
   Z á p i s n i c a

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 23. júna 2022 o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci

Z celkového  počtu  25  poslancov  sa  zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  Čadca
zúčastnilo 21 poslancov, Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ a Mgr. Marcel Šulo, poslanec
MZ sa ospravedlnili. Poslanci  Peter Zverec a Mgr. Michal Duraj sa neospravedlnili.

Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ Čadca a vedúci oddelení, riaditelia príspevkových
organizácií a  mjr. Mgr. František Linet.

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
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
Marián Kubala, - poslanec MZ, 
Mgr. Dana Jašurková, - poslankyňa MZ 
JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., - poslanec MZ
JUDr. Jozef Pajer, - poslanec MZ
Mgr. Jaroslav Klus - poslanec MZ

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

Pavol Latka - riaditeľ MPS Čadca
Mgr. Ľubica Kullová - riaditeľka Domu kultúry v Čadci
PhDr. Juraj Kantorík - riaditeľ Dombytu Čadca
JUDr. Ján Kľučka - hlavný kontrolór mesta Čadca
Ing. Elena Grambličková - referát dopravy
Ing. Petra Ďuranová - vedúca organizačno-administratívneho oddelenia
Ing. Emília Maloušová - Organizácia cestovného ruchu Kysuce
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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 zámere pomenovať atletickú dráhu v areáli Futbalového štadióna   
     na ul. Športovcov v Čadci na Atletickú dráhu Ivana Čierneho ako prejav úcty a  
     poďakovania za jeho celoživotné aktívne pôsobenie v oblasti športu, za zásluhy o rozvoj  
     mesta Čadca.(pridaný bod)  
(3)  Návrh na udelenie ocenení osobnostiam  mesta, Cena mesta Čadca a Cena
      primátora  mesta Čadca
(4)  Informatívna správa o činnosti Organizácie cestovného ruchu Kysuce za rok 2021

(5)  Určenie volebných obvodov a počet poslancov v nich pre voľby do Mestského
        zastupiteľstva v Čadci na volebné obdobie 2022- 2026
(6)  Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Čadca na funkčné obdobie
         2022 – 2026
(7)  Záverečný účet mesta Čadca za rok 2021
(8)  Zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie Mestskému
         podniku služieb Čadca
(9)  Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií mesta Čadca 
        za rok 2021
(10) Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke majetku mesta Čadca v správe príspevkovej
        organizácie Dom Kultúry v Čadci
(11)  Návrh úpravy cenníka Mestskej plavárne Čadca  a Mestského kúpaliska Čadca
        s platnosťou od 1. 7. 2022       
(12) Komunitný plán sociálnych služieb mesta Čadca na roky 2023-2027     
(13) Informatívna správa o príprave Bartolomejského hodového jarmoku
(14) Návrh na menovanie kronikára mesta Čadca 
(15) Návrh VZN č. 2/2022 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na  vymedzenom 
         území mesta Čadca
(16) Návrh dodatku č. 1 VZN č. 137/2013 o prevádzkovaní taxislužby na území mesta Čadca    
(17) Správa o výsledkoch kontroly
(18) Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
(19) Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností
(20) Rôzne
(21) 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: Jozef Kupka, poslanec MZ
JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ

Návrhová komisia:   Ing. Peter Lariš, poslanec MZ
                                               Marián Kubala, 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

 Ing.Peter Lariš, poslanec MZ
                                               Marián Kubala, poslanec MZ
           
3.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,  dopytoval  sa prítomných,  kto je  za navrhovaný
program. Ďalej sa opýtal prítomných, či má niekto niečo na doplnenie. Následne uviedol, že by
chcel  doplniť  bod:  Informatívna  správa  o  zámere  pomenovať  atletickú  dráhu  v  areáli
Futbalového štadióna  na ul. Športovcov v Čadci na Atletickú dráhu Ivana Čierneho ako prejav
úcty  a   poďakovania  za jeho celoživotné  aktívne  pôsobenie  v  oblasti  športu,  za  zásluhy  o
rozvoj.  

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, poznamenal, že si myslí, že by mal byť pomenovaný
celý štadión podľa generála Ivana Čierneho.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  sa  jedná  iba  o  informatívnu
správu,  následne budú pripravovať VZN, kde „to bude dané oficiálne“. Určil, že doplnený bod
programu bude zaradený ako bod č. 2. 
Hlasovanie za program:  ZA: 15   PROTI:  0   ZDRŽAL SA: 0  /poslancami  MZ schválené/.  
       Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, požiadal o presunutie bodu č.12 - „Návrh na udelenie 
ocenení osobnostiam  mesta, Cena mesta Čadca a Cena primátora  mesta Čadca“ ako bod č. 
3. Doplnil, že si považuje za česť podporiť ľudí, ktorí sú navrhovaní. Keďže idú organizovať 
štafetu mieru na atletickom ovále, nebudú môcť byť na celom Mestskom zastupiteľstve.   
Hlasovanie za program:  ZA: 18    PROTI:  0   ZDRŽAL SA: 0  /poslancami  MZ schválené/. 
Následne hlasovali za celkový program aj so zmenami.
Hlasovanie za program:  ZA: 19    PROTI:  0   ZDRŽAL SA: 0  /poslancami  MZ schválené/.  
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Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
                                                                 č. 21/2022

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 2)
I  nformatívna správa o zámere pomenovať atletickú dráhu v areáli Futbalového štadióna
na ul. Športovcov v Čadci na Atletickú dráhu Ivana Čierneho ako prejav úcty a
poďakovania za jeho celoživotné aktívne pôsobenie v oblasti športu, za zásluhy o rozvo  j
mesta Čadca.  (pridaný bod).

   Informoval: Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  22/2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 3)
Návrh na udelenie ocenení osobnostiam mesta, Cena mesta Čadca a Cena
primátora  mesta Čadca.

   Informoval:  Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca

 Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, poďakoval sa kolegom, ktorí zahlasovali za úpravu
bodu. Doplnil, že plne podporuje osobnosti, ktoré boli navrhnuté. Uviedol, že generál 
vo výslužbe doktor Ivan Čierny zohral spolu s Mgr. Jaroslavom Klusom kľúčovú úlohu 
pri budovaní atletického oválu, za čo aj zahlasuje. Poďakoval aj za nominovanie hokejistov.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  23/2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
K bodu 4)
Informatívna správa o činnosti Organizácie cestovného ruchu Kysuce za rok 2021.

   Informovala: Ing. Emília Maloušová, zastupujúca riaditeľa OCR Kysuce

 Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca, uviedla, že ju teší, že sa
Kysuce pomaly dostávajú na turistickú mapu Slovenska.  Dopytovala sa,   že na str. 13 majú
uvedené prepojenie Krásna nad Kysucou s Čadcou. Majú napísané, že dopravný projekt chceli
zrealizovať do júla 2021. Zaujímalo by ju, na akej ceste sú ďalšie kroky. 

Ing. Emília Maloušová, uviedla, že projektová dokumentácia na prepojenie majú u nich
v kancelárii. Doplnila, že úvodná myšlienka je daná a oni ako organizácia urobili začiatok, ale
podľa nej sú veľmi „mali“ na to, aby mohli takú veľkú aktivitu realizovať. Takisto uviedla, že
teraz sú na rade „silní partneri“ – Čadca a Krásno nad Kysucou. Následne poznamenala, že
riaditeľ OCR Kysuce má pripraviť celkovú víziu projektu tak, aby to mohli posunúť členom
organizácie. Zopakovala, že začiatok „je, ale ďalšie kroky sú ešte pred nimi“.
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Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  24/2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 5)
Určenie volebných obvodov a počet poslancov v nich pre voľby do Mestského
zastupiteľstva v Čadci na volebné obdobie 2022- 2026.

   Informovala: Ing. Petra Ďuranová, vedúca organizačno-administratívneho oddelenia

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, dopytoval sa, či vedia určiť, resp. naznačiť, ako by
vyzeralo Mestské zastupiteľstvo s počtom poslancov 15.

Ing.  Petra  Ďuranová,  vedúca  organizačno-administratívneho  oddelenia,  uviedla,  že
nerozumie otázke Mgr. Tomáša Urbaníka. Doplnila, že je to na poslancoch, ako určia 
na rokovaní Mestského zastupiteľstva, môžu ísť až na hranicu 15 poslancov. Následne uviedla,
že v zákone je odporúčané, že volebný obvod by mal mať odporúčaných tisíc obyvateľov. Podľa
nej ako sa poslanci dohodnú, tak sa pôjde do volieb. 

 Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že ak by si ponechali obvody, nemohli by
ísť na nižší počet poslancov. Podľa neho sú tam nejaké percentuálne prepočty.

Ing.  Petra  Ďuranová,  vedúca  organizačno-administratívneho  oddelenia, uviedla,  že
môžu ísť na nižšie počty. Doplnila, že je to odporúčanie, ak sa pôjde na nižšie počty, bude
podľa nej šetrenie mzdových prostriedkov.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že by ho zaujímali názory iných poslancov.
Podľa neho by to mohlo byť zaujímavé do budúcna pre mesto Čadca. Uviedol, že celkový počet
obyvateľov  je 22 729.

Ing.  Petra Ďuranová,  vedúca  organizačno-administratívneho oddelenia,  doplnila,  že
tento počet je v zmysle zákona 90 dní pred vyhlásenými voľbami.

Mgr. Tomáš Urbaník,  poslanec MZ, poznamenal,  že si  spomína,  keď ešte  patrili  do
hornej hranice 25 tis. obyvateľov a viac.  Podľa neho by bolo pre kolegov na zváženie, aby s
mohli niečo urobiť s otázkou klesajúceho počtu obyvateľov.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  reagoval  ohľadom  klesajúceho  počtu
obyvateľov. Uviedol, že sú ako iné mestá. Podľa neho v Čadci býva 2-3 tisíc ľudí bez trvalého
pobytu.  Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca. Vyjadril sa, že budú pripravovať na budúce
zastupiteľstvá „kroky, ktoré by motivovali ľudí, ktorí trvalý pobyt nemajú. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, reagoval na Mgr.
Tomáša  Urbaníka,  že  „by  sa  nebál“  a  následne  podal   návrh  na  zmenu  počtu  volených
poslancov na počet 15 a to nasledovne: volebný obvod č. 1 – jeden poslanec, volebný obvod č.
2 – dvaja poslanci, volebný obvod č. 3 – 5 poslancov a volebný obvod č. 4 – 7 poslancov.
Hlasovanie o návrhu JUDr. PhDr. Petra Strapáča, PhD. :  ZA: 8    PROTI: 0    ZDRŽAL SA:  8
/poslancami  MZ neschválené/. 
Hlasovanie za pôvodne navrhovaný bod:  ZA: 16    PROTI:  0   ZDRŽAL SA: 4  /poslancami
MZ schválené/.  
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Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č. 25 /2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 6)
Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Čadca na funkčné obdobie
2022 – 2026.

   Informovala: Ing. Petra Ďuranová, vedúca organizačno-administratívneho oddelenia 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č. 26/2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 7)
Záverečný účet mesta Čadca za rok 2021.
   Informovala: Mgr. Erika Mazancová, vedúca ekonomického odd. a správy majetku

 PhDr.  Pavol  Holeštiak,  PhD.,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  mali  záverečný  účet  na
finančnej komisii a schválili ho. Poznamenal, že by chcel upozorniť na jednu praktickú vec. V
budúcnosti pri vyhodnotení plnenia výdavkov a príjmov mesta by mohol byť uvedený rozpočet
nie po zmenách, ale ten, ktorý bol schválený. Poprosil by to uvádzať z praktického hľadiska.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  27/2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 8)
Zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie Mestskému
podniku služieb Čadca.

   Informoval: Mgr. Erika Mazancová, vedúca ekonomického odd. a správy majetku

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  28/2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 9)
Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií mesta Čadca
za rok 2021.

   Informovali: Pavol Latka, Mgr. Ľubica Kullová, PhDr. Juraj Kantorík, riaditelia  
                        príspevkových organizácií

 RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, dopytovala sa Pavla Latku, kto robí právne
zastupovanie  ich príspevkovej organizácii. 

Pavol Latka, riaditeľ MPS Čadca, uviedol, že JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., 
s ktorým majú dohodu.
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RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, následne sa dopytovala sa, na akú sumu
majú dohodu.

Pavol Latka, riaditeľ MPS Čadca, uviedol, že je to suma 144 € mesačne. 
 RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, dopytovala sa Mgr. Ľubice Kullovej, kto

právne zastupuje Dom kultúry v Čadci a na akú sumu majú dohodu.
 Mgr.  Ľubica  Kullová,  riaditeľka  Domu  kultúry  v  Čadci,  uviedla,  že  na  právne

poradenstvo majú JUDr. PhDr. Petra Strapáča, PhD. a suma je 40 € mesačne.
RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  dopytovala  sa  PhDr.  Juraja  Kantoríka,

PhD., kto poskytuje právne poradenstvo Dombytu Čadca.
PhDr. Juraj Kantorík,  riaditeľ  Dombytu Čadca, uviedol,  že je to  JUDr. PhDr. Peter

Strapáč, PhD. a Mgr. Michal Duraj.
RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, dopytovala sa, na akú sumu sú uzavreté ich

zmluvy.
PhDr. Juraj Kantorík, riaditeľ Dombytu Čadca, doplnil, že  JUDr. PhDr. Peter Strapáč,

PhD. má uzavretú zmluvu na 150 € mesačne a Mgr. Michal Duraj na 250 € mesačne. Je to
podľa neho paušál a  žiadne navýšenia tam nie sú. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, reagoval na RNDr.
Annu Belousovovú, uviedol, že zmluvy sú zverejnené, sú historické a nie je to podľa neho nič
nové.  Doplnil,  že  keď  začal  zastupovať  spomínané  organizácie,  ešte  nebol  ani  zástupca
primátora mesta Čadca. Doplnil, že rok dozadu bola podaná kvôli tomu aj sťažnosť 
na Slovenskú advokátsku komoru, takže to bolo už aj preskúmavané. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že sa nebude vyjadrovať 
k advokátskej komore a k tomu, či to bolo zákonné alebo nezákonné, ale podľa jej názoru je to
nemorálne. Doplnila, že jej to pripomína personálnu korupciu, „je to jej osobný názor“. JUDr.
PhDr. Peter Strapáč, PhD má podľa nej finančné ohodnotenie po prepočítaní cca 4000 €
 ročne.
Dopytovala sa, odkedy je právny poradca pre Dombyt Čadca Mgr. Michal Duraj.  Položila
rečnícku otázku, či je tam Mgr. Michal Duraj „historicky“ alebo nastúpil až po tom, ako „začal
podporovať súčasné vedenie mesta“. Mať dvoch poslancov, ktorí zastupujú prísp. organizácie
je podľa nej amorálne a „hovorí to verejne“. Je toho názoru, že by poslanci nemali ťažiť 
z „postavenia na meste“ a podľa nej je „x“ právnikov, ktorí mohli poskytovať  právne služby.
Doplnila, že sa to nazýva „personálna korupcia“.  

JUDr.  Jozef  Pajer,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  by  chcel  poďakovať  riaditeľovi  PhDr.
Jurajovi Kantoríkovi a vedeniu mesta, že sa zhostili úlohy a podarilo sa im zrekonštruovať
multifunkčné ihrisko na Podzávoze u Kadluba. Doplnil, že tým potešili občanov nielen z tej
oblasti. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  29/2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 10)
Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke majetku mesta Čadca v správe príspevkove  j
organizácie Dom Kultúry v Čadci.

   Informovala: Mgr. Ľubica Kullová, riaditeľka Domu kultúry v Čadci.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že miest na Slovensku, ktoré takto
bezplatne nechávajú využívať priestory Domu kultúry, by sa dalo spočítať na prstoch  jednej
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ruky.  Doplnil,  že  keď sa stretáva s inými primátormi,  „čudujú sa,  že  mesto Čadca dokáže
takúto vec robiť“. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  30/2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 11)
Návrh úpravy   cenníka Mestskej plavárne Čadca  a Mestského kúpaliska Čadca
s platnosťou od 1. 7. 2022.

   Informoval: Pavol Latka, riaditeľ MPS Čadca

 RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  uviedla,  že  ju  zaráža,  že  sa  na  MZ
nediskutuje. Podľa nej celé štyri roky k ničomu vážnemu, čo sa týka občanov mesta Čadca,
nediskutovali.  Uviedla,  že   mesto  má  na  to,  že  môže  financovať  pre  JUDr.  PhDr.  Petra
Strapáča,  PhD.  v  prepočte  cez  4000  €  ročne  a  pre  Mgr.  Michala  Duraja  3000  €  ročne,
zvyšovali sa už dane z nehnuteľností a teraz idú zvýšiť ceny v tomto bode. Podľa nej v Čadci už
nie je kam ísť. Uviedla, že sa občania opýtajú, čo pre nich vlastne mesto robí. Podľa nej je
mesto zanedbané, nie je tam nič poriadne upratané, občania pritom poplatky platia a ešte si
musia doplácať za kúpalisko. Vyjadrila sa, že určite návrh nepodporí. 

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, uviedol, že nemá slov na to, aký systém
zvolili v cenníku. Doplnil, že si niekto sadol a „z brucha si napísal čísla“. Uviedol, že „nie je
zástancom toho, aby mali  doplácať alebo vyplácať niečo,  čo netreba,  ale cielene pre tých,
ktorým to treba“.  Ak majú zoznam sociálne slabších rodín, nech im vyjdu v ústrety v rámci
plavárne  a  ostatní,  ktorí  na  to  majú,  nech  si  to  podľa  neho  zaplatia.  Doplnil,  že  už
podnikateľov a vlastníkov nehnuteľností „pribili“ a musia zaplatiť všetko naraz. Poznamenal,
že by sa rád bavil s niekým, kto určil zvýšenie z 1,50 € na 3 € a pod. Dopytoval sa, aký je tam
percentuálny systém. Vyzval ich, aby návrh zrušili, skúsili sa vrátiť a  urobili sociálny prieskum.
Nech to vyriešia tak, že komu treba pomôcť, nech mu pomôžu a komu netreba pomôcť, ten nech
pomôže mestu Čadca. Poznamenal, že je ťažká doba a bude ešte ťažšia. 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, že ak si dobre pozreli materiál,
chýba tam dopad, aká veľká úspora tam bude a koľko im to prinesie do mestskej pokladnice.
Doplnil, že nechce populisticky hovoriť, aby nezvyšovali poplatky, zahlasuje za to, ak budú ale
všetky rezervy mesta už riešené. Spomenul, že podporil aj návrh JUDr. PhDr. Petra Strapáča,
PhD., podľa neho je to „drastické“ a možno tomu mala predchádzať diskusia, ale bola by to
podľa neho úspora, mať menší počet poslancov. Zopakoval, že mu tam chýba dopad, stačila by
analýza na dve strany. Je toho názoru, že nie každý má na návštevu kúpaliska a plavárne.
Poprosil ich, aby do budúcna uviedli aj dopad. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že si musia uvedomiť, že sa pre ľudí
zdražujú základné potraviny. Navrhla, aby pripravili na budúce zastupiteľstvo vyčíslenie, koľko
poslancov  má  finančný  úžitok  z  mesta  a  koľkí  majú  dohody  s  mestskými  príspevkovými
organizáciami. Uviedla, že pre niekoho sú sumy 4000 € a 3000 € ako „pľuvanec“ a 
pre niekoho je to celoročný príjem. Zaujímalo by ju, ktorí ďalší poslanci sú zamestnaní 
v príspevkových organizáciách. Doplnila, že zákon to síce umožňuje, ale poprosila by uviesť
informáciu aj s vyčíslením platu. Poznamenala, že možno tam nájdu spôsob, ako ušetriť. 
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Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  31/2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 12)
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Čadca na roky 2023-2027.

   Informovala: Ing. Božena Cvečková, vedúca odd. sociálnej starostlivosti, zdravia, bývania a  
                         podnikateľskej činnosti

 Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca, dopytovala sa na str. 29,
uviedla, že keď vstupovala do politiky, na letákoch mala uvedené, že je za to, aby sa v Čadci
vybudovalo komunitné centrum. Potešilo ju, že sa o niečom takom uvažuje. Dopytovala sa, či je
k tomu už vypracovaná nejaká projektová dokumentácia. 

Ing. Božena Cvečková, vedúca odd. sociálnej starostlivosti, zdravia, bývania a  
podnikateľskej  činnosti,  uviedla,  že  určite  nie  je  vypracovaná,  upresnila,  že  do  plánu dali
spektrum sociálnych služieb. Uviedla, že pokiaľ by malo mesto možnosť vstúpiť do projektu,
ktoré vypíše ministerstvo, všade budú musieť dať súlad s komunitným plánom. Pokiaľ sa podľa
nej niečo nenaplní, pokiaľ bude mať niekto iný názor, doplniť priebežne, dá sa do materiálu
vstupovať.  Preto  podľa  nej  komunitný  plán  obsahuje  viacero  služieb,  ktoré  navrhovali
jednotlivé organizácie.

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, uviedol, že ho mrzí, že nemajú päť rokov
rokovací poriadok zosúladený s právnymi predpismi. Doplnil, že vidí, že tu je veľa platených
právnikov. Následne uviedol, že ho mrzí, že mu zastupiteľstvo zakázalo 4 roky pôsobiť 
v komisii, v ktorej dlhodobo pracoval. Dodal, že sa tejto oblasti dlhodobo venuje, plán je podľa
neho dobrý, nemá proti nemu nič, je to podľa neho profesionálne vedené. Mrzí ho, že nemohol
v diskusii a komisii prispieť, pretože on „ako jediný nemôže byť v žiadnej komisii“.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  32/2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 13)
Informatívna správa o príprave Bartolomejského hodového jarmoku.

   Informovala: Mgr. Katarína Šulganová, odd. kultúry a medzinárodných vzťahov

 
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č.  33/2022,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 14)
Návrh na menovanie kronikára mesta Čadca  .

  Informovala: Mgr. Katarína Šulganová, odd. kultúry a medzinárodných vzťahov

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, privítal p. Paštrnáka a vyjadril sa, že robiť
kronikára nie je podľa neho jednoduché a bolo by dobré, keby aktivity mesta boli pre históriu
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zaznamenané. Je toho názoru, že Mgr. Paštrnák by sa zhostil tejto funkcie veľmi dobre, preto
požiadal aj o podporu návrhu.  

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, že ak chce pán Paštrnák robiť túto funkciu, tak
je to podľa neho úžasné a „je to najlepší človek, ktorý tam môže byť“. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  34/2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 15)
Návrh VZN č. 2/2022 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel     na  vymedzenom území
mesta Čadca.

   Informovala: Ing. Elena Grambličková, dopravné oddelenie

 Marián Kubala,  poslanec MZ, dopytoval sa ako prišli   na parkovanie pre návštevy,
uviedol, že „nikde inde v mestách to nie je“. Ďalej ho zaujímalo, ako sa tvorili ceny. Takisto sa
mu nepáčilo „neuvedenie počtu kariet pre bytové spoločnosti“. Je toho názoru, že sa to bude
zneužívať. Doplnil, že ohľadom cien na Mestskej rade diskutovali o cenách, parkovné 10 € 
na rok sa mu zdá veľmi nízke. Uviedol, že mu nemôžu povedať, že človek nemá garantované
parkovacie miesto ako na Žarci, kde platia 80 € na rok. Doplnil, že z tohto dôvodu nepodporil
ani zvýšenie cien na plavárni, pretože „tu ležia peniaze na zemi a oni sa pre ne nezohnú“

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upresnil, že keďže Mestskou radou neprešli
niektoré návrhy, ich povinnosťou bolo predložiť materiál na Mestské zastupiteľstvo. Následne
doplnil,  že momentálne „upratujú“ centrálnu mestskú zónu, čo je  veľmi dôležité  a ešte  sa
nepúšťajú do sídlisk.

Ing.  Elena  Grambličková,  dopravné  oddelenie,  upresnila  k  tvorbe  cien,  že
predkladateľom VZN je firma IRB s.r.o. z Prievidze,  ktorá už urobila päť takýchto projektov,
resp.  v  niektorých mestách je  to  už  zavedené  a  parkovacia  politika  funguje.  Doplnila,  že
„VZN-ky“ sa v týchto mestách neustále menia. Až neskôr po odskúšaní uvidia, či „cena je
nízka alebo vysoká“.  Spracovateľ,  ktorý im dával  návrhy,  im poskytol  to,  čo majú v iných
mestách.  Doplnila,  že  každý  z  mesta  ako napr.  mestská  polícia,  vedenie  mesta,  pracovníci
odboru atď., kto do toho mohol niečo povedať a mal záujem, mohol sa zúčastňovať „debát“ a
na jednej z nich rozoberali aj ceny. Upresnila, že celá centrálna zóna je rozdelená na tri tarifné
a  tri  rezidenčné  pásma.  V  pásme  CA1,  čo  je  doslova  centrum  mesta sú  sadzby  vyššie,
navrhnutých  je  0,50€  a  0,60€. Druhé  dve  pásma  sú  vedľajšie  –  mimo  hlavného  centra,
čiastočne obytné – Kukučínova a Hviezdoslavova ul., kde sú ceny 0,20€ a 0,30€. Doplnila, že
medzi aplikáciou a sms správou je preto rozdiel, lebo každý poskytovateľ kladie na mesto iné
požiadavky. Poskytovateľ aplikácie žiada od mesta 10% z ceny platby, preto tento druh platby
aj mesto cenovo zvýhodnilo. Mesto chce, aby ľudia prednostne platili cez aplikáciu, bude mať
väčší finančný profit. Preto je tam aj cena zvýhodnená na 0,50€ a nie je jednotná. Sumu 0,60€
nechali na sms-ku, kde si takisto spoločnosť sťahuje poplatok. Samotný spracovateľ doporučil
mestu Čadca zvýhodniť aplikáciu. Doplnila, že to isté je v pásme 2 a 3, kde platia poplatky
0,20€  a  0,30€.  Zdôraznila,  že  platenie  je  iba  v  čase  od  7.00  hod.  do  16.00 hod.,  v  čase
dopravnej špičky. 
 Marián  Kubala,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  sa  zrejme  nepochopili  s  Ing.  Elenou
Grambličkovou,  spomínaným  veciam  rozumie,  mal  skôr  na  mysli  rezidentské  parkovanie.
Uviedol,  že  keď  príde  napr.  do  Trenčína  alebo  do  Bratislavy  na  návštevu,  nemá tam kde
zaparkovať.  Dopytoval   sa  na  sumy  10€,  50€  a  150  €,  nie  drobné  platenie.  Následne
poznamenal, že veľa obyvateľov majú dvory, takže si auto môžu zaparkovať do dvora. 
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 Ing. Elena Grambličková, dopravné oddelenie, uviedla, že parkovacia politika je veľmi
náročná, stavebný zákon hovorí, že rodinné domy majú mať na svojom dome dve parkovacie
miesta, podľa potreby aj viac, aj ona je toho názoru, že by mali parkovať vo svojich dvoroch.
Parkovací  systém  by  mal  slúžiť  predovšetkým  „pre  bezzemkov“.  Na  druhej  strane  je  to
diskriminačné a nevedia nájsť spôsob, ako povedať obyvateľom rodinných domov, že nemôžu
parkovať na ulici. Doplnila, že budú hľadať na sídliskách riešenia. Je to podľa nej problém
sídlisk,  nie  samotného  centra.  Podľa  nej  je  to  to,  čo  môžu  stále  dopracovať.  Po  spustení
parkovacieho  systému  sa  im  môže  stať,  že  problémy,  ktorých  sa  obávali  vôbec  neprídu  a
naopak.  Uviedla,  že  parkovacia  politika  je  zameraná  na  dve  skupiny  ľudí.  Pre  cudzincov,
prichádzajúcich do mesta a rezidentský systém, ktorý je pre ľudí, žijúcich a podnikajúcich 
v meste. To sú práve rezidentské karty a pásma. Parkovacie karty sú pre obyvateľa, podnikateľa
a abonenta. Okrem toho sú tam vsunuté ešte návštevné karty. Návštevná karta, na ktorú sa
dopytoval  Marián  Kubala,  je  odsledovaná  predkladateľom  z  praxe  a  je  umožnená  len
obyvateľovi. Napr. na ul. Kukučínovu príde dôchodcovi, ktorý ani nemusí mať auto, dieťa 
z  Bratislavy.  Dôchodca  si  na  základe  trvalého  pobytu  môže  požiadať  o  návštevnú  kartu,
šesťkrát do roka a za sumu 7€ na 7 dní môže v konkrétnom rezidentskom pásme parkovať.
Doplnila, že je odpozorované z praxe poskytnúť to občanom mesta Čadca. Uviedla, že mesto
nechce byť represné a zdierať občanov, ale chcú im vytvoriť príjemné životné prostredie. Preto
je tam nastavená aj sadzba 10€, ktorá sa zdá možno niektorým „nízka, aj jej samej, ale funguje
to“.  Následne  uviedla,  že  na  Hviezdoslavovej  ulici  majú  iba  štyri  platené  parkovacie
rezervované miesta za 80€, ale majú tam 187 bytov.  Uviedla, že mesto nechce v prvom rade,
aby platili parkovné, skôr aby sa nastolil poriadok. Podľa nej si prvé parkovné na auto za 10€
občania  kúpia  a  v  konečnom  dôsledku  „okrem  výber  peňazí  vyženú  tých,  ktorí  tam  chcú
zadarmo parkovať zaberajú miesta občanom, ktorí tam bývajú“. Doplnila, že „0,10€ je možno
málo, ale urobí to podľa nej poriadok. Doplnila, že je toho veľmi veľa, na čo treba odpovedať.

Mgr. Xénia Šurhaňáková,  zástupkyňa primátora mesta Čadca,  uviedla,  že by chcela
veľmi poďakovať Ing. Elene Grambličkovej za cca dva a pol roka práce,  je vďačná, že ju
zasvätila do dopravy, keďže „sama nie je odborníčka na dopravu“. Doplnila, že sa zúčastnila
veľa sedení a je toho názoru, ako zrejme aj ostatní, že parkovacia politika je téma č.1. Ďalej
uviedla, že určite pred 40-mi rokmi nerátali, že ľudia budú mať po dve-tri autá. Vie, že sa 
v  minulosti  na  jednom zastupiteľstve,  na  ktorom nebola  snažili  presadiť,  že  kto  má garáž,
nebude  mať  parkovanie,  aby  sa  ušetril  priestor.  Uviedla,  že  mestám,  ako  Ilava,  Poprad,
Topoľčany,  Partizánske  resp.  ich  zástupcom  písala,  s  akými  problémami  sa  stretávali.
Poznamenala, aby neboli naivní, že na tom systéme sa už nič nedá meniť, veci sa podľa nej
meniť budú. Je rada, že aj JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD. poznamenal niektoré zmeny, ktoré sa
zapracovali do VZN, myslí si, že jeho názor je dôležitý. Je rada, že Ing. Elena Grambličková
povedala, čo to mestu prinesie. Uviedla, že niektorí občania sa boja, že sa budú parkovacie
miesta rušiť, čo nie je pravda, budú sa rozširovať možnosti parkovania. Uviedla príklad, že
napr. v Košiciach bol štvornásobný prínos z nového parkovacieho systému. Podľa vlastných
skúseností vie, že ľudí najviac zaujíma  práve doprava a parkovanie. Verí, že mestská polícia si
bude plniť svoju povinnosť.

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, uviedol, že to bol on, kto zastavil pred pol
rokom  VZN,  podľa  neho  to  bola  „katastrofa  a  pohroma“.  Doplnil,  že  to  Ing.  Elena
Grambličková musí uznať, pretože túto VZN už robili právnici. Tá predtým nestála podľa neho
za  nič.  Uviedol,  že  sa  zúčastnil  sedenia  s  vedúci  stavebného  úradu,  spolu  s  odbornou
pracovníčkou a je rád, že to dospelo do takéhoto štádia. Doplnil, že „začínajú upratovať niečo,
čo majú“. Chýba mu predtým memorandum, kde budú vytvorené parkovacie miesta 
na nasledujúcich 10 rokov. Takisto mu chýba informácia, koľko mesto vybralo za 10 rokov 
za parkovné a koľko z toho vybudovali parkovacích miest. Upresnil, že vzhľadom 
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na oprávnenia, ktorými disponuje má možnosť vstupovať do databáz vozidiel a počet vozidiel
sa v meste Čadca zdvojnásobil.  Dopytoval sa, „čo urobili  pre to,  keď sa im počet vozidiel
zdvojnásobil“. Uviedol, že bol vo svojej firme na balkóne a počul 4 krát zvuk auta, ktoré vošlo
do  diery,výtlku  na  ceste.  Doplnil,  že  Ing.  Elena  Grambličková  sa  za  týmto  zvukom  ani
neobzrela.  Bolo  to  presne,  keď  prechádzala  okolo  a  ani  sa  neobzrela.  Poprosil  by,  aby
zodpovední ľudia, ktorí berú za to aj peniaze pozerali vonku a žili s ľudom a nielen 
v kancelárii. Doplnil, že vôbec nechcel tým Ing. Elenu Grambličkovú uraziť. Dodal, že „možno
zamyslený človek nepočuje“. Ďalej uviedol, že „keď vošiel pred polrokom na Mestskú úrad, bol
naňho škaredý pohľad,  dnes je podľa neho ten pohľad už iný“. Následne uviedol, že 
v Prievidzi vlastní spoločnosť a pravidelne ju navštevuje a za 10 rokov, čo tam chodí došlo 
k  rozšíreniu  min.  50%  parkovacích  miest.  Vyzval  ich,  aby  sa  šli  pozrieť  na  Moravu.
Poznamenal, že historické centrá, ktoré boli pozatvárané, sú dnes všetky otvorené. Motorové
vozidlá podľa neho chodia pred každú reštauráciu a každý podnik, kam sa dá dostať. Vyjadril
sa, že v Čadci majú v centre mesta „jednu čiernu dieru, špinavú a neupravenú“. Dodal, že sa
môžu hanbiť, všetci ich podľa neho predbehli. V Mostoch u Jablunkova vedie chodník zo stredu
mesta až ku poslednému domu, až na Milošovú. Doplnil,  že miestna prevádzka na Rakovej
vlastnými silami postavila chodníky pri ceste s oni rozmýšľajú, čo s parkovaním. Navrhol, nech
„skúsia memorandum a vytvoriť  plochy“, VZN je  podľa neho „prvá lastovička“.  Veľmi ho
mrzí, že VZN neprešla Mestskou radou. Následne uviedol, že sú okresné mesto, kde majú rôzne
inštitúcie  a  musia  teda  zapracovať  aj  túto  situáciu.  Preto  treba  podľa  neho  VZN  stále
dopracovávať, je podľa neho dostatočný čas, aby sa urobil dodatok, memorandum, aby vyšli
v ústrety každému jednému podnikateľovi. A nie, aby boli občania odstavení parkovaním pred
Tescom, Kauflandom a v centre mesta pre nich mesto neurobí nič. Zopakoval, že „VZN písal
niekto,  kto  ozaj  tomu  rozumie“.  Musia  sa  podľa  neho  vrátiť  k  tomu,  aby  memorandom
povedali, ako bude centrum mesta  zariadené. Dodal, že mestskú políciu nepotrebujú, podľa
neho oni nemôže dávať pokuty, pretože „z desiatich áut  štyri parkujú na tráve“. Poznamenal,
že na Okružnej vídava napr. pravidelne dva kamióny naložené drevom a tiež autobusy, ktoré
zaparkujú večer o desiatej a ráno o štvrtej idú preč. Podľa neho toto nemôže riešiť mestská
polícia. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyjadril sa k JUDr. Ing. Jozefovi Vraželovi,
PhD.,  uviedol,  že  budú  riešiť  inštitúcie,  sú  s  nimi  v  kontakte.  Doplnil,  že  VZN  je  prvá
lastovička, ktorú budú vylepšovať. Momentálne upratujú mestskú centrálnu zónu. Poznamenal,
že na mestskej rade bod neprešiel z dôvodu chýbajúcich hlasov poslancov,  keby boli v plnom
počte - uznášaniaschopní, prešlo by to.  

PhDr. Pavol Holeštiak,  PhD.,  poslanec MZ, uviedol,  že veľa otázok už zodpovedali,
uviedol, že mu tam chýba finančný dopad, koľko to bude stáť, celý systém, tzn. elektronizácia,
poradenstvo a ďalšie náklady s tým spojené. Bolo by podľa neho dobré k materiálu, kde sa
hovorí o financiách  priložiť finančný dopad. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, že to, čo chcel povedať už povedal JUDr. Ing.
Jozef Vražel, PhD., doplnil, že treba niekde začať a systém už v niektorých mestách funguje.
Zdôraznil,  že  sa  nepohnú  bez  vytvárania  parkovacích  miest.  Podľa  neho  pred  rokmi  boli
schválené  parkovacie  plochy,  aj  v  Martinkovom  potoku,  kde  sám  býva,  len  sa  k  tomu
nepristúpilo. Podľa neho sa úspora ukáže na tom, keď zmiznú parkomaty, ktoré sa neustále
dokupovali a vymieňali. Bude rád, keď budú preč. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč,  PhD. uviedol,  že súhlasí  so všetkými predrečníkmi,  ako
povedal JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., „sídliská sú veľký problém“. Podľa neho na jednej
strane chcú všetci zachovanie zelene a na druhej strane mesto môže budovať parkovacie miesta
len na pozemkoch, ktoré patria mestu. Doplnil, že sa nikdy nebude dať vybudovať parkovacie
miesto bez toho, aby neubrali zeleň. 
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JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že je toho názoru, že návrh je vypracovaný kvalitne a
pomôže rozbehnúť parkovaciu politiku v meste, pretože to treba dať do poriadku. Na druhej
strane v meste podľa neho chýbajú parkovacie miesta. Doplnil, že ako uviedol JUDr. PhDr.
Peter Strapáč, PhD., parkovacie miesta majú, ale potom sa musia obávať aktivistov, ktorí budú
podávať  trestné  oznámenia  za  vyrezanie  stromov.  Poznamenal,  že  keď  spomínali  Českú
republiku,  tam  sídliská  nie  sú  vôbec  upravené  zónami.  Je  tam  podľa  neho  upravená  iba
centrálna zóna a majú iný systém, ako v SR,  napr. majú parkovacie domy. Doplnil, že by určite
ceny nedvíhal, možno by ubral podnikateľom, pretože im všetci odídu a „budú mať v centre
mesta len prázdne búdy“. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že je to dôležitý materiál a požiadal 
o podporu návrhu. 

Ing. Elena Grambličková, oddelenie dopravy, reagovala na JUDr. Ing. Jozefa Vražela,
PhD., uviedla, že jej doprava mesta Čadca hlboko leží v srdci a keby sa mala otáčať za každým
výtlkom, „asi by to neprežila“. Dodala, že na doprave pracuje nie 8 hodín denne, ale 12 hodín.
Následne uviedla, že to nie je nevšímavosť, ale fakt, že je v Čadci veľmi veľa problémov. 

JUDr.  Ing.  Jozef  Vražel,  PhD.,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  Ing.  Elenu  Grambličkovú
nechcel ničím uraziť. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že dáva Ing. Elene Grambličkovej
zadosťučinenie, že VZN bola pripravená dobre. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.35 /2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 16)
Návrh dodatku č. 1 VZN č. 137/2013 o prevádzkovaní taxislužby na území     mesta Čadca.    

   Informovala: Ing. Elena Grambličková, referát dopravy

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  36/2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
K bodu 17)
Správa o výsledkoch kontroly.

   Informoval: JUDr. Ján Kľučka, hlavný kontrolór mesta Čadca

 RNDr. Anna Belousovová,  poslankyňa MZ, dopytovala sa,  prečo je  správa tak úzko
zameraná ako je. Poznamenala, že 13.6. 2022 odbor kriminálnej polície v Čadci začal trestné
stíhanie vo veci  zločinu machinácie pri  verejnom obstarávaní  týkajúce sa pozemkov mesta
Čadca a následnej výstavby bytov firmou CADevelop s.r.o. na Žarci. Doplnila, že sa pozerá
celé zastupiteľstvo na vedenie mesta - primátora a zástupcov primátora, ktorí „sedia úplne
spokojne a pritom výsledok ich práce je to, že bolo začaté trestné stíhanie“. Doplnila, že ona
na to už poukazovala na MZ v Dome kultúry. Doplnila, že správa o výsledkoch kontroly niečo
také vôbec neobsahuje. Dodala, že majú zástupcu primátora právnika, ktorý na to nič nepovie.
Upozornila, že sú za to platení. Zopakovala, že vo veci, za ktorú sú zodpovední všetci traja, sa
začalo trestné stíhanie za závažný trestný čin. Uviedla, že v ďalšom bode navrhne, aby hlavný
kontrolór vypracoval správu o kontrole všetkých zmluvných vzťahov medzi mestom Čadca a
firmou CADevelop s.r.o., v spolupráci s právnym oddelením.  
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Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upresnil RNDr. Anne Belousovovej, že hlavný
kontrolór nie je podriadený primátorovi mesta a kontroly mu zadávajú práve oni - poslanci.  

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, na margo predrečníčky, dopytoval sa 
na pokutu 20 000€ z augusta 2020, na ktorú sa „už druhýkrát informuje a  primátor povedal,
že peniaze mesto dostane naspäť“. Požiadal, aby to hlavný kontrolór preveril, lebo 20 tis.€ nie
je málo.  

Mgr.  Xénia  Šurhaňáková,  zástupkyňa  primátora  mesta  Čadca,  reagovala  na  RNDr.
Annu Belousovovú, uviedla, že „sa veľmi neusmieva, keď nemá potrebu“. Poznamenala, že
určite  neberie  na  ľahkú  váhu  to,  čo  sa  deje.  Keď  spomínala  „machinácie  pri  verejnom
obstarávaní“, pokiaľ ju pamäť neklame, v politike ešte ani nebola. 

RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  uviedla,  že  v  politike  už  Mgr.  Xénia
Šurhaňáková bola a odporučila jej, aby si vybrala hlasovania, keď boli na „pretrase“ zmluvné
vzťahy. Následne jej odporučila, aby si naštudovala zastupiteľstvá a zápisnice, hlavne 
zo zastupiteľstva, ktoré prebiehalo v  Dome kultúry. Vyzvala Mgr. Xéniu Šurhaňákovú, aby jej
neskákala do reči. 

Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca,  reagovala na RNDr. 
Annu Belousovovú, že „ona za byty bojovala“. 

RNDr. Anna Belousovová,  poslankyňa MZ, vyzvala Mgr. Xéniu Šurhaňákovú, aby si
pozrela svoje hlasovanie a vystúpenie, kde podľa nej patrila k „mlčiacej väčšine“. Následne
uviedla, že tam vystúpila a vysvetlila, že mesto sa ide pripraviť o „pekný majetok a občania
nebudú  mať  nájomné  byty  a  urobili  „bezrizikový  biznis  pre  jednu  firmu,  zmluva  bola  bez
sankcie a oni boli ticho“. Doplnila, že je to v zápisnici. Uviedla, že Mgr. Xénia Šurhaňáková,
„nediskutovala, nereagovala, ako vždy, keď sa jej to hodí, čo je jej vec“. Následne uviedla, že
by ju zaujímalo, ako poznamenal PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., „či je alebo nie je pokuta“.
Podľa nej okrem 20 tis. € pre mesto vznikla „ďaleko väčšia škoda a preto sa to šetrí ako zločin
dosť veľkého rozsahu“. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že „je preňho veľmi veľa trestných
oznámení“, uviedol, že  treba povedať niečo aj ohľadom „pozadia Mestskej teplárenskej, kde
zistili, že vtedy RNDr. Anna Belousovová ostro presadzovala  firmu Dalkia a predala 80% za
1,8 mil.  Sk“. Následne poznamenal, že úlohy pre hlavného kontrolóra má dať RNDr. Anna
Belousovová v  nasledujúcom bode.  Doplnil,  že  slová  RNDr.  Anny Belousovovej  boli  mimo
bodu. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č. 37 /2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 18)
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.

   Informoval: JUDr. Ján Kľučka, hlavný kontrolór mesta Čadca

 RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, predložila návrh, aby Mestské zastupiteľstvo
uložilo hlavnému kontrolórovi vypracovať správu o kontrole všetkých zmluvných vzťahov medzi
mestom Čadca a spoločnosťou CADevelop s.r.o. 

JUDr.  Ing.  Jozef  Vražel,  PhD.,  poslanec  MZ, uviedol,  že  každý primátor,  ktorý tam
sedel, či už RNDr. Anna Belousovová, on alebo primátori pred nimi, vždy čelil útokom. Podľa
neho každý verejný činiteľ je povinný zniesť väčšiu mieru kritiky a väčšiu mieru nasadenia.
Doplnil, aby nechali robiť tých, čo robia a poprosil, aby sa skúsili vrátiť k reálnym veciam. 
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Uviedol, nech kontrolór pracuje, budú mať od neho správu a uvidia. Následne poznamenal, že
takisto  čelil  mnohým  trestným  konaniam,  jedno  mal  dokonca  také,  kde  podávateľ  klamal.
Dodal, že mohol podať trestné oznámenie za ohováranie a krivé obvinenie, ale neurobil to. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, reagoval na JUDr. Ing. Jozefa Vražela, PhD.,
že to, čo uviedol, je všetko v poriadku, doplnil, že sa nechcel vracať do minulosti, ale je hrozné,
že musí chodiť na vyšetrovanie „za niečo, za čo vôbec nemôže“. Doplnil, že „na facebooku sa
objavilo konanie vo veci, čo je podľa neho normálna vec, lenže je tam spomínané jeho meno,
čo je podľa neho chyba, pretože tam nie je obvinený nikto a v prvom rade nie je obvinený
Milan Gura“. Doplnil, že sa bude musieť brániť, vstúpiť do ďalšieho konania a vrátiť sa do
minulosti,  pretože  to  „podľa  právnikov  nie  je  premlčané  a  vznikla  obrovská  škoda“.
Poznamenal, že on, ako Milan Gura má čisté svedomie a hocikedy predstúpi 
pred vyšetrovateľa.  Podľa neho,  keď sa rozhodol nepodpísať  zmluvu,  urobil  tak preto,  aby
nepoškodil mesto Čadca. Dodal, že vždy bude hájiť záujmy mesta. Uviedol, že musia brať 
do úvahy, že sa „bude musieť intenzívne brániť, keďže je to už osobné“. Ďalej uviedol, že preto
vyzýval  poslancov,  aj  bývalých  primátorov,  aby  „neotvárali  staré  knihy,  ale  otvorili  novú
knihu.“ Reagoval na RNDr. Annu Belousovovú, že „sa usmieva preto, lebo má čisté svedomie“.

RNDr.  Anna Belousovová,  poslankyňa  MZ,  uviedla,  že  bolo  začaté  trestné  stíhanie,
netreba podľa nej „zahovárať a spomínať Dalkiu a pod.“, vyzvala, nech si kľudne preveria, čo
chcú. Na druhej strane „nemá Ing. Milan Gura hovoriť, že ide o niečo osobné“, podľa nej oni
ako poslanci majú povinnosť takisto dbať na to, aby s majetkom mesta bolo nakladané čo
najvhodnejšie. V tomto prípade to podľa nej tak nebolo, pretože mestu vznikla škoda veľkého
rozsahu. Pri Mestskej teplárenskej mesto prichádza každý mesiac o ohromné peniaze preto, že
neboli rešpektované závery kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Poznamenala, že „kto má
maslo na hlave, nech sa s ním dohodne, že sa  zabudne“, doplnila, že „ona maslo na hlave
nemá.“ 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, reagoval na RNDr. Annu Belousovovú, že 
o teplo prišli vďaka nej. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že to nie je pravda. Zopakovala, že
poslanec má povinnosť starať sa, aby s majetkom mesta bolo nakladané čo najlepšie. 

Ing.Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  súhlasí  s  RNDr.  Annou
Belousovovou. Vyzval návrhovú komisiu, aby prečítala návrh RNDr. Anny Belousovovej.
Hlasovanie  za  návrh  RNDr.  Anny  Belousovovej:   ZA:  15    PROTI:   1    ZDRŽAL SA:  1
/poslancami  MZ schválené/. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  38/2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 19)
Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností

 
 Informoval: Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, stavebného poriadku a   
                     dopravy
Materiál č.1

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, uviedol, že prvý problém je ten, že všetky ďalšie
materiály, ktoré sú predkladané majú geometrický plán, ale v prvom predávajú pozemok 
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v rozmeroch vyše tisíc dvesto metrov štvorcových, s ktorým bude mať katastrálny úrad problém,
nakoľko je  tam neurčitá  výmera.  Ďalej  uviedol,  že  v  žiadosti  sa  kupujúci  sám priznal,  že
dlhodobo pozemok mesta  užíva,  žiada o  majetkoprávne vysporiadanie  a  navrhuje  osobitný
zreteľ.  Poznamenal,  že  používa  termín  „breh“,  podľa  neho  to  ale  nie  je  breh,  preto  má
námietku aj voči znalcovi. Následne uviedol, že v uznesení im chýba cena prenájmu, takisto sa
tam  spomína,  že  kupujúci  sa  zaväzuje,  že  zaplatí  za  dva  roky  prenájom  za  neoprávnené
užívanie, ale suma tam uvedená nie je. Ďalej je tam spomínané, že v prípade, ak neuzavrie
kupujúci kúpno-predajnú zmluvu, pristúpil by k prenájmu, suma prenájmu tam však takisto nie
je spomenutá. Takisto je v materiáli spomínané, že žiadateľ s návrhom mesta súhlasil, komisia
o  tomto  nerozhodla,  preto  nerozumie,  kto  bol  v  kontakte  so  žiadateľom  a  takýto  neúplný
materiál  doporučil  na  Mestské  zastupiteľstvo.  Takisto  je  mu divné,  že  parcela  mesta  je  už
zastavaná stavbou, pre všetky tieto nezrovnalosti navrhuje  materiál stiahnuť.

Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy
uviedol, že na základe prijatej žiadosti vyvolali rokovanie so správcom povodia Váhu, ktorý je
v susedstve, resp. časť parcely tvorí aj ľavostranný breh toku. Ďalej uviedol, že žiadateľ chcel
odkúpiť len časť pozemkov, mal tak aj pripravený geometrický plán, dokonca požiadal 
o odkúpenie Slovenský pozemkový fond, ktorý ho v tom čase vlastnil. Tam pozemok zapísali dva
alebo tri roky dozadu ako parcelu, ktorá bola neknihovaná. Doplnil, že urobili  chybu 
v  ROEP-e  a  pravdepodobne  nejakým  katastrálnym  konaním  sa  mesto  stalo  vlastníkom
pozemku. Následne žiadateľ zobral žiadosť zo Slovenského pozemkového fondu a  podklady
predložil  mestu.  Mesto chcelo,  aby sa rozhodlo, čo so zvyškom parcely,  pretože to žiadateľ
využíval ako dvor, má tam čiastočne spevnené plochy. Svah nepotreboval, nechcel ho ani kúpiť,
ale  mesto by sa na pozemok nedostalo.  Pozemok ponúkli  správcom toku,  tí  však odmietli,
tvrdili, že spomínaný pozemok nepotrebujú. Preto mesto trvalo na tom, aby sa parcela predala
v celosti. Upresnil, že ak by sa stal žiadateľ vlastníkom,  parcely by odkúpil v E-čkovom stave a
na základe geometrických plánov na svoje náklady si ich zapíše do C-čkového stavu. To, že sa
nerozhodovalo  o  prebytočnosti  majetku  je  fakt,  doteraz  však  nezaviedli  takú  prax,  aby
schvaľovali  zoznam prebytočného majetku.  Uviedol,  že ide o pozemok čiastočne zastavaný,
dokonca bude neprístupný.  Tým,  že  by  to  odpredali  celé,  nebolo  by podľa  neho čo riešiť.
Uviedol, že čo sa týka ceny, môžu ju poslanci navrhnúť. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  dopytoval  sa  prítomných poslancov,  či  je
všeobecný súhlas, aby materiál stiahli z rokovania a predložili na ďalšie rokovanie. 
Po odsúhlasení bol materiál stiahnutý z rokovania.  
Materiál č. 4

Mgr. Dana Jašurková, poslankyňa MZ, uviedla, že by chcela informovať na cenu, 
vo viacerých prípadoch je cena pozemkov stanovená na 30-40 €, za tento pozemok sa jej zdá
ale cena premrštená. 

Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy,
upresnil, že cena je 36,90€ za meter štvorcový.

Mgr. Dana Jašurková, poslankyňa MZ,ospravedlnila sa, že cenu prehliadla. 
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, že by bolo dobré, aby „ceny dávali

na komisie“, aby korešpondovali s tým, ako to momentálne na trhu funguje. Doplnil, že sa mu
ceny zdajú nízke. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  súhlasí  s  PhDr.  Pavlom
Holeštiakom, PhD., ale sú podľa neho veci, ktoré boli „historicky poškodzované“. Sú to podľa
neho  švíky  pozemkov.  Doplnil,  že  čaká  na  ich  návrh,  ak  nie,  musia  rešpektovať  znalecký
posudok.
Materiál č. 5

Mgr. Dana Jašurková, poslankyňa MZ, uviedla, že suma oproti ostatným posudkom sa
jej zdá vysoká. Zdá sa jej to ako bezvýznamný pozemok.
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Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,  uviedol, že „pod znalecký posudok nemôžu
ísť“.
Materiál č.7

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, požiadal o podporu v tomto bode, pretože je to jeho
ročná práca, kde sa „bil za to, aby sa zákaznícke centrum vrátilo späť do Čadce“. Podľa neho
v dobe, keď „všetko z Čadce vyháňajú“ sa mu podarila dobrá vec. Uviedol, že im dal na výber
päť miest, vybrali si Mestský úrad, preto bude dobre, keď konečné rokovania dotiahnu a dúfa,
že do konca roka sa im podarí zákaznícke centrum otvoriť. 

Ing. Marián Hlaváč, MBA, poslanec MZ, uviedol, že to chváli ako dobrý krok, pretože
ľudia nadávajú, že musia chodiť do Žiliny a sťažujú sa na neustále kolóny.

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, že chce takisto poprosiť o podporu, pretože je to
podľa neho vynikajúca vec. 
Materiál č. 9

Ing. Marián Hlaváč, MBA, poslanec MZ, uviedol, že chváli tento krok. Dopytoval sa, či
by ohľadom športového areálu v meste nebolo na zamyslenie dať dokopy team ľudí, ktorí by
vysporiadali celú Čadcu. Podľa neho to nie je také zložité a v meste je veľmi veľa E-čkových
parciel, „mohli by ich dať právne do poriadku a  brať Európske dotácie“. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upozornil Ing. Mariána Hlaváča, MBA, že „to
už všetko urobil“.  

Ing. Marián Hlaváč, MBA, poslanec MZ, poznamenal, že na katastri napr. na plavárni
svietia E-čkové parcely. 

Ing.  Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol,  že niektoré možno áno, ale všetci
dobre vedia, že bolo preňho prioritou vysporiadať pozemky pod atletickou dráhou. Doplnil, že
sa snažia a futbalový štadión a hokejbalové ihrisko už patria  mestu.   

Ing. Marián Hlaváč, MBA, poslanec MZ, dodal, že to treba dať do poriadku.
Materiál č. 11

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, že vo všeobecných informáciách
na st. 3 je  uvedená minimálna cena 32 800€, čo sa mu zdá málo. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poznamenal, že pevne verí, že im verejná súťaž
vygeneruje úplne inú cenu. Doplnil, že potrebuje ich návrh. 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, navrhol cenu 65 000€.
Hlasovanie za návrh PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD. :  ZA:  15  PROTI:   0  ZDRŽAL SA: 0
Materiál č. 12

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla,  že vzhľadom na to,  že je začaté
trestné  stíhanie  vo  veci,  kde  figuruje  aj  spomínaná  firma  a  má  to  súvis  s  pozemkami,
navrhovala by stiahnuť materiál z Mestského zastupiteľstva. 

Mgr.  Dana Jašurková, poslankyňa MZ, uviedla,  že nevie o koho sa jedná,  neskúma
kúpu-predaj o koho vlastne ide, ale trochu ju zarazil rozdiel navrhovaný znalkyňou. Následne
navrhla sumu 105€ za meter štvorcový. Doplnila, že suma navrhnutá na Mestskej rade sa jej
zdá „premrštená“.  

Marián Kubala, poslanec MZ, reagoval na Mgr. Danu Jašurkovú, na margo toho, že
„neskúma a nevie o koho ide“ upresnil, že ide o firmu CADevelopment s.r.o. a o bytovky, ktoré
im „v podstate vyfúkli“ a mali byť ich (mestské). Na Mestskej rade to vzniklo z toho dôvodu, že
sa  mu  zdal  nepomer,  keď  parkovisko  predávajú  napr.  za  7  tis.€  a  predajná  cena  bola
navrhovaná  znalcom  za 54 tis €. 

Mgr. Dana Jašurková, poslankyňa MZ, uviedla, že ju zarazila len suma, zopakovala, že
sa jej zdá  byť dosť premrštená. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poznamenal, že na Mestskej rade jeden
 z poslancov navrhol  spomínanú sumu. Suma bola odobrená Mestskou radou a sú povinní
predložiť to na Mestské zastupiteľstvo. 
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JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že v centre predávajú pozemky po 60-70 € a
nevie „koho to napadlo predať to za 250 €“. Poznamenal, že v minulosti boli prípady, keď
populisticky navýšili ceny vo verejných súťažiach a nakoniec sa to vždy predalo za reálnu cenu,
ktorú boli ochotní ľudia zaplatiť, nehľadiac na to, že tu už majú stavbu na pozemkoch mesta,
na ktorú dali stavebné povolenie a stavbu skolaudovali. Znalec si podľa neho „necucá ceny 
z prsta“. Je toho názoru, že by sa niektorí z poslancov mali držať „svojho kopyta“, pretože
potom vznikajú také anomálie, že niekomu 5 x navýšia kúpnu cenu a je mu jedno, kto to je.
Poznamenal, že nevie, či sa niekto chce niekomu pomstiť a plne sa stotožňuje s Mgr. Danou
Jašurkovovu s návrhom navýšiť cenu na 105€ (jednonásobne) Doplnil, že „sa vtedy predáva,
keď je kupec“. 

Ing. Marián Hlaváč, MBA, uviedol, že by chcel len doplniť, v tomto s JUDr. Jozefom
Pajerom absolútne nesúhlasí. Prípady predtým boli podľa neho úplne niečo iné. Doplnil, že
všetci vedia veľmi dobre, že na  bytovkách zarobila firma na úkor mesta cca milión-dva eur.
„Nevie, kto cenu zdvihol, ale keby cena bola aj 500€, stále je to pre nich dobré“.  

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poznamenal, že spomenuli,  že majú málo parkovacích
miest. Navrhol, aby materiál stiahli a „spoločným postupom nech vytvoria nové parkovacie
miesta“. Uviedol, že „je tam Žarec, domov dôchodcov“, zopakoval, nech materiál stiahnu a
nech o ňom rokujú a zvýšia sa počty parkovacích miest. Doplnil, že už má pripravený návrh.

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poznamenal, že päť rokov stoja s rokovacím poriadkom.
Doplnil, že na jeho návrhy bol vždy stiahnutý. Dopytoval sa, aký majú predpis na tvorbu cien.
Uviedol, že sa nebráni tomu, aby dali niekomu niečo za 1€, aj majetok v hodnote niekoľko
milión eur, keď na tom zarobia občania mesta a keď si mesto vytvorí svoje podmienky, bude
doň prúdiť cestovný ruch a biznis. Stotožňuje sa s tým, „aby budovali  niečo spoločne 
s podnikateľmi“. Poznamenal, že sa pýtal právneho zástupcu mesta „kedy vydalo mesto návrh
na vydanie neodkladného opatrenia, aby chránili vedenie mesta, poslancov, ktorí odsúhlasili
nejaké zmluvy na spoločné budovanie bytov a na zmluvy o budúcich zmluvách (či bola prílohou
kúpna zmluva alebo nie)“. Vyzval, aby sa k tomu vrátili, lebo to podľa neho „môže už úplne
rozbiť mesto a budú blázniť každý proti každému“. Vyzval, aby sa skúsili spoločne nad tým ešte
zamyslieť, aby právna analýza bola vytvorená spoločne s hlavným kontrolórom.

RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  zareagovala  na  JUDr.  Jozefa  Pajera,
ohľadom navrhovanej  ceny,  doplnila,  aby  nerobili  dogmu alebo modlu z  toho,  čo navrhne
znalec, pretože potom by tam podľa nej ako zastupiteľstvo ani byť nemuseli. Ako zástupcovia
občanov sú tam preto, aby zohľadnili aj niečo iné, ako znalec. Znalec ide podľa toho, čo mu
predpisujú  určité  pravidlá  a  „oni  ako  poslanci  by  mali  zohľadňovať  širšie  činitele“.
Zopakovala, že ak je začaté trestné stíhanie, mali by materiál stiahnuť. Doplnila, že podporuje
aj návrh PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD. Následne uviedla, že by im nemalo ísť o záujmy len
jednej firmy a vychádzať im v ústrety, ale aj o záujmy občanov. Parkovacie miesta by sa im
podľa nej zišli. 

Ing.  Milan Gura,  primátor  mesta Čadca,  reagoval  na RNDr. Annu Belousovovú,  že
nevie,  kto  zarobil  na meste,  položil  otázku,  kto predával  pozemky pod bytovkami za 5,90€
(vtedy 180 Sk). Dopytoval sa, či jej to vtedy nevadilo. Doplnil, že tvorba ceny je „taká, nikdy
netvrdí, že   znalec má pravdu, podľa zákona pravdu má, ale poslanci sú podľa neho na to, aby
cenu upravili, čo aj vždy robia“. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že sa stotožňuje s tým, čo uviedol Ing. Milan
Gura, dodal, že je na MZ už tretie volebné obdobie a väčšinou bol predseda stavebnej komisie.
Následne  poznamenal,  že  za  jeho  éry  sa  nikdy  stavebné  pozemky  nepredali  pod  cenu
znaleckého posudku. Bol prvý, ktorý tvrdil, že „keď predávajú, nech zarobia, keď už to majú
predať“. Doplnil, že pána primátora v tomto podporí. Následne uviedol, že „v živote nepustili
niečo do predaja,  že by to dali  niekomu za odmenu“. Následne reagoval na Ing.  Mariána
Hlaváča, MBA, uviedol, že „firma CADevelopment s.r.o. im nič nevyfúkla, oni bytovky stavali“.
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Mesto  podľa  neho  „byty  nekúpilo,  preto  im  ostali,  takže  nikomu nič  nevyfúkli“.  Následne
reagoval na PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD., uviedol, že parkovacie miesta už tam sú hotové.
Upresnil, že cez parkovacie miesta „ide katastrálna čiara a určitá časť patrí spomínanej firme
a určitá časť patrí mestu. Odporučil, aby sa „šiel pozrieť priamo na miesto a nepozeral sa 
na  mapu“.   Takisto  reagoval  na  RNDr.  Annu Belousovovú,  uviedol,  že  sa  zvyšovaniu  cien
nebráni, zahlasuje aj na tisíc eur za meter, ak im to niekto odsúhlasí. Následne uviedol, že 
v Kultúrnom dome bol asi jediný, ktorý sa bil za to, aby bytovky odkúpili. Podľa neho vtedy
boli všetci proti, teraz ich zasa chcú. Dodal, že tomu nerozumie. Bol za to, aby im doplatili 400
tis. € za oporný múr, pretože by aj tak boli byty pre nich výhodné. 
 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,uviedol, že majú viacero návrhov na uznesenie,
najskôr  budú hlasovať  o návrhu RNDr.  Anny Belousovovej,  pokiaľ  prejde jej  návrh,  musia
stiahnuť ostatné návrhy. Návrh hlasovaním prešiel,  preto ostatné návrhy poslancov stiahli.  
Hlasovanie za návrh RNDr. Anny Belousovovej :  ZA:  9  PROTI: 2    ZDRŽAL SA: 2

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č. 39-51 /2022,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu  20)
Rôzne

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, požiadal, aby vyčlenili nejakú sumu a vypracovali projekt 
na úplnú rekonštrukciu športovej haly v Čadci,aby sa tam dali hrať regulárne zápasy hádzanej
a basketbalu. Uviedol, že v hale bol po dlhšom čase a „musel sa hanbiť“. Takisto navrhol, aby
do budúcna predali halu Pratex. Je toho názoru, že im v Čadci stačí jedna hala. Podľa neho
majú aj  pri  školách dosť  hál.  Reagoval  na RNDr.  Annu Belousovovú a „jej  gestikuláciu“.
Pripomenul, že je vysokoškolsky vzdelaná žena, bývalá podpredsedníčka Národnej rady. 

Ing.  Peter  Lariš,  poslanec  MZ,  požiadal  vedenie  mesta,  ako  aj  príslušné  oddelenie
mesta o riešenie problému. Občania z osady u Sedláka majú podľa neho problém s hlukovým
smogom, ktorý ide z priemyselného parku – hlavne vo večerných hodinách. Upresnil, že firma
má v hale zakúpený ťažký lis a po 22.00 hod. Pravdepodobne otvárajú v teplom počasí okná
(predpokladá, že je tam nedostatočná klimatizácia). Spomínaný zvuk veľmi znepríjemňuje život
ľuďom v osade. Preto požiadal o vyvolanie rokovania s firmou a vytvorila sa buď zvuková
bariéra alebo iné riešenie.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poznamenal, že by sa mali obrátiť na príslušné
orgány, ale mesto to bude riešiť. 

Mgr. Dana Jašurková, poslankyňa MZ, dopytovala sa, kedy bude zrealizovaná výmena
autobusových  zastávok,  ktorú  už  schvaľovali.  Takisto  sa  dopytovala,  či  sú  nejaké  voľné
nájomné byty, pretože jej volá ohľadom toho veľa ľudí, pričom niektorí majú na meste žiadosť
aj osem rokov. 

Marián Kubala, poslanec MZ, dopytoval sa, že by chcel informáciu ohľadom chodníka
tretej etapy cyklotrasy na Horelici. Následne vyzdvihol stavbu kolumbária na cintoríne 
v Čadci, poznamenal, že by mohli porozmýšľať, či by nemohlo byť  také aj na Horelici.  

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, spomenul nedávne prívalové dažde, uviedol, že 
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z Hornej Kýčerky odbočuje celý príval vody na ul. J. Francisciho. Poznamenal, že cesta je
úplne nepriechodná. Podľa neho by bolo najjednoduchším riešením vybudovanie vyvýšeného
chodníka alebo dokončenie chodníka v odbočení. Cesta je tam však  „nešťastne naklopená do
cesty k nim“. Požiadal o vypracovanie urýchleného stavebného riešenia.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,  zareagoval v krátkosti na otázky, upresnil, že 
s mnohými z poslancov veci už aj predebatoval. Ohľadom športovej haly uviedol, že začínajú
opravovať strechu, kde získali určité zdroje. Doplnil, že bohužiaľ, momentálne ide hore všetko
o 100 aj 200%, takisto majú vypracovaný projekt aj na podlahy. Ohľadom hluku z fabriky
zopakoval, že problém budú riešiť a požiadajú orgány, ktoré merajú hluk, aby to odmerali.
Následne upresnil ohľadom zastávok, že projekt majú v hodnotení a verí, že tento rok vyjde a
budú môcť zastávky vymeniť. Ďalej poznamenal, že nájomných bytov je absolútny nedostatok,
musia „pripraviť nejaký materiál, kde budú ako mesto Čadca stavať nájomné byty“.  Ohľadom
chodníka na Horelici uviedol, že je „to už na kontrole na VUC Žilina“ a pevne verí, že už
každou  chvíľou začnú projekt realizovať. Ohľadom urnového hája doplnil, že budú schvaľovať
VZN o cenách, vyskúšajú si to a potom budú zvažovať, ako to bude aj na ostatných cintorínoch.
Ohľadom riešenia prívalovej vody uviedol Ing. Rudolfovi Cyprichovi, že sa budú musieť na to
pozrieť, lebo mu nevie narýchlo odpovedať, aké presné riešenie by poskytli.
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K bodu  21)
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

                      Jozef Kupka                    JUDr. Jozef Pajer 
         I. overovateľ                                 II. overovateľ

Zapísala:  Mgr. Katarína Lušňáková
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