
Zápisnica

z l. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 19. januára 2012 o 8.30 hod. v budove M"Ú Čadca

Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca
zúčastnilo 24 poslancov.

Ďalej boli prítomní: prednostka MsÚ. vedúci oddelení MsÚ Čadca. riaditelia
riadených príspevkových organizácií mesta Čadca, náčelník MP, zástupcovia médii, občania
mesta.

Prezenčná listina tvorí prílohu č. l tejto zápisnice.

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

Ing. Milan Gura
Ing. František Privara
Ing. RudolfCyprich
Ing. Anna Zbojanová
Mgr. Rastislav Kaličák
František Kučák
Mgr. Ing. Jozef Vražel
Mgr. Michal Duraj

- primátor Mesta Čadca
- zástupca primátora
- zástupca primátora
- prednostka MsÚ Čadca
- poslanec MZ
- poslanec MZ
- poslanec MZ
- poslanec MZ



Program:

1/ Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva. schválenie programu rokovania.
overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice

2/ Pozastavenie výkonu uznesení MZ Č. 158/2011, Č. 159/2011 zo dňa 24.11.2011
3/ Záver

Rokovanie

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. -/. písm. aj
o ods. 8 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z celkového počtu 25 poslancov
MZ Čadca bolo prítomných 24 poslancov, takže MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa
uznáša t:

Na zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých prítomných poslancov j\;fZ Čadca,
prizvaných a ostatných prítomných.

Za overovatel'ov zápisnice navrhol: Mgr. Martina Klimeka a Ing. Petra Laša.
poslancov MZ Čadca.

Vedením zápisnice poveril Mgr. Janu Serafinovú, pracovníčku MsÚ Čadca.

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

Overovatelia: Mgr. Martin Klimek
Ing. Peter Laš

Návrhová komisia: Ing. Milan Liščák
Mgr. Eduard Gábriš

Pracovné predsedníctvo: Ing. Milan Gura. primátor Mesta Čadca
Ing. Anna Zbojanová. prednostka MsÚ Čadca
Ing. František Privara, zástupca primátora Mesta Čadca
Ing. Rudolf Cyprich. zástupca primátora Mesta Čadca
Ing. Milan Liščák. poslanec MZ
Mgr. Eduard Gábriš, poslanec j\;fZ

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č.

1/2012
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K hodu 2)
Pozastavenie výkonu uznesení MZ č. 158/2011. č. 159/2011 zo dňa 24.11.2011

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Ing. Rudolf Cyprich, zástupca primátora, predniesol procedurálny návrh ~ v uznesení

v bode B/ navrhol vyčiarknuť ~ potvrdzuje a pod bodom BI navrhol text uznesenia -
nepotvrdzuje uznesenia MZ č. 15812011, Č. 15912011.

Mgr. Ing. Jozef Vražel, poslanec MZ. sa dotazo val, prečo poslanci nemajú k dispozicii
protest prokurátora. Informoval sa, či sú vrátené pozemky mesta alebo nie sú. či sú vrátené
finančné prostriedky a či to išlo dohodou alebo ak neboli dobrovoľne vrátené. či došlo k
podaniu žaloby.
Ak tomu dobre rozumie. tak došlo k plneniu bez právneho dôvodu a vznikol následok
bezdôvodného obohatenia. Dotazoval sa. čo by urobili, keď podľa návrhu uznesenia
zahlasujú ZA. Uviedol, že možno aj ostatní poslanci majú rovnakú otázku. Poznamenal, že
nemôžu hlasoval' za nepotvrdenie. Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení také niečo
nepozná. Daný proces je nezákonný. Poznamenal. že čakal, čo bude dané v uzneseni. či
potvrdzuje alebo nepotvrdzuje a čo prijala MR. Skôr ako primátor pozastavil účinnost: MR
musela prijať určité uznesenie. Dotazoval sa, či to ostatní poslanci. ktorí nie sú v MR.
nepotrebujú.
Následne prečital zákon 36911990 §i 3 ods. 8 - Ak bol vykon uznesenia obecného
zastupiteľstva pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou
hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch
mesiacov od jeho schválenia, uznesenie zo zákona zanikne. Dotazoval sa, či počuli niečo
o nepotvrdení. Mesto nie je občan, ktorý môže robiť všetko to, čo mu zákon nezakazuje, mesto
je verejný úrad, ktorý môže robiť to. čo mu zákon hovorí. Navrhol, aby sa konečne zbavili
daného problému a hlasovali za potvrdenie a nebolo dostatok hlasov.

ing. Anna Zbojanová. prednostka MsÚ Čadca. uviedla. že kfinančnému plneniu
nedošlo. Žaloba nemala byť na čo podaná. Poznamenala, že l 3.1.2012 dostali potvrdenie
z Katastrálneho úradu o zrušení vkladu a vrátenie pozemkov na L V mesta. Predmetné
pozemky budú na LV mesta zavkladované.

Mgr. Ing. Jozef Vražel, poslanec MZ, uviedol, že má k dispozicii L V ktorý môže
poslancom predložiť a ukázať, či prednostka hovorí pravdu alebo nie.

Ing. Anna Zbojanová. prednostka MsÚ Čadca, uviedla, že to Katastrálny úrad
zverejní na svojom portáli. Vklad bude prevedený na náš LV Poznamenala. že 13.1. 20 i 2
o tom dostali listinné dôkazy. Dodala, že vklad bol zrušený v prospech EDO TRADE a EDO
TRADING.

Mgr. Ing. Jozef Vražel. poslanec MZ. sa dotazoval. prečo poslanci rozhodnutie
nedostali.

Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca. uviedla, že rozhodnutie prišlo
13.1.2012 a materiály do MZ išli 12.1.2012.

Mgr. Ing. Jozef Vražel, poslanec MZ, poznamenal, že on dnes zistil, že pozemky nie sú
na LV mesta, ale Sú na l.Vfiriem; pre ktoré sme ich previedli. Konanie bežal' môže, ale nie je
pravdou. že pozemky sú na LV mesta.

Ing. Rudolf Cyprich, zástupca primátora. sa dotazoval u Mgr. Ing. Vražela. či má L V
vydaný Správou katastra Čadca alebo vytlačok z katastrálneho portálu. čím poukázal na
rozdiel. Dodal, že mesto má rozhodnutie správneho orgánu.

Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca. poznamenal. že sú listinné dôkazy, že
pozemky sú opäť majetkom mesta. M'R vzala na vedomie jeho vetovanie. Kfinančnému
plneniu medzi Mestom Čadca afirmami nedošlo.
Ked' vyšli pochybnosti o tom, ako by sa uvedené malo diať, využil svoje právo a uzn. vetoval.
Podľa zákona predkladá uznesenie, aby dali veci do právneho poriadku.



Uviedol, že bol predložený návrh, že nepotvrdzuje uznesenie. Ak poslanci budú hlasovať za,
tak to bude v poriadku. V prípade, že potvrdzuje. tak poslanci. ktori chcú, aby jeho právo
platilo, hlasujú proti. Uznesenie urobili preto tak, aby nebolo napísané jednoznačne. ale aby
hlasovaním rozhodli o tom, či potvrdzuje alebo nepotvrdzuje. Poznamenal. že MR zasadala
CI vzala na vedomie jeho vetovanie. k finančnému plneniu nedošlo a listinné dôkazy sú.

Mgr. Ing. Jozef Vražel, poslanec MZ, uviedol. že bola mylná informácia o tom, že
pozemky sú na L V mesta. pretože nie sú. Bolo potrebné odpovedať, že beží konanie.
Informoval sa u hl. kontrolóra, či zákon umožňuje hlasovať - nepotvrdzuje.

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór, uviedol. že zákon hovorí, že MZ môže potvrdiť -
pozastaviť výkon uznesenia, pričom sa vyžaduje trojpdtinová väčšina poslancov. ale aj v
prípade výkladu primátora by to nemuselo byť nesprávne.

Mgr. Ing. Jozef Vražel. poslanec MZ, poznamenal, že on nehovorí. že to musí byt'
nesprávne, ale skúsme hlasovať podľa zákona a nebudú pochybnosti.

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ uviedol, že on nevie. o čom ide hlasovať. Nevie
za čo, prečo. Rozhodujeme o majetku mesta. o majetku ľudí, ktorí majú dobré finančné
zázemie. Vrhá to zlé svetlo na poslancov. že sú možno spati z rôznymi skupinami. Požiadal.
aby sa poslancom rozdal papier ohľadne listinných dôkazov. Dotazoval sa. prečo p.
primátor využil svoje právo, keď uznesenia nepodpísal, prečo je protest prokurátora.
Poukázal na to, že 24.11.2011 bol jedným z poslancov, ktorí protestovali proti spôsobu
hlasovania ohľadne daných uznesení. Poznamenal, že v 10m čase vyzýval primátora, aby
povedal. či to je čestné a spravodlivé voči občanom. Vtedy primátor povedal. žeje.
Následne dodal, že rovnako aj na decembrovom MZ tvrdil, že s tým budú problémy. ktoré aj
sú. Uviedol. že ak nedostane odpoved: hlasovať nebude.

Ing. Rudolf Cyprich. zástupca primátora, poznamenal, že sa nejedná o zámene
pozemkov, ale sa jedná o sistačnom práve primátora. Primátor zvolal MZ, aby poslanci
o danej veci jednali. Ďalej uviedol. že prokurátor konal s navrhovatel'om a so správnym
orgánom- správou katastra. Mestu nedoručil protest prokurátora. Finančné prostriedky
vyplatené neboli. Rozhodnutie správneho orgánu bolo doručené v piatok a materiály doMZ
išli vo štvrtok. Uviedol, že nejednajú o merite veci. ale teraz riešia dvojmesačnú lehotu O' 13
ods. 8 zák. Č. 36911990 Zb.). Ohľadne rozhodnutia MR prečítal §J3 ods. 6 zákona 36911990
Zb. v znení neskorších predpisov - ak je zriadená obecná rada. starosta prerokuje uznesenie
obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej
rady však nieje viazaný. V závere dodal, že primátor svoje právo využil.

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, sa dotazoval, prečo dané poslanci robia.
Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, uviedol. že ak je prijaté uznesenie. ktoré by

mohlo byť v rozpore so zákonom, tak môže využiť svoje právo. ktoré aj využil.
Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ. navrhol krátku prestávku.
Ing. Milan Gura, primátor Mesta Čadca, vyhlásil prestávku.
1ng. Rudol( Cyprich. zástupca primátora, stiahol svoj procedurálny návrh.
Ing. František Privara. zástupca primátora. dal procedurálny návrh - uviesť v bode

El potvrdzuje uznesenia MZ Č. 158/2011, Č. 1591201 I.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie Č.
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