedol, že jeho posledná iniciatíva viedla 
k tomu, aby cez poslancov „prijal niektoré veci“, ktoré sú podľa neho neúnosné. Poznamenal,
že  nemá nič  napísané a bude hovoriť  to,  čo mu napadne.  Uviedol,  že  vedia,  že  sa začala
budovať  „zvláštna  štvrť  podnikateľov  alebo  bohatých  ľudí“  u  Juroši,  kde  Peter  Kubička
rozpredal  pozemky.  Poznamenal,  že  v  živote  nevidel  pána  Hlaváča,  ktorý  tam  má  svoje
investície,  ale „určite mu nebolo dané mestom, aby si tam postavil  bytovku“ a podľa jeho
názoru pán Hlaváč určite nemá  povolenie, aby tam dokázal postaviť šesťbytovku. 

Ing. Marián Hlaváč, MBA, uviedol, že tam má rodinný dom a kanceláriu. 
Ján Čambora, občan Čadce, poznamenal, že údajne pán Ing. Ščury sa vyjadril, že bolo

vydaných osem stavebných povolení, stavia sa tam nejakých jedenásť domov. Prišiel sa opýtať
ich, zástupcov mesta Čadce, či vedia, čo sa tam vlastne deje a či vedia, koľko bolo vydaných
alebo nebolo vydaných povolení na stavbu. Upresnil, že sídli v miestach, kade chodia ťažké
stroje a mesto zakázalo, aby tade ťažké stroje chodili. Uviedol, že má znehodnotený byt, čo
bude ale riešiť inou cestou. Zopakoval otázku, či mesto vie o tom, čo sa vlastne deje. Uviedol,
že „sú rôzne invektívy, že si pán Ing. Hlaváč, MBA môže dovoliť všetko“. Preto prišiel, aby ich
požiadal, aby vec riešili. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  toto  nie  je  o  Ing.  Mariánovi
Hlaváčovi, MBA, upresnil, že sa s ľuďmi z oblasti U Juroši stretávali viackrát. Podľa neho tam
nastal problém s infraštruktúrou, ktorá tam mala byť. Výstavba mala podľa neho pokračovať
okolo  MPS-ky.  Bohužiaľ,  JUDr.  Ščury,  to  tam  kúpil  a  zablokoval  to,  a  tak  sa  využíva
komunikácia, ktorú niekedy rekonštruovali. Je ich povinnosťou do budúcnosti jednať 
so stavebníkmi a musia ju určite rekonštruovať. Budú hľadať spôsoby, ako to urobiť. Položil
otázku  ľuďom, kto popredával  pozemky,  na ktorých sa stavia.  Doplnil,  že  pozemky predali
ľudia, ktorí bývali  U Juroši. Poznamenal, že či si mysleli,  že tam „budú pásť kravy alebo
ovce“.  Následne  uviedol,  že  urobia  každopádne  všetko  pre  to,  aby  vyriešili  aj  dopravnú
infraštruktúru,  aby sa to tam zrekonštruovalo, len čakajú,  kedy tam bude nejaká uzávera a
spustia  cestu,  ktorá  je  z  druhej  strany.  Vyzval  Ing.  Františka  Ščuryho,  aby  doplnil  ďalšie
informácie. 

Ing. František Ščury, vedúci výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy, uviedol, že 
v lokalite U Juroši ide o zásadný spor „akoby starousadlíkov a tých nových“, ktorí prichádzajú
do lokalít s možnou výstavbou.  Narážajú na problémy, že „cudzí príde do novej lokality a
robia všetko,  len nie  dobre“.  Uviedol,  že  je  to  pre stavebné oddelenie  veľmi  ťažká  robota
hľadať symbiózu. Ľudia u Juroši, ako už spomenul Ing. Milan Gura, ktorí tam bývajú predali
pozemky,  verí  tomu,  že  s  vedomím,  že  to  budú stavebné pozemky.  Doplnil,  že  keď  sa  tam

18



stavebná činnosť realizuje,  tak je „zrazu zle“. V každom stavebnom povolení má stavebník
napísané, že ak spôsobí škodu, tak ju musí napraviť. Pokiaľ tak nespraví, v občiansko-právnom
konaní sa dá domáhať  svojich práv, čoho si je každý stavebník vedomý. Následne uviedol, že
pripravujú takú vec, že podmienkou každého kolaudačného rozhodnutia v spomínanej oblasti
bude to, že každý zo stavebníkov bude musieť zložiť nejaké peniaze a pomôcť mestu obnoviť
cestu, ktorá sa tam poškodila. Pripomenul, že sa jedná len o cestu, nemôžu do toho ťahať rôzne
poškodené ploty a „veci staré 40 rokov“, ktoré by teraz mali dať riešiť stavebníkom. Dodal, že
sú takmer denno-denne atakovaní na stavebnom úrade, napr. dva dni dozadu volala nejaká
pani od Juroši, či vedia o tom, že je tam 11 rozostavaných domov, z toho dva ešte nemajú
strechu. Dodal, že samozrejme, že o tom vedia, lebo ich povoľujú. V ich písomnostiach majú
uvedené, že je ich 5 oficiálne povolených a 3 dodatočne povolené. Informácia bola v júni 2021,
odvtedy sa to samozrejme posúva. Dnes majú ešte žiadosti, kde stavebné procesy ešte nie sú
ukončené.  Podľa neho sa to  tam dennodenne mení.  Po zložitých rokovaniach s políciou  a
dopravným  inšpektorátom,  povolili  prejazd  nákladnými  vozidlami  do  30  t  (menšie
domiešavače), ktoré tade môžu prechádzať. Uviedol, že tade nechodia iba stavebníci, ale aj
lesohospodári, ktorí tam ťažia drevo a možno s preťaženými vozidlami pravdepodobne ešte
viac poškodzujú cestu, ako stavebníci. Dodal, že skúsia cestu monitorovať, aby je niekedy 
v priebehu budúceho roku mohli dať do poriadku.

Ján Čambora, občan Čadce, uviedol na Ing. Milana Guru, že prišiel s tým, že nebude
nikoho urážať. Nenaráža ani na Ing. F. Ščuryho, ktorý má k tomu svoje argumenty, ani 
na „poslanca, ktorého dnes prvýkrát videl a ešte sa mu ani nepozrel do očí“. Neprišiel, aby
niečo  invektívne  riešil“.  Chcel  povedať,  že  pán  Ing.  F.  Ščury  má  svoju  pravdu,  lenže  on
zodpovedá za to, že povolenia vydal. Tak, ako sa hovorí, že je vydaných nejakých 8 stavebných
povolení a už tam päť rodín býva. Doplnil,  že aj  u pána poslanca už bývajú nejakí ľudia.
Dodal, že mu možno povie, že „dnes nebývajú“. Uviedol, že je tam cesta,ktorá je od „oblúku
súkromnou  cestou“.  Dopytoval  sa,  kto  cestu  odhŕňa,  posypáva  a  solí.  Žiadal,  aby  mesto
„vyvodilo nejakú komisiu“, aby tam primátor mesta Čadca Ing. Milan Gura sám došiel na tzv.
poslanecký prieskum aj s pánom poslancom a bol iniciátorom toho celého. Dodal,  že jeho
mama má 92 rokov a je najstaršia obyvateľka U Juroši. Ona im sama povie, ako tá cesta išla a
ako to bolo. Dodal, že je vynikajúci kamarát s Petrom Kubiškom, (ako dodal, ten je teraz 
v „base“), ktorý mu ukazoval, že „všetko pôjde spodnou cestou“.  Doplnil, že cesta nie je p.
Judr. Ščuryho, ale je všetkých vlastníkov, ktorí vlastnia spodný klin.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol,že pozýva Jána Čambora na mestský
úrad, pozrú si všetky papiere. Dodal, že Ing. Peter Lariš chodí do spomínanej oblasti dosť
často. 

Ján Čambora, občan Čadce, uviedol, že poslanec Ing. Peter Lariš je jediný z poslancov,
ktorý tam chodí. Doplnil, že ešte musí spomenúť aj JUDr. Jozefa Pajera.  

JUDr. Jozef  Pajer, poslanec MZ, poprosil Ing. Františka Ščuryho, aby dohliadal na to
a nevydával už žiadne stavebné povolenia bez toho, aby nezložili nejakú zábezpeku a následne
dohliadol, keď sa to bude kolaudovať. Poznamenal, že cesta tam nebola projektovaná na takú
záťaž a ťažké vozidlá, obyvatelia trpia, pretože chalúpky sú nastavané ozaj  na hranici cesty.
Mesto musí zagarantovať občanom, že dohliadnu na to, podľa neho aj primátor je za to, aby
potom napravili to, že „cesta sa dá s naším prispením, oni sa poskladajú, dodal, že čo sa stalo,
už sa neodstane, popredali pozemky, vydali sa tam stavebné povolenia.  Uviedol, že pre mesto
to je aj plus, ale  musia urobiť občanom tak, aby boli spokojní aj oni, nie iba tí, čo si tam nové
domy postavia. Bol by rád, keby na to dohliadli, oni alebo aj nejaké nové vedenie.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, ešte raz zopakoval, že o tom vedia a pozval
osobne pána Jána Čambora k sebe, kde spoločne s Ing. Františkom Ščurym a prípadne s tými,
čo budú mať záujem, budú situáciu riešiť.
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Ing. František Ščury,  vedúci výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy, odpovedal
na otázku, kto udržiava novovybudovanú cestu. Uviedol, že je to stavba, zatiaľ určená ako
verejná účelová komunikácia, o ktorú sa musí starať ten, kto ju postavil. Mesto zatiaľ správu a
údržbu nad ňou nerobí,  ak  sa  tak  udeje  a vlastníci  ju  budú chcieť  mestu  aj  s  pozemkami
odovzdať pod cestou vlastníctva správy, bude sa mesto o ňu starať. Zatiaľ sa tak nedeje. Dodal,
že čo sa týka prístupu, dodal, že mali veľa rokovaní a je im ľúto, že pán JUDr. Ščury sa k tomu
postavil tak, ako sa k tomu postavil a svojím spôsobom im zablokoval prejazd dopravy. Doplnil,
že ale je to  vinou aj niektorých vlastníkov, ktorí p. Ščurymu popredali svoje podiely a takto si
sami narobili zle.  

Ján Čambora, občan Čadce, uviedol, že nechce obviňovať pána Ing. F. Ščuryho, dodal,
že  „Jurošovani“  to  nepredali,  predali  to  Ševčovčania  z  druhého  pľacu“.  Zopakoval,  že
neprišiel nikoho urážať, pozná tam všetkých, prosí však, aby to riešili. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  poznamenal,  keby  mohli  aj  oni  -
„Jurošovania“ držať pokope. 

Ján Čambora, občan Čadce, poprosil, aby vytvorili nejakú poslaneckú skupinu, spolu 
s JUDr. Jozefom Pajerom, vyzval ich, nech prídu a dajú mu vedieť, (aby nebol akurát 
v Čechách, keďže sa pohybuje a podniká v Čechách). 

K bodu 20)
Záver

Nakoľko  bol  program  rokovania  MZ  Čadca  vyčerpaný,  Ing.  Milan  Gura,  primátor
mesta  Čadca,  poďakoval  prítomným  za  účasť  a zasadnutie  MZ  vyhlásil  za  ukončené.
Poznamenal, že najbližšie MZ bude  možno skôr,  bude ohľadne zmeny rozpočtu prípadne ak by
sa situácia veľmi zdramatizovala. Majú plno práce, nielen s kovidom, uviedol, že ich nebude
obťažovať koľko je v meste odídencov alebo utečencov z rôznych krajín, každopádne je podľa
neho toho dosť a majú s tým plné ruky práce. Upresnil, že od pondelka-utorka tam budú mať
možno 180 až 200 osôb. Budú robiť všetko pre to, aby to zvládli. Vyjadril sa, že sa chce osobne
poďakovať tým, ktorí prispeli na zbierku, prípadne dodali materiály, ktoré potrebovali. Všetko
použili pre ľudí, ktorí to ozaj potrebovali. Majú vytvorený team, ktorý sa o to stará a je to
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podľa neho drina.  Požiadal  všetkých,  aby  boli  k  sebe  ústretoví,  pretože  zloba podľa  neho
nevedie nikam.

 

               Ing. Jaroslav  H a c e k         Ing. Milan  G u r a
                prednosta MsÚ Čadca                   primátor mesta Čadca

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

Zapísala:  Mgr. Katarína Lušňáková
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