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Z á p i s n i c a 

 

z 6.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 19. novembra o 10.00 hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 22 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ, zástupkyňa prednostu MsÚ, vedúci oddelení 

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

Čadca, zástupcovia médií, kronikárka mesta, občania mesta. 

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

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

 

 

 

Ing. Peter Glasnák    - poslanec MZ 

Ing. Milan Gura    - poslanec MZ 

Ing. Ján Kľučka    - poslanec MZ 

Ing. Peter Krkoška    - poslanec MZ 

PhDr. Pavol Holeštiak PhD.   - poslanec MZ 

Mgr. Rastislav Kaličák   - poslanec MZ 

Jozef Beleš      - poslanec MZ 

RNDr.  Anna Belousovová   - poslankyňa MZ 

Oľga Kostková    - poslankyňa MZ 

JUDr. Vlasta Lehutová   - zástupkyňa prednostu MsÚ Čadca 

JUDr. Ján Macura    - zástupca primátora Mesta Čadca 

JUDr. Ján Klučka    - hlavný kontrolór Mesta Čadca 

Mgr. Marián Fúrik    - zástupca primátora Mesta Čadca 

Mgr. Pavol Pánis    - vedúci oddelenia MsÚ Čadca 

p. Ziman     - občan mesta 

Bc. Ing. Jozef Vraţel    - primátor Mesta Čadca 

Ing. Ján Husár    - prednosta MsÚ Čadca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

P r o g r a m : 

 

1/  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva  

     a overovateľov zápisnice. 

2/  Ústna správa o prerušení vysielania mestskej televízie VAŠA TV zo strany OSBD Čadca  

3/  Správa hlavného kontrolóra k uzneseniu MZ č. 83/2010 zo dňa 01.10.2010 

4/  Zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca – bytový 

     dom C1/A2 

 

 

 

 

 

 

R o k o v a n i e 

 

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Bc. Ing. Jozef Vraţel, 

primátor mesta Čadca. 

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

s pouţitím § 12. ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z celkového počtu 25 

poslancov MZ Čadca bolo prítomných 22 poslancov, takţe MZ Čadca bolo schopné 

právoplatne sa uznášať. 

 Na  zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, 

prizvaných a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol  Ing. Jána Klučku a Mgr. Rastislava 

Kaličáka, poslancov MZ Čadca. 

 

Vedením zápisnice poveril Bc. Janu Serafínovú, pracovníčku MsÚ Čadca.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

K bodu 1) 

Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva       

 a overovateľov zápisnice 

Overovatelia:  Ing. Ján Klučka 

         Mgr. Rastislav Kaličák 

 

       Návrhová komisia: Oľga Kostková  

       MUDr. Ján Marec 

 

Pracovné predsedníctvo: RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, stála členka PP 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca 

     Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca 

JUDr. Ján Macura, zástupca primátora Mesta Čadca 

                                               Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca 

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

204/2010 

 

 

K bodu 2) 

Ústna správa o prerušení vysielania mestskej televízie VAŠA TV zo strany OSBD Čadca 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 2 zápisnice. 

  

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  situácia je pred voľbami  

zneuţívaná a  ţe  pravdepodobne po voľbách dôjde k dohode. V prípade, ţe k dohode nedôjde,   

mesto Čadca je  pripravené ponúknuť vlastníkom bytových domov  alternatívu bez káblovej 

sústavy. Uviedol, ţe uţ niekoľko panelových domov je bezplatne zapojených na mestské 

vysielanie. Občania, ktorí uţ uvedenú moţnosť vyuţili, majú vo svojich panelových domoch 

zadarmo osem programov bez platenia OSBD.  Mesto  pravdepodobne  pristúpi k  alternatíve, 

ţe bude ponúkať pre svojich občanov rýchle riešenie na  napojenie sa na  mestskú televíziu 

vrátane sedem programov bez káblovej sústavy.  

  Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, vyjadril svoju nespokojnosť s tým, ţe zmluvu 

nedostal domov. Na vysvetlenie poznamenal, ţe sa predchádzajúceho MZ nezúčastnil 

z váţnych rodinných dôvodov. Ohľadne zmluvy uviedol, ţe článok 4, bod 2, ods. 12 v článku 2 

a)   neexistuje, t. z., ţe  ani nevie aká bude sankcia.  Uviedol, ţe primátor naznačil určitý plán. 

Nie je otázkou len vyrobenie signálu, ale je ho potrebné aj distribuovať. Verí tomu, ţe to čo sa 

urobilo bolo potrebné riešiť iným spôsobom. Bolo povedané, ţe sa vykryje celé mesto. Dovolil 

si tvrdiť, ţe v prípade, ak sa uvedená zmluva schváli, tak bude nášľapnou mínou pre ďalšie 

obdobie.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  uvedená zmluva je daná len 

na vedomie, je to ústna informácia,  a preto by ju nedal schváliť.  Jedná sa o zmluvu,  ktorá je 

podľa jeho názoru a aj názoru právnikov protiústavná. Uviedol, ţe je potrebné si prečítať 

uznesenie, ktoré nehovorí o schválení zmluvy. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poznamenal, ţe to malo byť povedané. Chcel,  aby 

mesto podloţilo právnu analýzu všetkých dopadoch, ktoré tam sú. Nepáči sa mu, ţe  je na 

jednej strane BYTY Čadca, s.r.o. alebo na druhej strane mesto. Licenciu má DECORA, ktorá 

má právnu subjektivitu z hľadiska vysielania.  
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  Mgr. Pavol Pánis, vedúci oddelenia, uviedol, ţe obidve zmluvy vypracovalo OSBD. 

Uviedol, ţe uvedenú zmluvu mesto nevypracovalo.  Chcú občanov informovať o tom, ţe  mesto 

nemá v úmysle  zmluvu podpísať.  

  JUDr. Vlasta Lehutová, zástupkyňa prednostu MsÚ Čadca, informovala ohľadne 

zmluvy,  na základe ktorej bola vysielaná VAŠA TV na Ţarci a Kyčerke. Uviedla, ţe 

v decembri  2009 bola uzatvorená zmluva o retransmisii medzi DECOROU a OSBD, na  

základe ktorej boli bezplatne poskytované informácie vysielané VAŠOU TV  v káblových 

rozvodoch, ktoré patria OSBD. Vysielalo sa tak, ako vysiela iná súkromná televízia, ktorá je 

v meste.  KTV  vysielala  občanom bezplatne. Uviedla, ţe OSBD za vysielanie neplatila. 

Presne takúto zmluvu uzatvorilo aj bývalé vedenie  OSBD s DECOROU. Vysielanie VAŠA TV 

sa šírilo bezplatne. Poznamenal, ţe aj p. Jašík, ktorý  bol prítomný na poslednom MZ potvrdil, 

ţe po zmene vedenia sa OSBD rozhodlo, ţe zmenia zmluvu a budú sa správať komerčne. 

Chcú, aby sa  za vysielanie  platilo.  Vzhľadom k tomu, ţe sme zistili, ţe OSBD a BYTY 

Čadca, s.r.o. v minulosti  uzatvorili zmluvu o zdruţení finančných prostriedkov, na základe 

ktorej vybudovali na Ţarci spoločné  káblové rozvody,  prostredníctvom ktorých sa šíri 

televízia, OSBD je vo svojom rozhodovaní závislé od BYTOV Čadca, s.r.o.. Preto uţ v apríli 

OSBD mestu oznámilo, ţe vzhľadom na obchodné vzťahy s BYTY Čadca, s.r.o.,  musia vypnúť  

vysielanie VAŠA TV na Ţarci. V ten istý deň bola DECORE doručená  výpoveď  danej zmluvy 

bez uvedenia dôvodov so šesťmesačnou výpovednou lehotou s tým, ţe daná lehota uplynulá 

30.10. 2010 a týmto dňom  OSBD vysielanie na Kyčerke vyplo. Na minulom MZ sa  dotazovali 

u p. Jašíka, prečo vysiela OTS a KTV a  prečo neurobili rovnaké podmienky pre obidve 

súkromné  televízie  s tým, ţe druhá televízia má väčšinový podiel mestský. Prečo nebola 

vypnutá  aj druhá televízia tak,  aby skončili vysielanie rovnako.  Odpoveďou bolo, ţe  

výpoveď bola daná aj druhej spoločnosti s tým, ţe  skončia vysielanie 30.11. 2010, čiţe po 

voľbách. Uviedla, ţe sa informovala, prečo nedali výpoveď tak, aby skončili  rovnako, pretoţe 

p. Jašík potvrdil, ţe OTS, ktorá vysiela v KTV mala jednomesačnú výpoveď, avšak DECORA 

dostála  šesťmesačnú výpovednú lehotu. Občania si musia urobiť úsudok sami, prečo 

nepostupovali tak, aby boli dané  rovnaké pravidla obom mestským televíziám. Podľa jej 

názoru, celý problém vznikol vtedy, pokiaľ nemala konkurenciu firma, ktorá prevádzkuje 

KTV. Dovtedy  bolo všetko v poriadku a mohlo byť všetko zadarmo. Avšak akonáhle sa 

objavila mestská televízia, vznikol problém. Moţno ďalším  dôvodom,  prečo sa postupovalo 

uvedeným spôsobom bolo aj to, ţe tým, ţe mestská televízia  začala vysielať, mesto ukončilo 

zmluvu, ktorá bola na dobu určitú a neobnovilo zmluvu s KTV,  ktorej platilo 1 300 EUR  

mesačne za polhodinové vysielanie. Uvedená zmluva bola z predchádzajúceho obdobia.  

Poznamenala, ţe 1 300 EUR  platiť za 60 minútové vysielanie, ktoré sa opakovalo bolo tieţ 

jedným z dôvodov, prečo sa  mesto rozhodlo mať vlastnú televíziu a informovať občanov 

o dianí v meste.  Uviedla, ţe keď bola daná výpoveď DECORE iniciovali stretnutie, ktoré sa 

uskutočnilo  v máji, kde sa dotazovali, prečo bola daná výpoveď DECORE. Hlavným 

dôvodom boli obchodné záleţitostí s tým, ţe sa bude musieť za uvedené vysielanie platiť. 

Preto poţadovali, aby predloţili mestu, koľko si predstavujú platiť. Dohodlo sa, ţe sa bude 

platiť za prípojku. Uviedla, ţe na stretnutí  nevedeli  povedať, koľko to pribliţne bude. 

Nakoľko sme čakali, vyzývali a chodili sme, nakoniec sme sa rozhodli sami a návrh zmluvy 

sme poslali. Uviedla, ţe návrh zmluvy bol presne taký istý, ako bol podpísaný v decembri 

2009 s tým, ţe bola zmluva odplatná. OSBD reagovalo na náš návrh poslaním nepodpísaného 

návrhu uvedenej zmluvy, ktorú majú poslanci a ktorú ako uviedol Ing. Glasnák  nie je moţné 

podpísať vzhľadom k tomu, ţe doplnili článok 2a) s tým,  aby musela DECORA do jedného 

mesiaca zaplatiť OSBD a BYTOM Čadca, s.r.o. 300 000 EUR za to, ţe sa pokúsi vybudovať 

technické zariadenie  na šírenie internetu v meste alebo na vybudovanie zariadení, ktoré 

umoţnia občanom bez závislosti  sledovať vysielanie televízie a rôznych programov. Je 

potrebné uznať, ţe uvedenú zmluvu nie je moţné podpísať. Na jednej strane poţadujú od 
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mesta za kaţdú jednu vec platiť a na druhej strane OSBD a BYTY  Čadca, s.r.o. poţadujú, aby 

im mesto  bezplatne umoţnilo vysielanie  tri hodiny v týţdni v čase  od 18.00 hod. do 20.00 

hod., aby im  bolo bezplatne umoţnené  vloţiť svoje rozvody do vedení, keď bude mesto robiť 

verejné osvetlenie atď... 

Poznamenala, ţe  OSBD bolo zamerané  na sankcie, ktoré by mestu a DECORE uloţili aţ tak, 

ţe  uloţili sankciu v článku 4, ods. 2 – 150 tis EUR za porušenie niečoho, čo v zmluve ani nie 

je.       

Bc. Ing. Jozef Vraţel, uviedol, ţe mesto nemôţe občanov zaviazať z ich daní splácať  

pokuty alebo čokoľvek, pretoţe občania  by mali mať zadarmo internet, vysielanie VAŠA TV 

plus sedem programov. Mestská televízia musí fungovať bez akýchkoľvek platobných stykov.  

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, ţe 1.12. 2010  končí výpovedná 

zmluva KTV, t. z. po voľbách, ale 31.10. 2010 končí výpoveď VAŠA TV, t. z. pred 

komunálnymi voľbami. OSBD dávalo uvedené výpovede naschvál tak, aby sa to takto udialo. 

Uviedla, ţe výhodu v komunálnych voľbách má KTV a všetci kandidáti, ktorých KTV 

propaguje. S OSBD dali mestu podpísať zmluvu, ktorú by nikto svojprávne nepodpísal, 

pretoţe sú tam dané naschvál sankcie a naschvál je uvedená zmluva protizákonná, a preto by 

ju mohli zrušiť. Následne citovala JUDr. Lehutovu, ţe OSBD závislé od BYTY Čadca, s.r.o. 

a na základe dohody s BYTY Čadca, s.r.o.  musia vypnúť VAŠU TV na Ţarci. Uviedla, ţe 

majiteľmi BYTY Čadca, s.r.o. sú majitelia KTV – p.  Kráľ,  p. Haluška a pred voľbami  aj p. 

Franek. Uviedla, ţe v tom je celý problém.  Uvedení ľudia z KTV  sa snaţili ako majitelia 

BYTOV Čadca, s.r.o. na čele s  Ing. Franekom tlačiť aj na OSBD, aby bola vypnutá len jedná 

televízia VAŠA TV, ale aby cez KTV  mohli ,, tlačiť kapustu“ do hlavy voličom, tak ako sa 

rozhodli podporovať niektorých z kandidátov a oni sami kandidovať. Podporujú jedného 

a moţno aj dvoch z kandidátov  na primátora,  prítomného  p. Holeštiaka, pretoţe p. Franek 

vystupoval na mítingu –stretnutí na Kyčerke, kde bol prítomný aj  bývalý premiér p. Fico. 

Neprekvapuje ju, ţe dali uvedenú zmluvu, pretoţe,, traja králi“ sú známi aj tým, ţe poloţili na 

kolena  bývalú automobilovú výrobu AVC a vďaka ním sa výše 2000 ţiviteľov rodín stalo 

nezamestnaných. Potom si zaloţia iniciatívu Za krajšiu Čadcu, ktorá má byť taká, ţe ovládnu 

mesto a my všetci sa im budeme skladať  na blahobyt. Uviedla, ţe ona sa neskrýva za  

poslaneckú imunitu, pretoţe  hovorí pravdu a pravda je taká, ţe tí ktorí poloţili na kolena 

AVC  sú presne tí istý ľudia, ktorí ovládajú BYTY Čadca, s.r.o. a KTV. Upozornila na 

skutočnosť, ţe v BYTOCH Čadca, s.r.o. boli nedoplatky a v DOMBYTE mali občania 

preplatky. Komu sa občania skladajú na blahobyt a  dokedy to chcú  Čadčania trpieť.      

Jozef Beleš, poslanec MZ, uviedol, ţe on uţ pred troma mesiacmi predloţil návrh, 

ktorý bol zamietnutý. Je to odpoveď na to, čo sa tu udialo. Uviedol, ţe nedostal uznesenie 

k zmluve.   

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe v programe je uvedená 

ústna správa. 

Jozef Beleš, poslanec MZ, uviedol, ţe  je to vojna jednej  aj druhej televízie. Chybu 

spravila jedna  aj druhá strana. Z druhej strany však súhlasy s tým, ţe sa jedná o predvolebnú 

kampaň.  Dotazoval sa primátora, či  nebol pozvaný do súkromnej televízie KTV. 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe dostal písomnú ponuku s tým, 

aby vystúpil 22.11.2010  o 18.00 hod. v Hodine  S...  Informoval, ţe písomnú ponuku prijal 

a písomne hľadal všetkých štatutárov vrátane riaditeľa KTV a moderátora KTV. Všetkým bolo 

mailom odoslané, ţe ponuku prijíma. Nemôţe za to, ţe sa niekto skrýva a nechce prevziať list 

o prijatí jeho ponuky. Poznamenal, ţe  má záujem do televízie prísť a  naţivo diskutovať. 

Uviedol, ţe  on  nemá čo skrývať a nemá sa čoho báť. Ak televízii nevystúpi, tak len preto, ţe 

sa niekto skrýva, vystrčí hlavu a nakričí, ale keď je potrebné vystúpiť z oči voči, tak sa skryje.   

 PhDr. Pavol Holeštiak PhD., poslanec MZ, uviedol, ţe je rád, keď predseda 

najsilnejšej politickej strany zavitá do Čadce, medzi občanov na sídlisko III. a na Kyčerku,  
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zaujíma sa o problémy ľudí a môţe  s nimi diskutovať. Keďţe je niekoľko dní pred voľbami, 

uviedol, nech vyhrá najlepší. Informoval, ţe on uţ za poslanca  nekandiduje.  

Ohľadne zmluvy uviedol, ţe pokiaľ je nevýhodná, tak je potrebné dať zmluvu do koša a ísť 

rokovať o výhodnejšej  a moţno si poloţiť  otázku, prečo sa nevieme dohodnúť ani na námestí, 

keď nešli eurofondy, prečo nevieme teraz dohodnúť normálnu zmluvu, ale stále len riešime zlé 

vzťahy. 

  RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ,  ohľadne  námestia uviedla, ţe čerpanie 

eurofondov nezastavila neschopnosť pracovníkov a primátora, tak ako to p. PhDr. Pavol 

Holeštiak PhD. píše vo svojej volebnej kampani, ale zastavili to ,,traja králi“, ktorí sa riadia 

heslom, čím horšie tým lepšie.  ,,Traja králi“ zastavili, aby sme mohli čerpať peniaze  na 

prebudovanie námestia. Poznamenala, ţe KTV  podľa rozhodnutia OSBD po dohode s ,,troma  

kráľmi“ na čele s Ing. Franekom  skončí 1.12.2010. Mestská televízia skončí vysielanie po 

dohode s ,,troma kráľmi“ 31.10.2010. Uviedla, ţe je tam rozdiel jeden mesiac, v ktorom sa 

práve uskutočnia komunálne voľby.  Myslí si, ţe p.  Fico nepodal  ruku  Ing.  Franekovi,  

pretoţe keby vedel komu ju podáva, tak mu ju nepodá. Poznamenala, ţe Ing.  Franek pripravil 

pribliţne  2 500 ţiviteľov rodín  o prácu.  

Informovala sa, či je normálne, keď  v KTV majú  priestor len niektorí kandidáti. Bc. Ing. 

Jozefa Vraţela pozvú  tak, ţe pozvem ťa, ale nechoď. 

Dotazovala sa u PhDr. Pavla Holeštiaka PhD., z čoho má navešané po meste plagáty 

a bilbordy, kto ho podporil vo volebnej kampani. Poznamenala, ţe uvedené peniaze mohol  

radšej poskytnúť ľudom, ktorých Ing. Franek a ostaní pripravili o zamestnanie. Uviedla, ţe jej 

zásluhou sa PhDr. Pavol Holeštiak PhD.,  dostal na nejaký,, flek“ a s pomocou  p. Slotu ide 

teraz ďalej. Neváţi si názor obyčajných členov strany a obyčajných ľudí. Upozornila občanov 

na uvedeného prípadného primátora, ktorý ľudí berie len ako prostriedok.   

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, dal procedurálny návrh, aby sa diskusia k danému 

bodu ukončila, nakoľko sa všetci zhodli, ţe zmluva je nevýhodná  a diskusia by uţ  smerovala 

o niečom inom. Keďţe, boli do diskusie prihasení ešte ďalší poslanci a občan mesta, poslanec 

Ing. Gura stiahol svoj procedurálny návrh.  

PhDr. Pavol Holeštiak PhD., poslanec MZ,  v súvislosti s námestím uviedol, ţe 

zamestnanci za to nemôţu, pretoţe stratégia je taká, ţe ak námestie nemôţe byť na jednom 

mieste, tak je moţné ho zrealizovať aj niekde inde. Dotazoval sa, prečo to mesto nevyuţilo. 

Uviedol, ţe za to môţe štatutár, pretoţe on udáva, kde námestie bude. Dal so pozornosti, ţe sa 

jednalo o regionálny operačný program – regenerácia  sídiel.  Keď boli peniaze a výzva, 

prečo sme to neskúsili na Kyčerke, na Ţarci alebo v prímestskej časti. 

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe výzva trvá pol roka a územný 

plán je určujúci.  

Ing. Milan Gura, poslanec MZ, poznamenal, ţe uvedená rozprava nie je predmetom 

daného bodu a poţiadal, aby sa diskutovalo o  zmluve.  

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, reagoval na RNDr. Belousovovu ohľadne 

zastavenia budovania námestia  a dotazoval sa, či boli naplnene právne dôvody alebo to bola 

svojvôľa. Ohľadne  budovy uviedol, ţe by to bol rakovinotvorný nádor na tele mesta.  

  Občan mesta p. Ziman, vyzval kandidátov na primátora, aby si svoje predvolebné 

kampane odloţili na neskôr. Ohľadne televízie uviedol, ţe uvedená  zmluva je zbytočná, 

pretoţe nie je na ňu zo strany OSBD právny nárok. V roku 2001 vznikala káblová televízia so 

súhlasom mesta s tým,  aby neboli ţiadne poplatky, a tu chce OSBD nejaké poplatky. Uviedol, 

ţe káblová televízia nevznikla, pretoţe  bude na podnikanie, ale ţe  sa bude jednať o sluţbu 

pre občanov. Zo strany mesta je dobré, ţe chce budovať  uvedenú televíziu. Uviedol, ţe nikto 

sa nezamýšľa ohľadne  pôvodnej ceny. Ľudí zaujíma, koľko platí za káblovú televíziu a koľko 

sú oprávnené náklady. Dotazoval sa, prečo tu nie sú prítomný z OSBD. Dôvodom je,  ţe to 

nevedia alebo to nechcú povedať. Dotazoval sa, prečo tu nie je prítomný  Ing.  Franek, aby 
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povedal,  koľko z toho berie – čistý zisk  BYTY Čadca, s.r.o. Prečo nevedia povedať, koľko je 

zásuviek. Uviedol, pretoţe to nevedia, lebo inač inkasovali a inač dávali hlásenie na 

retransmisiu.  

V minulom období sa za  káblovku platilo 2 EUR s tým, ţe sa nebude zdraţovať. Uviedol, ţe 

v septembri 2001 sa dala do prevádzky a v tom čase si OSBD vyhradilo nárok, ţe bude 

určovať programovú štruktúru.  

My, ktorí sme boli v tom čase v správe DOMBYTU aj so zástupcami, bolo povedané, ţe sa 

chceme podieľať na výbere programovej štruktúre, pretoţe aj my sme občania a prispievame 

a platíme káblovku. To si OSBD osvojilo.  Uviedol, ţe občania mali  vybrať 20 programov, čo 

im bolo aj v zmluve prisľúbené. Čiţe aj VAŠA TV môţe byť v programovej štruktúre.  OSBD si 

osvojilo právo o tomto rozhodovať a udrţuje si ho aţ doposiaľ. Ohľadne financovania 

uviedol, ţe v  roku 2005-2006 sa zvýšili poplatky za káblovku z čiastky 2 EUR na  3,30 EUR. 

Vtedy osobne išiel na OSBD a  poţadoval kalkuláciu.  Ohľadne kalkulácie uviedol, ţe náklady  

na rozvody sa splatili. Informoval sa, či platí OSBD niečo mestu.  Ďalej sa dotazoval, ţe ak sú 

komerční, či platia – majú zmluvy s bytovými domami. OSBD na jednej strane chce inkasovať 

a poţaduje od mesta poplatky, ale na druhej strane sa správa tak, ţe nezaplatím nič.  Uviedol, 

ţe byty, ktoré sú v správe OSBD majú vo vlastníctve spoločnú televíznu anténu. OSBD urobilo 

rozvody a teraz, keď sa budú ľudia odpájať, tak dať zo zákona domy do pôvodného stavu. 

Uvedenú skutočnosť  by malo mať na zreteli aj mesto, keď buduje, aby došlo k čistým 

a jasným vzťahom. Čo sa týka financií uviedol, ţe po prepočítaní je  pribliţne 3000 bytov  

v správe OSBD a 3000 v BYTY Čadca, s.r.o. z toho 4000 uţívatelia – odberatelia káblovej 

televízie, čím vyjde obrat 159 tis. EUR. Z toho náklady na vybudovanie boli splatené v roku 

2005. Čiţe potom sa tvoril čistý zisk. Čistý zisk má OSBD pribl. 2 mil. Sk /rok a čistý zisk, 

ktorý prichádza z BYTY Čadca, s.r.o. je pribl. 11 600 EUR. Vyzval poslancov, aby urobili 

niečo pre Čadcu. Urobme riadnu televíziu a neosočujme sa.  OSBD nemá právo uzatvárať 

uvedenú zmluvu, a ak ju uzatvorilo, nech predloţí odpočet. V tom čase mu bolo povedané, ţe 

sa jedná o obchodné tajomstvo. Avšak ak sú transparentní, nech to ukáţu. Cieľ je jasný. 

Povedal, ţe sú dve správcovské organizácie, ktoré to tlačia cez zástupcov vlastníkov. Uviedol, 

aby rozhodol niekto iný o tom, či je legálne, ako sa zvyšujú poplatky na BYTY Čadca, s.r.o.  

Moţno urobiť monopol v Čadci  na BYTY Čadca, s.r.o. Nech je primátorom a poslancom 

ktokoľvek, vyzval, aby  urobili pre mesto a ich občanov dobrú správcovskú organizáciu, ktorá 

bude stabilizovať ceny s tým, ţe môţe ísť cez to aj káblový rozvod a internet. Ak to  p. 

Holeštiak, p. Gura, p. Glasnák aj p.  Belousovová a všetci myslia úprimne, nech zrealizujú 

danú vec  pre občanov.  Informoval sa, prečo sa platí za káblovú televíziu 3,30 EUR, keď je 

dnes moţné platiť  2 EUR. 

Dotazoval sa, za čo si dovolili dať v zmluve 70 centov. Za to, ţe nemajú zmluvu s dotyčnými 

domami.  

Jedná vec je odber medzi človekom – fyzická osoba a OSBD a druhá vec je, ţe tam je odber 

elektriny, prevádzkovaný kábel na streche,  vstup na strechu atď... Keď sa káblové rozvody 

odpoja, tak by  mali  dať danú nehnuteľnosť do pôvodného stavu. Mali by tam napojiť 

pôvodnú televíziu s tým, aby boli tie programy, ktoré mali občania  doposiaľ. Uviedol, ţe na 

Kyčerke to občania  neprevádzkujú, domáhajú sa, sú v správe OSBD, ale nemajú alternatívu 

kde odísť. Je to určité vdieranie alebo tlačenie cez zástupcov, pretoţe moţno mnohí tomu 

nerozumejú a nemajú moţnosť sa dostať k uvedeným bytovým problémom. Ohľadne 

predvolebnej kampane uviedol, ţe väčšina ľudí je uţ rozhodnutá, koho bude voliť. Je smiešne, 

aby sa tu osočovali, nech vyhrá ten, kto dostane najviac hlasov, ale  aby  urobil aj niečo  

v danom smere.  

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe mesto Čadca vybudovalo 

digitálnu mestskú televíziu a nie analógovú. Informoval, ţe licencia je do roku  2018.  Šíri sa  

7 programov  - základný balík plus mestská televízia. V druhom kole je v projekte internet. 
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V treťom kole je v tej istej sústave naplánovaný mestský rozhlas. Uviedol, ţe do roku 2013 

musí byť dostupnosť z hľadiská civilnej ochrany. Mesto Čadca ponúka vysielanie pre všetkých 

občanov zadarmo s tým, ţe programy  nekóduje. Keď sa občania, vlastníci rozhodnú dať si na 

svoj panelový dom satelit plus osem programov majú ich donekonečna zadarmo.  Je na 

správcoch a na vlastníkoch čo urobia ďalej.  Informoval, ţe mesto oţivilo bytový podnik, 

pretoţe  postavilo nové sídlisko. Bytový podnik naberá do správy, avšak on z pozície 

primátora nemôţe nikoho navádzať. Uviedol, ţe ďalšie kolo je vykrytie signálu v Čadečke 

a v Rieke, čím bude pokryté 80 % územia  mesta.  

 RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, poďakovala p. Zimanovi, ţe vystúpil, 

pretoţe uviedol čísla, ktoré by  mali všetci počuť. Cela pointa je v tom, ţe sa usilovali, aby 

bola jedná správcovská organizácia.  Poznamenala, ţe za Ing. Pohančeníka bola správcovská 

organizácia vytvorená tak, ţe zisky - plusy si brali, ale keď boli mínusy, tak muselo zaplatiť 

mesto. Niekto vtedy vytuneloval DOMBYT. Uviedla, ţe  p. Ziman  to celé vystihol  slovom 

monopol. Ide to,  aby mali monopol.  Poznamenala, ţe všetko to má jedno radiace centrum  - 

KTV, jej majitelia –,, traja králi“ a teraz si  ešte  chcú  chytiť primátora. Doteraz nevie, prečo 

im Ing. Pohančeník dal  byty a  správcovstvo.  Dotazovala sa, prečo majú občania v BYTOCH 

Čadca, s.r.o. neustále nedoplatky a v DOMBYT-e majú preplatky. Uviedla, ţe sa tu niekomu 

skladáme na blahobyt.  Ohľadne ďalšieho bodu, v ktorom majú poslanci schváliť trestné 

oznámenie uviedla, ţe mesto nechcú pustiť do hospodárenia BYTOV Čadca, s.r.o. a kvôli 

tomu sa tak postupuje. Uviedla,  ţe cez známosti  a tlak na OSBD sa vypla KTV. Je to politika, 

pretoţe budúci primátor buď im pôjde po ruke alebo nie. Je to o tom, ţe chcú chytiť monopol 

a  potom Čadca dopadne tak ako AVC. 

 Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe tu mala byť jedna pevná a mohutná 

informačná mestská televízia. Mesto zvládlo výrobu, ale  primátor nedocenil, ţe signál sa 

musí aj šíriť.    

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe signál sa šíri, ale aby sme 

nevytvárali novú sieť tým,  ţe budeme ponúkať satelity na panelových domov, tak sme vyuţili  

stavajúce rozvody s tým, ţe sme oslovili OSBD a tých, ktorí ich vlastnia. Keďţe vyuţili 

predvolebný čas a televíziu vypli iný dôvod neexistuje. Televízia funguje, vysiela a bude 

i naďalej fungovať a vysielať. Verí tomu, ţe 90 % občanov sa prispôsobí a časom bude 

prijímať uvedenú televíziu bez poplatkoch a bez slúţenia v našom meste niekomu.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe  televízia  urobila výrobu, ale mala aj 

šíriť signál. Aby bola televízia nezávislá.  Uviedol, ţe  Ing. Gura  v čase zakladania televízie 

povedal, aby sme mali mestskú televíziu, ale so 100 % licenciou. Ak je mestská televízia, nech 

je 100 % vo výrobe, v šírení  signálu a nie byť závislá ani na rozvodoch. Zlyhali sme na tom, 

ţe tu je isté vlastníctvo, ktoré je nemenné.  Je potrebné počkať a nové vedenie by malo 

povedať, ţe ak chceme mestskú televíziu, tak so 100 % účasťou a všetkými rozvodmi, ktoré 

bude mesto mať.  

Uviedol, ţe v meste sa robí kampaň, aby ste si  zrušili káblové rozvody a aby ste dali skyling.  

Poznamenal, ţe občania si dávajú skyling, kde zaplatia 100 EUR s tým, ţe nebudú mať 

mestskú televíziu a KTV.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe nič také neponúkajú. 

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, uviedol, ţe on bude podporovať televíziu so 100% 

účasťou, 100% rozvodom signálu a 100% výrobou.  

 Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, poznamenal, ţe je mnoţstvo letákov a    

všade sa informuje o tom,  ţe  mesto vysiela  zadarmo.  

 Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca, vyslovil svoju spokojnosť 

ohľadne vystúpenia p. Zimana. Nech sa vyjadria zákazníci OSBD, či chcú to, čo robí OSBD 

alebo nie. Zákazníci sú občania a občan povedal v čom je celá vec. Nech povedia občania, či 

si prajú, aby im ich správcovská spoločnosť diktovala. Uviedol, aby občania povedali, či chcú 
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aby vypínali VAŠA TV a KTV vysielala alebo opačne. V prvom rade by mal o tom rozhodovať 

občan.  

 Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, uviedol, ţe uţ tretí týţdeň chytá VAŠA TV s tým, ţe 

zaplatil 30 EUR  len za montáţ. Zdôraznil ţe VAŠA TV je bezplatne.  

 Oľga Kostková, poslankyňa MZ, uviedla, ţe na predchádzajúcom MZ  mali ako  

poslanci zástupcovia občanov  besedu  medzi občanmi,  kde sa vyjadrila ako poslanec a aj 

ako občan a povedala svoj názor na spoločnosť  BYTY  Čadca, s.r.o. Dnes ráno si na pošte  

prevzala od  JUDr.  Dušana Divku, advokáta BYTY  Čadca, s.r.o. list, kde ju spoločnosť 

BYTY Čadca, s.r.o. vyzýva  o verejné ospravedlnenie a pokus o zmier. Následne prečítala 

obsah listu. Uviedla, ţe ona ako občan a poslanec tejto spoločnosti, ktorá tu funguje 20 

rokov, vţdy bojovala za občanov, nikdy neporušila ţiadne morálne zásady, vţdy zastavala 

občanov a povedala svoj názor. Týmto sa verejne ospravedlnila BYTOM Čadca, s.r.o. za 

poškodenie mena tejto spoločnosti a dúfa, ţe nepodajú ţalobu na súd.  Poďakovala sa ako 

poslanec tohto mesta, ktorý čestne 20 rokov zastupoval  všetkých občanov Čadce a širokého 

okolia.   

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, ţe je to obraz o tom, kto si robí 

zálusk na ovládnutie mesta. Aj keď ju nevyzvali, verejne vyhlásila, ţe sa za nič čo povedala na 

adresu BYTY Čadca, s.r.o. a menovite troch majiteľov  - Haluška, Franek, Kráľ  

neospravedlňuje. Trvá na všetkom čo povedala, pretoţe to je pravda. A v prípade, ak  ju chcú 

dať na súd, prinesie všetky argumenty, ktoré to potvrdia. Je hanba, ak niektorého na 

kandidátov na primátora uvedení ľudia podporujú, pretoţe mesto bude nimi ovládnuté a 

pravdepodobne dopadne ako AVC.   

Oľga Kostková, poslankyňa MZ, uviedla, ţe na MZ bolo povedané od viacerých 

občanov  viac výrokov a oveľa  váţnejších  a jedine ona dostala uvedenú hrozbu.  

K uvedenému bodu nebolo prijaté uznesenie. 

 

 

K bodu 3) 

Správa hlavného kontrolóra k uzneseniu MZ č. 83/2010 zo dňa 01.10.2010 

 

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

 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, vyslovila svoj súhlas s tým, ţe sa konečne 

uskutočnilo MZ. Je  dlhodobý problém, aby sme sa dostali k ekonomike a aby sme mohli 

nejakým spôsobom hájiť záujmy mesta v spoločnosti BYTY Čadca, s.r.o.  Nie je moţné zo 

strany poslancoch ako zástupcov občanov mesta obhájiť, ţe sa v BYTOCH Čadca, s.r.o.,, 

šafári“ tak, ţe sú v danej  spoločnosti neustále nedoplatky a ţe v mestskej správcovskej 

organizácii sú preplatky. Zarazilo ju, ţe hlavný kontrolór akoby medzi riadkami odhováral  

poslancov od podania trestného oznámenia na spoločnosť BYTY Čadca, s.r.o., pretoţe nie sú 

relevantné doklady. Uviedla, ţe doklady, či sú alebo nie si vyţiada príslušný  orgán činný 

v trestnom konaní.  Poznamenala, ţe hlavný kontrolór má byť na strane záujmov mesta 

a chrániť jeho majetok  a nie   pokojný spánok majiteľov BYTY Čadca, s.r.o..  Mal uţ dávno 

konať,  a to nielen ako hlavný kontrolór, ale aj ako občan mesta.  Je len formálnosť, či sa 

návrh schváli alebo nie, ale aspoň sa ukáţe, ktorí poslanci zastavajú záujmy  mesta a občanov 

a ktorí nie. BYTY Čadca, s.r.o. a ich majitelia sú jedna skupina, ktorá podľa jej názoru moţno 

lobuje aj v tomto MZ.   

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór mesta Čadca, uviedol, ţe trestné oznámenie podal 

z dôvodu, aby mohol chrániť majetok mesta. Trestné oznámenie bolo aj z dôvodu, ţe po 

minulom MZ bolo v médiách písané, ţe poslanci MZ majú podozrenie zo spáchania trestného 

činu. V snahe chrániť majetok mesta dal ako jednu z moţných alternatív podať trestné 
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oznámenie. Nevie však s akým výsledkom, pretoţe mesto nedisponuje relevantnými  podkladmi 

na podanie trestného oznámenia.  

PhDr. Pavol Holeštiak PhD., poslanec MZ, uviedol, ţe bolo povedané p. RNDr. 

Belousovovou na hlavného kontrolóra, ţe  v prípade podozrenia mal konať. Poznamenal, ţe 

aj primátor v prípade podozrenia, ţe bol spáchaný trestný čin, resp. porušený príslušný  

paragraf, mohol podať trestné oznámenie a čuduje sa, ţe ho ešte nepodal. Uviedol, ţe MZ nie 

je orgánom, ktorý schvaľuje podávanie trestných oznámení. Keď sa to primátor dozvedel, 

mohol podať  trestné oznámenie aj ako štatutár aj ako fyzická osoba. Javí sa mu to ako 

alibizmus a zbavenie sa politickej zodpovednosti práve niekoľko  dní pred voľbami.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe on kontrolu nevykonával, 

nemá ţiadne doklady a ani vedomosti. Poukázal na to, ţe bez kontroly,  dokladov a bez 

vedomosti nie je moţné podať trestné oznámenie. To ukladá zákon kontrolórovi, ktorý na 

základe uznesenia  MZ vykonával kontrolou a na základe výsledkov kontroly rozhoduje. 

Uviedol, ţe on doposiaľ nemá ţiadny podklad o výsledku kontroly a rovnako  ani hlavný 

kontrolór, pretoţe nedostal ţiadne doklady. Poţiadal poslanca PhDr. Pavla Holeštiaka PhD.,   

aby si naštudoval legislatívu. Uviedol, ţe v danom prípade podpisuje kontrolór  a nie štatutár.  

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór mesta Čadca vyjadril svoj súhlas s tým, ţe trestné 

oznámenie môţe podať aj fyzická osoba, a to v prípade podozrenia, ţe bol spáchaný trestný 

čin.   

Uviedol, ţe hlavný kontrolór vykonáva následnú  finančnú kontrolu, t.z. na základe 

predloţených dokladov.  Poslanci schvaľujú  plán kontrolnej činnosti na polrok a podľa 

uvedeného plánu kontrolnej činnosti sa riadi. Uviedol, ţe v kontrole bola  naplánovaná aj 

kontrola BYTY  Čadca, s.r.o. Z dôvodu, ţe neboli predloţené, resp. sa na MsÚ nenachádzajú 

poţadované doklady nemohol uvedenú kontrolu vykonať.  V správe o plnení uznesení to dal 

na vedomie, kde napísal, ţe kontrola nebola zrealizovaná z dôvodu nepredloţenia dokladov. 

Vtedy  povedal, ţe je potrebné zo strany vedenia mesta zaujať konkrétne kroky. Uvedené kroky 

sa snaţil napísať do právnej analýzy, ktorú vypracoval. Čo sa tyká poskytnutia dokladov, 

vyšetrovateľ povedal, ţe je  otázka, či spoločnosť BYTY Čadca, s.r.o. je povinná tieto doklady 

sprístupniť alebo nie. Uviedol, ţe v prípade, ak by sa jednalo o mestskú organizáciu, primátor 

by mal dosah, aby boli doklady nejakým spôsobom poskytnuté, avšak v danej situácii nie sú 

na to podmienky, nakoľko sa   jedná o súkromnú organizáciu.   

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe mesto  podá civilnú ţalobu, 

pretoţe iná moţnosť nie je. Trojročná lehota je konečným bodom. 

Ing. Ján Klučka, poslanec MZ, uviedol, ţe si na základe celej poskytnutej správy myslí, 

čo zmluva mala obsahovať, ale neobsahovala.  Dva roky sa vypisuje medzi vedením mesta 

a riaditeľom a nič sa neudialo. A teraz hovoríme, ţe hlavný kontrolór to mal vedieť riešiť.  

Uviedol, ţe hlavný kontrolór môţe hovoriť len v tom prípade, keď sa niečo dozvie a  má 

relevantné doklady. Upozornil, ţe uţ dávno sme mohli vyţiadať uvedené doklady, pretoţe to 

zákon umoţňoval.  Bolo dostatok času sa obrátiť na súd a poţiadať o uvedené doklady. Dnes 

by sme tak boli oveľa ďalej ako sme v súčasnosti.   

PhDr. Pavol Holeštiak PhD.,  poslanec MZ, vyslovil svoj súhlas  s názorom Ing. 

Klučku. Nie je to o tom,  ţe niekoľko dní pred voľbami ideme všetko hasiť. Súhlasí však  s tým, 

ţe je potrebné sa  hospodárne a efektívne starať o majetok mesta.  Znovu však zopakoval, ţe  

MZ nie je orgánom, ktorý schvaľuje podávanie trestných oznámení. V prvej časti uznesenia  

bod C/  ukladá právnemu oddeleniu podať ţalobu na súd.  Uviedol, ţe právne oddelenie  

nepodlieha MZ, ale je to v podriadení  štatutára, primátora  Bc. Ing. Jozefa Vraţela. Netreba 

sa báť osobnej zodpovednosti. Štatutár uţ na základe uvedených okolností mohol konať 

dávno. A ak doklady nie sú úplné, tak  orgány činné v trestom konaní  majú  vyšetrovať. 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe on nič nenavrhoval. 

Navrhoval kontrolór, tak nech rozhodujú o kontrolórovi. Poţiadal, aby poslanec nehájil  
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záujmy BYTY Čadca, s.r.o.. Uviedol, ţe on v ţiadnom prípade nechce, aby mal rozhodovať za 

MZ a MZ za primátora. Poznamenal, ţe  on si svoje povinnosti stopercentne plnil. Niekoľko 

násobne zvolávané rokovania za účasti riaditeľa DOMBYT-u a všetkých zainteresovaných 

viedli k takému záveru, ktorý predloţil hlavný kontrolór.  

Ing. Peter Krkoška, poslanec MZ, uviedol, ţe on nastúpil na funkciu riaditeľa BYTY 

Čadca, s.r.o. 1.7. 2008 v čase, keď uţ prebiehalo odovzdávanie agendy.  Poznamenal, ţe  on 

poskytol všetky doklady, ktoré sa tam počas jeho pôsobenia nachádzali. Problém je 

pravdepodobne v tom, ţe štruktúra pohľadávok tak ako to mesto poţaduje  sa  nikdy neviedla, 

čo je pravdepodobne problémom, prečo to stále nie  je ukončené.   

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ,  sa dotazoval, prečo je pred voľbami daný hunbuk, 

aj keď oprávnene. Jedná sa o majetok.  Pripomenul, ţe uznesenie z 28.  januára 2009 uloţilo 

hlavnej kontrolórke, Ing. Zbojanovej v súčinnosti s právnym oddelením atď... Oznámenie 

polície bolo, ţe to, čo sa podalo sa odmietlo.  Tu sa čaká 22 mesiacov. Uviedol, ţe kontrolór 

nedostal nejaké doklady, i keď nemôţe posúdiť, či je to bez príčiny. To sa mu zdá ako 

problém.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe  poslanci uloţili kontrolórovi 

v BYTY Čadca, s.r.o. vykonať  kontrolu a nie primátor. Kontrolór môţe konať len na základe 

poslancami prijatého uznesenia. Uviedol, ţe kontrolór  konal. Prečo mu vyčítajú, ţe  teraz  

predkladá materiál. Dotazoval sa, prečo obhajujú záujmy súkromnej spoločnosti a nie záujmy 

mesta.  

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, ţe zákon hovorí, ţe hlavný 

kontrolór je volený MZ a podlieha len MZ. Hlavný kontrolór nepodlieha primátorovi. Môţe 

kontrolovať aj primátora. Uviedol, ţe sa jedná o najsilnejší orgán. Cez neho môţeme v meste  

kontrolovať čokoľvek. Hlavný kontrolór kontroloval a informoval ohľadne BYTY Čadca, 

s.r.o., ţe sa nemôţe dostať k dokladom atď... Neinformoval primátora, ale toho komu 

podlieha, t.z. MR a MZ. Hlavný kontrolór na MZ povedal, ţe sa márne snaţí  dlhé mesiace a 

roky vykonať kontrolu, úlohu, ktorú mu uloţili  poslanci  a  na základe  toho po zváţení 

predkladá návrh uznesenia.  Všetky uvedené kľučky, ktoré sa hľadajú, sú na obhajobu BYTY 

Čadca, s.r.o.. Primátor nemôţe konať. Uznesenie, ktoré predkladá hlavný kontrolór môţe 

schváliť len MZ a nie primátor. Uviedla, ţe primátor ako štatutár sa prihlási k zodpovednosti 

tým, ţe podpíše, keď pôjde podanie, trestné oznámenie na súd.  Vyzvala, aby sa postupovalo 

podľa zákona a ukáţe sa, kto nebude pri hlasovaní a ktorí kandidáti  na primátora tu nebudú. 

Vyzvala, aby sa hlasovalo. Uviedla, ţe tu nie je  Ing. Gura a ani PhDr. Pavol Holeštiak PhD.

 Jozef Beleš, poslanec MZ, uviedol, ţe  Ing. Krkoška predsa oboznámil poslancov 

ohľadne celej situácie a uviedol, kde je koreň celej veci. Dotazoval sa, čo robilo právne 

oddelenie doposiaľ, keď vedeli, ţe nám škodia. Prečo sme uţ dávno nepodali trestné 

oznámenie.  Prečo uţ mesto nekonalo  pred pol rokom, rokom alebo  dvoma rokmi.   

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe mesto v danej veci koná 

nepretrţite.  

Jozef Beleš, poslanec MZ, uviedol, ţe keď nám niekto úmyselne alebo neúmyselne blíţi 

a oberá nás o peniaze, prečo sa  nepodalo trestné oznámenie uţ dávno. Poznamenal, ţe  Ing. 

Krkoška  povedal, ţe doklady nedostaneme, pretoţe taká evidencia nebola. Načo sa tu  

hádame. Je to zbytočné.  Dajme trestné oznámenie a poďme ďalej.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, sa dotazoval u poslanca Beleša, prečo 

sa obracia na primátora. Uviedol, ţe hlavný kontrolór predkladá materiál.  

JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór mesta Čadca, uviedol, ţe hlavný kontrolór 

vykonáva následnú finančnú kontrolu, t. z. pokiaľ by vykonával kontrolu v súlade so zákonom, 

tak ako mu je uloţená, t. z., ţe na základe podkladov a dokladov, ktoré sú mu umoţnené 

a v nich vidí neoprávnené pouţitie finančných prostriedkov, tak v tom prípade sám od seba 
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podá trestné oznámenie. Nakoľko nemá doklady, tak predloţil uvedenú alternatívu. Bol to 

jeden z moţných postupov.  

Mgr. Marián Fúrik, zástupca primátora Mesta Čadca, uviedol, ţe hlavný kontrolór je 

človek, ktorý slúţi poslancom, aby kontroloval príslušné veci. Predloţil materiál aj s návrhom  

na uznesenie.  Vyzval poslancov, aby sa hlasovalo o návrhu na uznesenie. 

 JUDr. Ján Macura, zástupca primátora, vyjadril svoj súhlas s Mgr. Fúrikom.  

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ dala do pozornosti, ţe dvaja kandidáti na 

primátora je  Ing. Gura a  PhDr. Pavol Holeštiak PhD. neboli zámerne prítomní na 

hlasovaní. Dotazovala sa, kto financuje ich volebnú kampaň, ktorá je veľmi bohatá a koho 

podporujú uvedení ľudia. Pri obhajobe, v ktorej majú plné ústa záujmov občanov ide 

o konkrétne peniaze občanov sa uvedení dvaja kandidáti na primátora nezúčastnili na 

hlasovaní, pretoţe nechceli hlasovať proti BYTOM Čadca, s.r.o.. Poloţila otázku, či sú to ich 

sponzori alebo to je len tak  z lásky.    

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

205/2010 

 

 

K bodu 4) 

Zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca – bytový dom 

C1/A2 

 

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

 

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe sa  občania nemohli 

nasťahovať do nových bytov, nakoľko posledné MZ bolo neuznašaniaschopné, a preto je rád, 

ţe sa zišli dnes. Vyjadril spokojnosť s tým, ţe v našom meste vyrastá nové sídlisko a mladí 

ľudia plne vyuţívajú nasťahovanie do uvedených bytov.   

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ, poukázal na dôvodovú správu, kde je uvedené, ţe 

bude prevedená zmena ručenia z bankového úveru na nehnuteľný  majetok mesta.  

Poznamenal, ţe tam nie je uvedené, čím ide mesto ručiť. 

 Ing. Ján Husár, prednosta MsÚ Čadca, uviedol, ţe ručiť sa bude bytovkou.  

Ing. Peter Glasnák, poslanec MZ,  sa dotazoval, prečo to nie je v správe uvedené.  

Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor Mesta Čadca, uviedol, ţe sa jedná o zmluvu so ŠFRB, 

ktorú poslanci schvaľovali.  

Mgr. Rastislav Kaličák, poslanec MZ, uviedol, ţe nakoľko sa ho občania dotazovali, 

prečo  sa nemohli nasťahovať do nových bytov, uviedol, ţe bytovku  nemohli  zveriť  do správy 

DOMBYTU a občania sa  nemohli nasťahovať z toho dôvodu, ţe predchádzajúce MZ bolo 

neuznašaniaschopné. Poznamenal, ţe sa mohli  menovite povedať mená poslancov, ktorí sa 

posledného MZ nezúčastnili.  

  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

206/2010 
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Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Bc. Ing. Jozef Vraţel, primátor  

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

 

 

 

Ing. Ján   H u s á r          Bc. Ing. Jozef   V r a ž e l 

prednosta MsÚ         primátor Mesta Čadca   

             

 

 Ing. Ján Klučka                            Mgr. Rastislav Kaličák 

I. overovateľ           II. overovateľ   

   

 

 

Zapísala: Bc. Jana Serafínová 

 

 

 


