
 

    Z á p i s n i c a

z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 19. augusta 2022 o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci

Z celkového  počtu  25  poslancov  sa  zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  Čadca
zúčastnilo 24 poslancov,   Mgr. Dana Jašurková,  poslankyňa MZ  sa ospravedlnila. 

Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ Čadca a vedúci oddelení, riaditelia príspevkových
organizácií,  Mgr.  Rudolf Králik 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
Mgr. Xénia Šurhaňáková, - zástupkyňa primátora mesta Čadca
RNDr. Anna Belousovová - poslankyňa MZ
Mgr. Slávka Zelníková - 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
Ing. Marián Hlaváč, MBA -poslanec MZ
JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., - poslanec MZ
JUDr. Jozef Pajer, - poslanec MZ
Mgr. Jaroslav Klus - poslanec MZ
Vladimír Malík - poslanec MZ
Mgr. Marcel Šulo - poslanec MZ
Mgr. Martin Klime                             - poslanec MZ

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

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc. -vedúci regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Pavol Latka - riaditeľ MPS Čadca
Mgr. Erika Mazancová - vedúca  ekonomického oddelenia a správy majetku
PhDr. Juraj Kantorík - riaditeľ Dombytu Čadca

Mgr. Silvia Holeščákova - občianka mesta Čadca
Mgr. Soňa Kovalčíková - občianka mesta Čadca
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P r o g r a m :
(1)  Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,     
       voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie    
       zapisovateľa zápisnice
(2)  Informatívna správa o realizácii projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy
      Mestského domu v Čadci“
(3)  I. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2022
(4)  I. zmena rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na rok 2022
(5)  Zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkových organizácií mesta Čadca
(6)  Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností
(7)  Rôzne
(8)  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:  Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ
                                               Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ

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

 Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa
           Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Ing. Milan Gura, primátor mesta
Čadca. Konštatoval, že  zasadnutie MZ Čadca bolo zvolané na základe §  13, ods. 4, písm. a)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca privítal  všetkých prítomných poslancov MZ
Čadca, prizvaných a ostatných prítomných, informoval sa prítomných, kto je za navrhovaný
program. Ďalej sa opýtal prítomných, či má niekto niečo na doplnenie.

Ing.  Marián  Hlaváč,  MBA,  poslanec  MZ,  predložil  bod  „Záchrana  spoločensky
významnej  stavby Mestského domu – pamätihodnosti.  Doplnil,  že  ho predkladajú  poslanci,
ktorí sú uvedení v hlavičke materiálu. Uvedení poslanci aktívne vyjadrili svoj názor v Dome
kultúry.  Poznamenal,  že  tí  poslanci,  ktorí  sa  chcú  ešte  pripojiť,  môžu  tak  urobiť  na
„vybodkované miesto“, stačí, ak sa prihlásia a spoločne sa na materiál dopíšu. Navrhol bod
zaradiť ako bod č. 2, aby nezdržiavali občanov, ktorí kvôli tomu prišli.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  poznamenal,  že  v  bode  č.  2  budú  všetky
stanoviská  a  navrhovaný  bod  môže  byť  súčasťou  bodu  č.  2  a  spojili  by  sa  viaceré  body.
Uviedol, že akceptuje návrh a požiadal, aby sa bod prerokoval spoločne s bodom dva.

Ing. Marián Hlaváč, MBA, poslanec MZ, uviedol, že by navrhovaný bod mali radi ako
„samostatný bod programu“.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyzval poslancov, aby hlasovali za bod
„Záchrana spoločensky významnej stavby „Mestského domu – pamätihodnosti.“
Hlasovanie :  ZA: 11    PROTI:  0   ZDRŽAL SA: 6  /poslancami  MZ neschválené/.  Následne 
určil do návrhovej komisie poslankyňu Mgr. Slávku Zelníkovú a  poslanca Mgr. Martina 
Klimeka. 
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Overovateľmi zápisnice sa stali MUDr. Anna Korduliaková, poslankyňa MZ a Ing. Peter Lariš, 
poslanec MZ. Za zapisovateľku určil Mgr. Katarínu Lušňákovú.
             

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
                                                                 č. 52/2022

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 2)
Informatívna správa o realizácii projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy
Mestského domu v Čadci“.

   Informoval:  RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci regionálneho rozvoja a cestovného
ruchu MsÚ Čadca. 
 
 K prerokovaniu boli prizvaní:
  Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, stavebného poriadku a  dopravy
 Architektúra a Design O3, s.r.o. Bratislava – Ing. arch. Jaroslav Ondrašina
 Ing. arch. Vladimír Macura
 Ing. arch. Pavol Visczor
           Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity – Ing. Marián Vyparina, PhD., zástupca  
   riaditeľa pre znaleckú činnosť

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  sa  chce  vyjadriť  v  diskusii.
Poznamenal, že keď politici nemajú čo ponúknuť, začnú podľa neho rozoštvávať ľudí. Podľa
neho to  robia preto,  lebo nedokážu asi  zohnať  peniaze,  mať  nejakú víziu,  a  tak  potrebujú
rozoštvať  ľudí,  aby „mali  nejakú zábavku“.  To sa podľa neho deje  v  tomto  meste.  Niekto
„hovorí, aby prišli o státisíce eur“. Opatrenia, ktoré si čítal a pozeral na facebooku, podľa
neho nie sú „odborné stanoviská“. Poznamenal, že si na zastupiteľstve vypočuli  ľudí,  ktorí
majú za sebou históriu a takýmto veciam sa venujú. Informoval, že si nedovolí hovoriť
o  technických  stavoch a  riešeniach.  Jeho  úlohou bolo  zachrániť  budovu Mestského  domu.
Následne  uviedol,  že  im  povie  pravdu,  ktorú  im  pravdepodobne  nikto  na  stretnutiach
nepovedal.  Patrí  medzi  služobne  najstarších  poslancov  MZ  –  spoločne  s  MUDr.  Annou
Korduliakovou. Ďalej poznamenal, že keď sa začala rekonštrukcia, kaslíkové okná, o ktorých
teraz hovoria, sa zrazu zmenili na plastové. Átrium- terajšia spoločná úradovňa, bol predtým
úžasný priestor, kde sa mohli robiť určité kultúrno-spoločenské podujatia. V tom období veľmi
kritizoval, aby „nevyhadzovali toľké milióny“. Dopytoval sa, kde bol vtedy pamiatkový úrad,
keď sa hrubým spôsobom zasiahlo do budovy. Upresnil, že keď ako primátor nastúpil v roku
2010,  jeho prvá  vec bola tá, že poveril pracovníkov kultúry p.  Mgr. Šulganovú  a vtedy ešte
p. Mgr. Palárcovú, aby sa jednalo s pamiatkovým úradom, aby budovu dostali do zoznamu
Národných kultúrnych pamiatok. Na pamiatkovom úrade im povedali, že keď si počas mnohých
rokov  zasahovali  do  budovy,  nie  je  to  možné.  Následne  uviedol,  že  teraz  vidí  vyjadrenie
pamiatkového  úradu,  kde  v  prvej  vete  pracovníčka  konštatuje,  že  s  tým  nič  nemajú,  ale
„následne  im  naložila“.  Poznamenal,  že  toto  je  absolútne  zlé.  Poukázal  na   JUDr.  Ing.
Vražela, PhD., p.  RNDr. Belousovovú  p.  Ing. Holeščáka, ktorý bol v minulosti predsedom
stavebnej komisie, keď sa toto dialo. Upozornil, že to nie je pravda.  Poznamenal, že urobili
všetko pre to, aby budovu, ktorá má 90 rokov, zachránili na ďalších 90 rokov. Keď v roku 2010
už ako nový primátor prišiel do útrob- pivníc Mestského úradu spolu s Ing. F. Ščurym, bol
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zhrozený.  Všetky odvetrávacie šachty,  ktoré sa tam nachádzali,  boli  neodborným spôsobom
zabetónované. Všetko sa vtedy robilo z komerčného úveru a neostali financie na obkopanie
celého Mestského domu, aby ho dokázali odvodniť a odvetrať. Poznamenal, že jeho chce niekto
viniť, že zasahuje „barbarským spôsobom“ do budovy Mestského domu. Vyjadril sa, že počuli
názory odborníkov  a on je šťastný, že dostali 800 tis. eur na rekonštrukciu, pričom majú ďalšiu
požiadavku, aby im navýšili alokáciu o 200 tis. eur. To však spomenie podrobnejšie neskôr.
Poprosil všetkých, aby boli rozumní, všetci videli, v akom stave bol Mestský úrad (neveste v
svadobnej sále padala omietka na hlavu, pri uvítaní detí do života majú deti problém pri vstupe
do budovy atď.). Poznamenal, že nikomu doteraz nevadilo, že niektoré okná sú drevené, ďalšie
nekvalitné plastové, „v Primabanke -boli plastové zelené“  a  v svadobke boli napr. hliníkové
hnedé.  Dopytoval  sa,  kde  bol  pamiatkový  úrad  a  odborníci,  ktorí  tak  vehementne  „akože
protestujú“.  Doplnil,  že  jeho  vystúpenie  je  politické,  nemôže  spochybňovať  akékoľvek
vyjadrenie odborníkov, ale chce vyzvať mladých ľudí, aby nenaskočili na „rozoštvávanie tohto
mesta“. Je podľa neho ich povinnosťou byť súdržní a robiť všetko pre to, aby sa im v tomto
meste dobre žilo.  Je mu úprimne ľúto,  keď niekto chce spochybňovať celý team inžinierov,
architektov a  projektantov. Rád by počul jedno odborné stanovisko. Uviedol, že sa nebude
vyjadrovať  k zatepleniu, omietkam atď. Jeho úlohou je to, aby zachránil a ochránil budovu
Mestského domu  a aby to čo najmenej zasiahlo finančné zdroje mesta. Spoločne s teamom
urobil všetko pre to, aby aj pre nich a pre ďalšie generácie budovu ochránili a skrášlili. Verí, že
keď dajú dole lešenie, nielen on, ale aj páni, ktorí tu vystupovali,  budú hrdí na to, že táto
dominantná budova je „ozaj pekná“. Vyzval ich, aby sa pozreli na budovu bývalého Okresného
úradu. Podľa neho je to hanba. Budovu  nevlastní mesto, ale iní majitelia. Podľa zákona je
jeho povinnosťou znižovať energetickú náročnosť budov – mestských škôlok, (doplnil, že zo 7
škôlok je 5 zrekonštruovaných a na dve ostatné majú alokáciu ďalších 1 mil.  eur).  Položil
otázku, či nemajú teda zatepľovať, lebo tým budú  znižovať kvalitu prostredia pre ich deti.
Dopytoval sa, prečo potom zatepľujú svoje rodinné domy a paneláky. Podotkol, že sa blíži zlá
doba a všetci dobre vedia, čo ich  v zime čaká. Doplnil, že budú šetriť desiatky tisíc eur aj na
tejto budove. Ešte raz poprosil, aby nenaleteli na „rozoštvávajúcu kampaň“, ktorá ich nikde
neposunie, arogancia podľa neho nikoho v histórii nikde neposunula. Vyzval všetkých, aby k
dnešnému  rokovaniu  pristúpili  s  čistou  mysľou.  Poďakoval  sa  všetkým  tým,  ktorí  si  dali
námahu a urobili pre mesto Čadca kus dobrej roboty.

Marián Kubala, poslanec MZ, poznamenal, že keď sa „rozpútala na sociálnych sieťach 
diskusia o Mestskom dome, bol trochu skeptický a zmätený. Uviedol, že mu volala pani Mgr. 
Holeščáková s tým, „aká dehonestácia Mestského domu sa robí“ . Prehlásil, že obe volebné 
obdobia „hlasoval za investíciu, ktorá tu bola vyvolaná“. Všetci podľa neho dostali podmienky
na schválenie verejnej obchodnej súťaže. Doplnil, že niekedy mu mestské zastupiteľstvo príde 
také, že „poslanci vidia nejaké číslo, zodvihnú ruku a nevedia, čo je za tým číslom“. Uviedol, 
že niekedy prídu niektorí poslanci na Mestskú radu nepripravení. Doplnil, že tu mali 
vyjadrenia odborníkov. Je toho názoru, že sú to všetko ľudia „z fachu“. Nezastáva zateplenie 
Mestského úradu, má takisto drobné výhrady, nie je odborník, preto je rád, že sa pripravil 
materiál a navrhol, aby sa udelilo slovo aj pani  Mgr. Holeščákovej, aby mali informácie od 
všetkých. Vyjadril sa, aby „išli potom poslanci  diskutovať“.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že povedal v úvode, že dá slovo aj 
verejnosti.

JUDr.  Ing.  Jozef  Vražel,  PhD.,  poslanec  MZ,  poznamenal,  že  nerozumie  napätej
atmosfére, ktorá je na MZ. Takisto nerozumie tomu, prečo časť poslancov chcela „zatvoriť ústa
ľuďom,  ktorí  tu  prišli“.  Ešte  sa  to  podľa  neho  nestalo.  Každý,  kto  prišiel  na  mestské
zastupiteľstvo  a   prihlásil  sa,  dostal  slovo  (okrem  výnimiek,  ktorí  nejakým  spôsobom
dehonestovali  zasadnutie).  Poznamenal,  že  z  pohľadu  odbornosti  architektúry  nemá  nič,
pretože nie je architekt,  takisto nemá z pohľadu odbornosti  projektantov nič, pretože nie je
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projektant. Takisto nemá žiadne skúsenosti ako stavebný podnikateľ, odborný inžinier a pod.
Ospravedlnil sa všetkým občanom za poslancov, ktorí im zakázali rozprávať, pretože materiál,
ktorý  chceli  predložiť,  bol  o  rozprávaní  verejnosti.  Následne  poznamenal,  že  na  dvoch
sedeniach v Dome kultúry si vypočuli verejnosť, ale aj odborníkov a nevie, ktorí odborníci sú
lepší. Tí, ktorí boli čítaní v Dome kultúry, tí, ktorí tam vystupovali, alebo tí, ktorí vystúpili na
mestskom zastupiteľstve. Nevie to posúdiť. Vyjadril sa, že snáď nie je v „sále nikto, kto má
záujem znetvoriť mesto a ak je, snáď odíde“. Snáď majú všetci záujem dostať do mesta čo
najviac  finančných prostriedkov a  „dostať  do mesta  také  prostredie,  v  ktorom sa  bude žiť
lepšie, ako sa žilo včera a dnes.“ Upresnil, že nie je aktivistom„tejto akcie“, bol prizvaný
a  požiadaný  a  „rád  posedel  veľa  hodín“  a  počúval  odborníkov,  ktorí  dnes  vystupovali.
Poznamenal,  že  dostali  materiály  na  rokovanie  tu  v  sále,  tzn.  nikto  z  odborníkov,  ktorí
vystupovali  v  Dome  kultúry  nemal  možnosť  ich  ani  len  vidieť  a  zoznámiť  sa  s  nimi.
Ospravedlnil sa, že „ich celý čas čítal, jedným uchom počúval tých, čo rozprávali  a druhým
okom pozeral na materiál, aby si mohol urobiť nejaké poznámky“. Mrzí ho, že ak bolo určitou
skupinou  poslancov  zvolané  mimoriadne  zastupiteľstvo  a  bolo  neúspešné  vďaka  niektorým
poslancom, ktorí  nemali  záujem diskutovať.  Podľa neho bol   dostatok času,  aby sa mohol
materiál pripraviť. Materiál mohli „posunúť tým, ktorí o tom rozprávali“. Uviedol, že nechce
utvrdzovať nikoho, ktorý odborník je lepší a ktorý horší. Počúval Ing. arch. Visczora, veľmi si
ho  váži,  robil  s  ním  dlhé  roky,  podľa  neho  má  vo  všetkom  pravdu  a  nespochybňuje  jeho
vyjadrenie. Má pravdu, že Mestský dom nie je kultúrna pamiatka, nie je v rozpore
s urbanistickými požiadavkami,  ale informoval sa, či  „nemôžu občania Čadce chcieť niečo
iné“.  Následne  spomenul,  že  dostali  druhý  materiál  od  pána  kolegu  z  ústavu  súdneho
inžinierstva a plne s ním súhlasí.  Vyjadril sa, že „aké zadanie, taká odpoveď“. Ak stoja na
súdoch a pýtajú zadanie, tak dostanú odpoveď. Poznamenal, že písomná objednávka bola zo
dňa 17. 8. 2022. Informoval sa, či je za 24 hodín urobený odborný posudok. Nevie, ktorý sudca
by také niečo akceptoval. Nespochybňuje posudok, podľa neho je určite správny, nemá s tým
žiaden problém. Nie je to súdno-znalecký posudok, je to odborné vyjadrenie, čo možno stačilo,
ale nemyslí si, že  24 hodín je doba na to, aby poslanci dostávali  poznatky narýchlo,  bez toho,
aby sa k nim mohli vyjadriť.“  Ďalej poznamenal, že dostali materiál od pani doc. Ing. arch.
Lalkovej, PhD., vynikajúcej a uznávanej odborníčky. Dopytoval sa, či ho všetci čítali. Doplnil,
že sa ho snažil prečítať, je rozsiahly, ale chcel by prečítať to, čo  na konci materiálu zhodnotila:
„Pri  objektoch  so  slohovými  prejavmi  všetkých  historických  období  a  štýlov,  (plasticitou,
výtvarnou  výzdobou,  článkovaním...)  považujeme  vonkajšie  zatepľovanie  za  neprijateľné.  V
mnohých  prípadoch  i  nepotrebné  vzhľadom  k  charakteru  stavby.  Predmetný  posudzovaný
objekt  Mestskej  radnice  pri  zachovaní  akcentovaného  stredného  rizalitu,  v  projekte  bez
vonkajších zmien, je toho príkladom.“ Podľa neho hovorí to, čo počul v Dome kultúry. Dodal,
že nespochybňuje ani jeden materiál, súhlasí s ním, bol presvedčivý, dopytoval sa, prečo „je to
narýchlo a hneď.“ Podľa neho, ak sa bavia o cene, nie je to žiadnych 5%, vyzerá to, že to budú
platiť  60% z rozpočtu mesta. Poznamenal, že je tam navyšovanie a hľadajú v rozpočte peniaze,
aby sa to dokončilo. Nechce nič spochybniť, ani seba, ani súčasného primátora, hľadá riešenie
v prospech občanov mesta preto, že ak majú záujem občania mesta, aby niečo vyzeralo inak,
aby to zachovalo ich spomienky, aby im dali slovo a snažili  pridať možno jeden, dva alebo aj
viac  detailov, ale aby zachovali to, čo si občania mesta želajú. Uviedol, že rozprával dlho, ale
väčšinou nechce rozprávať dlho, ale nerozpráva prázdno. Podotkol, že v tomto prípade došlo k
výsostnému porušeniu zásady rovnosti strán.  Položil otázku, či „poslanci obetujú  100 tis. eur
za nejaké prvky, ktoré budú pripomínať ľuďom to, čo chcú alebo nie.“ Vyjadril sa, že je za to,
aby verejnosť mala to najsilnejšie slovo, pretože „verejnosť ich tam dostala a môže ich odtiaľto
aj všetkých vyhnať, vrátane vedenia a všetkých, čo tam sedia. O dva mesiace tam nemusí byť
nikto z nich. A môžu im za to poďakovať.“   
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Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poznamenal, že všetky reliéfy budú zachované.
Dokonca aj písmená, ktoré boli na budove  bude akademický sochár p. Mundier  odlievať 
tak, aby to bolo v poriadku.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč,  PhD.,  zástupca primátora mesta Čadca, uviedol,  že ho
zamrzelo, že odznelo to, že nikto nechce dať slovo verejnosti.  Podľa neho to nie je pravda,
primátor  vo  svojom prejave  povedal,  že  verejnosti  slovo  dá.  Zatiaľ  sa  do  diskusie  žiadna
verejnosť neprihlásila. Slovo treba dať každému, kto príde na mestské zastupiteľstvo, má na to
nárok a o tom, komu sa slovo dá, rozhodujú poslanci. Je za to, nech sa diskutuje. Nie je to však
„korektné,  keď  sa  povie  takáto  veta  na  úvod.“  Poznamenal,  že  „aj  oni  dali  materiály  s
navrhovaným bodom až dnes na stôl, takže je to to isté.“ Uviedli, že v Dome kultúry odzneli
názory  odborníkov.  Podľa  neho  nič  nebránilo  tomu,  aby  títo  odborníci  prišli  na  mestské
zastupiteľstvo a povedali všetky svoje výhrady, aby sa odborníci navzájom konfrontovali. Mohli
si  podľa neho urobiť  samostatnú akademickú debatu v malej zasadačke.  Doplnil,  že nie je
odborník a nedokáže sa vyjadriť k tomu, že čo malo a nemalo byť. Je toho názoru, že charakter
budovy bude zachovaný, priečelie a veža s hodinami je pôvodná, omietka bude  symbolizovať
trhanú omietku, aká je v súčasnosti. Dosiahnu obrovskú úsporu a zachránia Mestský dom. To je
pointa,  ktorú  si  nikto  neuvedomuje.  Nikto  si  neuvedomuje,  že  ešte  pár  mesiacov  dozadu
„plávali fekálie v pivniciach, kde všetky potrubia z dôvodu vlhkosti a schátranosti boli 
zničené “.  Budova je podľa neho v dezolátnom stave a musia ju opraviť.    
           JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že sa nestačí diviť nad aroganciou niektorých
poslancov,  ktorí  tam už  dlhšie  obdobie  sedia.  Keď sa podľa neho menili  okná neprebehla
diskusia, prečo sa vtedy nedali kaslíkové okná, ale dali plastové. Vtedajšie vedenie mesta podľa
neho tým zmarilo zápis budovy Mestského úradu do kultúrnych pamiatok. Vtedy to nikomu
nevadilo. Arogantne a barbarsky vymenili plastové okná a spoločnú úradovňu vybudovali
„za viac peňazí, ako sa pri dnešnej dražobe robí súčasná rekonštrukcia“.  Presklená prerábka
átria  stála  38  mil.  Sk.  Zaráža  ho,  že  politici,  ktorí  tam  sedia  od  89-teho  roku  občanov
„balamutia, zneužívajú“. Upozornil verejnosť, že primátor im dá možnosť  - slovo vyjadriť sa.
Poznamenal, že nechápe výhradu JUDr. Ing. Jozefa Vražela, PhD., ktorý ostatných poslancov
napadol,  že  sú  proti  tomu,  aby  verejnosť  vystúpila  na  mestskom  zastupiteľstve.  Dodal,  že
vystúpia, ale na základe „nejakého poriadku, nemôžu sa prekrikovať, ako niekde na trhu“.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poznamenal, že rokovací poriadok umožňuje
to, že pokiaľ nebude  v rokovacej sále kľud, musia rokovanie prerušiť.

PhDr.  Pavol  Holeštiak,  PhD.,  poslanec  MZ,  poznamenal,  že  materiály  na  mestské
zastupiteľstvo by mali byť  dávané skôr, aby si ich poslanci preštudovali, pretože podľa neho
ide o závažný bod. Keby to bolo aj dva-tri dni pred mestským zastupiteľstvom, dá sa to aj deň
predtým naštudovať. Uviedol, že on nemá k tomu bodu vôbec žiaden materiál. Informoval, že
niektorých  z  nich  pozná  ešte  z  VÚC,  napr.  p.  prof.  Jandáčku,  bývalého  rektora  Žilinskej
univerzity. Je to podľa neho dosť veľký problém, keď poslanec nemá materiál, aby mohol na
základe toho hlasovať. Uviedol, že dáva návrh po skončení diskusie prihlásených poslancov,
aby vystúpila za verejnosť pani  Mgr. Holeščáková, prípadne ďalší občania. Poznamenal, že im
ide všetkým o dobrú vec,  nikto  nechce,  aby to  bolo  niečo drahé,  Mestský úrad je  spolu s
kostolom najvýznamnejšia pamiatka v meste Čadca.

Ing. Peter Lariš,  poslanec MZ, reagoval faktickou poznámkou na JUDr. Ing. Jozefa
Vražela, PhD.. Uviedol, že JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD. „spochybnil vydanie posudku alebo
názoru Ústavu súdneho inžinierstva za 48 hodín“. Poznamenal, že „je to možno zázrak, ale
ešte  väčší  zázrak podľa neho bol,  keď Krajský  pamiatkový úrad dostal  objednávku,  urobil
obhliadku a vydal pomerne rozsiahle stanovisko,  resp. názor k tejto veci.“ Poznamenal,  že
nemal projekty, nemal nič. Uviedol, že toto je pre neho ešte väčší zázrak. Poznamenal, že by
chcel vyzvať Ing. Františka Ščuryho, aby prečítal celú správu Doc. Ing. arch. Lalkovej, PhD. ,
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pretože  JUDr.  Ing.  Jozef  Vražel,  PhD. zo správy  niečo  len  „vyňal“  .  Doplnil,  že  on  si  ju
prečítal, ale verejnosť nevie, čo tam je napísané. Preto by chcel poprosiť ešte raz o slovo 
Ing. Františka Ščuryho, aby prečítal celú správu.  

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, uviedol na JUDr. PhDr. Petra Strapáča,
PhD.,  že  on nič  také nepovedal,  poznamenal  to,  že  ak  majú  materiály  z  mesta,  môžu mať
materiály aj od občanov, aby boli rovnocenné a aby jedny neboli nadradené. Rovnosť strán je
podľa neho v tomto prípade narušená. Podotkol, že či tam boli plastové alebo hliníkové okná ,
podľa  neho  bol  zásah  do  budovy  veľakrát.  Spomenul,  že  „zasahovali  tí  istí  odborníci“.
Zopakoval, že nie je architekt a nemá k tomu žiadne výhrady a nerozumie, prečo „dusnia“
atmosféru. Uviedol, že nechcel nikoho ani uraziť, ani podceniť. Poukázal na Ing. Petra Lariša,
že „asi nerozumie právnickej terminológii.“ Zopakoval, že on nespochybnil odborný posudok
Ústavu súdneho inžinierstva, iba sa „zamýšľa nad jednodňovou lehotou, za ktorú to mohol
urobiť.“ Doplnil, že on by si to nedovolil spochybniť. Povedal jednu závažnú vetu: „aké bolo
zadanie, taká je presná odpoveď“. Poznamenal, že na mestskom zastupiteľstve nie je priestor
čítať „celé traktáty“. Uviedol, že je jediný poslanec, ktorý nemá iný priestor, len na mestskom
zastupiteľstve, všetci mu zakázali pracovať v komisiách. Po usmernení, aby skončil svoju reč,
podotkol, že „veci zhrňuje a doplnil, že rokovací poriadok stiahli a nemajú ho päť rokov, čo ho
mrzí“.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poznamenal, že nestiahli, rokovací poriadok je
podľa neho platný.

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, doplnil,  že chce len povedať, aby si aj
ostatní skúsili prečítať to, čo si oni vypočuli. Dopytoval sa Ing. Petra Lariša, či „chce, aby tam
bolo zle“. Uviedol, že chcel len povedať, „či sa nemôžu o tom pobaviť.“

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, ozrejmil, že verejnosť môže vystúpiť, čakal, že
bude  procedurálny  návrh,  aby  prípadne  ako  predsedajúci  udelil  slovo.  Toto  očakával  od
poslancov.

 RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, sa dôrazne  ohradila voči tomu, čo padlo
na MZ napr. od Ing. Františka Ščuryho, zamestnanca Mestského úradu, ktorý hovoril niečo o
štvavej kampani. Poznamenala, že je zamestnanec a „nemá čo subjektívne hodnotiť aktivity
občanov tohto mesta, lebo z ich daní je platený.“ Ďalej sa dôrazne ohradila proti tomu, čo sa
„snažil  zavádzať   p.  primátor  Ing.  Milan Gura,  že  „ politici  sa  snažia  rozoštvávať  ľudí“.
Dopytovala  sa,  akí  politici,  či  tí,  ktorí  boli  na  stretnutí  s  občanmi.  Upresnila,  že  o  tejto
iniciatívne sa dozvedela  po tom, čo sa uskutočnilo prvé stretnutie, na ktoré nemohla prísť.
Bola to iniciatíva občanov. Dopytovala sa, či chcú zakázať, aby chodili na stretnutia občanov.
Uviedla, že celé jeho vystúpenie bolo v takom štýle, „ako keby dusili všetky aktivity občanov“.
Podľa nej „nemajú patent na rozum, nikto z nich ho podľa nej nemá“. Následne uviedla, že
mestské  zastupiteľstvo   bolo  „najskôr  mimoriadne,  nasledovalo  toto  riadne,  na  ktoré  sa
materiály doručovali 5 dní predtým.“ Dopytovala sa, prečo nemali pri materiáloch aj „tieto
správy, hodnotenia a posudky“. Informovala sa, či sú „nejaké zázračné deti, aby to vedeli tak
rýchlo prečítať a jedným uchom ešte počúvať“. Podľa nej potom len habkajú a oni to formálne
berú  tak,  že  „im   dali  stanoviská  nejakých  odborníkov.“  Poznamenala,  že  sa  vyjadrí  k
vystupujúcim, krúžkovala si dátumy z vyjadrenia ústavu súdneho inžinierstva, pretože dnes je
19.8. 2022, objednávka bola 17.8. 2022, vypracované 18.8. 2022. Je toho názoru, bez urážky,
že  posudok je zbytočný. Keby si ho mali ostatní možnosť prečítať, tak by zistili, že on hodnotí
zodpovedajúce technické parametre plastových okien a polystyrénov. Nič iné. Zaujímala by ju
cena  objednávky,  či  to  urobil  ústav  zadarmo.  Vôbec  sa  to  podľa  nej  netýka  toho,  o  čom
rozprávajú. Podľa nej to dali zhotoviť len preto, aby to „vyzeralo akože hodnovernejšie – aká
kopa odborníkov boxuje za nich.“ Uviedla, že sa chce vyjadriť k tomu, čo povedal 
RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., ospravedlnila sa, že bude hovoriť trochu dlhšie,  ale niektoré
veci  možno občania nevedia a zíde sa im to. Projekt je podľa nej schválený od roku 2015,
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dopytovala  sa,  prečo  to  už  dávno  nie  je  opravené.  Upresnila,  že  dosť  dlho  nebola  v
zastupiteľstve, určite nie v tom období, kedy sa to schvaľovalo. Zdôraznila, že boli opakované
tri  verejné  obstarávania,  kým „ to  asi  nevyhral  ten,  kto  mal“,  je  to  jej  subjektívny  názor.
Podotkla, že mesto dostalo dokonca z úradu pre verejné obstarávanie pokutu 5 tis. eur„za to,
že niekto spackal svoju prácu, za ktorú je tiež platený“. Podotkla, že „sa usmievajú, aj JUDr.
PhDr. Peter Strapáč,  PhD., dôrazne by sa však ohradila proti  tomu, aké je tam rodinné a
personálne prepojenie. Podľa nej sa „preto verejné obstarávania asi tak robia.“  
Vedúca úradu verejného obstarávania pani Cisáriková, ktorá je svokrou JUDr. PhDr. Petra
Strapáča, PhD. a „jej manžel je spoločníkom pána primátora v eseročke“. Dopytovala sa, 
či  „z  mesta  urobili  Palermo“.  Ďalej  zopakovala  otázku,  prečo  to  nebolo  už  vysúťažené.
Konštatovala, že ak na veži môže byť vnútorné zateplenie, prečo nemôže byť takéto zateplenie
na celom Mestskom dome. Poznamenala, že polystyrény sú drahšie a hodnota zákazky, ktorá sa
niekomu dá, je väčšia. Na to, čo rozprával Ing. arch. Macura, povedala: „Prepáčte, z úcty
k Vaším šedinám, ste rozprávali nezmysly.“ Podľa nej vychvaľovať mesto za to, že je 5%-na
spoluúčasť,  lenže  keby  sa  to  vysúťažilo  na  začiatku,  tak  by  nemali  5  tisíc  eur  pokutu  a
predraženie celej rekonštrukcie spôsobenej zdražovaním. Mesto tam podľa nej dáva ďaleko
väčšiu sumu. Je toho názoru, že to bola „od začiatku dovŕzaná zakázka“. Podotkla, že aj keď
poslanec Marián Kubala spomenul,  že poslanci sú nepripravení, uviedla,  že áno,  sú  ozaj
nepripravení.   Dopytovala  sa,  prečo  nediskutovali  o  veci  hneď  na  začiatku  mestského
zastupiteľstva. Následne uviedla, že v r. 2015 schvaľovali uznesenie o tom, že súhlasia 
s  projektom.  Podotkla,  že  mestské  zastupiteľstvo  nikdy  nejde  do  technológií.  Bolo  to  len
požiadanie o projekt a kto by za to nezdvihol „ruky aj nohy“. V roku 2019 podal návrh 
PhDr. Pavol Holeštiak PhD., ktorý v návrhu poukázal na to, aby sa niečo s tým projektom,
ktorý mesto malo, robilo, aby sme oňho neprišli. Neskôr v roku 2020 sa to bralo na vedomie.
Toto zastupiteľstvo dokopalo vedenie mesta, aby to konečne vysúťažilo a začalo zatepľovať.
Pani Mgr.  Holeščáková v Dome kultúry rozprávala,  že pán Ing.  Milan Gura má zateplený
termoizolačnou vrstvou vlastný dom. Boli už podľa nej svedkami, že z „cudzieho krv netečie“,
keď sa robili bytovky na Žarci, tak sa nestali mestskými preto, lebo pán primátor podpísal
zmluvu, kde neboli sankcie. Takže „Pytliak bytovky mohol postaviť a potom im povedať čau,
predali  ich  a  zarobil  na  tom“.  Doplnila,  že  by  jej  mohli  odborníci,  ktorí  ju  tak  sledujú
odpovedať na to, prečo sa tou technológiou, ktorou sa zatepľuje veža, nedal zatepliť celý úrad.

 JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, sa vyjadril, že tam
kde dôjdu argumenty,  začnú  podľa neho osobné útoky.  Mrzí  ho,  že  útočí  na fundovaného
odborníka, akým je Ing. František Ščury. To, že útočí naňho, na to si už zvykol. Ozrejmil, že
pani Cisáriková sa stala jeho svokrou až od roku 2017, vtedy si zobral svoju manželku, s ktorou
má tri deti, krásnu rodinu a ďakuje Bohu za to, že ju má. Myslí si, že toto bolo obstarávané
externe, na čo ho upozornil prednosta, pretože on sa o takéto veci vôbec nezaujíma a je mu
úplne  jedno,  kto  čo  obstaráva.  Zopakoval,  že  jeho  svokra  s  tým  nemá  nič  spoločné.
Pravdepodobne robila  na Mestskom úrade ešte za JUDr. Ing. Jozefa Vražela PhD., nie je si
istý, ale určite je tam dosť dlho. Vyjadril sa, že ho veľmi mrzí to, že sa útočí na ľudí, ktorí 
s Mestským úradom „doslova dýchajú“. Poznamenal,  že keď počúvajú Ing.  Ščuryho, vie o
každom nedostatku, či už na Mestskom úrade alebo  v iných veciach. Podľa neho si zaslúži
absolutórium,  s prihliadnutím na jeho know-how, ktoré pre toto mesto robí.  Uviedol,  že sa
často stretávajú aj cez víkendy, po večeroch, príde, vysvetľuje, dáva stanoviská, takýchto ľudí si
majú vážiť a nie na nich útočiť. Nemali by im zakázať povedať svoj názor. Dopytoval sa, prečo
by nemal vyjadriť svoj názor. Je úradník tohto mesta, ale je aj občanom a odborne zdatnou
osobou. Za takými ľuďmi bude vždy stáť a podľa neho je dehonestujúce útočiť a kopať do
každého okolo.  Vyjadril  sa ohľadom Úradu súdneho inžinierstva,  odporučil,  nech si  pozrie
genézu. Najskôr bolo osobné stretnutie, obhliadka na samotnom miesta a objednávka bola až
ako posledný krok, nebolo to robené za 24 ani 48 hodín. Upresnil, že Krajský pamiatkový úrad
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dal  vyjadrenie  za  jeden  deň.  Dňa  6.6.  2022  prišiel  podnet,  6.6.  2022  mala  byť  údajná
obhliadka,  následne  mala  byť  „v  nedeľu  obhliadka  pri  prechádzke  od  nejakého  verejného
príslušníka  po  meste“  (pritom  tam  z  Krajského  pamiatkového  úradu  ani   nikto   nebol)
Následne sa ospravedlnil.  

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že kolega JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.
mu v podstate „zobral to, čo chcel povedať aj on“a to to, že napádajú ľudí, ktorí tu denne
nechávajú srdce aj dušu, niekedy aj celé svoje zdravie pre toto mesto. Je mu to ľúto, že „takéto
osobné  animozity  prelievajú  na  týchto  ľudí“.  Vyjadril  sa  k  tomu,  prečo  sa  nedáva  15 cm
omietka na vežu a celý dom. Podľa neho, keby dali 15 cm vrstvu, za 5-10 rokov by to bolo
„poopadávané“. Uviedol, že nie je stavbár, ale podľa neho sa dáva iba polystyrén alebo sklená
vata, iné riešenie nebolo.  Upresnil, že ako povedal pán primátor Ing. Milan Gura, fasáda sa
zachová, nápisy vyrába pán Mundier, takže to bude v takom istom prevedení, ako je to teraz.
Ohľadom farby strechy podotkol, že v Čadci sú rôzne strechy a pri takej rôznorodosti striech
nie je podstatné, či budú mať červenú alebo  strechu inej farby.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla na JUDr. PhDr. Petra Strapáča,
PhD., že ona na Ing. Františka Ščuryho neútočila, neberie mu to, že je špecialista. Sama to
o ňom rozpráva „kade chodí“, ale to ešte podľa nej neznamená, že je nedotknuteľný. Ona, ako
poslankyňa  hovorí,  že  nemôže  ako  pracovník  Mestského  úradu  hodnotiť,  že  ide  o  štvavú
kampaň, keď sa aktivizujú občania a znovu zopakovala, že občania boli prví, nie oni.  Uviedla,
že „o tom nevedela a keď ju oslovili, prišla na stretnutie“. Poznamenala, že rieši podnety
od občanov. Upozornila, že nespochybnila, ani by si  nikdy nedovolila  spochybniť   znalecký
posudok z Ústavu súdneho inžinierstva zo Žiliny. Dopytovala sa, načo si dali hodnotiť znovu
parametre technológie, keď to hodnotil v rámci projektu hodnotiaci orgán. Inak by im to podľa
nej nikto neschválil. Na JUDr. Pajera uviedla, že nemá žiadnu osobnú „animozitu“ s pánom
Ing. Ščurym, dokonca jej pomáhal riešiť mnohé podnety, je to jeho povinnosť. Neútočí na neho,
iba  hovorí,  aby  nepoužívali  „štvavú  kampaň“,  pretože  podľa  nej  tu  nikto  štvavú  kampaň
nerobí.   Poznamenala, že k omietkam by sa mali vyjadriť odborníci, konštatovala, prečo sa
nemôže urobiť to, čo sa robí na veži aj na celej budove Mestského domu, možno by to bolo
podľa nej aj lacnejšie.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, poznamenal, že si bude žiadať právne vysvetlenie
ohľadom neprijatia bodu rokovania,  podľa jeho názoru by sa nemal prijímať trojpätinovou
väčšinou, ale väčšinou. Je toho názoru, že Ing. Milan Gura reagoval správne. Aj teraz podľa
neho možno rokujú proti rokovaciemu poriadku. Vyzval predsedajúceho Ing. Milana Guru, aby
poučil  všetkých, ako sa môže verejnosť prihlásiť do rozpravy.  Upresnil,  že keď bol za ním,
osobne ho poprosil, aby dostala slovo aj Mgr. Silvia Holeščáková, ktorá podľa neho vyvolala
zaujímavé verejné diskusie, ktoré nasmerovali až k tomuto mestskému zatupiteľstvu. Pamätá si
na prvý status, ktorý sa objavil na sociálnej sieti predtým, ako bol nalepený prvý polystyrén na
budovu Mestského domu. Dopytoval sa, ako to vnímali v tom čase, kedy mohli zamedziť, resp.
vysvetliť verejnosti už skôr veci, ktoré sa dozvedajú dnes. Uviedol, že každý poslanec je volený
zástupca ľudí a keď ho ktokoľvek z mesta osloví na to, aby prišiel na stretnutie, aj keď to nie je
jeho povinnosť, je to jeho právo. Aj z jeho strany túto zásadu uplatnil, vždy rád príde, keď
môže. Vyjadril sa, že úvod  mestského zastupiteľstva mu prišiel dosť politický, spomenul že
RNDr. Miloslav Šulgan, CSc. prehodil na poslancov „prizmu rozhodovania“. Podotkol, že oni
ako poslanci sa v prvom bode rozhodovali k tomu, aby bola zachránená investícia. V druhom
bode  išlo o informatívnu správu, tzn. že nemohli prijať nejaké rozhodnutie, resp. uznesenie. Aj
dnes,  na  základe  toho,  ako  poskladali  mestské  zastupiteľstvo  bolo  jasné,  že  informatívnou
správou chcú docieliť len to, aby si vypočuli odborníkov, ktorí 18.8. 2022 podonášali svoje
stanoviská. Veľmi si to váži, ďakuje za to, rád by si prečítal stanoviská k tomu, ako sa prijímala
zmluva v roku 2016. Doplnil, že vytvorili uznesenie preto, že tí, ktorí boli prítomní na verejnom
prejednaní  (kde  boli  desiatky  ľudí,  ktorí  sa  o  to  zaujímali)  a  pozerali  sa  na  to  zo  svojho
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pohľadu človeka, ktorý keď ide po meste, po hlavnej ulici alebo ide na Mestský úrad, tak má
pocit,  že to takto nemá byť. Uviedol, že zazneli odborné stanoviská, je rád, že im to niekto
dokáže ozrejmiť a dať im fakty, aby sa mohli rozhodovať, pretože rozhodujú o peniazoch ľudí.
Podľa neho si treba na to spomenúť, pretože všetci nejakým spôsobom prispievajú do „kasy“ a
o to aj jemu šlo pri jednotlivých jednaniach. Vyzval, aby boli vecní, praktickí aj voči ľuďom.
Mnohí z nich nepoznajú rokovací poriadok, ak môžu, nech ich poučia.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že povedal poslancovi, že súhlasí
s tým, aby dali hneď slovo pani  Mgr. Holeščákovej. Poslanci sa podľa neho ale prihlásili.
Poznamenal, aby poslanci zrušili „svoje veci“ a môže nastúpiť pani  Mgr. Holeščáková. Nemá
s tým vôbec žiaden problém.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, poznamenal, že Ing. Milan Gura sa vyjadril, že sa
verejnosť ešte neprihlásila. Upresnil, že majú bod 11 § 7 rokovacieho poriadku: „Predsedajúci
udeľuje najskôr slovo poslancom prihlásených do diskusie v poradí,  v akom sa do diskusie
prihlásili a po nich ostatným záujemcom prítomným na zasadnutí. Ak požiada o slovo obyvateľ
mesta o jeho udelenie rozhodne predsedajúci. Vyzval Mgr. Holeščákovú, aby požiadala o slovo
a poslanci poodhlasujú svoju diskusiu alebo ju uprednostnia. On osobne je za, ak je niekto
proti, nech sa vyjadrí.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  pani  Mgr.  Silviu  Holeščákovú
vníma a určite jej dá slovo. Upresnil, že poslanci sú prihlásení do diskusie, podľa rokovacieho
poriadku musí odznieť diskusia poslancov, ktorí sú prihlásení, a potom majú právo dať slovo.
Prípadne  mohol  akýkoľvek  poslanec  vystúpiť  a  dať  návrh  na  udelenie  slova,  on  by  dal
hlasovať, aby vystúpila. Uviedol, že momentálne diskutuje stále poslanec Mgr. Tomáš Urbaník
a  nasledujú  ďalší  prihlásení.  Jeho  povinnosťou  je  dokončiť  diskusiu,  keď  sú  prihlásení.
„Jedným stlačením“ sa podľa neho môžu odhlásiť.

 Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, vyzval poslancov, aby tak urobili a odhlásili sa
z  diskusie.  Podľa  jeho názoru,  ak  si  nevypočujú  verejnosť,  ktorá  vyvolala  diskusie,  aj  ich
reakcie môžu byť „skreslené a neobohatené o tento pohľad“. Svoje názory môžu vyjadriť po jej
vystúpení.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyzval ešte raz poslancov, aby sa buď odhlásili
a môžu vyzvať verejnosť, pretože inak to nejde. 

Ing.  Marián  Hlaváč,  MBA,  poslanec  MZ,  poznamenal,  že  stále  počúva  o  nejakom
politickom boji, hlavne od pána primátora Ing. Milana Guru. Podľa neho jediný, kto do toho
ťahá politiku, je Ing. Milan Gura. Uviedol, že oni ako poslanci nedali žiaden článok ani status,
dávali to občania, ktorých to trápi a ktorí ich oslovili. Je to podľa neho ich povinnosť pre nich
pracovať. Nevidí v tom žiadnu politiku. Je si vedomý, že idú voľby a je to „hlúpo načasované.“
K  mimoriadnemu  zastupiteľstvu  poznamenal,  ohľadom  vyjadrenia  z  minulých  volieb
„nepolitikárčim, pracujem“ , podľa neho to bolo čisto politické rozhodnutie, keď sa pozrú
na  poslancov,  ktorí  neprišli  na  toto  mimoriadne  zasadanie.  Vyzval,  aby  sa  pozreli,  ako
hlasovali celé štyri roky a doplnil, že „takto to tu funguje“, čo ho mrzí.  

Vladimír Malík, poslanec MZ, poznamenal, že rozumie tomu, že idú voľby a treba sa
,,zapáčiť verejnosti“. Väčšina vystupujúcich poslancov povedala, že „stavbárčine nerozumie“.
Zároveň vo svojich vystúpeniach sa idú vracať k tomu, či má byť hrúbka polystyrénu 15 cm
alebo 10 cm. Poznamenal, že keď tomu nerozumejú, nech sa k tomu nevracajú a nechajú to
na  odborníkov.  Na  Mgr.  Tomáša  Urbaníka  poznamenal,  že  je  poslanec,  pozná  rokovací
poriadok, tak sa dopytoval, čo mu bránilo dať vo svojom vystúpení procedurálny návrh, aby
pani Mgr. Holeščáková vystúpila. Doplnil, že nič. Uviedol, že ako poslanec má právo neprísť
na mestské zastupiteľstvo, aj ak je zvolané mimoriadne, môže za tým vidieť to, čo chce. Vidí
za tým predvolebnú politiku,  získavanie bodov,  preto je  jeho osobným rozhodnutím,  či  tam
pôjde alebo nepôjde.
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Ing.  Peter  Lariš,  poslanec  MZ,  reagoval  faktickou  poznámkou  na  Mgr.  Tomáša
Urbaníka. Poznamenal, že v roku 2015 sa hlasovalo o prijatí uznesenia, čím „žiadali peniaze,
pretože vyšli výzvy“ a uznesenie prešlo. Ďalej bol urobený projekt, ktorý je na meste už sedem
rokov a každý jeden z poslancov mal právo zájsť si na stavebný úrad vyžiadať si projekt a
informovať sa, akou technológiou sa bude postupovať a ktorýkoľvek poslanec mohol zvolať
mimoriadne  zastupiteľstvo.  Osobne  to  vníma  rovnako  ako  Vladimír  Malík,  vnímal  to  ako
politiku,  a  stále  to  tak  vníma,  preto  neprišiel  na  mimoriadne  zastupiteľstvo,  za  čo  sa
ospravedlnil. Poznamenal, že nevie, či sa skúma, za čo sa poslanci ospravedlňujú na mestskom
zastupiteľstve.  Uviedol,  že  na  mimoriadnom zastupiteľstve  bol  uvedený  iba  jeden  bod,  ani
nevie, ako sa volal, dopytoval sa, aké tam poslali podklady a prečo neposlali žiadne stanoviská
odborníkov.  Poznamenal na Mgr. Tomáša Urbaníka,  že „idú voľby a každý sa chce nejako
zapáčiť“.

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, že dáva procedurálny návrh, aby
vystúpila verejnosť. Následne by diskutoval.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  hneď  po  ukončení  diskusie
poslancov, keďže sa nikto neodhlásil, môže vystúpiť verejnosť.  

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, že to rešpektuje.
Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  povedal  Mgr.  Tomášovi

Urbaníkovi, že hneď po rokovaní vystúpi Mgr. Holeščáková, mal jeho slovo a to slovo dodrží.
Preto vyzval poslancov, že ak to chcú urýchliť, môžu sa odhlásiť z diskusie, aby pani 
Mgr. Silvia Holeščáková mohla vystúpiť a odprezentovať svoje názory. Neodmieta to, ale musia
sa najskôr poslanci odhlásiť z diskusie.

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ,  sa dopytoval  Ing. Milana Guru, za čo
dostali ako mesto pokutu 5 tis. eur za verejné obstarávanie. Takisto sa dopytoval na pokutu 
20  tis.  eur  za  bytové  domy,  ktoré  sa  mali  vrátiť,  či  už  sa  tak  stalo.  Poznamenal,  že
spolufinancovanie nie je podľa neho 5%, spolu s navýšením na Mestský dom sumou 400 tis. eur
aj s 800 tis. eur  je už suma 1,2 mil. eur,  čo budú ale riešiť v ďalšom bode. Uviedol, že poslanci
nie sú na úrade denno-denne, nie sú zamestnanci mesta a  keď sa dozvedeli, že verejnosť má
nejaké výhrady,  snažia sa tu konštruktívne diskutovať.  Je toho názoru,  že každému na tom
záleží  a  vedia  sa  o  tom  ako  dospelí  ľudia  porozprávať.  Poznamenal,  že  si  nemyslí,  že
architektonická tvár mesta je ideálna, nie je sa čím chváliť.

Mgr.  Martin  Klimek,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  bolo  viackrát  spomenuté  to,  že  sa
politizuje, čo začal aj on vnímať, pretože Ing. Marián Hlaváč, MBA povedal, že podľa toho,
ktorí poslanci sa nezúčastnili na mimoriadnom zasadaní, už sú „zaškatuľkovaní.“ Poznamenal,
že to isté by mohol povedať aj on o poslancoch, ktorí boli zapísaní alebo sa zúčastnili
na stretnutí.  Uviedol,  že  nezažil,  že  sa na  mestskom zastupiteľstve  za jednotlivé  štyri  roky
zverejňovalo kto sa zúčastnil a kto sa nezúčastnil. Už tam videl politizovanie, ako niekto z toho
„robí  propagandu a  potrebuje  niektorých poslancov dehonestovať“.  Osobne ho to  urazilo,
pretože nemôžu povedať, že niekto zmaril mestské zastupiteľstvo, keď sa nezúčastní v „tejto
uhorkovej sezóne.“ Podľa neho sú dovolenky, on má štyri deti a má spolu s nimi nejaké termíny
a výlety, pretože sa treba o ne aj starať. Poznamenal, že aj on zastupuje občanov a keď vidí
alebo počuje, že niečo by sa dalo urobiť lepšie, čo sa týka tváre mesta, mrzí ho, keď sa tak
nedeje. Na základe podnetov si veci overil a informoval sa na stavebnom úrade, čo môže urobiť
ktokoľvek z občanov. Tým, že si veci overil a videl, ako to vyzerá, povedal si, že „za týmto
všetkým je politika“. Následne uviedol, že si všímal zástavy iných historických miest,  bol v
Štramberku, alebo napríklad ako bol zrekonštruovaný Sirotársky kostol v Žiline. Tiež má čiernu
strechu.  Na začiatku bolo povedané,  že  si  „chcú podiskutovať“, poznamenal,  že hovoria o
úsporách financií a v navrhovanom bode bolo písané o „zastavení rekonštrukcie.“ Dopytoval
sa, koľko by to mesto vyšlo, keby rekonštrukciu teraz zastavili. To bol podľa neho dôvod, prečo
spomínaný  bod  neprešiel.  Boli  by  to  podľa  neho  súdne  prieťahy  a  peniaze  od  štátu  by
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pravdepodobne  nedostali.  Poznamenal,  že  všetci  sa  zhodli  na  tom,  že  nie  sú  odborníci.
Nemusia byť podľa neho spokojní so všetkým, ale je tu podľa neho primárna zodpovednosť
vedenia  mesta  a konkrétnych ľudí  podieľajúcich sa na projektoch,  to  je  ich zodpovednosť.
Poznamenal, že on bol tiež nespokojný, keď sa zrušila ešte staršia budova školy v centre, ktorá
chátra a je ako „päsť na oko.“ Položil otázku, prečo sa vtedy neozývali, aby sa „zachovala
historicita“. Keď je budova prázdna, podľa neho chátra.

RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  reagovala  na  Mgr.  Martina  Klimeka.
Poznamenala,  že  RNDr.  Miloslav  Šulgan,  CSc.  vo  svojom  vystúpení  povedal  chronológiu
projektu.  Nie  je  podľa  nej  chybou  tých,  ktorí  podporili  iniciatívu  občanov,  že  sa  projekt
naťahoval  s realizáciou 7 rokov. Položila otázku, či si to oni načasovali do predvolebného
obdobia alebo niekto iný. Uviedla, že hovoria, aby poslanci chodili na stavebný úrad 
a  kontrolovali  to  a  „potom je  to  zodpovednosť  ľudí  z  mesta“.   Je  toho  názoru,  že  je  to
zodpovednosť ľudí z mesta. Keď občania majú nejakú iniciatívu a dozvedia sa o tom, je podľa
nej  ich  povinnosťou sa tým zaoberať.  Dopytovala  sa,  či  sa spomínaný kostol  v  Žiline  tiež
zatepľoval polystyrénom. Následne uviedla, že Hlinkova škola úspešne chátra len 12 rokov za
obdobie  súčasného  primátora,  mohlo  sa  s  tým už  niečo  urobiť.  Poznamenala,  že  sa  rada
porozpráva s pánom primátorom Ing. Milanom Gurom o Hlinkovej škole, aj o dôvode, prečo
bola škola zrušená.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že RNDr. Anna Belousovová nemá
pravdu, pretože ho zablokovala  uznesením mestského zastupiteľstva, kde mu nedovolila nič
robiť s Hlinkovou školou. Vyzval ju, nech si to pozrie, pretože to bol jej návrh.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla,  že hovorí o zrušení a príčinách
zrušenia školy.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že toto je mimo predložený bod, a
 preto jej na to môže odpovedať v bode rôzne.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, poznamenala, že v bode „rôzne“ odpovie aj
ona.

Ing. Marián Hlaváč, MBA, poslanec MZ,  uviedol, že pani Mgr. Silvia Holeščáková
oslovovala všetkých 25 poslancov a nevie, „kto, ako a s kým hlasuje“, vyzval, aby nerobili z
toho politiku.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ,  reagoval na Mgr. Martina Klimeka a Ing. Petra
Lariša,  vyzval,  aby nepolitizovali  a  nepolitikárčili.  Dopytoval  sa Mgr. Martina Klimeka,  či
niekto v  spomínanom meste  Valašskom Meziříčí,  ktoré navštívil,  lepil  polystyrén na fasádu
budov. Vyzval ho, aby zvážil, čo hovorí. Poznamenal, že on sa pýta ľudí a prišla relevantná
požiadavka od ľudí predtým, ako sa začali rekonštrukčné práce. Dopytoval sa, aká bola verejná
diskusia o tom, akým spôsobom prebehne rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti  v
čase, keď sa tvoril projekt. Poznamenal, že z toho absolútne vylúčili ľudí.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poznamenal,  že stále chcú vystúpenie pani
Mgr. Silvie Holeščákovej a prihlasujú sa do diskusie.

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, uviedol, že vo svojom prejave hovoril o streche, nie
o polystyréne.  O politizácii  hovorí  preto,  že sa začalo medializovať to,  že poslanci  zmarili
zastupiteľstvo. Dopytoval sa, či budú skúmať aj pri iných zastupiteľstvách, prečo tam poslanci
neboli. Doplnil, že nepotrebuje ísť vždy na nejaké verejné zhromaždenie. Dopytoval sa ľudí
vo  svojom okolí  a  tí  sa  tešia,  že  bude  konečne  opravená  budova  a  bude  reprezentatívna.
Poznamenal, že sa „smejú a čudujú, čo tu robia za šaškárne“.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, navrhol, aby dokončili diskusiu, podotkol, že
je v miestnosti veľmi dusno a navrhoval prestávku. Uviedol, že dokončia diskusiu,    následne
bude prestávka a hneď po nej vystúpi Mgr. Silvia Holeščáková.

Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ, uviedla, že podľa vyjadrení mesta, resp. Ing.
Františka Ščuryho, dnes počuli, že mesto neporušilo žiadne predpisy, nezlyhali podľa projektu,
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ktorý bol zahájený v roku 2015. Žiada sa z jej pohľadu zaktualizovať  niečo v projekte, tým, že
je už rok 2022. Zvlášť, keď sú vyjadrené odborné pochybnosti a opodstatnené výhrady
k technológii, ktorá prebieha. Súhlasí, že mesto v týchto veciach  nezlyhalo, ale zlyhalo
v komunikácii s občanmi. Podľa nej Mgr. Silvia Holeščáková, ako dizajnérka a človek, ktorý
má do toho čo povedať,  diskutovala predtým, ako sa to všetko začalo diať,  na základe jej
zistených informácií. Upresnila, že Mgr. Silvia Holeščáková nikdy nežiadala porušiť predpisy,
ísť protizákonne alebo porušiť legislatívu, práve naopak, hľadala spôsoby a chce komunikovať.
Dodala, že podporuje snahu verejnosti zaujímať sa o veci, doplnila, že „človek má až hrôzu
z  toho,  čoho  sme  schopní“.  Téma je  podľa  nej  veľmi  horúca  a  aktuálna,  práve  v  zmysle
ďalšieho bodu, pretože sa ide schvaľovať navýšenie rozpočtu a na tento projekt je vyčlenená
veľká suma. Dopytovala sa, ako to majú schváliť, keď nepoznajú obidve strany. Súhlasí s tým,
aby vystúpila Mgr. Silvia Holeščáková.

Ing.  Rudolf  Cyprich,  poslanec  MZ, uviedol,  že  sa  musí  odprezentovať,  pretože  časť
poslancov bola obvinená „ z neúcty k občanom, nezáujmu o budovu mesta a neúčasti 
na  mimoriadnom  mestskom  zastupiteľstve.“  Poznamenal,  že  keď  sa  začalo  na  sociálnych
sieťach  diskutovať  o  odbornej  stránke  rekonštrukcie  Mestského  domu,  o  nevhodných
technologických postupoch a troch kľúčových výhradách postupu, upozornil by na jednu vec.
Projekt  nesie  názov  „Zníženie  energetickej  náročnosti  budovy.“  Dopytoval  sa,  kto  z  nich,
poslancov, vrátane oponentky Mgr. Silvie Holeščákovej, absolventky filozofickej fakulty UKF
Nitra,  má  odpovedajúce  alebo  dosiahnuté  odborné  vysokoškolské  vzdelanie,  odpovedajúcu
prax, referencie, pracuje v danej oblasti energetického hodnotenia stavieb alebo energetického
auditu. Keď sa začalo o veci rozprávať, bol na meste, porozprával sa s pracovníkmi mesta,
získal  podklady,  vedel  o  tom,  že  19.8.  2022 bude zvolané  mestské  zastupiteľstvo,  preto  ho
prekvapila pozvánka na mimoriadne mestské zastupiteľstvo 10.8. 2022. Pozvánku považoval
za predčasnú a zbytočnú, mnohými ľuďmi bola považovaná aj za predvolebnú kampaň. 
V materiáli  neboli  uvedené žiadne mená odborníkov,  s  ktorými chceli  tento problém riešiť.
Upresnil,  že  na  internete  boli  uvedené  tri  kľúčové  výhrady.   Prvou  bola  farba  strechy  –
červená. Poznamenal, že keby sa mali baviť o druhu krytiny, hrúbke, o materiáli, výrobcovi,
bral  by  to  ako diskusiu  a  bola  by  to  podľa  neho  odborná debata.  Druhou výhradou boli
plastové okná. Uviedol, že plastové okná tam už boli. Poznamenal, že pravdepodobne nevedia,
aká je náročná údržba drevených okien. Keby sa bavili o hodnote tepelnej izolácie rámu, skla,
celého okna, bral by to. Ale  fakt, že „sa im len okná  nepáčia je pre neho málo“. Treťou
výhradou bola fasáda zateplená polystyrénom. Upresnil, že na internete sa dočítajú, že jeden 
z najznámejších výrobcov – firma Baumit so svojou termoomietkou Extra uvádza, že v prípade
rekonštrukcie  nie  je  možné  zateplenie  a  môžu  zlepšiť  termoizolačné  vlastnosti  muriva  aj
tepelnoizolačnými omietkami. Uviedol, že je množstvo systémov rôznych výrobcov, nevie však,
„aká odborná debata“. Skôr je toho názoru, že na stavbu, kde je vydané právoplatné stavebné
povolenie, ku ktorému sa vyjadrili všetky dotknuté orgány  a projekt bol vypracovaný odborne
zodpovednou  a  autorizovanou  osobou,  stavba  je  spolufinancovaná  z  EÚ,  prebehlo  riadne
verejné obstarávanie. Bol vybraný zhotoviteľ, ktorému bolo odovzdané stavenisko. Ten začal
realizáciu na základe platnej zmluvy. Poznamenal, či idú napadnúť tento stav a chcú zastaviť
stavbu.  Bolo  by to  podľa neho pre stavebníka  katastrofálne,  mesto by  to  výrazne finančne
zaťažilo a malo by to aj právne následky. Nasledovali by penále a  žaloby. Je toho názoru, že
zastavenie stavby pred zimou je ten najhorší krok a neuvážené rozhodnutie. Dopytoval sa, kto
ponesie zodpovednosť za pozastavenie stavby. Dopytoval sa, prečo poslancov vťahujú do svojej
volebnej kampane. Zaujímalo by ho, či oznámili voličom, že stratou spolufinancovania z fondov
EÚ a  už  prevedené  práce  zhotoviteľom podľa  platnej  zmluvy,  bude  treba  zaplatiť.  Pokiaľ
komisia odstúpi od preplatenia peňazí z EÚ,  mesto to nezvládne a ocitne sa v nútenej správe.
Dopytoval  sa,  či  je  toto  cieľom.  Uviedol,  že  po  konzultácii  s  jeho  okruhom  voličov  ich
navrhované uznesenie o zastavení stavby nepodporí.
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Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol, že súhlasí so všetkým, čo povedal Ing. Rudolf
Cyprich. Jedinou „námietkou“, ktorú má, je to, že pani Mgr. Holeščáková chce vystúpiť ako
občan a je toho názoru, že má právo na diskusiu. Je podľa neho jedno, akú má školu, ale každý
má nárok na nejaký názor.  

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, sa vyjadril  k tomu,
ako zaznelo, že pani Cisáriková je jeho svokra a to, že za JUDr. Ing. Jozefa Vražela, PhD. na
mestskom úrade nepracovala. Uviedol, že na úrade pracuje od roku 2002,  aj keď povedal, že
za jeho pôsobenia tam nepracovala. Doplnil, že on mal vtedy 17 rokov. Ohľadom vyjadrení,
ktoré odzneli a boli napádané, uviedol, že nie je pravda, že napr. Ústav súdneho inžinierstva im
nepovedal  žiadnu  zaujímavú  skutočnosť  okrem  tej  technickej.  Pre  neho  je  zaujímavá  aj
chronológia  a  história  stavby,  napr.  fakt,  že  na  Mestskom dome nebola  pôvodne plechová
strecha, ale škridlová. Tú dal niekto preč, najskôr bola  tmavej farby, potom sa premaľovala na
červenú, pretože ako povedal Ing. arch. Macura, bola akurát na sklade a potom sa zverejnila
kolorizovaná fotka. Podotkol, že by bol rád, keby sa spomínaná fotka zverejnila, myslí fotku,
ktorú Mgr. Silvia Holeščáková zverejnila na internete. Uvideli by, aká  je skutočnosť. Podľa
neho človek, ktorý robil  retuš si dal záležať a čuduje sa, že kostol nebol daný na červeno.
Doplnil, že to sa asi už nestihlo. Dopytoval sa, prečo klamú ľudí a  načo je to dobré. Uviedol,
aby zverejnili leteckú snímku. Fotku mal vzhľadom na to, že vyšla publikácia Čadca a jej okolie
fotené z dronu. Publikácia mu bola doručená pred týždňom ako prezent od jedného z klientov.
Ukázal prítomným fotku z publikácie. Uviedol, že ešte aj hotelu Tatra Inn dali červenú strechu,
ktorý voľným okom červenú strechu nemá. Doplnil, že je škoda, že tam nie je Družba, možno by
podľa neho aj ona mala červenú strechu. Poukázal na fotku od Mgr. Silvie Holeščákovej a
ďalšiu fotku,  ktorá je podľa neho realitou.  Následne uviedol,  že najstaršia budova mesta -
kostol Sv.  Bartolomeja má tmavú strechu, múzeum má čiernu strechu, budovy za Mestským
úradom majú tmavé strechy, budova Jednoty má hliníkovú farbu (aj tú dali červenou farbou).
Ďalšie strechy sú antracitové alebo „vyšarené“. Nie je podľa neho pravdou, že by v meste boli
číro  červené  strechy.  Strecha  nie  je  nijaký  „historický  moment“,  pretože  bola  pôvodne
škridlová. Uviedol, že nie je odborník na stavby, to je možno Ing. Marián Hlaváč, MBA alebo
JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., možno JUDr. Jozer Pajer,  ktorí niečo postavili. Zaujalo ho, že
bol natiahnutý nejaký marmolitový povrch, ktorý s tým nemá nič spoločné, ale zasiahol do
historickej budovy. Bola podľa neho spomenutá výmena okien, ale je to výmena plastové okná
za plastové. Dopytoval sa, prečo sa vtedy nezasiahlo a nediskutovalo. Ako povedal JUDr. Ing.
Jozef Vražel, PhD., boli tam nejakí odborníci a tí mu to poradili a on to nerozporuje. Pointa
toho, čo chcú, je zachrániť budovu Mestského úradu, spolufinancovanú z európskych zdrojov.
Je toho názoru, že si nikto netrúfne povedať, že tam niekto chce robiť niečo zlé alebo chce
budove ublížiť. Podpisuje sa pod to, čo povedal Ing. František Ščury a podľa ich názoru sa vek
budovy predĺži o ďalších 50, 80 rokov, zníži sa energetická náročnosť na nákladoch možno 100
tis. eur ročne. Doplnil, že žiadna rekonštrukcia nie je dokonalá, ale čo sa deje, podľa neho nie
je  odborná diskusia.  Poznamenal,  že  si  veľmi  dobre pamätá Mgr.  Silviu  Holeščákovú,  ako
veľmi kvalifikovanú a erudovanú učiteľku,  myslí  si,  že učila na strednom odbornom učilišti
telesnú  výchovu  a  občiansku  náuku.  Takisto  mal  možnosť  s  ňou  komunikovať  ohľadom
vyhliadky,  ktorá  má  byť  na Husáriku,  kde   rozhľadňu  projektoval  Ing.  arch.  Stanislav
Mikovčák.  Doplnil,  že  jeho  nebude  zrejme  spochybňovať  nikto.  Uviedol,  že  mal  zavalenú
mailovu schránku od Mgr. Silvie Holeščákovej, ktorá mu hovorila, že je to „obstarožné a zlé a
objavili sa o tom články na internete.“ Poznamenal, že Ing. arch. Mikovčák daroval projektovú
dokumentáciu mestu Čadca, vyjadril sa mu k tomu a povedal mu svoj názor. Vyzval 
Mgr.  Holeščiakovú,  aby  mu  dodala  projektovú  dokumentáciu  novej  rozhľadne,  akú  si  ona
predstavuje a cíti. Do dnešného dňa ju nemá. Jedinou odpoveďou Mgr. Holeščákovej bolo to,
že  ona  nie  je  projektant.  Poznamenal,  či  idú  spochybňovať  odborníkov,  projektantov  a
schovávať sa za občanov. Ozrejmil, že pozná veľa občanov, ktorí mu hovoria, že to konečne
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bude vyzerať pekne a konečne sa s Mestským úradom niečo robí.  Neschováva sa za to,  že
možno 10-20 ľudí z 25-tisícového mesta s niečím nesúhlasí. Vždy musia podľa neho sledovať
hlbší záujem, a to je  záujem mesta a to, aby ľudia mohli chodiť slušne do práce a nie, že kúria
v zime  pracovníci el. radiátormi a chodia pomaly v zimníkoch do práce. Naopak, v lete sa
napr. v spoločnej úradovni nedá od tepla vydržať. Vyjadril sa, že akceptuje všetky iniciatívy
občanov,  ku všetkým treba pristupovať  rozvážne,  s  odbornou diskusiou,  o  ktorú sa snažili.
Výpovednú lehotu pre neho má to, keď si ľudia prišli priamo stavbu obhliadnuť. Veľmi ho mrzí,
že Krajský pamiatkový úrad v prvej vete svojho vyjadrenia uviedol to, že  nemajú právomoc  sa
vo veci  vyjadrovať,  nie  je  to  historická  budova,  ani  to  nie  je  budova v  pamiatkovej  zóne.
Napísali  elaborát,  ktorý,  keď si  prečítajú,  bude im smutno.  Keby podľa neho chceli  niečo
naozaj úprimne robiť, tak by na mesto prišli.  Do dnešného dňa však nikto z pamiatkového
úradu na meste nebol a neprišiel stavbu obhliadnuť. Uviedli, že „pracovník počas nedeľnej
prechádzky mestom spoza oplotenia obhliadal stavbu.“ Dopytoval sa, či je to normálne, je to
štátny orgán, pod list sa podpísal doc. Ing.  Dudáš. Doplnil, že by sa hanbil pod to podpísať.
Poznamenal,  že bolo uvedené,  že 6.6.  2022 ráno pred príchodom do práce si  nemenovaný
pracovník  z  Čadce.......   Podľa  neho  dňa  6.6.  2022  nebol  ešte  ani  podnet  na  Krajskom
pamiatkovom úrade v Žiline. Bol zaevidovaný v pošte v priebehu dňa. Dopytoval sa, kedy chodí
spomínaný  zamestnanec  do  práce.  Prečo  niekto  nezvolal  jednanie  na  úrovni  projektanta,
primátora mesta Čadca a zhotoviteľa a vyzval ich, aby si pozreli budovu. Upresnil, že na „ich
repliky“, ktoré zaslal  pán primátor Ing. Milan Gura na Krajský pamiatkový ústav v Žiline, im
bolo odpísané, že začali  správne konanie na základe obhliadky zamestnanca archeológa  z
22.5. 2022, čo bola nedeľa.  Do dnešného dňa žiaden list  z Krajského pamiatkového úradu
Žilina  neprišiel.  Dopytoval  sa,  prečo  nič  neprišlo,  ak  mali  podozrenie,  že  môže  dôjsť  k
poškodeniu  nejakých  artefaktov.  V  nedeľu  spozoroval,  prečo  to  v  pondelok  neprišli  riešiť.
Zamýšľajú sa ale nad Ústavom súdneho inžinierstva, ktorý mal 10 dní na to, aby vypracoval
odborné vyjadrenie. Štátny orgán podľa neho však neurobil nič. Ohľadom zakladania stavby
uviedol,  že všetci  projektanti  tvrdia,  že takéto základy stavieb sa kopali  svahovito.  Bol tam
navezený riečny štrk, pravdepodobne kvôli odvodneniu. Znamená to, že žiadne artefakty sa pol
metra od stavby nemôžu nachádzať, pretože základy boli kopané ručne a buldozérmi to bolo
vyhŕňané. Následne prečítal vyjadrenie doc. Ing. arch. Jarmily Lalkovej, PhD., aby to počula
aj  verejnosť:  „  Na  základe  posudzovaného  projektu  môžeme  konštatovať,  že  pripravená
dokumentácia  a  jej  realizácia  je  prínosom  pre  mesto.  Po  rekonštrukcii  mesto  získa
plnohodnotný  komplex,  nielen  reprezentujúci  vedenie  mesta,  ale  vo  viacerých  funkciách  v
prospech jej obyvateľov i návštevníkov mesta. Považujeme za neprimeranú vyvolanú kritiku
obnovy,  bez dôkladného poznania projektovej  prípravy,  iba na základe pocitov a osobného
vkusu kritizujúcich. Touto kritikou i keď veríme, že nie zo zlým úmyslom, ale s cieľom ochrany,
môžu zapríčiniť oddialenie potrebnej rekonštrukcie i straty získaných finančných prostriedkov
na  obnovu.  Na  druhej  strane  odporúčame  prehodnotiť  hodnoty  tejto  stavby  pamiatkovým
výskumom a uskutočniť jej zápis do UZPF, čím sa zabezpečí do budúcnosti právna ochrana
tejto významnej mestskej dominanty.“ Uviedol, že docentka, ktorá zapisovala všetky pamiatky
Slovenska  do  UNESCO  a  stojí  za  všetkými  najvýznamnejšími  architektonickými  počinmi,
vychovávala mladé generácie  na fakulte a povie, že rekonštrukcia je úplne v poriadku. 
Nebráni dokonca ani tomu, aby bola zaradená do UZPF. Poznamenal,  že ani zásah, ktorý
robia,  nediskvalifikuje  budovu,  aby  tam bola  v  budúcnosti   zaradená.  Doplnil,  že   znížia
energetickú vhodnosť budovy len o niekoľko %, prídu o 800 tis. eur, pretože majú udržateľnosť
projektu. Neuvedomujú si, že ak klesnú pod číslo 65 alebo 55 % úspory, prídu o celú dotáciu.
Žiadna termoomietka tu   neprichádza do úvahy.  Poznamenal, že keď stavbu obhliadali s Ing.
Vyparinom, PhD.  z Ústavu súdneho inžinierstva,  tak uviedol, že jediná technológia, ktorá by
to splnila je technológia raketových plášťov do raketoplánov, ktoré letia do vesmíru, čo sa nedá

16



 

technologicky zrealizovať. Vyzval, aby sa bavili na odbornej úrovni a bez emócii,  osobných
útokov a atakov.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, reagovala na JUDr. PhDr. Petra Strapáča,
PhD., keď sa stále odvolávajú, že predtým boli plastové okná, teraz sú plastové okná, takisto na
strechu, ktorá bola predtým červená atď. Dopytovala sa, prečo sa stále pozerajú do minulosti a
nie dopredu. Mali podľa nej jedinečnú šancu opraviť pri rekonštrukcii aj chyby minulosti, ktoré
sa pri budove urobili.  Neurobili to však. Poznamenala, že je rada, že jej pripomenul záver
stanoviska doc. Ing. arch. Lalkovej, PhD., ktorá písala: „Považujeme za neprimeranú vyvolanú
kritiku  obnovy,  bez  dôkladného  poznania  projektovej  prípravy,  iba  na  základe  pocitov  a
osobného  vkusu  kritizujúcich“.  Dopytovala  sa,  odkiaľ  čerpala  pani  inžinierka  k  tejto  vete
informácie.  Dopytovala  sa,  či  sa  pozerala  na  internetové  stránky  občanov  mesta  Čadca.
Poznamenala, odkiaľ „taká odborníčka môže hodnotiť aktivity občanov svojím subjektívnym
hodnotením v akože odbornom posudku“.  Doc. Ing. arch. Lalková, PhD. píše, že „spomínané
aktivity  môžu   zapríčiniť  oddialenie  potrebnej  rekonštrukcie  i  straty  získaných  finančných
prostriedkov na obnovu“.   Poznamenala,  že s  riadiacim centrom sa dá v akejkoľvek fáze
projektu komunikovať.  Príde jej to, „ako by jej to niekto dobre našepkal“. Doplnila, že „byť
doc. Ing. arch. Lalková, PhD. , tak by sa pod prečítaný odstavec nepodpísala“.

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, dopytoval sa JUDr. PhDr. Petra Strapáča,
PhD.,  prečo na nich kričí.  Nie je  zvyknutý,  aby na neho niekto kričal.  On sám na nikoho
nekričal  a  už  vôbec  nikoho  nenapadá  politicky.  Podľa  neho  „ak  niekto  hovorí  o  pani
Cisárikovej,  nevie  ani  o  koho  ide“.  Vyjadril  sa,  že  v  žiadnom prípade  nechce  spochybniť
odborníkov. Fakt, že objednávka bola iba 48 hodín, podľa neho stačilo povedať a vysvetliť, že
sa konanie dialo dávno predtým. Upresnil, že videl dokument s objednávkou a reagoval na to.
Ospravedlnil  sa  tým,  ak  pracovali  predtým,  nevedel  o  tom.  Poznamenal,  že  by  nerád
spochybňoval  pána   doc.  Ing.  Dudáša  z  Pamiatkového  úradu.  Uviedol,  že  stále  hľadajú
vinníkov  a nechápe prečo to robia. Primátor po nástupe prvé štyri roky tvorí projekty, ďalšie
štyri roky projekty realizuje. Následné štyri roky projekty skvalitňuje. Ak nastúpi niekto a je tam
12  rokov,  celé  vedenie  má  mesto  presne  také,  aké  ho  chcel  mať  pred  dvanástimi  rokmi.
Spomenúť predchodcov ako zlých, je podľa neho hanba.

Ing. Marián Hlaváč, MBA, poslanec MZ,  reagoval na JUDr. PhDr. Petra Strapáča,
PhD. keď povedal, že sú stavbári. Upresnil, že keď sa začala rekonštrukcia, bol veľmi rád, že
sa to robí, všetci boli radi a nemali by v tom hľadať problém. Odborníci to podľa neho dnes
,,super“ vysvetlili.  Mgr.  Silvia Holeščáková im povedala zasa iné argumenty,  ako sa to dá
urobiť inak. Vyzval, aby sa pozreli aj na druhú stranu a našli nejakú cestu. Je možné, že sa to
dá urobiť inak a takisto dobre.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, reagoval na  JUDr. PhDr. Petra Strapáča, PhD.,
uviedol,  že  diskusie  by  neboli,  keby  bola  kvalitne  spracovaná  informácia  o  prebiehajúcej
rekonštrukcii ešte v roku 2015-2016. Je tam podľa neho iba „suchá spomienka“ čo sa deje
pod číslom zmluvy. Podľa neho nefunguje ani link na webe a treba  to dať dokopy. Poznamenal,
že doc. Ing. arch. Lalková PhD., spomenula: „ Zatepľovanie po vydaní Zákona č. 555/2002
Z.z.  sa stalo hrozbou pri obnove pamiatkového fondu. Konštatujeme v súlade s vyjadrením
pána riaditeľa doc. Ing. M. Dudaša, CSc. z KPÚ Žilina, že realizáciou vonkajšieho zateplenia
sa významným spôsobom môže devalvovať architektonický výraz predmetného objektu a jeho
architektonické  a  estetické  kvality.  Súčasne  dochádza  i  k  strate  vzácnych  historických
omietok„.
Je to podľa neho pohľad, ktorý približujú.

Vladimír  Malík,  poslanec  MZ,  poznamenal,  že  pomaly  dochádza  k  spochybňovaniu
všetkých  odborníkov,  ktorí  boli  menovaní,  okrem  doc.  Ing.  arch.  Lavlkovej  PhD.  Bol
spochybňovaný  aj  Ing.  arch.  Mikovčák,  čo  je  podľa  neho  najznámejší  človek,  ktorý  na
Slovensku a v Čechách projektuje rozhľadne. Dopytoval sa, či boli na Petránkach. Uviedol, že
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Ing. arch. Stanislav Mikovčák mal výstavy v Moskve, Londýne, Paríži a Viedni, kde má  cca 10
svojich  sôch  umiestnených.  Dopytoval  sa,  či  sa  dostanú  k  tomu,  že  bude  spochybnená  aj
odbornosť   Mgr.  Silvie  Holeščákovej.  Vyjadruje  sa  podľa  neho  ku  každému,  aj  k  projektu
rozhľadne na Husáriku. Navrhol, nech zbúrajú aj Petránky, keď sa jej to nepáči. Poznamenal,
„ nech reaguje, keď bude mať slovo, teraz má byť ticho, pretože hovorí poslanec“.  Ohľadom
strechy doplnil, že nebola pôvodne ani škridlová, ale eternitová. Je podľa neho „blbosť“, aby
mali projekt zastaviť a zrušiť a  „fantazmagória“ robiť to v tomto čase. Podotkol, že Čadca
nekončí najbližšími voľbami. Nikdy sa nechcel ako poslanec niekomu páčiť, kto nechce, nech
ho nevolí,  ale  „nebude robiť  zo  seba idiota,  aby sa  niekomu zapáčil  a  podporoval  takéto
nezmysly,  pričom mesto príde o veľké peniaze.“ Poznamenal,  že  RNDr.  Anna Belousovová
tvrdila, že by sa „pod to nepodpísala“.

JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  zástupca  primátora  mesta  Čadca,  uviedol,  že
odmieta tvrdenia, že niekto tu niekomu niečo našepkáva, oslovili spomínaných ľudí, lebo chceli
odbornú diskusiu. Na  „mediálne peklo“ , čo sa strhlo, mesto nereagovalo. Mesto a poslanci za
projektom vždy stáli, a žiaľ,  niektorí  sa 7 rokov nezaujímali, ako  projekt vyzerá. Poznamenal,
že všetko bolo v médiách, je toho plný internet. Dopytoval sa, či to nie je politická otázka.
Upresnil, že boli vyzývaní ľudia, aby prišli na stretnutie, lebo bez nich to nepôjde. Podľa neho
sa to spolitizovalo. Všetci politici,  ktorí mali záujem, sa pod to podpísali.  Uviedol, nech to
neberú tak,  že na mestské zastupiteľstvo prišla sama iniciatíva občanov. Iniciatívu občanov
niekto podľa neho podporoval a vehementne podporuje, bez argumentov. Rád by si vypočul
argumenty  protistrany.  Zopakoval,  že  si  Mgr.  Silviu  Holeščákovú  ako  pedagogičku,  ktorá
študovala v Nitre aprobáciu telesná výchova a občianska náuka, váži a vypočuje si rád, akým
spôsobom zareaguje napr. na doc. Ing. arch. Lalkovú, PhD.          

Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca, poznamenala, že ona je
vyštudovaná filozofka, vyštudovala anglický jazyk a literatúru a francúzsky jazyk a literatúru,
chce sa k veci vyjadriť však ako poslankyňa.  Vopred sa ospravedlňuje, že to má napísané, ale
nechce zabudnúť žiadne slovo. Poznamenala: „Vypočula som si všetkých, aj odborníkov, ktorí
sa dnes k tejto, nazvem kauze, vyjadrili. Na začiatok chcem uviesť, že ma táto situácia veľmi
mrzí i samotný fakt, že ju musíme vôbec riešiť. O mestskom dome, našej historickej budove, sa
v našom meste v súvislosti s jeho rekonštrukciou hovorí už minimálne 7 rokov. Považujem za
veľký  úspech,  keď  sa  mestu  podarí  získať  prostriedky  z  EÚ  fondov.  Platí  to  aj  o  týchto
prostriedkoch určených na lepšie energetické hospodárenie v tejto budove. Vieme snáď všetci, o
čom  systém  prerozdeľovania  fondov  v  našom  štáte  je.  Sú  tu  teda  však  2  mince  rovnakej
hodnoty.  Platí  teda totiž  aj  to,  že  táto  budova na punci  historickej  budovy utrpela,  už  len
napríklad  výmenou  drevených  okien  v  roku  2009  za  okná  plastové,  zasklením  átria  za
predchádzajúceho vedenia, verzus výmeny plastových okien za okná taktiež plastové, aktuálne.
Polystyrény, okolo ktorých sa tu rozvírila vlna nevôle, až honby na čarodejnice a hľadania
vinníkov, však boli zazmluvnené už v roku 2015. Bez schválenia poslancami vtedy a podpisu
zmluvy, by sme tu zrejme dnes ani neboli. A to nehovorím v negatívnych konotáciách. Otázkou
však je, čo sa na tom dá dnes zmeniť? Aj po mojich zisteniach a konzultáciách, čo som osobne
sľúbila 15.7. na stretnutí v DK Silvii, na ministerstvách, som pochopila, že začatý proces sa
zvrátiť už nedá. Aj všetci odborníci, ktorých prejavy sme si tu dnes vypočuli, hovorili o tom, že
postupy  boli  zvolené  odborne.  Chcem  tomu  veriť.  Pokiaľ  teda  nemôžeme  dôverovať
odborníkom, komu teda dôverovať môžeme a máme? Natíska sa mi však zároveň otázka, prečo
sa rovnako odhodlane všetci nezamýšľame aj nad osudom ďalšej historickej budovy v meste -
školou Andreja Hlinku? Prečo sa obdobne nezamyslíme nad budovou bývalého Palárikovho
domu a nepomôžeme všetci  prinavrátiť  jej  historický punc. Aj to sa dá. Mne osobne veľmi
záležalo  na  jej  oživení.  Škoda,  že  som  v  tom  ešte  s  pár  poslancami  zostala  v  menšine.
Zamyslime sa aj nad týmto, prosím. Na margo 'zaručených' informácií z fejkových profilov na
soc. sieťach, ktoré mňa osobne spájajú s nejakými 'biznismi na MÚ, chcem razantne odmietnuť
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akúkoľvek  moju  spoluúčasť  na  celej  kauze  MÚ v  zmysle  podpisovania,  či  rozhodovania  o
výbere firiem,  za ktoré bolo mesto pokutované. Som osobne za to,  aby bola pokuta za VO
zosobnená tomu, kto pochybil. Či už účelovo alebo nie. Predniesla som túto požiadavku jasne
aj na Mestskej rade. Mimochodom, informáciu o pokute pre MÚ sa dostala medzi ľudí až k
pani  Holeščákovej  skrz  moju  informáciu v  mojej  fb  skupine.  Ako sa aj  dostala  informácia
Krajskému pamiatkovému ústavu hneď, ako ma kontaktovali vo veci zatepľovania. Bola som
hneď súčinná a okamžite zaslala všetky podklady tak, ako požadovali. Mojím cieľom nebolo
niečo spochybňovať alebo začať nejakú štvavú kampaň proti komukoľvek, ale vyjasniť všetko
verejnosti, ktorú treba informovať o tom, čo sa naozaj objektívne deje. Ja som sa o to snažila a
snažím,  objektívne,  od  doby  môjho  nástupu  do  funkcie  viceprimátorky.  Neviem,  či  sa  to
podarilo dnes. Sme tu predsa z vôle ľudu, nie zo svojvôle. Rovnako aj ja som na tejto pozícii
stále z vôle poslancov, nie mojej.  Na miskách váh tu máme preto Sofiinu voľbu - podporiť
zastavenie prác na tejto budove a prísť tak o vysokú sumu z EÚ fondov alebo dokončiť dielo
tak, ako bolo odsúhlasené už pred 7 rokmi. Ako ste si mohli vypočuť, všetci poslanci, vrátane
mňa, v rokoch 2019 a 2020 uzneseniami zaviazali primátora, aby mesto Čadca o túto investíciu
neprišlo. Lebo to reálne hrozilo... Mňa najviac v celom mojom 4 ročnom pôsobení mrzí, že o
bytové  domy  -  investíciu  do  ľudí  mesta,  nie  úradníkov,  sme  prišli.“  Poďakovala  sa  za
pozornosť.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že „vytriešťala oči“, čo počula od
Mgr.  Xénie  Šurhaňákovej,  pretože  to,  čo  počula  od  nej  na  neuskutočnenom mimoriadnom
zastupiteľstve, otočila podľa nej o 180 stupňov. Občanom podľa nej rozprávala o tom, že je
ochotná ísť bez súhlasu primátora na riadiaci orgán vyrokovať zmenu technológie. Motívy jej
konania  budú podľa  nej  skryté  v  tom,  že  povedala,  že  je  „ na  funkcii  z  vôle  poslancov“.
Poznamenala, že nie je na funkcii z vôle poslancov, zákon je zmenený, je na funkcii z vôle
primátora.  Podľa  novely  zákona  primátor  bez  schválenia  zastupiteľstva  určuje  svojich
zástupcov. V tom je podľa nej „kameň úrazu“.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyzval Mgr. Silviu Holeščákovú, aby vystúpila.
Vyzval poslancov, či sú za to, aby sa pokračovalo, za čo bola väčšina z nich, preto vystúpenie
pokračovalo.   
        Mgr. Silvia Holeščáková, občianka mesta Čadca, predniesla argumenty, ktoré pokladá za
veľmi opodstatnené, aby sa vedela skupina poslancov a vedenie mesta relevantne rozhodnúť,
čo urobia so stavbou.  Bohužiaľ, neboli jej   umožnené  stretnutia s  pánom primátorom Ing.
Milanom Gurom aj napriek tomu, že na tom  trvala. Jediný, kto bol schopný a venoval jej čas,
bol  RNDr.  Miloslav  Šulgan,  CSc.  Žiaľ,  nenašli  spoločný  konsenzus,  aby  vedeli  nejakým
spôsobom zabrániť tomu, čo sa momentálne deje. Konkrétne robiť taký technologický zásah,
ktorý degraduje jej estetickú hodnotu. Uviedla, že si vypočuli veľa odborných názorov, voči
ktorým nič nemá. Uviedla, že sú to ale názory technické. Žiaden názor nehovoril o umeleckej
stránke stavby,  o jej  hodnote, o jej kultúrnej, architektonickej a výchovnej hodnote, aký má
význam pre mesto a jej obyvateľov z pozície architektúry a dominanty, ktorá  už nie je  možná
sa  akýmkoľvek spôsobom   nahradiť. Poznamenala, že ju veľmi mrzí, že JUDr. PhDr. Peter
Strapáč, PhD. do jej snahy človeka, ktorý dôstojne žije v meste a snaží sa o dobrú vec, dal
rozmer „kedy má potrebu nejakým spôsobom dehonestovať“ jej odbornosť a snahu voči stavbe.
Ubezpečila  ho,  že  jej  vzdelanie  je  filozofia-kultulorógia,  má  vyštudované  dejiny  umenia,
absolvovala niekoľko semestrov muzeológie a niekoľko rokov sa venuje dizajnu. Uviedla, že
nevie, či je to pre neho dostatočné, ale má názory odborníkov, ktorí jej tvrdenia potvrdia. Bola
by rada, keby sa začali baviť vecne a ľudsky, pretože tam prišla ako človek, ktorý žije v meste.
Doplnila, že nekandiduje, nemá žiadne ambície, len sa im snaží ukázať inú stránku veci, aby sa
nad tým zamysleli a snažili sa pochopiť, že  sa na  stavbu  nemôžu pozerať len ako na súhrn
tehál  a  okien,  ale  že  má  aj  určitú  umeleckú  hodnotu,  ktorá  je  pre  mesto  nesmierna  a
nenahraditeľná. Vyjadrila sa k názorom Ing. Milana Guru, ktorý tvrdil, že vec “spolitikárčila“.
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Dotazovala sa, kde v nej vidia politiku.  Ona ju v sebe nevidí. Je tu za umenie, za vnímanie
krásy. Ak je to pre niekoho málo, bude pre ňu problém ho presvedčiť, aké je jej vystúpenie
dôležité a aká je táto stavba dôležitá pre nás všetkých v meste. 
Následne sa vyjadrila k odborníkom, ktorí  vystúpili  pred ňou. Prvý a veľmi dôležitý postoj
priniesol  Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy.
Uviedla, že s ním súhlasí, ale je to  pán z odboru výstavby. Opäť nepriniesol žiaden estetický,
umelecký, architektonický pohľad na vec. Nepriniesol žiadnu inú hodnotu, ktorú táto stavba
má. Skonštatoval, aké sú technologické postupy a ako sa majú robiť. Následne   to potvrdili
páni, ktorí vystúpili. Všetky informácie sú súhrnom technologických stavebných  postupov bez
umeleckého hodnotenia stavby.   
Na margo Ing. arch. Vladimíra Macuru, ktorý spomínal jeden , dôležitý moment“ a  to je  farba
strechy na kostole na Kýčerke.  Uviedla, že farba strechy na kostole na Kýčerke môže byť 
akákoľvek, akú  zvolí architekt, pretože jej výpovedná hodnota nemá takú váhu, aká je pri  
stavbe, ktorú sa snaží zachrániť. Porovnávať tieto dve budovy je prejavom diletantizmu a 
neodbornosti, pretože nemôže porovnávať niečo, čo sa porovnávať nedá.  Uviedla, že v 
následnej prezentácii vysvetlí dôvod. Mnohí poslanci si neuvedomujú,  akú hodnotu má 
budova, v ktorej sa stretávajú a majú možnosť diskutovať o tak závažných veciach, ako je život  
ľudí v meste.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že z jeho strany  nepadla žiadna 
invektíva   ani  na jedného odborníka a ani na ňu. Vyprosuje  si, aby spochybňovala dlhoročnú 
prácu  Ing. arch. Vladimíra Macuru - ,,nazvať ho diletantom“. Požiadal Mgr. Silviu  
Holeščákovú, aby sa ospravedlnila.

Mgr. Silvia Holeščáková, občianka mesta Čadca, uviedla, že   porovnávať  kostol na
Kýčerke s  budovou Mestského úradu je neakceptovateľné. Ak sa niekomu jej názor nepáči,
môže  len  skonštatovať,  že  s  tým nevie  nič  urobiť  a  zostane  to  tak.  Nechce  sa   Ing.  arch.
Vladimíra Macuru dotknúť, ale každý má svoj názor a každý si ho vieme obhájiť.  Dodala, že
Ing. arch. Vladimír Macura povedal jednu obrovskú pravdu: ,,neverí, že bude postavený ešte
významnejší  objekt  v  meste“.  Týmto  potvrdil,  že  táto  budova je  diametrálne  významnejšia
oproti  všetkým  ostatným  stavbám  v  meste.  Nechce  devalvovať  jeho  prácu  a  jeho  životné
úspechy,  ale nesúhlasí s  jedným jeho názorom, a to sa v živote  ľudí stáva.  Je potrebné sa
naučiť, že ľudia majú aj iný názor a naučiť sa  ho rešpektovať. Ohľadne vyjadrenia Ing. Milana
Guru,  primátora  mesta  Čadca,  ktorý  uviedol,  že  budova  bude  krásna,  nádherná,  čistá,
dominantou mesta, poznamenala, že je potrebné si uvedomiť, že pán primátor vyjadruje svoj
osobný názor a  predstavu o kráse. Tá  nie je opretá o žiadne odborné vedomosti. Uviedla, že
JUDr. PhDr. Peter Strapáč,  PhD.,  zástupca primátora mesta Čadca, podotkol,  aby pozvali
odborníkov  a  hneď  v  zápätí  spomenul  mená  odborníkov,  tých,  ktorí  vystúpili  pred  ňou.
Uviedla, že sú to technici, riešia technickú stavbu, okrem p. RNDr. Miloslava Šulgana,  CSc.,
vedúceho oddelenia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, ktorý sám priznal, že v tomto
odbore naozaj nie je zdatný. On to len riadi, je ,,organizačná stránka“.  
Poznamenala, že  opäť vytvorením  skupiny odborníkov, ktorí idú riešiť estetickú stránku stavby
sa dostaneme opäť na začiatok.  Je potrebné tu prizvať iných odborníkov.  Musia tu prísť tí
ľudia,  ktorí k tomu vedia povedať po estetickej  stránke,  čo je v tejto stavbe a čo je potrebné
zachrániť.  Uviedla,  že tu bol spomenutý pamiatkový úrad. Informovala,  že ona pamiatkový
úrad oslovila a poslala im podnet. Telefonovala na daný úrad a informovala, o tom  čo sa v
meste  deje.  Požiadala ich,  aby sa k tomu vyjadrili  zo svojho odborného hľadiska.  Dostala
odpoveď, že sa nejedná o národnú kultúrnu pamiatku, ale vzhľadom na to, aký význam má táto
stavba v meste, dostala odpoveď, ktorá je podľa jej názoru veľmi závažná.  Pozvala pamiatkový
úrad aj na ďalšie stretnutia, aby prišli povedať občanom, čo si o tom myslia. Bohužiaľ, jej
podnet sa stal  na pamiatkovom úrade spisom.  Informovala, že na pamiatkovom úrade  je
korešpondencia  z  kancelárie  p.  primátora  od  Ing.  Ďuranovej,  ktorí  sa  snažia  znevážiť
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vyjadrenie pamiatkárov.  Útočia na ich odbornosť a sledujú presne to,  čo sledovať nemajú.
Uviedla, že si daný spis vyžiada, pretože je jeho účasťou. Je toho názoru, že to bude veľmi
zaujímavé  čítanie,  keď  pochopia,  ako  sa  riešia  veci  v  meste,  kedy  sa  nemôže  povedať  po
odbornej, po  umeleckej stránke k veci fakt. 
Následne pustila prezentáciu, v ktorej  cez jej optiku  ozrejmuje, prečo je daná budova tak
významná a prečo by jej mali dať šancu, aj keď  prerátavajú peniaze, aj keď  si myslia, že  vec
už  nie je možné zvrátiť. Je toho názoru, že veci sa ešte  zmeniť dajú, len je potrebné  chcieť a
jednať s ľuďmi dôstojne a s úctou.
Následne uviedla, že  formou prezentácie predloží dôvody a snahu, prečo sa snaží nejakým
spôsobom nabádať k tomu, aby  vytvorili nejakú komisiu, skupinu ľudí, ktorí sa budú k tejto
problematike  vyjadrovať  relevantne.   Položila  otázku:  prečo  je  táto  budova  v  meste  taká
dôležitá. 
Uviedla, že určite si všetci všimli, že v meste Čadca toho veľa nemáme. Máme tu 10 budov, 
s  určitou spoločensko - kultúrnou –  architektonickou  hodnotu. Tieto budovy sú súčasťou
súpisu pamiatok Slovenska.  Je to  sumár,  ktorý hovorí  o  tom,  ktoré mesto,  obec,  čo má vo
svojom meste, či obci a čo je pre ňu hodnotné. V Čadci máme týchto budov 10. Prvá budova je
aj národnou kultúrnou pamiatkou – kostol. V rámci nádvoria pred kostolom je niekoľko súsoší,
ktoré   sú  súčasťou  chránenia  pamiatkovým  úradom.  Sú  gro  pamiatkou  v  Čadci.  Ďalšou
budovou je kaplnka na Husáriku. Táto budova je taktiež súčasťou súpisu pamiatok. Bohužiaľ
už prešla rekonštrukciou.
Skonštatovala, že táto rekonštrukcia je veľmi neúspešná a akýkoľvek charakter historickosti
stavby je stratený. Toto hrozí aj na Mestskom úrade.  Ďalšia veľmi známa je budova hotel
Reich. Je to  pre mesto významná budova. Ide  o budovu, ktorú majiteľ postavil a bola centrom
čadčanov, pokiaľ sa nepostavil Palárikov dom, kde bolo  kultúrne stredisko,   stretávali  sa  tam
ľudia. Bohužiaľ, 2. svetová vojna a následky fašizmu  dostali majiteľa do Osvienčimu odkiaľ sa
už nikdy nevrátil. Informovala, že budova prešla rekonštrukciou. Palárikov dom nie je súčasťou
súpisu pamiatok Čadce. 

Vladimír  Malík,  poslanec  MZ  /bez  prihlásenia  zareagoval  na  Mgr.  Holeščákovú/
upozornil, aby sa rozprávalo k danému bodu. 

Mgr. Silvia Holeščáková, občianka mesta Čadca, poznamenala, že budova je  centrum v
strede a  červenú strechu má, ak to chcú poprieť, nech sa pozrú von z okna.  
Ďalej  spomenula  nárožný  dom,  budovu  na  Palárikovej  ulici,  ktorá  prešla  rekonštrukciou.
Uviedla, že aktuálny majiteľ k nej pristupoval citlivo.  Podotkla, že na pamiatkovom úrade je
menší  problém s vizuálnym  smogom, avšak to je už iná téma. Následne spomenula  meštiansky
dom a nárožnú budovu.  Uviedla, že všetci ich veľmi dobre poznajú. Opäť poukázala na farbu
striech, ktorú si môžu pozrieť  priamo z okna. Ďalej spomenula mestský dom. Poznamenala, že
k nemu sa ešte vráti.  Následne spomenula Kysucké múzeum. Pochválila jeho rekonštrukciu.
Uznala, že súčasné vedenie pracuje tak, ako sa má. 
Následne uviedla, že nie všetky budovy v meste musia mať červenú strechu. Môžu ju mať aj inú.
Dôležité je, aký je ich faktor pôsobenia na okolie. Táto budova svojim sfarbením, fasádou aj
pôsobením  v  exteriéri,  nemá  problém,  aby  mala  strechu  antracitovú.  Uviedla,  že  neskôr
vysvetlí, prečo je problém pri antracitovej  streche pri Mestskom dome.

Vladimír Malík, poslanec MZ /bez prihlásenia zareagoval na Mgr. Holeščákovú/ a opäť
upozornil, aby sa rozprávalo k danému bodu. 

Mgr. Silvia Holeščáková, občianka mesta Čadca, na reakciu Vladimíra Malíka uviedla,
že o týchto stavbách hovorí preto, lebo ich máme len 10  a my sa k ním správame tak, ako sa
správame.  Predpokladá, že  p. Vladimír Malík, poslanec MZ nevedel, že ich máme 10 a ani
nevie, ktoré tam patria.
Nakoniec poukázala na administratívnu budovu, ktorá je  v súkromnej správe. Narába sa s ňou
tak, že je ťažké povedať o jej hodnote. Je to čistá deštrukcia. Uviedla, že by mohli apelovať na
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stavebný úrad,  prečo svojou  činnosťou nezasiahol,  prečo dovolil, aby sa niečo takéto v meste
stalo. Ďalej poukázala na mesto Žilina.  Uviedla, že sú tam ľudia, ktorí  sú súkromní vlastníci,
je tam mesto,  VÚC a všetci  vedia urobiť budovy tak, ako sa majú. Taktiež poukázala 
na sirotinec,  ktorý  je  tiež  urobený tak,  ako sa urobiť  mal.  Uviedla,  že  je  za rekonštrukciu
Mestského úradu, všetci to chcú, ona len hovorí, aby urobili niečo inak. Hovorí to už niekoľko
mesiacov. A tí, ktorí jej tvrdia, že je tu neskoro, tak ona nemôže za to, že sa tu dostala až teraz.
Snažila sa, bola aj za pánom primátorom. Prvý príspevok bol ešte skôr, ako sa na Mestskom
úrade začalo robiť. Uviedla, že  mesto  Žilina je krásny príklad toho, ako sa veci  robiť dajú.
V Čadci sa nám to, bohužiaľ, nedarí. 
Následne poukázala na ďalšiu stavbu /nepomenovala/, ktorá je diametrálne odlišná
od ostatných. Je strohá. Dôležité je to, že sa  o jej záchranu  zaslúžili občania mesta Žilina.
Vytvorili   občianske  združenie  a  sami  budovu  zrekonštruovali  a  dostali  do  daného  stavu.
Podotkla, že ak by sme si hovorili, že sa niečo nedá, ak by si oni hovorili, že sa niečo nedá, tak
nikto z vás  zo svojej profesie nie je  tam, kde je a nikto zo Žiliny nemá takú synagógu, ako
majú. Uviedla, že za to dostali Cenu Cézara. Verí tomu, že aj v meste Čadca sú ľudia, ktorí
nebudú hovoriť, že sa niečo nedá, ale budú hľadať možnosti  a cesty,  ako by sme to mohli
dosiahnuť. Následne poukázala na fotografiu  spomínanú  JUDr. PhDr. Petrom  Strapáčom,
PhD., zástupcom primátora mesta Čadca, ktorú dostala z kultúrneho strediska. Uviedla, že
s plným svedomím môže povedať, že do nej ani jedenkrát nezasiahla, ani by si to nedovolila
a  ani to nie je jej zámerom. Poznamenala, že v Čadci strechy skutočne červené boli. Ak ich 
v meste nevidia, opäť je to dôkaz toho, že v meste  dobre nepracujeme.
Uviedla, že nemáme VZN, ktoré by hovorilo o tom, akej farby by sme mali  strechy mať. Práve
preto tu máme Družbu, akú máme,  preto si tu mnohí robia, čo chcú. Je potrebné tomu urobiť
koniec.  Je tu od toho, aby pomohla veci vidieť inak.  Je za to, aby vytvorili skupinu ľudí, ktorá
bude hovoriť, urobme to ,,takto alebo takto, poďme robiť mesto tak, aby bolo krásne“. Hovoriť,
že Mestský dom dnes nie je  národná kultúrna pamiatka, áno dnes,  ale čo bude s ňou
o niekoľko rokov. 
Dotazovala sa, prečo nemôže byť národnou kultúrnou pamiatkou o 100   rokov. Uviedla, že
nebude môcť byť kultúrnou pamiatkou, pretože sa s ňou nejedná dôstojne tak, ako si zaslúži.
Ďalej  poukázala  na  ďalšiu  fotografiu  nášho  mesta.  Jedná  sa   o  veľmi  krásnu,  citlivú
rekonštrukciu budovy  - ,,stará Slovena“. Je toho názoru, že ak niekto pri tom čo robí, berie
do úvahy všetky aspekty, snaží sa vnímať krásu, tak to ide. Vie, že mnohí s vnímaním krásy
skúsenosti nemajú, vaše profesie sú iné a presvedčiť o  tom, aké to je dôležité, je viac ako
nemožné.  Existuje  aj  táto  stránka veci, ale  bohužiaľ  táto  stránka veci  tu  bola  opomenutá.
Nechce  sa  dotknúť   odborníkov  ani   za  zásluhy  RNDr.  Miloslava  Šulgana,  ktorý  projekt
vybavoval.  Neviní  za  hlasovanie  poslancov,  pretože  pre  ňu  nie  sú  odborníci,  ktorí  môžu
rozhodovať o tom, ako má stavba vyzerať. Mala tu byť vytvorená iná komisia, ktorá mala fakty
podať. Rekonštrukcia sa mohla urobiť inak.  Nakoľko sa častokrát stretla s tým, ako  dnes
prezentoval aj  JUDr. PhDr. Peter  Strapáč,  PhD.,  zástupca primátora mesta Čadca, že jej
vedomosti  v  tejto  oblasti  sú nedostatočné,  že  nie  je dobrý odborník v  danej  oblasti,  tak si
dovolila  požiadať  aj  ona  odborníkov,  ktorí  by  sa  jej  k  tomu  vyjadrili.  Nebude  spomínať
pamiatkový úrad, pretože  už k tomu bolo povedané mnoho. Verí, že ich vyjadrenie dostalo do
rúk  poslancom a poslankyňam  a vedia čo je ich obsahom.  Uviedla, že ich názor je relevantný,
opiera sa o fakty.  Odpovedali jej ako človeku, ktorý ich požiadal o pomoc. Následne poukázala
na otvorený list od  p.  Ing. arch. Martina Kusýho.
Uviedla, že Ing. arch. Kusý je špičkou v architektúre Slovenska, určite jej aj p.  Ing. arch.
Jaroslav  Ondrašina  dá  za  pravdu,  že  to  tak  skutočne  je,  s  čím  p.   Ing.   arch.   Jaroslav
Ondrašina súhlasil.  Poznamenala, že  Ing.  arch.  Jaroslav Ondrašina je ten, o ktorého sa
všetci  v danom projekte opierali. A ak mu dá za pravdu, bude si toto gesto skutočne vážiť.
Následne poukázala  na  významnú stavbu od  Ing.   arch.  M.  Kusého   -  Národná banka
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Slovenska. Ide o stavbu, ktorá je našim reprezentantom vo svete a  Ing.  arch. M. Kusý  je jej
autorom. 
Mgr.  Silvia  Holeščákova,  občianka  mesta  Čadca  citovala  list  Ing.   arch.  M.  Kusého:
,,Rozhodol som sa, že vám pošlem niekoľko poznámok, úvah na túto tému. Sú to poznámky
nesúrodé,  tak,  ako  mi  prichodia  na  um.  Niektoré  sú  konkrétne  k  vaším otázkam,  niektoré
všeobecné k  tomuto  druhu problému.  Snáď vám to  pomôže  pri  vašich  následných a iných
krokoch.  So  srdečným  pozdravom  a  prianí  do  ďalšieho  boja  arch.   Ing.  Martin  Kusý.“
Informovala,  že  nebude  čítať  celý  list,  ale  len  podstatné  veci.   Ak  by  u  niekoho  vzniklo
podozrenie, že je tam niečo vytrhnuté z kontextu, nie je problém list poskytnúť. 
Následne  prečítala:  ,,Pridávaný  obklad  mení  zásadne   proporcie  fasády a  jej  jednotlivých
prvkov.  Jej   charakteristickú  plasticitu,  harmóniu.  Z  pôvodne  najkvalitnejšieho  domu
architektonicky a stavebne sa stáva tuctová, banálna stavba na úrovni sociálneho bývania. Pán
riaditeľ krajského  pamiatkového  úradu   vo svojom stanovisku konštatuje, že  predložené
riešenie môže devalvovať architektonický výraz. No ja si myslím,  nie môže, ale  stopercentne
devalvuje. Dnes nám hrozí celoštatne zabalenie stavieb do vaty a polystyrénu a akýkoľvek krok
k záchrane kultúrneho dedičstva je dôležitý. Kvalita vašej konkrétnej architektúry prekračuje
rámec regiónu,  ako i  vášho  mesta. Rušenie minulosti, rušíte zárodok budúcnosti. Stavebná
kultúra  je  jeden  zo  základných  nositeľov  tradície.  Takéto  zatepľovanie  je  narušenie  jej
kontinuity, jej kvality, jej hodnôt. Tá stavba je výpoveď o jej tvorcoch, nielen o autorovi, ale 
o  jej staviteľovi, investorovi, užívateľovi, vlastne o celej spoločnosti. V tomto prípade je na
špici svojej doby. Dnešné zateplenie a jeho výpoveď  o jeho tvorcoch je biedna. Nezrovnateľná
s našimi otcami.   Z  takéhoto  prístupu sa  ťažko  zrodí  hodnota  pre zajtrajšok.  Mesto  robia
zaujímavým jeho stavby, atmosféra, používanie. Charakter  dostáva svojimi budovami. Ostatné
veci sa dejú v nich.  Toto je jedna z mála budov, ak nie jediná, ktorá má  na námestí  charakter.
Mesto získava svoju historickú hodnotu budovami. Tie nám hovoria, že sme tu boli, už v gotike
bez  nápisov,  ktoré  nikto  nečíta.  V tomto  prípade  nám hovorí,  že  sme  tu  boli  už  za  prvej
republiky zaujímavým miestom, kde už vtedy stála budova od architekta.  Zatepľovanie ničí
charakter  miesta.  Je  to  esteticky  veľmi  lacné  riešenie.  Znižuje  hodnotu  domu,  mení  jej
charakter.  Hodnota  historického  domu je  v  jeho  dobovosti.   A to  je  aj  hodnota  finančná.
Zateplenie  dobový  charakter  zničí.  Sú  aj  technické  dôvody.  Zateplenie  je  vlastne  podvod,
pretože úspora je v skutočnosti mikroskopická. To, ako sa bude opláštenie správať o 20-30
rokov nevie nikto. No zatepľovacia  loby je silná. Je to dobrý zárobok a ešte to dobre znie.
Šetrenie energiou. V časoch  hrozby  drahého plynu to znie ako zaklínadlo.  Ale z dlhodobého
hľadiska je to vabank. Máte obalenú budovu igelitom, jeho charakter je zničený. Jej hodnota
historická aj  finančná  je v skutočnosti znížená. Je to jediný a najkrajší dom v  celom meste.
Dom, ktorý hovoril o tom, že sme naozaj boli centrum. Teraz nebude hovoriť nič. Bude banálny,
inak bude hovoriť, že tu žijú ľudia, ktorí nerozumejú svojej histórii a je im jedno a pokojne ju
zničia.“ Toľko od Ing. arch Kusého.  
Uviedla, že verí, že niečo z toho čo prečítala im zostane v mysli a bude rada, ak dnes neurobia
žiadne rozhodnutie. Nechce, aby dnes o niečom hlasovali, bola by vďačná, ak by išli domov a
zamysleli sa nad tým, čo sa s  budovou deje.
Nejde hovoriť, aký bol zámer  p. primátora, verí že ten najlepší. Verí v každého z nich a je toho
názoru, že ,,všetci vo vás veríme, že  budete robiť to najlepšie čo dokážete, aby sme tu mohli
dôstojne žiť. Chceme mať pekné mesto, mať tu dominantu. Nechceme chodiť do iných miest a
pozerať sa, aké majú pekné veci a doma nemáme nič“.
Následne uviedla, že  teraz bude rozprávať o odborných veciach. Poukázala na polystyrén a
termoizolačné omietky.  Poznamenala, že vždy sa nájdu argumenty pre a proti. Vždy sa nájdu
výhody a nevýhody.  Ona o nich vie,  ale   dotazovala sa,  či  sú materiály,  ktoré používame,
najlepšie materiály, ktoré môžeme použiť  pre  túto stavbu.  Uviedla, že nie sú. Polystyrén to nie
je. Termoizolačné omietky majú svoje výhody.
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Následne  uviedla,  že  tu   je  jeden  veľký  argument,  ktorý  počuje  zo  všetkých  strán   a  úst.
Rešpektuje ho.  Ide o energetický certifikát.  Je toho názoru,  aby budova nebola energeticky
náročná. Dotazovala sa, či je toto pre danú budovu to najpodstatnejšie, čo musí spĺňať, alebo
chceme dominantu mesta.  Ďalej poukázala na prieskum, ktorý je dôležitý na porovnanie. Ide 
o porovnanie termoizolačných omietok a polystyrénu. Uviedla, že v  meste Komárno urobili
relevantný výskum, kde porovnávali ako sa to odrazí na spotrebe. Obyvatelia bytového domu si
zateplili o rozlohe 2260 m2 fasádu termoizolačnou omietkou.  Pri druhej časti bytového domu 
o rozlohe 1695 m2 použili polystyrén. Po štyroch rokoch si od dodávateľa  energií vyžiadali
spotrebu, kde prišli k nasledujúcemu záveru. Za štyri roky pri polystyréne došlo k úspore, zo
100% klesli na 94%. Pri použití sanačných omietok  bola úspora 17,4%. V tomto porovnaní
vyšli sanačné omietky lepšie. Netvrdí, že by sa to stalo aj v našom prípade, ale je za to, aby
vytvorili komisiu, ktorá sa tým bude naozaj zaoberať, vyhodnotí všetky tieto aspekty a dôjdeme
k záveru, aby bol zohľadnený aj umelecký, estetický charakter stavby a jej hodnota. Uviedla, že
autorom danej stavby je žilinský architekt. Bol veľmi významný a zasadil sa o rozvoj urbanizmu
v meste Žilina.  Touto budovou významne prispel aj k rozvoju mesta Čadce.  Zároveň bol aj
autorom letiska v Prahe Ruzyně.
V Čadci môžeme byť hrdí na to, čo máme a mali by sme sa správať tak, aby sa charakter stavby
neschoval pod polystyrénom, ale aby  bola krása budovy  zachovaná. Pretože, ak v bočných
častiach použijeme polystyrén, tak jednotlivé okná budú utopené. Fasáda tak bude 
v  disharmónii.  Rizalit sa zateplí z vnútra a ostatné časti budú z vonka.   
Poukázala na  Mgr. Klimeka, ktorý  vyzdvihoval, že ľudia  hovoria, že to bude fantastické.
Netvrdí, že každý musí  vedieť vnímať umeleckú stavbu, ale mesto by sa malo  zasadiť o to, že
ak niečomu nerozumiem, tak sa na to spýtam. To sa, bohužiaľ, nestalo.
Vyzvala všetkých, ktorí tu sedia  a diskutujú o tom, čo so stavbou,  nech sa zamyslia  nad tým, či
skutočne  majú  právo o  tom rozhodovať,  pretože  ich  rozhodnutím sa  stane  niečo,  čo  môže
deštruktívne pôsobiť na stavbu a nezvratne zasiahne do jej hodnoty.

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, poznamenal, že p.  Mgr. Holeščáková,  uviedla mnoho
klamstiev a poloprávd. Hneď v úvode povedala, že oslovila viacero ľudí na Mestskom úrade,
vrátane  primátora  a  nikto  s  ňou  nechcel  rozprávať,  len  RNDr.  Miloslav  Šulgan,  CSc.
Upozornil, že to je klamstvo. Dotazoval sa, s kým sedela  hodinu a pol minulý týždeň v  utorok
u pána primátora. Sedel tam on, pán primátor a ona. Následne poukázal na  jej vizualizáciu,
kde povedala, že  na  budove  hotela Tatry Inn  je celá strecha červená. Uviedol, že bok nie je
červený. Následne poukázal na  zrekonštruované, veľmi krásne  Mariánske námestie, ktoré je 
v 90%  - 100% v rukách súkromných vlastníkov. Rekonštruovalo sa pravdepodobne ešte za
pôsobenia  bývalého primátora  Ing.  Slotu.  Bolo by možno vhodné zistiť, či náhodou  mesto
nespolufinancovalo  časť striech, aby sa  udržala   kolorita rovnaká. Nevie. Len sa pýta.
Je toho názoru, že tam k takému niečomu došlo. 
Na margo Ing. arch. Kusýho uviedol, že je veľký odborník, ale podľa jeho názoru to nebolo
jeho odborné stanovisko,   ale  úvaha,  ktorá mala zapôsobiť na city ľudí.
Ďalej  poznamenal,  že  Mgr.  Holeščáková uviedla,  že  sa  neodporúča   dať  na  pamiatkovo
chránené budovy polystyrén. Dodal, že to nie je národná kultúrna pamiatka, nie je pamiatkovo
chránená. Je to polopravda.

 Ing. Rudolf  Cyprich,  poslanec MZ, na margo  Mgr.  Holeščákovej,  ktorá spomínala
vzhľadom  na   Ing.  arch.  Macuru   -  stavbu  kostola  na  Kýčerke,  aj  keď  je  muzeologička,
dizajnérka, historička, robí s estetikou, mohla by vedieť o farbe strechy, že projektant kostola
na Kýčerke naprojektoval holubicu. Kostol má tvar holubice.  Je smutné, že o mnohých veciach
vie, ale  podľa neho zabudla  na mnohé ďalšie pamiatky – pivovar, Palárikov dom, ktorý tu už,
bohužiaľ, nie je.
Následne  informoval  o   zlom  stave  budovy  Mestského  domu  /pleseň,  zatekanie,  izoláciu,
elektroinštalácie, strešná konštrukcia/. Ak popraskajú múry,  stavba sa  znehodnotí a potom  je
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už  ťažko hovoriť o nejakej stavebnej kultúre, kontinuite, charaktere budovy  a pod. V prvom
rade  je potrebné budovu  zachrániť. Nemôžeme práce prerušiť, musia sa dokončiť. Ohľadne
termoizolačných omietok uviedol, že sám výrobca uvádza, že pri tomto tradičnom omietaní je
potrebné  rátať  s  dlhšími  technologickými  prestávkami  pred  dokončením.  Nanášajú  sa
jednotlivé vrstvy, ktoré musia vyschnúť.

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ,   ohľadne toho, že  máme  v meste len 10 pamiatok,
povedal,  že  za  to  môžeme  poďakovať  bývalému  režimu.  Všetko  čo  mohli  zbúrali  a
dehonestovali. Čo sa týka  hodnoty kostola na Kýčerke a Mestského úradu,  tak pre neho má
určite väčšiu hodnotu kostol na Kýčerke. Všetci obyvatelia Čadce sa naň skladali. Osobne  sa
lepšie  cíti v kostole na Kýčerke ako v budove  Mestského úradu. Krstil tam obidve svoje deti,
starší chlapec  tam bol  na prvom svätom prijímaní. Určite má pre neho kostol väčšiu hodnotu,
ako budova Mestského úradu.

Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol, že mal nejaké  malé výhrady k osadeniu okien,
ale  mali  tu  vyjadrenie,  že  to  ešte  zvýrazní  plasticitu  fasády.  Mgr.  Silivia  Holeščáková,
predniesla opačné vyjadrenie. Je toho názoru, že výzva bola daná, všetci  hlasovali za zníženie
energetickej náročnosti budovy. Môže povedať, že on za to hlasoval. Nikto ho nemôže obviniť,
že mal z mesta prospech. Za jeho pôsobnosti  ako poslanca  v MZ  /8 rokov/ sa Horelica, aj
vďaka p. primátorovi ,,potiahla“. Nie je žiaden zamestnanec mesta a  nemá tu  ani žiadnu
funkciu.  Išiel  kandidovať za poslanca z dôvodu, že ,,počas pôsobenia všetkých  doterajších
primátorov,  /požiadal   súčasného  p.  primátora,  aby  sa  neurazil,   spomenul  prvé  volebné
obdobie/ bola Horelica  zanedbaná“.  JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD. poslanec MZ urobil dve
cesty  a RNDr. Anna Belousovová,  poslankyňa MZ, dotiahla na Horelicu plyn,  čo aj  všade
prezentuje. Teraz je urobená pasportizácia, posypujú sa cesty, rekonštruuje sa, za čo sa 
p. primátorovi poďakoval. Nevie si predstaviť, že  by došlo k hlasovaniu a stavbu by zastavili.
Po  architektonickej  stránke  nevidel  od  Mgr.  Holeščákovej   žiadnu  argumentáciu  alebo
navrhnuté  riešenie. Navrhla termoizolačné omietky, ktoré jej boli vyvrátené, pretože to nie je
možné  nahodiť.

JUDr. PhDr. Peter  Strapáč,  PhD., zástupca primátora mesta Čadca, uviedol,  že tu
hovoríme o slušnosti,  pritom k tým ľuďom, ktorí  tu  vystúpili,  slušnosť   zachovaná nebola.
Poukázal na Ing. arch. Vladimíra Macuru, ktorého zdehonestovali.  Je toho názoru, že   Ing.
arch.  Vladimír Macura je  odborník.  Rovnako aj  po ľudskej stránke  je Ing.  arch Macura
významná  osoba,  ktorá  sa  spolupodieľala  na  projektovaní   Mestského  úradu  -  vonkajšie
schodisko/. Uviedol, že od tejto  osoby by  sa mohli skôr  učiť. Informoval, že aj svadobka  bola
projektovaná Ing.  arch.  Vladimírom Macurom. Je toho názoru,  že bola projektovaná veľmi
citlivo a inteligentne. Ohľadne termoizolačných omietok uviedol, že tu bolo jasne povedané, že
sa v takej  hrúbke naniesť nedajú.  Nemajú ani  taký efekt,  ktorý potrebujeme v projekte,  do
ktorého sme sa prihlásili.  Nemohli by sme fungovať s danými peniazmi a museli by sme ich
vrátiť. Je  tam potrebné  dať  nejaký prepočet.
Uviedol, že každý má svoj názor o niečom, čo je krásne. Dotazoval sa u p. Mgr.  Holeščákovej,
prečo jej názor o kráse je práve správny. Je to veľmi polemické. Nevidel žiadnu vizualizáciu,
žiaden podklad, ktorý by dala, okrem historickej prednášky historických budov. Dotazoval sa,
kde bol Krajský pamiatkový úrad  s p. Ing. Dudášom, CSc., keď sa rekonštruovala kaplnka 
na Husáriku, pretože ide o omnoho staršiu budovu.

 RNDr.  Anna Belousovová,  poslankyňa  MZ,  ocenila,  že  toto  vystúpenie,  napriek
výhradám mnohých poslancov, bolo apolitické. Nebola tam vťahovaná žiadna politika.
Boli povedané názory a fakty. V tej súvislosti by dôrazne protestovala proti spôsobu vedenia
mestského zastupiteľstva JUDr. PhDr. Petrom  Strapáčom, PhD., zástupcom primátora mesta
Čadca,  počas vystúpenia Mgr.  Holeščákovej. Nakoľko tu p. primátor  počas vystúpenia Mgr.
Holeščákovej  prevažne nebol,  je zvedavá ako bude reagovať.
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JUDr.  PhDr.  Peter   Strapáč,  PhD.,  zástupca  primátora  mesta  Čadca,  na  ňu  už  predtým
reagoval dehonestujúcim spôsobom. Spochybňoval jej kvalifikáciu, jej odbornosť, pretože  je
len učiteľka. Ona je tiež len  učiteľka.  Uviedla, že ju  vo ,,veľkej politike“  nazývali  negatívne -
,,kysucká učiteľka“. Je na to hrdá a  vždy aj na to hrdá bola. Následne  JUDr. PhDr. Petrovi
Strapáčovi,  PhD.,  zástupcovi primátora mesta Čadca, adresovala  nasledovné slová: ,,keby
nemal  prvú  učiteľku svoju mamu, tak by chodil do plienok, keby nemal učiteľky, ktoré ho
naučili  čítať  a písať,  tak by nebol  právnikom“. Vyzvala ho,  aby sa  ku všetkým učiteľkám
správal   vždy  s  náležitou  úctou.  Uviedla,  že  počas  celých  štyroch  rokov  na   mestskom
zastupiteľstve,  kto má iný názor  alebo názor, ktorý je v rozpore s názorom vedenia, hlavne s p.
primátorom,   je  takýmto spôsobom dehonestovaný.  Rovnako  aj  vykrikovanie  p.  poslancov,
ktorí zastávajú názory p. primátora, hovoria o niečom.  Poznamenala: ,,Ste nervózni z toho, že
sa občania aktivizujú“. Mali by  sa každému jednému občanovi, ktorý robí  takúto iniciatívu
poďakovať, že sa konečne začínajú ľudia v Čadci aktivizovať a majú záujem hovoriť do toho,
ako bude toto mesto vyzerať a ako nie. Z posudku Ing. arch. Martina  Kusého dala  na zváženie
jednú  vec  –  hodnota   tohto  domu je  v  jeho  dobovosti,  čo  predstavuje  aj  určitú  finančnú
hodnotu.  Uviedla, že tu nakladáme  s majetkom, ktorý nie je náš, ale  je majetkom celej Čadce.

JUDr. Ing.  Jozef  Vražel,  PhD.,  sa poďakoval  všetkým, ktorí  majú akýkoľvek záujem
riešiť  veci  v  prospech  občanov nášho mesta,  v  prospech  nášho mesta.  Po dlhšom čase  je
rarita,  že je záujem o to,  akým spôsobom toto mesto funguje.  Pani  Mgr.   Holeščákovej sa
poďakoval, že má chuť a záujem bojovať o čokoľvek. Rozšírila mu obzor, rovnako mu rozšírili
obzor predstavitelia, ktorí fungovali a ktorí tu vystupovali  z pohľadu predkladania materiálov
mesta. Rozšírili mu obzor listom Ing. arch. M.  Kusého  a rovnako tí, ktorí vystupovali v Dome
kultúry. Nikto v tom nevidí nijaké zlo. Veľmi ho mrzí, že sa to tu nesie v  atmosfére, že niekto
chce   zle. Je  za to,  aby sa vypočul  každý,  zladili  názory  odborníkov a vyšli  s  najmenšími
chybami, pretože  žiadna vec sa nerobí bez chýb, nikto z nás nerobí bez chýb. Nikto z nás nie je
bez chýb, ak tu niekto taký je, nech sa postaví a vedie toto mesto.

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, aby ho Mgr. Holeščáková nesúdila podľa seba.
Ak  spomínaných   10 budov nepoznala a  vygrúlila si si ich ,  on to nemusí,  pretože ich pozná.
Je základná chyba súdiť niekoho podľa seba. Poukázal na  jej rozsiahlu prednášku. Dotazoval
sa, čo ideme teraz robiť s budovou Mestského úradu.  Zastavíme práce, ideme to robiť od
začiatku,  čo  ideme s  tým vlastne  robiť.   Ohľadne vykrikovania  sa  dotazoval,   kto  najviac
vykrikuje na mestskom zastupiteľstve. Uviedol, že  je to jeho sestra, RNDr. Anna Belousovová.
Tiež  poukázal na  Ing. Mariána Hlaváča, MBA, či on môže. Poznamenal, že jeden  vykrikovať
môže a druhý nie.

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, uviedol, že je rád, že sa aspoň v tejto časti vytratila
politika. Uviedol, že jedným z richtárov tohto mesta bol Rudolf  Matter, ktorý je jeho prastarý
otec. Poznamenal, že najväčšia chyba sa stala, keď sa robila príprava, pretože z  tohto domu
mohol  byť  urobený architektonický  skvost,  ktorý  by  bol  taký,  ako  bol  postavený  za našich
predkov. Súhlasí s  Mgr.   Holeščákovou,  ale nevie si  predstaviť,  čo všetko budeme ohľadne
Mestského úradu robiť.

Mgr.  Tomáš Urbaník, poslanec MZ, sa poďakoval Mgr.  Holeščákovej za jej prednášku.
Vďaka jej občianskej iniciatíve pomenovala problém, ktorý sa  týka možno nás, možno je dobre
na to poukázať teraz, aby sme sa do budúcna mohli správať  lepšie, vnímavejšie. Možno nám
chýba estetické cítenie a vnímanie v širších súvislostiach.
V závere  vyzval Mgr. Holeščákovú,  aby bola aktívnejšia.

Ing. Marián Hlaváč, MBA, na margo Vladimíra Malíka, ohľadne vykrikovania, uviedol,
že  vykrikoval  len  preto,  aby  mestské  zastupiteľstvo   ,,utíšil“  pri  všetkej  úcte  k  Mgr.
Holeščákvej, pretože tu vykrikovali jeden cez druhého. Poďakoval sa Mgr. Holeščákovej, že má
iniciatívu ako jeden z mála občanov  a postavila sa tu vo svojom čase. Nejde jej o nič iné, len 
o dobro. Je málo takých ľudí, mali by si to vážiť.
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Mgr. Silvia Holeščáková, občianka mesta, reagovala na Ing. Petra Lariša. Uviedla, že
jej  podnet išiel   v písomnej forme na pamiatkový úrad 6.6.2022. Predtým ich kontaktovala
telefonicky.  Skôr  ako  kontaktovala  pamiatkový  úrad,  zverejnila  na  svojom  facebookovom
profile prosbu o vyjadrenie p. primátora, či sa táto rekonštrukcia bude skutočne robiť tak, ako
sa má. Snažila sa s ním komunikovať od začiatku. Telefonovala, ale v kancelárii mohla nechať
len odkaz,  pretože bol  zaneprázdnený.  Niekoľkokrát  sa s  ním snažila  stretnúť.  Bohužiaľ  to
nešlo,  preto  oslovila  poslancov  mesta.  Dúfala,  že  aspoň oni  ju  budú počúvať  a  skúsia  sa
zamyslieť nad tým, čo hovorí. Je toho názoru, že p. primátor môže potvrdiť, že  jej snaha bola,
aby  spolu  diskutovali,  čo  sa  nakoniec  aj  podarilo,  no  bohužiaľ  už  vo  fáze,  kedy  už
rekonštrukcia, pre ňu  v niektorých fázach deštrukcia, bola započatá. Už niekoľko mesiacov sa
snaží s vedením mesta  na túto tému diskutovať  a snaží sa urobiť nápravu. Chcela sa stretnúť
aj s p. Ing.  arch. Ondrašinom, bohužiaľ sa tak nestalo. Nevie, či mu odkázali, že by bola rada,
keby  mohli spolu diskutovať. Možno by z toho vznikla dobrá spolupráca a ak by sa k tomu
pridali aj iní občania v meste, pretože ,,máme múdrych, šikovných ľudí“, ale nemáme priestor.
Upozornila,  že ak sa niekto z nás  ozve,  nie sme dostatočne na úrovni vzdelania,  ktoré sú
schopní  akceptovať.  Preto  ju  zaráža,  že  p.  Vladimír  Malík,  ktorý  pracuje  v  odbore  ako
rádiológ, sa vyjadruje k  architektúre k  tak významnej  stavbe.  Ide  podľa nej  rozhodovať a
neberie do úvahy čo hovorí, aká je hodnota tejto stavby. Profesijné zaradenie všetkých   je
podľa nej  niekde inde. Je si vedomá, že naučiť sa vnímať krásu je ťažké, to pochopila u JUDr.
Jozefa Pajera. Chápe, že vníma kostol cez svoje citové väzby ako hodnotnejšiu stavbu, avšak
takto sa architektúra neposudzuje – kto kde krstil dieťa alebo kde chodí do kostola. Hodnota
stavby je úplne niekde inde. Nemôžeme svoje osobné vkusové normy považovať  za normy v
architektúre ako všeobecné. Existujú na to pravidlá, ktoré sa dajú naučiť, ale nikdy ich nie je
možne cítiť, pokiaľ to nie je vrodené. 
Ohľadne spomenutia  významných budov uviedla, že určite sú, ale nie sú v súpise pamiatok
Slovenska. Uviedla, že ona hovorí o tých najdôležitejších. Nikomu neodopiera,  či si váži ,,tú
alebo inú stavbu“. Hovorí, že je potrebné si uvedomiť, že  my ich z architektonického hľadiska
máme 10. To, že tam priraďujú ,,to alebo ono“, alebo riešia strechu nejakej inej stavby je
irelevantné. Dôležité je, zamyslieť sa nad tým, či má odborné schopnosti a s plnou váhou vie
rozhodnúť o architektonickej hodnote tejto stavby. 
Nevidí to,  nie je architekt,  nemá vyštudovaný žiaden odbor súvisiaci s umením, nerozumie
tomu.   Uviedla,  že  to  chápe,  ona  tiež  nerozumie  jeho  práci,  nevie  aké  je  jeho  profesijné
zameranie, ale nikoho z nich si nedovolí kritizovať v jeho profesii, pretože tomu nerozumie. Nie
je  dobrý právnik,  nemôže robiť výklad trestného práva, pretože právo neštudovala.  Nebude
robiť výklad, aké sú technologické postupy pri nejakých stavebných úpravách, pretože nie je
stavbár.  Uviedla, že je  dizajnér,  hlas ľudí, ktorí sa snažia povedať, že to, čo tu teraz robia na
Mestskom úrade  nie je správne a nepáči sa im to. Dnes tu je sama, sedí tu niekoľko ľudí, ale to
nie sú všetci. Nakoľko je čas dovoleniek a situácia je taká aká je, /že ostatní musia byť v práci/,
tak sa  zhodli na tom, že,, názor bude pretlmočený vám a p. primátorovi v písomnej forme“.
Touto  cestou  primátorovi  odovzdala  otvorený  list  občanov,  kde  vyjadrujú  svoj  nesúhlas  so
zvolenými technologickými postupmi rekonštrukcie  Mestského domu a trvajú na ich zmene.
Všetkých požiadala,  aby sa s  plnou váhou zamysleli  nad tým,  aká je  hodnota tejto  stavby.
Vyzvala, aby nerozmýšľali prchko, neuvažovali len o tom, koľko to  stojí  peňazí. Uviedla, že
volala na ministerstvo, na agentúru životného prostredia, rozprávala sa s ľudmi, ktorí  s tým
majú skúsenosti. Projekt je možné zmeniť. Všetko to je o tom, ako bude chcieť p. primátor.
Ohľadne  financií  je  jej  jasné,  že  ak  by   to  chceli  zvrátiť,  stálo   by to   určité  finančné
prostriedky.
V historickom ponímaní získame obrovskú hodnotu pre mesto. Následne odovzdala 
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p. primátorovi  otvorený list od obyvateľov mesta Čadca, ktorí vyjadrujú svoj nesúhlas a chcú,
aby v tejto oblasti  nastala zmena.  Uviedla,  že sa podpísali   len tí  ľudia,  ktorí  mali  na to
priestor  zo včera na dnes, ale bude ich viac. Dúfa, že to vezmú na vedomie. 

  Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že pred mesiacom sa stretli
s Mgr.  Holeščákovou. Diskutovali spolu, ale  skončilo to v rovine  pri jeho argumentáciách, že
p. Mgr. Holeščáková to tak cíti,  že strecha má byť červená, čo jej neberie. Skonštatoval, že
diskusia medzi nimi bola veľmi dobrá. Ak by akákoľvek vláda vypísala súťaž tak, ako vypisuje
teraz, na ochranu pamiatok, tak určite budú prví, ktorí by sa prihlásili. Informoval, že majú
spracovaný projekt na Palárikov dom tak,  aby sa uchádzali  o grant na ochranu pamiatok.
Nakoľko táto budova z technického stavu predstavovala   katastrofu, hrozila jej devastácia,
využili prvý projekt, ktorý vyšiel  - ,,Zníženie energetickej náročnosti budov“. Jeho prvá vec 
pri rokovaniach s odborníkmi bola, aby zachovali ráz  tejto budovy, aby neznížili jej kvalitu, čo
sa  aj  podarilo.  Poďakoval  sa  všetkým pánom,  ktorí  tu  vystúpili.  Ich  prácu  si  veľmi  váži.
Uviedol,  že  to  konzultovali  s  rôznymi  ľudmi,  ktorí  sú  za,  ale  sú  aj  ľudia,  ako  p.  Mgr.
Holeščáková,  ktorí  sú  proti.  Zopakoval,  že  projekt  znel  –  Zníženie  energetickej  náročnosti
budov, čo aj dosiahli. Získali  alokáciu 800 tisíc eur a pokúšajú sa o získanie ďalších 200 tisíc
eur. Informoval, že alokácia 800 tisíc eur pred 7 rokmi je úplne niečo iné, ako v tomto roku.
Uviedol, že p. Mgr.  Holeščákovú pozval do tímu, nakoľko pozná jej názory, ohľadne smogu
alebo striech. Bol by rád, ak budú  spolupracovať. Keďže je zodpovedný za mesto Čadca a je
zodpovedný aj za to, aby toto mesto fungovalo aj po ekonomickej stránke, je povinný, aby túto
investíciu uchránil a neprišiel o mnoho peňazí – 1,5 mil. eur a potom to urobili trošku inak.
Prišli by  tak o  program, lebo by sa nedosiahla energetická náročnosť, ktorú požadujú. Nie je
to z jeho strany žiadna politika, sú to fakty a  názory odborníkov.  Garantuje, že táto budova
bude taká, že si ju budú chváliť aj  ďalšie generácie. Dúfa,  že sa im to podarí aj s takými
protiargumentami, aké tu odzneli. Uviedol, že ich rešpektuje, váži si ich, ale bohužiaľ, keby boli
programy také, aké by  potrebovali, bolo by to úplne inak.
V  závere  uviedol,  že  diskusia  bola  veľmi  dlhá,  verí  tomu,  že  pôjdu  ďalej.  Požiadal,  aby
hlasovaním vzali danú správu na vedomie /odsúhlasené/.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  53/2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 3)
 I. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2022.

   Informovala Mgr. Erika Mazancová, vedúca ekonomického oddelenia a správy majetku
MsÚ Čadca. 

Marián Kubala, poslanec MZ, ako predseda finančnej komisie skonštatoval, že finančná
komisia bola „štandardne neuznášania schopná“, okrem neho tam bol iba Ing. Peter Lariš 
a PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. Danka Tománková a Vladimír Malík sa ospravedlnili. Rozpočet
si prešli, Mgr. Erika Mazancová, vedúca ekon. odd. a správy majetku,  im vysvetlila niektoré
veci, na ktoré sa dopytovali. Je toho názoru, že rozpočty sú spracované viac než prehľadne.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že na 99% sa nedá s návrhom zmeny rozpočtu
nesúhlasiť. Poznamenal, že ak podpisovali zmluvu v marci a v apríli odovzdávali stanovisko,
všetko je napísané v správe, každému je podľa neho jasné, že ceny materiálov išli hore, stúpajú
už minimálne dva a pol roka. Zmena mala byť podľa neho avizovaná skôr alebo súčasne
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s  podpisom  zmluvy.  Doplnil,  že  potom  to  „zaváňa  všetkým  možným,  len  nie
transparentnosťou“. Poprosil, aby sa do budúcna toho vyvarovali.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  nakoľko  verejné  obstarávanie
skončilo  dávno pred podpisom zmluvy, niekoľko mesiacov to  bolo ešte  na kontrole, alokácia
je už dávno mimo. Urobili rozbor a požiadali o navýšenie alokácie o ďalších cca 200 tisíc eur.
Ďalšie navýšenie je ohľadne prác, ktoré sa vykonávajú v okolí Mestského úradu a pod., čo 
v projekte nebolo.  Ide o  14,9 % navýšenie cien. 

Mgr.  Tomáš  Urbaník,  poslanec  MZ,  nadviazal  na  tému  -  Zníženie  energetickej
náročnosti  Mestského domu a uviedol, že sa dostal k dodatku č. 8.  Uviedol, že v pondelok bol
zverejnený na internete s platnosťou od utorka. Poznamenal, že v rozpočte podľa dôvodovej
správy, ktorá je na tri riadky, podľa neho nemá zmysel  ani význam skoro nič, pretože ak by to
človek čítal  bez toho, že si pozrie konkrétnosti zmluvy, tak mu to ani nič nehovorí. Uviedol, že
daný projekt  chceme navýšiť  o 400 tisíc eur,  rozdiel  má byť 469 tisíc eur.  Poznamenal,  že
súčasťou dodatku je cena s DPH, ktorá hovorí, že oprávnené výdavky by mali byť 
1 011 646,72 eur. Oprávnený výdavok je 770 183,22 eur. V dodatku č. 8 je teda  ,,jasná zjavná
korekcia“.  Podľa toho ako to vníma, sa pôvodná  cena cca 800 tisíc eur  znížila na 770 tisíc
eur. V dodatku č. 4 ešte neboli neoprávnené výdavky také zjavné. Tu už máme neoprávnené
výdavky, ktoré sa týkajú projektovej dokumentácie v každom bode, ,,toho ako projekt napreduje,
ako sa vytvára“. Je to v sume 23 064 eur. Dotazoval sa, či mu môžu k tomu niečo povedať. 

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, uviedol,
že  stále a aj  v rozpočte sa uvádzala suma / celkové výdavky/ 801 tisíc eur s tým, že tam  boli
zahrnuté  peniaze na stavebné práce  cca 750 tisíc eur. Ďalej medzi oprávnenými výdavkami
bola projektová dokumentácia  19 500 eur,  stavebný dozor cca 17 300 eur a tiež  výdavky
spojené s povinnou publicitou a zverejňovaním cca 11 tisíc eur.  Uviedol, že nastala situácia,
keď povedali, že nechcú projektovú dokumentáciu a publicitu  v hodnote 30 tisíc, aby to bolo
oprávnené.  Poznamenal,  že  to  vlastne  dali  do  neoprávnených  výdavkov  s  tým,  že   mesto
požiada,  aby sa  stavebné práce navýšili o 30 tisíc eur. Uviedol, že povinnú publicitu si urobia
vo vlastnej réžii za oveľa menej peňazí. Urobia len to, čo je  nevyhnuté. Chcú, aby sa tieto
finančné prostriedky presunuli na stavebné práce. Poznamenal, že dodatok je teraz  napísaný
tak ako je s tým, že keď to schvália, tak navýšia stavebné práce o 30 tisíc eur. Spolu to bude
opäť 801 tisíc eur. 
Uviedol, že všetci to vnímajú. Prvý s tým prišiel minister  Ing. Doležal, kde mali problémy pri
veľkých stavebných investíciách v doprave, ako navyšovať dotácie, pretože stavebné firmy 
od  stavieb odstupovali, nakoľko by na tom prerobili. Uviedol, že sa tým zaoberal parlament, aj
vláda a 7.6. 2022 bol vyhlásený  zákon   č. 198, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292 z roku
2014  o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych  a investičných fondov. Tento
zákon legalizuje  to,  že   môžeme požiadať  o  nenávratný  finančný príspevok  a  keď dôjde  k
navýšeniu cien, ktoré objektívne prichádzajú nielen na Slovensku, môžu požiadať o dodatočný
príspevok. Teraz  sa intenzívne dávajú  dohromady všetky podklady, aby  požiadali o dodatočný
príspevok.  Informoval o vystúpení  ministerky Mgr. art.  Remišovej ArtD, M.A., s tým, že od
1.8.2022 je  možné žiadať o navýšenie dotácie  s tým, že  MIRI ako prvé  ministerstvo vydalo
usmernenie č. 15 pre IROP, kde je napísané, ako je možné o peniaze žiadať. Uviedol, že 
do 20 % by peniaze dostať mali. 

 Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že mu chýba informácia, ktorá mu má dať
dôvod podporiť daný rozpočet, v ktorom ideme dávať cca 400 tisíc eur k projektu. Ocenil by
dopracovanie materiálov. Je toho názoru, že  by to ocenili aj ostatní poslanci a poslankyne.
Navrhol by uznesenie, v ktorom by vyňali túto časť rozpočtu. Urobiť z toho jeden seriózny bod
na  mestskom zastupiteľstve,  kde by poslanci  dostali všetky relevantné informácie. 
Navrhol:  MZ schvaľuje vyňatie z časti rozpočet výdavkov na rok 2022 - I. zmena, ekonomická
klasifikácia 710 – obstarávanie kapitálových aktív, resp. bod 717 002 – rekonštrukcia 
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a modernizácia, kde je kód  zdroja 43 a 46. 
Bod č. 2 – dopracovanie materiálu pre nové rokovanie mestského zastupiteľstva  v najbližšom
možnom termíne o bode – rekonštrukcia a modernizácia, kód zdroja 43 a  rekonštrukcia a
modernizácia,  kód  zdroja  46,  čo  znamená  v  preklade  -Zníženie  ekonomickej  náročnosti
Mestského úradu.

Marián Kubala, poslanec MZ, sa dotazoval u Mgr. Urbaníka, či dobre pochopil, že chce
vyhodiť  cca 400 tisíc eur, aby sa prestál robiť Mestský úrad. Uviedol, že mesto musí mať kryté
prostriedky. 

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že ,,rozhodovať o cca 400 tisíc eur, že na
projekt stačí  cca 1 011  tisíc  eur, momentálne v tejto fáze, pretože taký je dodatok, ktorý platí,
je podľa jeho názoru šafárenie, i keď  tak nechce nazvať“.  S danou dôvodovou správou  a bez
informácii, navrhol vyňať túto časť rozpočtu. 

Mgr.  Erika  Mazancová,  vedúca  ekonomického  oddelenia   a  správy  majetku  mesta
Čadca,   ohľadne vyňatia,  ktoré  navrhol  Mgr.  Tomáš Urbaník  uviedla,  že  rozpočet   sa  tak
nebude  dať  schváliť.  Rozpočet  je    spravený  tak,  aby  boli  príjmy  a  výdavky  vyrovnané.
Poukázala na  sumu 469 tisíc eur /rekonštrukcia/ a uviedla, že dané peniaze sa nemusia minúť.
Ak sa neminú, pôjdu do rezervného fondu alebo sa prevedú na inú akciu. Je to len plán.  

 Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  rozpočet  je  robený  tak,  že
presahuje toto volebné obdobie, sú tam veľké investičné akcie. 

Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol, že bolo  RNDr. Miloslavom  Šulganom, CSc.,
vedúcim regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, vysvetlené, že požiadali z MIRI
o navrátenie  finančných  prostriedkov.  Dodal,  že  mnohí  z  nás  tu  budú  len  do  októbra.
Poznamenal, že nech vyhrá voľby ktokoľvek, nehádžme mu polená pod nohy už teraz. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upozornil, že ak nepríjmu predložený rozpočet,
nakoľko mnohí sa k tomu postavili veľmi kvalitne a racionálne, pretože skutočne presahuje toto
volebné obdobie, môžu prísť o dotácie, ktoré sú na  športovú halu, na dobudovanie cyklotrasy,
na rekonštrukciu tribúny a oválu. Požiadal Mgr. Tomáša Urbaníka, aby svoj návrh stiahol.
Dodal, že by tak prišli o rezervný fond, ktorý musia doplniť do 30.8.2022. 

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, svoj návrh stiahol. 
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, sa mu poďakoval za ústretový krok. Uviedol,

že rozpočet je naviazaný aj na príspevkové organizácie,   ktoré sú potrebné,  aby fungovali.
Požiadal poslancov, aby predložený rozpočet podporili. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  54/2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 4)
I. zmena rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na rok 2022.

   
I. zmena rozpočtu príspevkovej organiácie MPS mesta Čadca na rok 2022.
 

Predkladá Pavol Latka, riaditeľ MPS mesta Čadca. 

RNDr. Anna Belousovová,  poslankyňa MZ, dotazovala sa p. riaditeľa, či považuje daný
rozpočet  za dostatočný,  pretože v  meste  Čadca  je  dlhodobo nespokojnosť  s  čistotou ciest,
chodníkov. Či im vyjdú prostriedky na to, aby urobili takú elementárnu vec, že prejdú všetky
sídliská. Zopakovala, že by  aj s p. riaditeľom išla  a ukázala, kde sa  presne  nachádzajú.

30



 

Poukázala na  zle odstránené zimné posypy, na krajoch chodníkov a ciest zarastá zeleň, ktorá
nie je mestská. Ďalej poukázala na námestie, ktoré je urobené namiesto Palárikovho domu, kde
z lavičiek trčia triesky. Bolo by vhodné lavičky vyšmirgľovať a natrieť. Taktiež upozornila
na  zanedbané okolie fontány,  kde je sliz. Sama videla, ako sa tam šmyklo malé dieťa.  Chodia
tam  aj  malinké deti. Poznamenala, že  je to veľmi nebezpečné. Uviedla, že okolie fontány je
potrebné riadne vystriekať vapkou. Opäť upozornila, aby sa dôsledne odstraňoval zimný posyp.
Poznamenala, že  si už  opakovane vytkla nohu, čo nie je  nič príjemné. 

Pavol Latka,  riaditeľ MPS mesta Čadca, uviedol, že peňazí nie je nikdy dosť. Bolo by
vhodné,  keby bolo na tieto služby  v rozpočte vyčlenených viac peňazí. Služby by boli o 100 %
kvalitnejšie.  Ohľadne  fontány  uviedol,  že   pridávajú   rôzne  čistiace  prostriedky,  aby  sa
nachytali riasy. Do konca budúceho týždňa sa  celý areál okolo fontány poumýva čistiacimi
prostriedkami  a ponatierajú  lavičky. K zimnému posypu uviedol, že viacmenej ide o nánosy 
z bočných ciest. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, dodal, že urobia všetko preto, aby bolo  okolie
upravené. 

I. zmena rozpočtu príspevkovej organizácie DOMBYT mesta Čadca na rok 2022.

Predkladá PhDr. Juraj Kantorík, riaditeľ Dombytu Čadca. 

Marián Kubala, poslanec MZ,  sa poďakoval  za rekonštrukciu  /strecha, špalety, okná/
bytového domu č. 2700 nad cintorínom.
Rovnako  ako na MR,  tak aj  tu sa opäť informovaje, či mal alebo má Mgr. Rucek  alebo jeho
rodina príjem z Dombytu, ohľade ihriska srdce pre Kýčerku.

PhDr. Juraj Kantorík, riaditeľ Dombytu Čadca, uviedol, že nemal. Srdce pre Kýčerku
prešlo pod Dombyt Čadca uznesením minulý rok. Ako to bolo predtým, tak to nevie zaručiť. 

Marián Kubala, poslanec MZ,  poznamenal, že vie o tom, že Mgr. Rucek  alebo jeho
dcéra boli správcami ihriska Srdce pre Kýčerku. 

PhDr. Juraj Kantorík, riaditeľ Dombytu Čadca, uviedol, že o tom nemá vedomosť. 
Mgr.  Xénia  Šurhaňáková,   zástupkyňa  primátora  mesta  Čadca,  sa  dotazovala,  čo

sleduje Marián Kubala  danou otázkou.  Uviedla, že ani na mestskej rade tomu nerozumela.
Určité veci si na mestskej rade povedali a p. Kubala to tu opäť vyťahuje, nerozumie za akým
účelom. 

Marián Kubala, poslanec MZ, podotkol, že reaguje preto, lebo ho to zaujíma, pretože to
počul. Ako poslanec má nárok vedieť určité informácie. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poďakoval PhDr. Jurajovi Kantoríkovi 
za spracovaný projekt a dal hlasovať o návrhu na uznesenie. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č. 55 /2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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K bodu 5)
Zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkových organizácií mesta Čadca.

   Informovala  Mgr.  Erika  Mazaninová,  vedúca  ekonomického  oddelenia  a  správy
majetku MsÚ Čadca. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č. 56 /2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 6)
Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností
 
 Informoval Ing. František Čupry, vedúci oddelenia výstavby, stavebného poriadku a 
dopravy MsÚ Čadca.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.57 /2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu  7)
Rôzne

Mgr. Soňa Kovalčíková, občianka Čadce, požiadala poslancov mesta Čadca, aby
do nasledujúceho rokovania mestského zastupiteľstva zahrnuli problematiku bytového domu na
Ul.  17. novembra 2700/18,19.  Upozornila, že je súčasťou bytových schôdzí,   no nikdy ich
poznámky v zápisniciach neboli.  Dokonca zápisnice neexistujú. Nevie o čom sa teraz rokovalo
s Dombytom.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že sa rokovalo o rozpočte. 
Mgr. Soňa Kovalčíková, občianka Čadce,  informovala sa,  na základe čoho, čo bolo

predmetom, pretože ako verejnosť sa to nedozvedia. 
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že všetky materiály sú zverejnené. 
Mgr. Soňa Kovalčíková, občianka Čadce,  poznamenala, že má osobnú skúsenosť,  že

nie všetky materiály sú zverejnené. 
V závere opäť požiadala, aby sa reagovalo na jej podnet a prešetrila sa   situácia  v bytovom
dome na  Ul. 17. novembra 2700/18,19.
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K bodu 8 )
Záver

Nakoľko  bol  program rokovania  MZ Čadca  vyčerpaný,  Ing.  Milan  Gura,  primátor
mesta  Čadca,  poďakoval  prítomným  za  účasť,  poprial  všetkým  príjemný  zvyšok  dňa
a zasadnutie MZ vyhlásil za ukončené. 

 

               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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