
 

Z á p i s n i c a

z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 20. decembra 2018 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca

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

Ďalej  boli  prítomní:  prednosta  MsÚ Čadca,  hlavný  kontrolór  mesta  Čadca,  vedúci
oddelení  MsÚ Čadca, riaditeľ  MsP Čadca,  riaditelia riadených príspevkových organizácií
mesta Čadca, zástupcovia médií, občania. 

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

RNDr. Anna Belousovová - poslankyňa MZ

Ing. Rudolf Cyprich - poslanec MZ

Marián Kubala - poslanec MZ

Mgr. Tomáš Urbaník - poslanec MZ

Mgr. Martin Klimek - poslanec MZ

Mgr. Jaroslav Klus - poslanec MZ

Mgr. Marcel Šulo - poslanec MZ

Ing. Peter Lariš - poslanec MZ

Mgr. František Kučák - poslanec MZ

JUDr. Jozef Pajer - poslanec MZ

Mgr. Michal Duraj -poslanec MZ

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD. - poslanec MZ

JUDr.  PhDr. Peter Strapáč, PhD. - poslanec MZ

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

                                                              dopravy  MsÚ 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)    Zloženie sľubu poslanca Mgr. Františka Kučáka
(3)    Návrh na zriadenie a voľba členov Mestskej rady /stiahnuté z rokovania MZ/
         Súčasný stav zimnej údržby mestských komunikácií  /doplnený bod/
(4)    Návrh na Dodatok č. 1 Štatútu mesta Čadca  /stiahnuté z rokovania MZ/
        Čistota mesta a zber TKO  /doplnený bod/
(5)    Návrh na vytvorenie komisií Mestského zastupiteľstva v Čadci /stiahnuté z rokovania MZ/
(6)    Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva na uzavretie manželstva pred 
        Matričným úradom v Čadci  /stiahnuté z rokovania MZ/
(7)    Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl, školského
         zariadenia a do obecnej školskej rady  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
         Čadca  /stiahnuté z rokovania MZ/
(8)    Návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb 
        Čadca a návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský podnik
         služieb Čadca  /stiahnuté z rokovania MZ/
(9)    Stanovenie platu primátora  Mesta Čadca   /stiahnuté z rokovania MZ/
(10)  Zriadenie výborov v mestských častiach   /stiahnuté z rokovania MZ/
(11)  Spoločný obecný úrad – predĺženie pôsobnosti
(12)  Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie Zmeny a doplnku č. 6  
        Územného plánu mesta Čadca  /stiahnuté z rokovania MZ/
(13)  Správa o výsledkoch kontroly
(14)  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
(15)  Rôzne
(16)  Záver
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R o k o v a n i e

8.  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. Z celkového počtu 25 poslancov MZ Čadca
bolo prítomných 24 poslancov, takže MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať.
Privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, prizvaných a ostatných prítomných.

Za  overovateľov  zápisnice  navrhol:  Mariána  Kubalu  a  Mgr.  Martina  Klimeka,
poslancov MZ. 

Do návrhovej komisie navrhol:  PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD. a  JUDr.  PhDr. Petra
Strapáča, PhD.

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

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

Overovatelia: Marián Kubala
Mgr. Martin Klimek

Návrhová komisia:   PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.
                                                JUDr.  PhDr. Peter Strapáč, PhD.

Pracovné predsedníctvo: Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., zástupca primátora mesta Čadca

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

Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca

 Ing. Milan Gura, primátor mesta  Čadca,  ospravedlnil  z  rokovania MZ Mgr. Danu
Jašurkovú. 
Informoval, že po jeho pravej strane sedí pán zástupca primátora   PhDr. Pavol Holeštiak,
PhD., po jeho ľavej strane sedí pán zástupca primátora  JUDr.  PhDr. Peter Strapáč, PhD.
a pán prednosta  MsÚ Čadca Ing. Jaroslav Hacek. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, predložila pozmeňujúci návrh k bodu č. 1)-
k zmene programu. 
Pozmeňujúci návrh: stiahnutie z programu rokovania MZ body č.  3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10),
12)
Navrhli doplnenie nasledujúcich bodov programu:
č. 3)  súčasný stav zimnej údržby mestských komunikácií
č. 4)  čistota mesta a zber TKO
Svoj návrh odôvodňujú nasledovne: body, ktoré navrhujú stiahnuť z rokovania MZ 3), 4), 5),
6), 7) by mali byť vecou dohody poslancov a vedenia mesta. Doteraz však k takýmto dohodám
nedošlo a neschválením daných bodov majú za to, že neohrozí fungovanie a plnenie funkcií
mesta. 
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K bodu č.  8) Návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb 
Čadca a návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský podnik  služieb 
Čadca uviedla, že zmeny, ktoré sa týkajú  vedenia najväčšieho a najvýznamnejšieho podniku – 
Mestského podniku služieb odôvodňujú tým, že ak má dôjsť k odvolaniu pána Ing. Petra Lariša 
z funkcie riaditeľa Mestského  podniku služieb len preto, že sa stal poslancom, a preto zo 
zákona nemôže zastávať túto funkciu, a ako počuli,  má sa stať námestníkom podniku,  defakto 
bude riadiť Mestský podnik služieb, tak zásadne  nesúhlasia s takýmto  obchádzaním zákona. 
K bodu č. 9) Stanovenie platu primátora  Mesta Čadca, uviedla, že podľa jej názoru zvyšovanie
platu primátora nie je akútnou otázkou dňa. Majú za to, že odmeňovanie zvolených zástupcov
by malo byť riešené komplexne, nielen  vedenia, ale aj zástupcov primátora, členov komisie a
všetkých orgánov mesta, kde sa angažujú volení zástupcovia. 
K bodu č. 12) Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie Zmeny a doplnku č. 6
Územného  plánu  mesta  Čadca  uviedla,  že  ide  o  prefinancovanie  zmeny  územného  plánu.
Poznamenala,  že súčasťou územného plánu, o ktorom hovoria,  je aj zmena, ktorá sa týka
rozsiahleho územia  medzi   novým cintorínom a gymnáziom,  ktoré sa  má zmeniť  z  lesného
územia na stavebný pozemok,  t.j.  defakto máme schváliť prefinancovanie zámeru likvidácie
lesa.  Pokiaľ  vie,  tak  predchádzajúce  mestské  zastupiteľstvo  sa  podobným  zámerom
nezaoberalo a je otázne, na základe čoho dalo vedenie mesta vypracovať firme takúto zmenu
územného plánu. Táto zmena, ktorá bude predstavovať zásadný zásah do voľného územia v
meste s výraznými ekologickými  následkami, by mala byť najskôr predmetom verejnej diskusie.
Uviedla, že o tejto zmene nediskutoval  nikto, ani predchádzajúce mestské zastupiteľstvo.  
Čo sa týka zaradenia nových bodov  č. 3) Súčasný stav zimnej údržby mestských komunikácií
 a č. 4) Čistota mesta a zber TKO je toho názoru, že to nie je potrebné špeciálne odôvodňovať,
stačí sa pozrieť ako mesto vyzerá. Má za to, že ľudia majú právo, aby žili v čistom meste a
nemuseli zažívať dennodenné stresy z toho, ako vyzerá prostredie, v ktorom žijú. Čo sa týka
ciest, uviedla, že stresový je už len samotný  pohyb po meste, ako sú zápchy, aj keď je potrebné
povedať,  že  dopravná situácia na  Kysuciach  nie  je vinou zodpovednosti  mesta,  sú to iné
celoštátne orgány  a inštitúcie. Mali by sme však urobiť všetko preto, na čo máme kompetencie,
aby  sa  občania   nemuseli    stresovať,  že  v  zimnom období  nie  je  odprataný  sneh,  že  sú
šmykľavé chodníky.  Nakoľko sa blížia   sviatky,  ľudia majú právo, aby ich prežili  v  čistom
meste.

Ing. Milan Gura,  primátor mesta Čadca, k bodu: Stanovenie plátu primátora Mesta
Čadca uviedol, že je to  zo zákona. Poukázal na odmenu 19%, ktorá za osem rokov  ide z 30 %
nadol na 19 %.  Poznamenal, že zákon ukladá základnú mzdu. Pokiaľ nebude odmena, nie je
povinnosťou primátora dať schvaľovať plat, ktorý je určený zo zákona.   
K  predloženiu žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie Zmeny a doplnku č. 6  Územného
plánu mesta Čadca uviedol, že každý občan má právo požiadať o zmenu územného plánu. Je
mnoho  možností,  ktoré  občania  navrhujú,  medzitým  aj  developerské projekty.  Aby  sme
nefinancovali  všetko len z Mesta Čadca, žiadame ministerstvo,  aby participovalo na zmene
územného plánu a uchádzame sa o finančné prostriedky. Vôbec to nemá súvislosť s tým, kto a
aký  návrh  na  zmenu  územného  plánu  dal.  Ide  o  to,  či  získame  nejaké  prostriedky   aj  z
ministerstva alebo nie.  Daný bod by sťahovať nemali,  pretože ide o snahu získať finančné
prostriedky,  ktoré  získať  môžeme a nemusíme.  O zmene územného plánu budú rokovať  na
mestskom zastupiteľstve, kde  môže každý  hlasovať, či so zmenou súhlasí alebo nie. 
K bodom:  Návrh na zriadenie a voľba členov Mestskej  rady, Návrh na vytvorenie komisií
Mestského zastupiteľstva v Čadci, Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva na uzavretie
manželstva pred Matričným úradom v Čadci uviedol, že určite by poslancov  požiadali, aby
našli široký konsenzus, aby  sa stretávali, pretože nie všetci poslanci  sú uvedení  v návrhoch.
Je v   ich záujme,  aby  sa stretli  a dohodli  sa  na členoch mestskej  rady,  členoch  komisie.
Súhlasí, aby mohli pracovať konsenzuálne.
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Dotazoval sa RNDr. Anny Belousovovej, či trvá na tom, aby bod č. 8) a bod č. 12) stiahli z
programu.  Uviedol,  že  Ing.  Petra  Lariša  musia odvolať,  pretože  sa  písomne vzdal  funkcie
riaditeľa. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že trvá na tom, aby sa dané body
stiahli. 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že od volieb a od skladania sľubu už ubehol
nejaký čas. Je toho názoru, že slová, ktoré tu odzneli o nejakej súčinnosti, o skladaní komisií  a
že chceme nejakú dohodu, tak na to bol dostatočný čas aj zo strany mesta. Vníma to trošku
neúprimne. Ak by takáto snaha bola, určite by nebol problém zvolať rokovanie aj v tejto sále,
aby sa spoločne dohodli na niektorých návrhoch do komisií a do ostatných orgánov mestského
zastupiteľstva. Slová, že  mali pripravený nejaký návrh, ktorý bol možno  stiahnutý, vníma ako
veľmi neúprimné. Čo sa týka riaditeľa mestského podniku služieb a jeho odvolania,  uviedol, že
podľa  toho čo je uvedené v materiáloch,  sa vzdal výkonu funkcie, na čo  má plné právo. Toto
vzdanie, či ho zoberieme na vedomie alebo nie, má všetky právne účinky,  pretože sa vzdal
výkonu tejto funkcie, čo mu vlastne ukladá zákon, pretože si musí vybrať.  
Čo  sa  týka  zmeny  územného  plánu  uviedol,  že  nám  nič  nebráni,  aby  sme  na  riadnom
pracovnom januárovom zastupiteľstve mohli rokovať o všetkých dôležitých veciach, ktoré sú
dôležité  pre  fungovanie,  ako  rozpočet.   Ak  tu  je  všeobecný  záujem  medzi  poslancami
a verejnosťou, môžeme túto žiadosť opätovne predložiť  a príslušné orgány  požiadať,  aby nám
ju schválili alebo vyčlenili nejaké finančné prostriedky. Takže neschválením žiadosti sa  dnes
nič nedeje, a o  chvíľu je možnosť o ňu  požiadať znova. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že nemá problém s tým, čo povedal
Mgr. Marcel Šulo, len ho  trošku  mrzí  slovo – neúprimnosť, pretože vie o tom, že každý bol
informovaný o tom, aby dodali materiály a podali nejaké návrhy do komisií. Nakoľko  na to
nebolo dosť času, tak práve preto, keďže viacerí majú taký pocit, že nie sú dohodnutí a nebolo
by to konsenzuálne, súhlasí s tým, aby  sa  stretli v januári  na rokovaní a doplnili  návrhy  do
komisií,  mestskej rady a všetko ostatné. Je však toho názoru, že tí čo mali záujem  dať nejaké
návrhy, tak ich dali. Informoval, že ich  dostávali e-mailom. Musí však  povedať,  že nie je
celkom v jeho právomoci, aby doplňoval ľudí  do komisií. Toto je vecou poslancov mestského
zastupiteľstva. Je to ich nárok a ich povinnosť.  Súhlasí s tým, aby sa nejakí zástupcovia stretli
a dohodli sa. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, dal hlasovať o  bodoch č. 1), č. 2), č. 11), č.
13), č. 14), č. 15), č. 16). 
Hlasovanie:    ZA: 21  PROTI: 2  ZDRŽAL SA: 0

Ďalej dal Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, dal  hlasovať o doplnení programu: 
bod č. 3)  Súčasný stav zimnej údržby mestských komunikácií
bod č. 4)  Čistota mesta a zber TKO
Hlasovanie:      ZA: 15  PROTI: 5  ZDRŽAL SA: 3
 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  dal  hlasovať  o  celom  programe  aj  zo
zmenami.
Hlasovanie:   ZA: 17  PROTI: 2  ZDRŽAL SA: 3

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 99/2018
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K bodu 2)
Zloženie sľubu poslanca Mgr. Františka Kučáka

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

K bodu 3)
Súčasný stav zimnej údržby mestských komunikácií.

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
RNDr.  Anna Belousovová,  poslankyňa MZ,  uviedla,  že   zopakuje to,  čo povedala v

úvode, že keby mali nejaké materiály a harmonogram o tom, ako sa upratuje, ako sa posypáva
a pod. Je potrebné počúvať občanov a chodiť medzi nich. Nakoľko sa blížia vianočné sviatky,
občania,  hlavne v sídliskových častiach,  majú právo prežiť Vianoce v pokoji  a nie zahadzaní
smeťami a neposypanými cestami. Poznamenala, že tých, ktorí to majú na starosti vždy zaskočí,
že  v  decembri  napadne  sneh  a  mrzne.  Uviedla,  že  občania  sa  na  nich  obracajú  ako  na
poslancov a my môžeme  ich podnety riešiť cez mestské zastupiteľstvo. Je toho názoru, že pán
Ing. Peter Lariš, ktorý bol, či je doteraz  vo vedení MPS je zároveň ako  poslanec, mal  by sa  v
pracovnej dobe venovať tomu, čo je jeho náplňou.  
Uviedla, že stav zimnej údržby hodnotí ako nedostatočný. Stačí sa prejsť a popozerať. Zároveň
zdôraznila fakt, ktorý odôvodňovala pri podávaní procedurálneho návrhu. Uviedla, že občania
v Čadci sú vystresovaní z toho, že sú v meste zápchy. Mesto za to nemôže, ale môžeme robiť
aspoň to, na čo máme kompetencie, aby občania chodili po chodníkoch bezpečne, a aby boli
cesty odhrnuté vtedy,  kedy je potrebné. 

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ,  uviedol, že MPS je podnik, ktorý bol pred
12-timi  rokmi  v  rozpade.  Nebolo  žiadnych  mechanizmov,  v  podstate  nebolo  s  čím  robiť.
Dovybavil sa na mimoriadne zaujímavý a slušný podnik,  so slušnými pracovnými možnosťami,
a preto si myslí, či nie je vhodné popremýšľať aj nad tým, či MPS nemá veľa činností. Či to nie
je podnik, ktorý je dosť zaťažený a nestačí obhospodarovať všetko možné. Či ho nezúžiť iba na
skutočný výkon a  realizáciu prác tak, ako to je už v ostatných mestách, ktoré sú okresnými
mestami a pod. Činnosti, ktoré môžu byť v rámci správy majetku a pod., presunúť a zaťažiť
niekoho iného. Je vidieť, že chlapi v MPS pracujú, niekedy to je až otrocká práca, ktorú robia.
Preto  dáva   faktickú  poznámku,  aby  sme  sa  zamysleli  nad  tým,  ako  budeme  nasledujúce
volebné  obdobie  riešiť  takú  vec,  ktorej  sa  hovorí  čistota,  doprava,  parkoviská,  verejné
priestranstvá, alebo tu budú  alebo nebudú aj športové zariadenia.   

Ing. Peter Lariš,  poslanec MZ, uviedol, že zimná údržba sa riadi  plánom, ktorý bol
schválený  mestským  zastupiteľstvom.  Plán  zimnej  údržby  riadi  dispečer.  Sú  tam  nejaké
kategorizácie ciest a chodníkov, ktoré sa upravujú prvé, potom druhé, tretie, štvrté.  Ak by to
mal riadiť nejaký človek, ktorý povie, že nemôže  odniekiaľ zísť, tak dispečer nemôže stiahnuť
mechanizmus z cesty, kde chodia autobusy, kde chodí 10 tisíc občanov preto, aby jeden človek
odniekiaľ zišiel. 
Poznamenal, že mechanizmov nie je dostatok a veľmi múdro, musí súhlasiť s tým, čo  povedal
JUDr.  Ing.  Jozef  Vražel,  PhD,.  poslanec  MZ.  Uviedol,  že  nevie  či  to  zaregistrovali  všetci
prítomní, ale od roku 2011, keď nastúpil na MPS sa činnosť MPS rozrástla o  cca 25 až 30%.
Následne vymenoval:  plaváreň,  v  roku  2013 kúpalisko,  postupne tribúna,  Juniorka,  nový
zberný dvor, tzn. činností je mnoho. Ak si niekto myslí, že sa nerobí čo sa dá, tak sa mýli.
Možno sú tu nejaké osobné  narážky na jeho osobu od nejakých ľudí, ale  každopádne ľudia
v MPS  robia  za minimálne  mzdy,  robia  čo môžu.  Nie  je  na  mieste  hovoriť,  že  sa nerobí
maximum. V závere  uviedol, že nemalou mierou na situáciu aká tu je, má podiel aj doprava.
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Poukázal na to, že sypač, ktorý  ide dve hodiny v kolóne na Kyčerku,  nemôže stihnúť všetko.
Je potrebné, sa nad tým zamyslieť a až potom kritizovať. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ,  uviedol, že už ako poslancovi mu je trápne, keď ľudia
fotia stále preplnené kontajnery na Žarci a na Kýčerke a opakovane to dávajú na internet. Nie
je človeka, ktorý by flexibilne zareagoval, keď sú kontajnery plné a vyviezol ich. Nie je to tak
zložitá práca - prejsť sa po meste,   keď je  kontajner  plný a smeti sa sypú  po ceste, dať ho
vyviesť. 
Súhlasil s Ing. Petrom Larišom, že MPS služieb si uzurpoval veľa moci a scentralizovali veľa
úloh málo ľuďom.  Je to potrebné rozdeliť, alebo pribrať na MPS 20 ľudí,  zvýšiť  im platy,
motivovať ich a všetko bude fungovať. 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že o zimnej údržbe by mohli rozprávať veľmi
dlho, on sám má s tým niekoľkoročné skúsenosti. S mnohými návrhmi alebo vecami, ktoré tu
boli povedané súhlasí. To, že MPS je poddimenzovaný, čo sa týka modernej techniky  na zimnú
údržbu, tak o tom asi všetci vieme, mnohokrát sa tu o tom diskutovalo. Možno trošku mu vadí a
je toho názoru, že všetci by to podporili,  keby takýto návrh na  obstaranie sypača a obstaranie
akejkoľvek   techniky   využiteľnej  na  zimnú  údržbu  na  mestskom zastupiteľstve  zaznel.  On
osobne si  za posledné štyri roky nepamätá  ani vyjadrený nesúhlas alebo odmietnutie, čo sa
týka zvýšenia rozpočtu MPS  na zakúpenie novej techniky.  Toto tu nezaznelo. Je faktom, že
pokiaľ príde sneh a poľadovica, tak nie je v silách MPS, aj z dôvodu hustoty dopravy, ktorá tu
je, zabezpečiť naraz kompletnú zimnú údržbu, čo všetci chápeme a akceptujeme. Čo ho však
mrzí  je to, že od napadania snehu a od poľadovice prešli dva týždne. Vyzval,   aby sa išli
pozrieť na sídlisko, kde doteraz nie  sú niektoré chodníky ani posypané. Ak to nezvládnu za
dva-tri dni, tak za týždeň to zvládnu určite. Uviedol, že pred niektorými základnými školami
ešte dnes deti padajú na zem.  Poukázal na to, že na jednej  autobusovej zastávke je ešte soľ z
minulého roka. Uviedol, že za 8-10 mesiacov nebolo možné vyčistiť mesto a  zobratie starých
vriec so soľou.   Akceptuje, že niekedy sa to nepodarí ani za deň-dva, ale na  tretí deň musí byť
posypané celé mesto.  Je toho názoru, že to dokážeme zvládnuť. 

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, opäť upozornil na jeho požiadavku  osadiť   značku -
zákaz státia  na ulici J. Francisciho, kvôli zimnej údržbe.  Značku žiadal osadiť už pred troma
rokmi.   Od minulého mestského zastupiteľstva, kedy o to opäť žiadal,  uplynuli tri mesiace a do
dnešného dňa  tam značka osadená nie je. Kladie si otázku, že ak túto značku nedokáže vybaviť
on ako poslanec, čo potom vybavia občania.  Chcel by dnes počuť odpoveď, kedy bude  táto
značka osadená. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, prečítala návrh na uznesenie pre rokovanie
MZ v Čadci pre bod č.  3)
Mestské zastupiteľstvo  Mesta Čadca
U k l a d á:
       riaditeľovi MPS  v Čadci zabezpečiť zjazdnosť všetkých komunikácií a schodnosť všetkých

chodníkov,  v  súlade  s  pasportizáciou  komunikácií,  mestských  chodníkov  a  verejných
priestranstiev.

Následne na margo Ing. Petra Lariša,  uviedla, že to nie je jeden človek, ktorý hovorí, že sa mu
šmýka, keď vyjde pred dom. Sú to celé sídliská, ktoré sa na nich obracajú ako na poslancov a
ona  ako  poslanec  s  tým nemôže  robiť  nič  iné,  len  predložiť  to  vedeniu  alebo  mestskému
zastupiteľstvu,  ktorému podliehajú,  vedeniu  ako  primátorovi  a  zástupcom pri  operatívnom
riadení a mestskému zastupiteľstvu počas zasadnutia, ktoré  môže dávať úlohy. Preto tu bola
daná téma otvorená.  Uviedla, aby to Ing. Peter Lariš nebral tak, že daná téma bola  otvorená
ako niečo proti jeho osobe, pretože aj  on sám sa zhodol s  JUDr. Ing. Jozefom  Vraželom,
PhD.,  že   MPS  je  veľký  kolos,  ktorý  robí  množstvo  rôznorodých  činností,  čo  je  potom
kontraproduktívne. Je rada, že z diskusie vyplýva, že sa na tom zhodli. Možno by bolo vhodné
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porozmýšľať, že či  tie činnosti, ktoré nie sú priamo spojené s tým, čo MPS  robiť má, by nemali
byť niekde odčlenené. 
Dotazovala  sa,  že  keď  sa  hovorí  o  minimálnych  mzdách,  prečo  ľudia,  ktorí  túto  činnosť
vykonávajú  nie sú lepšie zaplatení.  Radšej ľudia do výkonu, ako niekde  pri stole šúchať lakte.
Je potrebné zabezpečiť, aby  títo ľudia  boli  nablízku, dať ich niekde po ruke. V závere uviedla,
že diskusia nebola otvorená, že bola proti niekomu, ale za niekoho, za občanov v meste a za to,
aby to  nielen cez Vianoce, ale aj po nich  fungovalo trochu ináč. Uviedla, že  chcú pomôcť k
zlepšeniu.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že na jednej strane sa zhodujú v tom,
že MPS je veľký kolos. Dotazoval sa, či si však pamätajú, prečo ho urobili. Aby  plaváreň,
ktorá  bola v  súkromných rukách dali  pod mesto.  Teraz   plaváreň   občania  chvália,  ďalej
konečne vysporiadali ihriská, rovnako kúpalisko,  ktoré dali MPS. Najskôr museli  ,,vytrhnúť“
zo súkromných rúk  tieto veci a až potom ich  dať  nášmu podniku. Uviedol, že do budúcna
začnú robiť reorganizáciu a   transformáciu, ale najskôr to potrebovali ,,vytrhnúť“, čo nebolo
krátkodobou  záležitosťou.  Prišla doba, kedy budú robiť nejakú reorganizáciu. Poznamenal, že
už vydal príkaz a odporúčanie,  aby pán riaditeľ a vedenie MPS  začali  pripravovať nákup
mechanizmov, ktoré budú slúžiť nielen na zimnú, ale aj na letnú údržbu. Uviedol, že niektoré
stroje z eurofondov boli aj z minulosti a niektoré mechanizmy dovybavovali  teraz, avšak stále
to nie je tak, ako by si to predstavovali.  Pri príprave rozpočtu budú navrhovať, aby zabezpečili
MPS mechanizmami. 
V závere  sa poďakoval  Ing.  Petrovi  Larišovi  za dlhodobo dobre odvedenú prácu spolu so
svojimi kolegami a pracovníkmi na MPS.  Zaželal mu hlavne pevné zdravie. 

Mgr. František Kučák, poslanec MZ, uviedol, že  mimo  extrémnych výkyvov počasia je
väčšina ciest v meste v dobrom stave. Oveľa horšie to je s chodníkmi a zmenou zákona to bude
ešte náročnejšie. Apeloval, aby sme sa niekam posunuli v údržbe chodníkov a  v mechanizmoch
na ich údržbu. Poukázal na hlavný chodník na Žarci, ktorý je  problematický,  frekventovaný a
relatívne strmý. Požiadal, že pokiaľ príde odmäk, aby  daný chodník očistili.  
Poukázal na mnoho  prevádzok /rýchle občerstvenie, krčmy.../ a uviedol, že častokrát v sobotu
ráno naproti  nemenovanej prevádzke rýchleho občerstvenia je asi tri metre odtiaľ  nahrnutý
neporiadok.  Je   potrebné,   to   dať buď na bremeno prevádzkovateľa občerstvenia alebo
udržanie čistoty  dokázať v rámci mestskej polície.  V noci situáciu  udržať tak, aby neporiadok
nebol, alebo to  bude znášať mesto. Bolo by vhodné, nájsť mechanizmus, ako v tomto pokročiť,
aby to bolo lepšie. 

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, poznamenal, že určite všetci vedia, že platí zákon,
kde  majitelia nehnuteľností, ktoré susedia s mestskou komunikáciou – chodníkom,  už nemajú
povinnosť  tieto chodníky čistiť. Apeloval, aby sa to všetko zvládlo. 

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, na margo RNDr. Anny Belousovovej, ohľadne návrhu,
aby  boli  nejaké  mechanizmy  priamo  k  dispozícii  na   najviac  problematických  sídliskách
uviedol, že  by tam museli zabezpečiť ich parkovanie, skládku posypových materiálov,  ktorá by
bola prikrytá a tiež by tam mal byť nejaký nakladací mechanizmus. V prípade, že by toto vedeli
zabezpečiť,   bude  prvý  za  to,  aby  sa  to  takto  robilo.  Ak  by  malo  každé  sídlisko   takúto
pohotovostnú skupinu, budeme  reagovať okamžite a promptne, čo bude určite  oveľa lepšie.
Súhlasí s tým. Avšak sme  v Čadci, kde sa buduje diaľnica,  s čím sa musíme zmieriť a vydržať
to. Ohľadne chodníkov uviedol,  že s  tým majú problémy  samosprávy na celom Slovensku.
Nebol  čas  sa  pripraviť  na  tento  zákon.  Uviedol,  že   bude  problémom   Čadce  sa  s  tým
vysporiadať, pretože  chodníkov je veľa. Je to robota na ručnú prácu. V takomto prípade sa
nedajú použiť mechanizmy, ktoré ani v dostatočnom množstve nemáme.   

JUDr.  PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, prečítal návrh na
uznesenie  pre rokovanie   MZ v Čadci pre bod č.  3), ktorého predkladateľkou je  RNDr. Anna
Belousovová
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Mestské zastupiteľstvo  Mesta Čadca
U k l a d á:
riaditeľovi  MPS  v  Čadci  zabezpečiť  zjazdnosť všetkých  komunikácií  a  schodnosť všetkých
chodníkov,  v  súlade  s  pasportizáciou  komunikácií,  mestských  chodníkov  a  verejných
priestranstiev.
Hlasovanie:  ZA:  17    PROTI: 0      ZRŽAL SA: 7

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  
č. 100/2018

K bodu 4)
Čistota mesta a zber TKO

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že  zimná údržba je v zime, ale

problém s čistotou je dlhodobý, celoročný a niekoľkoročný. Hlavne sídliskové  časti  vyzerajú
veľmi zle. Nechce, aby ľudia strávili Vianoce tak, že ak  náhodou zíde sneh, tak to bude vyzerať
ako na smetisku. Uviedla, že minulý týždeň bola v Hlohovci, ktorý je  porovnateľný počtom
obyvateľov ako Čadca a vyzerá to tam ináč. V lete bola v Moldavsku, v hlavnom meste aj na
dedine a tiež aj v malom meste. Uviedla, že  nad týmito krajinami  sa  vyťahujeme  ako vyspelá
Európa, ale takú čistotu, či už v hlavnom meste alebo na dedine ešte nevidela. Poukázala na to,
že keď sa v meste roztopí sneh,  tak okolo chodníkov sú zarastené trávičky, avšak  tam to  vidieť
nebolo. Možno stačí len chodiť s otvorenými očami a všímať si to. Hovorí to preto, aby sme sa
nezasedeli  a  nezvykli  si  na  neporiadok,  či  už  v  letnom alebo  v  zimnom období.  Následne
prečítala návrh uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
U k l a d á:
      riaditeľovi MPS v Čadci zabezpečiť nepretržitú prevádzku podniku počas vianočných a 
      novoročných sviatkov tak, aby komunálny odpad v meste bol pravidelne zvážaný a bola
      zabezpečená čistota mesta. 

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, uviedol, že MPS pri zbere akéhokoľvek
odpadu  prekonáva  mnoho  prekážok,  ktoré  tu  boli  v  predchádzajúcom  bode  povedané,  z
hľadiska dopravy. Je smutné, že  poslanci, ktorí sme tu boli v minulom volebnom období, sme
sa nezamýšľali nad tým, akým spôsobom obísť  niektoré tieto veci. Možno rozdeliť mesto tak,
aby  dočasne,  pokiaľ  nebude  vyriešená  v  meste  doprava,  bol  zvoz  aj  niekde  inde  ako  na
Podzávoze. Nechce nikomu uberať ani pridávať, len sa pýta, či sme  nemohli väčšiu polovicu
obyvateľov  obslúžiť  ináč,  aby bol  zber  zabezpečený  tak,  že  nemusia  ísť   s  odpadom štyri
hodiny na skládku. Kolóny sú tu už 4-5 rok a nikoho z nás, čo sme tu sedeli,  to nenapadlo.
Možno aj v tomto smere je potrebné zamyslieť sa,  ako dočasne  vyriešiť  situáciu, pretože
nemá význam voziť odpad niekde inde ako do Čadce, pokiaľ nie sú prekážky také, že inde  je
lepšie ako do Čadce.  

JUDr.  PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca,  uviedol, že na
tento problém  je  potrebné sa  pozerať aj z inej strany. Veľká väčšina  toho, čo RNDr. Anna
Belousovová povedala je o nás, o ľuďoch. 
MPS  smeti vyváža,  avšak,  nie  je  povinnosťou  MPS vychovávať  občanov,  ktorí  nevedia,  že
odpad patrí do smetných nádob, žuvačky  a špaky  vyhadzujú na zem a pod. Prejdime sa po
Palárikovom námestí,  všade po zemi sú  žuvačky, špaky od cigariet, pritom smetné nádoby
máme.  Možno  v Moldavsku  sú  ľudia  trošku  ináč  vychovávaní  a  majú  k  svojmu  životnému
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prostrediu iný vzťah. Rovnako aj v Hlohovci. Uviedol, že aj on sám je svedkom, keď ide vyhodiť
platové  fľaše  do  triedeného  odpadu,  že  tam nájde  všetko  možné,  od  drobného  stavebného
odpadu, aj napriek tomu, že máme každý deň otvorený zberný dvor. Všetci chceme mať čisté
mesto, ale je to hlavne o ľuďoch a o tom, ako k tomu pristupujeme. Ľudia sa sťažujú, že je
mesto  špinavé, ale začnime sami od seba.  

Ing.  Peter  Lariš,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  tu  bolo mnoho povedané JUDr.   PhDr.
Petrom Strapáčom , PhD. a  JUDr. Ing. Jozefom Vraželom, PhD.  a  v mnohom s nimi  musí
súhlasiť. 
Uviedol, že robiť vývozy v tejto situácii je veľmi ťažké. Ak sa kedysi vyviezli za deň 3-4 autá,
dnes  sú to dve. Je tu možno nejaký návrh riešiť to ináč. Berie to. Veľký kus pravdy povedal
JUDr.  PhDr. Peter Strapáč, PhD. Mesto sa skutočne snaží skultúrniť zberné miesta, kde sa
uskladňujú tieto odpady. Uviedol, že vybudovali polopodzemné kontajnery  na  Chalupkovej
ulici, na Žarci a zároveň poukázal na to, čo všetko tam občania dávajú. Niekto do kontajnera
hodí jednu dosku, ktorá sa sprieči a potom to vyzerá, že kontajner je  plný. Je to problém v nás
ľuďoch. MPS robí maximum, robí vývozy naviac, objemovo sú tieto miesta zabezpečené dvoj
alebo trojnásobne a aj tak to nestačí.  Občanov je potrebné prevychovať,  pretože pokiaľ to
nepochopia, bude to veľmi ťažké. Čo sa týka  Moldavska uviedol, že to je  iná kultúra, iný
národ.  Rovnako Topoľčany je  geografický  iné mesto,  ktoré je na rovine.  Doprava je tam
riadená možno ináč  a rovnako aj parkovanie na sídliskách. 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že s mnohými vecami, ktoré tu odzneli, sa dá
súhlasiť. Nakoľko cez vianočné obdobie je doprava predsa len troška  utíchnutá, kamiónová
doprava toľko nepremáva a určite utíchne aj stavebný ruch, tak práve preto  je možnosť ako
ukázať,  že MPS  zvládne zvoz TKO a rovnako aj separovaný zber. Požiadal vedenie MPS,  i
keď to  bude  určite náročné, pretože aj naši zamestnanci chcú mať sviatky a my ich vlastne, že
musia pracovať cez sviatky  ťaháme od rodín, aby v maximálnej možnej miere, pokiaľ sa dá,
odpad pozbierali, pretože stačí silnejší vietor a  odpad sa rozfúka všade po sídliskách. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ,  na  margo JUDr.  PhDr. Petra Strapáča,
PhD., uviedla, že nestačí povedať, že ľudia sú takí a hotovo, pretože nie všetci občania sú takí.
Môže povedať, že  ani na sídliskách nie je taká väčšina. Niektorí sú nespratní,  nevedia sa
správať,  ale  my za  to  nemôžeme   nechať  ostatných  občanov   žiť  v  špine.  Mesto  by  malo
koncepčne rozmýšľať aj nad výchovnými momentami, a to sa dá dosiahnuť napr. rozšírením
kamerového systému do takých oblastí, ktoré sú takto najviac postihované. Keď budú títo ľudia
potrestaní, tak sa budú správať ináč a nebude to vyzerať  ako vyzerá Palárikova ulica, sídliská
a pod. V závere uviedla, že otvorenie týchto tém bolo dobré, pretože občania sa ich budú pýtať
a oni tiež musia vedieť zaujať nejaké stanovisko, čo plánujeme urobiť a pod. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, ohľadne vývozu smetí uviedol, že už dlhodobo
udržujeme poplatky za vývoz smetí na najnižšej hranici. Aby  udržali sociálny zmier a ľudia
neplatili ešte viac, tak  práve preto nechceli vyvážať smeti inde. Uviedol, že napr. na Makove
platia  poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  30 eur, inde platia 18 eur, 20
eur a pod. Občania v Čadci platia 14,90 eur a občania nad 62 rokov 10 eur. 
Ohľadne výchovných momentov uviedol, že  mestská polícia  a   oddelenie životného prostredia
a odpadového hospodárstva MsÚ Čadca  vydávajú  rôzne  usmernenia, letáky, ktoré dávajú
deťom do škôl. Bude potrebné na to klásť  ešte väčší dôraz, pretože táto generácia už bude
rozmýšľať  ináč  ako  my.  Ohľadne  kamerového  systému  uviedol,  že  to  je  takisto  priorita
v rozpočte. Musíme ochrániť občanov mesta a aj majetok mesta. Poznamenal, že v   rozpočte
bude vyčlenená čiastka na kamerový systém, na ktorej sa dohodnú. 
Čo sa týka projektov  polopodzemných kontajnerov, uviedol, že na Chalupkovej ulici, keď mali
niekedy kapacitu /napr. 2x vývoz/, tak to stačilo ako tak. Teraz tam vybudovali  polopodzemné
kontajnery,  ktoré majú trikrát  väčšiu kapacitu  a  musia  vyvážať  trikrát  do týždňa.  Napriek
tomu, že kapacita kontajnerov je trikrát väčšia ako bola vtedy na celom území.  Uviedol, že
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ľudia tam dávajú televízory, satelity, čomu nerozumie. Poukázal na  Jašíkovú ulicu na Žarci,
kde občania sú za polomodzemné kontajnery vďační, čistia si priestor okolo kontajnera a pod.
Poznamenal,  že  čistotu  mesta  budeme  musieť  zlepšovať  výchovou,  vlastným  pričinením,
mechanizmami  a tiež aj rozširovaním takýchto polopodzemných kontajnerov. Je toho názoru,
že to lepšie zabezpečí čistotu miest. 

Mgr. Michal Duraj,  poslanec MZ,  ohľadne polopodzemných kontajnerov uviedol,  že
mnoho občanov aj  z dedín  sa naučilo voziť odpad na sídliská. Možno aj tak sa  kontajnery
zapĺňajú.  Poznamenal, že pokiaľ sú zápchy a nestíhame vyvážať odpad, či by nebolo vhodné
prehodnotiť, aby  zamestnanci  odpad vyvážali v noci.

JUDr.  PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, prečítal návrh na
uznesenie  pre  rokovanie  Mestského  zastupiteľstva  v Čadci   pre   bod  č.  4),  ktorého
predkladateľka je RNDr. Anna Belousovová
Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca
U k l a d á:
      riaditeľovi MPS v Čadci zabezpečiť nepretržitú prevádzku podniku počas Vianočných a 
      Novoročných sviatkov tak, aby komunálny odpad v meste bol pravidelne zvážaný a bola
      zabezpečená čistota mesta. 
Hlasovanie:  ZA:  17    PROTI: 0      ZRŽAL SA: 7

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  
č. 101/2018

K bodu 5)
Spoločný obecný úrad – predĺženie pôsobnosti

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

č. 102/2018

K bodu 6)
Správa o     výsledkoch kontroly

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie  

č. 103/2018

K bodu 7)
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 104/2018
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K bodu 8)
Rôzne

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ,  požiadal vedenie mesta alebo kompetentných ľudí,
aby urýchlene vyriešili situáciu  s autobusovou zastávkou na Podzávoze - U Krasňana.   Vie, že
bude posunutá ďalej, ale ľudia sa smejú a  fotia to. Bolo by vhodné, zastávku promptnejšie
presunúť a zábradlie vybrať. 
Ďalej uviedol, že po obchádzkovej trase je  značka  - zákaz chodcov,  ľudia nemajú kadiaľ
chodiť,  pretože  tam ešte  nie  je  chodník  a  stará  cesta  je  už  sfrézovaná.   Požiadal,  aby  sa
urýchlene prejednala táto situácia so zhotoviteľom stavby a chodník tam bol urobený. Uviedol,
že má informácie, že chodník má byť urobený ako je stará cesta, pretože na obchádzkovej trase
na to nie je priestor.  Bol by rád, keby sa tým zaoberali, aby sa daná situácia vyriešila. 

Mgr.  Jaroslav  Klus,  poslanec  MZ,  predniesol  požiadavku   seniorov,  ohľadne
Makovskej zastávky.  Uviedol, že je ,,trápne“ keď je táto zastávka  zatvorená  nielen teraz v
zime, ale aj inokedy. Dotýka sa to nielen študentov, ktorí dochádzajú k nám do mesta, ale aj
všetkých  občanov,  ktorí  dochádzajú  nielen  za  prácou.  Vie,  že  to  patrí  pod  železnicu,  ale
s iniciatívou by malo prísť vedenie mesta. Nie je možné, aby občania stáli vonku, keď je zima
a pod. V závere všetkým kolegom a kolegyniam a aj vedeniu mesta poprial šťastné a pokojné
Vianoce, veľa dobrých a správnych rozhodnutí v roku 2019.  

JUDr.   PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  zástupca  primátora  mesta  Čadca,  uviedol,  že
JUDr. Jozef Pajer a Mgr. Michal Duraj sa ospravedlnili zo zvyšku mestského zastupiteľstva. 

Mgr.  František  Kučák,  poslanec  MZ,  poslanec  MZ,   do  budúcna  zaželal  všetkým
konštruktívne riešenia a cez Vianoce všetko dobré a predovšetkým pevné zdravie. 

Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol, že  dnes  nezvolili riaditeľa MPS. Každého sme
zaúkolovali, ale nezaúkolovali sme nikoho. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že on  rozhodne. 
 Mgr.  Marcel  Šulo,  poslanec  MZ,  rovnako  ako  jeho  kolegovia  aj  on  sa  poďakoval
vedeniu mesta, jeho kolegom, kolegyniam, zamestnancom MsÚ, ctenej verejnosti za spoluprácu
v roku 2018. Všetkým poprial šťastné a veselé vianočné sviatky. 
            Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, všetkým poďakoval za zaujímavú  diskusiu a prijaté
kroky,  avšak  stále  ho  trápi  jedna  otázka.  V časti  o financovaní  mesta  nebol  predložený
rozpočet, vzhľadom na to, že v Štatúte je časť, kde sa hovorí, že do 31. tohto roka by mal byť
rozpočet mesta. Pokiaľ rozpočet  schválený  nebude, tak  pôjdeme  na rozpočtové provizórium.
Možno sa mýli alebo nie, ale aby potom vedel aj cestu, keďže sme už niekoho zaúkolovali, či
bude možné, reagovať promptne na naše schválené návrhy. Dotazoval sa, aký je plán v tejto
téme. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že všetko bude podľa zákona. Už na
úvod  povedali, že sa spoločne  dohodnú, ohľadne mestskej rady a pod. Všetci poslanci majú
právo  dopĺňať a navrhovať  veci  do rozpočtu.  V závere  dodal,  že  zachovajú  všetky  zákonné
lehoty.  

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, dodal, že len  chcel vedieť  odpoveď, keď mesto
bude od 1.1.2019 v rozpočtovom provizóriu, či bude na to, aby bola údržba a zvoz dodržaný. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že to je bežná vec každého mesta.
Čerpáme 1/12, všetky základné funkcie mesta budú zabezpečené. Keď vychádzame z rozpočtu
z minulého roka, tak je to cca 21-22 mil. eur. Nemusia sa obávať, rozpočet bude predložený.
Niektoré  mesta bežne   schvaľujú  rozpočet  v máji  alebo   v júni.   Budú sa snažiť,  aby  mali
rozpočet pripravený čím najskôr. 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia  výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, uviedol, že situácia v koridore diaľnice, ktorý pretína urbanizovanú zónu, nie je
výrazným spôsobom najlepšia. Takmer každý deň sa zaoberajú rôznymi podnetmi. V poslednom
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období je to problém autobusovej zastávky  U Krasňana a peší chodník od Krasňana smerom
k občianskej vybavenosti  na Podzávoze. Včera prešli  so zhotoviteľom stavby, so zástupcom
investora stavby NDS, s dopravným inžinierom Policajného zboru SR pešo tak, ako chodia aj
ľudia,  trasy,  aby  ich  aj  fyzicky  overili.  Uviedol,  že  situácia  tam  je  komplikovaná.  Podľa
dočasného dopravného značenia, keď sa nastavovala výluka cesty na  Milošovú a urobilo sa
presmerovanie  po novej ceste poza priemyselný areál, tak bola  pešia cesta navolená v trase
existujúcej cesty,  ale sú tam jamy, kôpky,   a pod. Nie  je to pre chodenie peši  vyhovujúce.
Uviedol, že včera tam urobili nový chodník, zatiaľ v nesplnenej úprave s tým, že sa to vyspraví,
akonáhle to dovolia klimatické podmienky. Je to chodník v min.  šírke 1 m, ktorý vedie  popred
areály   trafostanice,  transformovne a elektrizačného zariadenia ŽSR, ktoré dovedie občanov
k firme JOKO a syn  na miestnu komunikáciu a po nej sa  občania dostanú na  križovatku  do
Juroši.  Od samého začiatku nesúhlasili,  aby pešiak využíval  existujúcu obchádzkovú trasu,
ktorú  využívajú  vozidlá,  pretože   tam  nie  je  možné  urobiť  chodník,  či  už  z priestorového
hľadiska alebo z hľadiska ochrany prírody. Po zložitých rokovaniach sa tam pomestili vozidlá
v štandardnej dvojpruhovej úprave. Uviedol, že na začiatku tam bola navrhovaná panelová,
jednopruhová cesta. Podarilo sa to, čo funguje dnes, pešiak zatiaľ komfort nemá, ale budú
robiť všetko preto, aby ho dosiahol. Čo sa týka autobusovej zastávky uviedol, že po dobudovaní
diaľnice  bude  približne  v tej  polohe   ako  bola  predtým.  Bude  štandardnejšia,  budú  tam
autobusové zálivy a  autobusové prístrešky. 
Uviedol, že autobusovú zastávku posunuli  k Domesu. Poloha, ktorá bola, trvala približne rok a
nie je  pri  tomto presmerovaní  vyhovujúca.   Projektant  dočasného  dopravného značenia ju
navrhoval zrušiť úplne.  Trvajú však na tom, aby zastávka zostala  v tej polohe. S dopravným
inžinierom  istým  spôsobom  vylustrovali  veci.  Zvodidlo  bolo  naprojektované  cca  pred  2-3
mesiacmi. Ohľadne zastávky uviedol, že po  spoločných rokovaniach s občanmi, s vlastníkmi,
ktorí vlastnia cestu aj záliv pre kamióny, vyrokovali  priestorovo vec tak, aby sa tam všetci
pomestili.  Avšak  zvodidlá ako bezpečnostné  zariadenie  sa nedajú len tak otvoriť  a nechať
voľné   miesto,  kde  je  prístrešok.  Uviedol,  že  včera  prišiel  projekt  úpravy  bezpečnostného
zvodidla.  Je  tam  nejaký  návrh,  s ktorým  úplne  nesúhlasia,  ale  ešte  dnes  sa  stretnú
s projektantom a budú hľadať riešenia, aby sa to, čo najrýchlejšie urobilo. Ak sa to nepodarí
dať  do  poriadku  dnes,  tak  aby  sa   to  udialo   medzi  sviatkami  a  začiatkom  roka  všetko
fungovalo.  

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  sa  poďakoval  poslankyniam,  poslancom,
vedúcim oddelení, riaditeľom príspevkových organizácií  za prácu, ktorú odviedli pre mesto
Čadca za celý rok. Všetkým prítomným a aj ich blízkym poprial požehnané vianočné sviatky,
aby si oddýchli, aby potom v budúcom roku mohli intenzívne pracovať  na tom, čo  trápi nás a
občanov mesta. Pevne verí, že dôjde k nejakej dohode tak, aby sme  konsenzuálne prijali určité
veci, čo nebude jednoduché, ale verí, že určitou spoluprácou a možno aj podaním rúk, sa dá
urobiť všetko tak, aby sme pre mesto Čadca a ich občanov konali čo najlepšie.
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K bodu 9)
Záver

Nakoľko  bol  program rokovania  MZ  Čadca vyčerpaný,  Ing.  Milan  Gura,  primátor
mesta Čadca, poďakoval prítomným za účasť 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

                 Marián Kubala                  Mgr. Martin Klimek
              I. overovateľ                                 II. overovateľ

Zapísala:  PhDr. Jana Serafínová
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