
   Z á p i s n i c a

zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 23. septembra 2021 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca

Z celkového  počtu  25  poslancov  sa  zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  Čadca
zúčastnilo 21 poslancov, poslanci Mgr. Slávka Zelníková, Mária Badurová,  Mgr. Michal Duraj
a Vladimír Malík sa ospravedlnili. 

Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ Čadca a vedúci oddelení, ktorí predkladali body
podľa programu, 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
Mgr. Marcel Šulo -poslanec MZ
Marián Kubala - poslanec MZ
JUDr. Jozef Pajer - poslanec MZ
Mgr. Dana Jašurková - poslankyňa MZ
Mgr. Tomáš Urbaník -poslanec MZ
Jozef Kupka -poslanec MZ
Mgr. Jaroslav Klus -poslanec MZ
Ing. Rudolf Cyprich - poslanec MZ
Mgr. Martin Klimek -poslanec MZ
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., -poslanec MZ
JUDr. Jozef Pajer -poslanec MZ

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

Ing. Emília Ďuranová - vedúca odd. životného prostredia a odpadového hosp.

Mgr. Erika Mazancová - vedúca ekonomického oddelenia a správy majetku 
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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) Voľba hlavného kontrolóra mesta Čadca
(3) Informatívna správa o vykonanej II. zmene rozpočtu mesta Čadca za rok 2021
(4)Zverenie majetku mesta Čadca do správy rozpočtových a príspevkových organizácií
(5) Návrh memoranda o spolupráci s mestom Žilina
(6)  Návrh na zaradenie lokality nachádzajúcej sa v k.ú. Čadca a k.ú. Horelica 
       do národného zoznamu území európskeho významu SKUEV4025 Beskydské 
       a Javornícke lúky
(7) Návrh VZN mesta Čadca č. 5/2021 o určení spádových materských škôl
        v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca  
(8) Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej
       zelene na území mesta Čadca č.6/2021
(9) Voľba prísediacich Okresného súdu Čadca na funkčné obdobie 2022-2025
(10) Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností
(11)  Rôzne  
(12)  Záver
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R o k o v a n i e

4.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.

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

Overovatelia: Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca
Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ

Návrhová komisia:   Marián Kubala, poslanec MZ
                                               Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ

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

                                               Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ
           

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  privítal  na  MZ  všetkých  prítomných.
Dopytoval sa, či má niekto doplňujúce body.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla že by chcela do programu zaradiť
ako bod č.2 vznení : „Informácia o dôvodoch neuzavretia zmluvy so zhotoviteľom bytových
domov na sídlisku Žarec a dopadoch na priamu škodu mesta v hodnote rozdielu ceny za meter
štvorcový( dopady na obyvateľov)“ Takisto navrhla zaradiť do programu ako bod č. 3 v znení:
„Informácia o plnení uznesenia MZ zo dňa 25.6. 2020, č. uzn. 39/2020, ktorým bolo uložené
vedeniu mesta vykonávať všetky potrebné právne kroky k tomu, aby mesto Čadca získalo 
v MTS, a.s. podiel zodpovedajúci hodnote ním vloženého majetku.“

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  dal  hlasovať  za  návrhy  RNDr.  Anny
Belousovovej, 
            Hlasovanie  ZA:   9  PROTI:  4   ZDRŽAL SA: 6  /poslancami  MZ neschválené/.

Hlasovanie :  ZA: 9   PROTI:  4   ZDRŽAL SA: 7  /poslancami  MZ neschválené/.
 Do návrhovej komisie navrhol poslancov Mariána Kubalu a Mgr. Martina Klimeka,

poslancov MZ. Ako overovateľov určil Mgr. Xéniu Šurhaňákovú, zástupkyňu primátora mesta
Čadca a Mgr. Jaroslava Klusa, poslanca MZ. Doplnil, že zápisnicu bude písať K. Lušňáková.
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 Hlasovanie za program:  ZA: 17    PROTI:  0   ZDRŽAL SA: 0  /poslancami  MZ schválené/.  
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

                                                                 č. 51 /2021
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 2)
Voľba hlavného kontrolóra.

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

 JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  zástupca  primátora  mesta  Čadca,oboznámil
prítomných s pravidlami voľby hlavného kontrolóra, následne vyzval kandidátov v abecednom
poradí, aby vystúpili  na ich prezentáciu v časovom limite 10 minút. Uviedol, že po prezentácii
každého  kandidáta  môžu  poslanci  položiť  otázky  k  jeho  vystúpeniu.  Po  vystúpeniach  dal
hlasovať  za  to,  či  bude  hlasovanie  za  verejnú  voľbu  alebo  tajné  hlasovanie.  Keďže  bola
schválená  verejná  voľba,  vyzval  prítomných,aby  najskôr  v  abecednom poradí  hlasovali  za
Annu Gulčíkovú a následne za JUDr. Jána Klučku. Následne skrutátori Ing. Petra Ďuranová a
Mgr. Marián Kráľ spočítali hlasy a nahlásili počty predkladateľovi. Po oboznámení sa 
s  výsledkami  hlasovania  prečítal  JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo  mesta Čadca  po  A)  Berie  na  vedomie   -výsledky  posúdenia  prihlášok
jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Čadca vykonaného komisiou
určenou  mestským  zastupiteľstvom  v  zmysle  Volebného  poriadku  pre  voľbu  hlavného
kontrolóra,   ktorý  bol  schválený  uznesením  mestského  zastupiteľstva  dňa  25.06.2021  pod
číslom  41/2021.  Ďalej  po  B)  Schvaľuje  -vykonať  voľbu  hlavného  kontrolóra  mesta  Čadca
spôsobom verejného hlasovania podľa čl. 2 Volebného poriadku pre voľbu hlavného kontrolóra
mesta Čadca v abecednom poradí:
Anna Gulčíková, Hlasovanie: ZA: 3 poslanci 
a JUDr. Ján Klučka, Hlasovanie: ZA: 18 poslancov
 Ďalej po C) Volí - za hlavného kontrolóra mesta Čadca v súlade § 18a ods. 3 a 5 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov JUDr. Jána Klučku, funkcia
bude  vykonávaná  na  plný  pracovný  úväzok  v  rozsahu  37,5  hod./týždeň  s  účinnosťou  od
01.10.2021 na obdobie šesť rokov. Po D) Určuje  v súlade § 18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat hlavného kontrolóra mesta Čadca JUDr.
Jána Klučku vo výške 2 538 €/ mes. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  52/2021,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
K bodu 3)  
Informatívna správa o vykonanej II. zmene rozpočtu mesta Čadca za rok 2021. 

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

Mgr. Dana Jašurková, poslankyňa MZ, uviedla, že je veľmi rada, že na cestu Rieka U
Rebroša, ktorú rieši už dlhšiu dobu, našli v rozpočte peniaze a bude sa opravovať. Dopytovala
sa,  či  odvodnenie,  ktoré  bolo  naplánované  ešte  v  minulých  rokoch  je  takisto  v  rozpočte.
Následne sa dopytovala, akým kľúčom sa dávajú opravovať cesty.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že je to na návrh poslancov, takisto aj
poslankyňa PaedDr. Jašurková ho neustále „bombardovala“ a samozrejme ľudia, ktorí tam
bývajú. Preto sa rozhodli,  že tieto veci zrealizujú.  Doplnil,  že  U Vojta,  U Kliešti alebo na
Megonkách sú cesty v zlom stave a poslanci a ľudia, ktorí tam bývajú sa kvôli tomu ozývali.
Mesto im preto vyšlo v ústrety. Dodal pre Mgr. Danu Jašurkovú, že odvodnenie teraz nebude.
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PhDr. Pavol  Holeštiak, PhD., poslanec MZ,  dopytoval sa na dotáciu byty Žarec od
ministerstva dopravy na strane 3, -suma 2,6 mil., ktorá bola naviazaná na položku ŠFRB 
v sume 3,9 mil., čo všetci vedia. Následne skonštatoval, že to zrejme bude v bode rôzne, keďže
navrhovaný  bod o  bytoch  neprešiel.  Ďalej  sa  dopytoval  ohľadom kapitálových  príjmov  na
strane  č.  1,  t.j.  231-  konkrétne  plnenie  sumy  257  tis.€  plus  469  tis.  €,  zaujímalo  ho,  čo
konkrétne to bolo, keď už došlo aj k finančnému plneniu. Tretia otázka sa týkala fontán a sumy
60 923 €, dopytoval sa, koľko stála jedna a koľko druhá fontána. Ďalej spomenul rozhľadňu
Husárik a skonštatoval, že sa zrejme robí projektová dokumentácia. Následne uviedol, že určite
všetci privítajú informáciu o aktuálnom stave. Ďalej uviedol, že chce vyjadriť pochvalu, pretože
na strane 7 je uvedené to, čo dlhodobo  okrem iného aj na rade školy avizovali. Jedná sa o
sumu 6000 € na kanalizačnú prípojku na ZŠ Milošová u Prívary a je rád, že sa   zrealizuje.

Ing.  Milan Gura,  primátor mesta Čadca,  reagoval,  že  veľmi rád odpovie na otázky
poslanca PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD. Ako poznamenal, mesto zreálnilo rozpočet. Ohľadom
pozemkov doplnil,  že  získali  okolo 600-700 tis.  €  od Národnej  diaľničnej  spoločnosti.  Ako
uviedol,  pozemky ostávajú vo vlastníctve mesta a ešte dostali  za to zaplatené.  Ako doplnil,
pracovali na tom skoro dva roky, podarilo sa to a je rád, že si to všimli. Doplnil, že ohľadom
fontán,  ktoré  boli  v  dezolátnom  stave  prijali  opatrenia,  aby  sa  opravili.  Fontána  na
Palárikovom námestí   stála cca 13 tis.€,  ostatné išlo  na druhú fontánu s tým, že vymenili
čerpadlá za automatické. Doplnil, že strata vody bola 15 kubíkov denne, teraz je 500 l denne.
Upresnil, že fontány v iných obciach majú stratu cca 1500 l. Ohľadom rozhľadne upresnil, že
zohľadnili to, čo môžu vyčerpať ešte tento rok. Rozhľadňa je podľa neho vo fáze pred vydaním
stavebného povolenia, preto vedeli, že tento rok nemôžu toľko vyčerpať, ako bolo plánované 
v rozpočte. Prejde to preto do budúceho roka.    

                  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  53/2021,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 4)  
Zverenie majetku mesta Čadca do správy rozpočtových a príspevkových organizácií.

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

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, dopytovala sa na bod č. 5, čo znamená, že
sa Dombytu Čadca zveruje revitalizácia vnútrobloku Kýčerka.

Mgr. Erika Mazancová, vedúca ekonomického odd. a správy majetku, uviedla, že sa
jedná o „Srdce pre Kýčerku“.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, následne sa dopytovala na bod č. 6  Obnova
MPS Čadca autobusových zastávok Čadečka Podzávoz v  obstarávacej  cene cca 148 tis  €.
Vychádza jej to na priemernú cenu zastávky  9 tis.€, čo sa jej zdá veľa. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upresnil, že všetky zastávky boli zbúrané a boli
robené  nové  podkladové  vrstvy,  nové  lôžko,  betonáž  a  dlažby.  Doplnil,  že  možno  niektorá
zastávka stála 3000 € a niektorá 12 tis.€, z dôvodu, že ich obnovovali celé. Uviedol, aby to
brali v globále, ale môže im dať rozpočty, nevidí tam žiaden problém.   

PhDr. Pavol  Holeštiak, PhD., poslanec MZ,  reagoval faktickou poznámkou na RNDr.
Annu Belousovovú, s tým, že spomenul, že projekt Pumptrack Čadca  je za 202 tis.  €,  čo sa mu
zdá takisto veľa.     

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upozornil, aby čítali v kontexte. Doplnil, že sa
im počas troch rokov podarilo vyhrať najväčšiu pumptrackovú dráhu na Slovensku. Dodal, že
sumu 140 tis. € im poskytla „KIA“ a mesto platilo 50 tis. €. Následne uviedol, že zbúrali komín,
ktorý bol nefunkčný, získali na to mimorozpočtové peniaze. 
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Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol na margo zastávok, ktoré spomínala RNDr. Anna
Belousovová, nechce sa zastávať toho, či je suma vysoká alebo nízka, predpokladá, že prebehla
nejaká súťaž. Vyjadril sa, že je vďačný, že na Horelici nové zastávky majú. Doplnil, že 
na dvoch miestach, kde to bolo potrebné namontovali aj nerezové zábradlie. 

RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  uviedla  na  Mariána  Kubalu,  že
nespochybňuje  to,  že  sa  neurobili  dobre,  ale  ako  poslankyňa  MZ  stráži  peniaze  mesta  a
dopytovala sa preto, lebo sa jej to zdalo byť drahé. Aj ona je rada, že spomínané zastávky
majú. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol pre RNDr. Annu Belousovovú, že sa
zle vyjadril. Doplnil, že jedna vec je dodávka zastávok a ďalšia sú stavebné úpravy. Preto jej to
môže takto vychádzať. Upozornil poslancov, že budúci rok budú do rozpočtu dávané zastávky
Podzávoz, Milošová, Rieka a stred mesta. Garantuje im, že zastávky sú v štandardných cenách.
Dosť to predražili akurát stavebné úpravy, pretože boli menené kompletne. Dodal, že je takisto
rád, keď môže strážiť majetok mesta. Ďalej uviedol, že Mgr. Jozef Rucek sa prihlásil až 
po časovom limite. Takisto uviedol, že do bodu doplnili aj pumptrack a skutočnosť, že bude
prevzatý  od 1.10.  2021 Dombytom Čadca.  Upresnil,  že  ho tam dali  z  dôvodu blížiacej  sa
kolaudácie atletického štadióna a chcú, aby tam boli už vrátnici a bolo to strážené.

 
  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č.  54/2021,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 5)  
Návrh memoranda o spolupráci s mestom Žilina.

Informoval: JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD. 
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.

to  veľmi  pekne  odôvodnil  a  dôvodová správa je  podľa neho jasná.  Doplnil,  že  „ v  hre je
Trenčín a Žilina“ , pričom Žilina to poňala tak, že chce zapojiť všetky regióny, čo môže byť
výhoda a vidí v tom zmysel.  Uviedol,  že pokiaľ by Žilina uspela,  stálo by to mesto nejaké
peniaze, ale „os“ mimo  peňazí, ktoré tam vložili, by mala veľký efekt na to, aby mohli niečo
pekné  opäť vybudovať.

       Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
       č.  55/2021,

                                      ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 6)
Návrh na zaradenie lokality nachádzajúcej sa v k.ú. Čadca a k.ú. Horelica 
do národného zoznamu území európskeho významu SKUEV4025 Beskydské a Javornícke
lúky.

Informovala: Ing. Peter Lariš, poslanec MZ

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že by rád upozornil na jednu vec, a to
konkrétne fakt, že mesto Čadca so okamžite zapojilo do určitých protestov. Upresnil, že v meste
majú občanov, ktorí vlastnia nehnuteľnosti v lokalitách ako je Skalité a ďalšie obce, ktoré sú
zásadne postihnuté spomínanou vyhláškou, ktorá mala byť prerokovaná v Krásne nad Kysucou.
Uviedol,  že  sa  zúčastnili  na  rokovaniach,  výstupy  boli  veľmi  jasné  a  budú  pokračovať.
Dopolnil, ž je veľmi rád, že vznikla iniciatíva prijať  uznesenie. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že je veľmi rád, že tento bod zaradili 
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do programu rokovania MZ v Čadci. Uviedol, že je to pre nich „výstražný prst“, pretože obce a
mestá na Kysuciach podľa neho veľmi vlažne pristupujú k zmenám územných plánov. Doplnil,
že by mali byť promptnejší pri zmenách územného plánu. Mali by pozerať dopredu, na rozvoj
mesta a niekedy aj z vlastnej iniciatívy by mali územné plány meniť a pozemky, na ktorých sa
dá stavať by mali zaraďovať do zastavanej časti obce. Uviedol, že toto bolo pravdepodobne
jedno z hlavných kritérií, na základe čoho územie zaraďovali. Poďakoval vedeniu mesta, že
zaujali takýto postoj. 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, že sa takisto zúčastnil rokovania 
v Krásne nad Kysucou, všetci mali nesúhlasný názor. Poznamenal, že mesto sa skladá z dvoch
katastrálnych  území,  a  to  je  Čadca  a  Horelica.  Vyjadril  sa,  že  dáva  návrh  na  doplnenie
katastrálneho územia okrem Horelice aj  k.ú. Čadca.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upozornil PhDr. Pavla Holeštiaka PhD., že sú
tam  zaradené obe územia, čo si pravdepodobne nevšimol. 

Mgr.  Tomáš Urbaník,  poslanec MZ, uviedol,  že chce vyjadriť  k  uzneseniu podporné
stanovisko a zaželal Ing. Petrovi Larišovi a všetkým ostatným veľa energie v tomto „boji“. 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, dopytoval sa, či uznesenie bude záväzné, či sa 
na základe toho uskutoční rozporové konanie alebo budú len symbolicky podporovať iniciatívu,
ktorá je medzi obcami a mestami na Kysuciach. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že momentálne je to dohoda všetkých
starostov a primátorov, aby aspoň symbolicky vyjadrili nesúhlas. Dohodli sa, aby neprišlo 
v Krásne nad Kysucou a v Lysej pod Makytou k rokovaniu. Podľa neho stačilo, aby otvorili
prerokovanie,  čo  by  znamenalo,  že  vec  prerokovali,  šlo  by  to  „na  vládu“  a  ona  by  to
odsúhlasila. Momentálne sa snažia bojovať o to, aby sa rokovalo s každou obcou samostatne.
Neprikláňa  sa  k  tomu,  lebo  je  toho  názoru,  že  ako  celok  by  boli  silnejší.  Zopakoval,  že
momentálne je to symbolické uznesenie, ale je to znak, že starostovia obcí a miest Kysúc sú
jednotní a stoja za svojimi občanmi. Uviedol príklad – obec Makov je už roky naučená žiť 
v ochrannom pásme č. 4, 5 a sú s tým už stotožnení. 

Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca, uviedla, že takisto bude
hlasovať za vyjadrenie nesúhlasu v bode B, tak, ako hlasovala na Mestskej rade. Doplnila, že 
v každom prípade treba byť na strane ľudí a vyjadriť ich hlas, pričom verí, že aj iné mestá a
obce sa postavia podobne ako oni a bude to mať nielen symbolický výtlak, ale bude to mať aj
inú relevanciu. 

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, reagoval na Mgr. Marcela Šula, upresnil, že je to odkaz
ich voličom, že stoja za nimi. Mnohí tam pozemky nemajú a netýka sa ich to, ale mnohých sa to
aj týka a boli osobne za ním. Uviedol, že boli zhrození napr. z toho, že mladá rodina kúpila
pozemok, na ktorom by teraz nemohla stavať. Je to podľa neho prejav poslancov, že stoja za
ľuďmi.

Ing.  Milan Gura, primátor mesta Čadca, následne dal hlasovať, keďže predkladateľ
bodu nebol pri hlasovacom pulte,  doplnil,  že k dvadsiatim hlasom sa započíta aj hlas Ing.
Petra Lariša. Celkový počet hlasov ZA: 21.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  56/2021,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 7)  
Návrh VZN mesta Čadca č. 5/2021 o určení spádových materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca.

Informovala: PaedDr. Ján Polák, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu
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       Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  57/2021,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
K bodu 8)  
Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene 
na území mesta Čadca č. 6/2021.

Informovala: Ing. Emília Ďuranová, vedúca odd. životného prostredia a odpadového hosp.

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, dopytoval sa Ing. Emílie Ďuranovej, či sa §2 odst. 1 
týka iba pozemkov vo vlastníctve mesta, to mu tam chýba. Dopytoval sa, čo rozumejú 
pod  pojmom „prostredie vo vlastníctve mesta Čadca“, pretože mu ten termín nie je jasný. 

Ing. Emília Ďuranová, vedúca odd. životného prostredia a odpadového hosp., uviedla,
že napr. architektonicky upravené prostredie vo vlastníctve mesta – to sú napr. Megonky. 

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, uviedol, že mu tam chýba slovíčko „na pozemkoch
mesta.“ 

Ing. Emília Ďuranová, vedúca odd. životného prostredia a odpadového hosp., upresnila,
že je tam napísané ďalej vo vlastníctve mesta. 

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, uviedol, že áno, ale nie je tam spomenuté, že 
„na pozemkoch.“ Upresnil, že sa jedná o to, aby bolo jednoznačné a jasne identifikovateľné, o
čo sa jedná. 

Ing. Emília Ďuranová, vedúca odd. životného prostredia a odpadového hosp., upresnila,
že sa to dotýka iba verejnej zelene, ktorej je mesto vlastník, nájomca alebo užívateľ. Doplnila,
že nemôžu prijímať VZN o ochrane drevín na súkromných verejných priestranstvách. Toto mali
predtým a  prokuratúra  to  napadla  v  Trenčíne,  Penzinku,  nemôžu  rozhodovať  o  súkromnej
verejnej zeleni.

Ing.  Rudolf  Cyprich,  poslanec  MZ  uviedol,  že  rozprávajú  o  tom  istom,  len  sa
nepochopili. Myslel len na doplnenie, že je to na pozemkoch vo vlastníctve mesta.  

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, dopytoval sa, či na predzáhradky pred panelákmi 
bude stačiť ohlasovacia povinnosť alebo budú musieť požiadať o povolenie od mesta, ak si 
budú chcieť skrášliť spomínaný priestor. Podľa jeho názoru môžu byť radi, že si ľudia 
skrášľujú tieto pozemky a obáva sa, že „byrokraciou“ ľudí môžu od toho odradiť. 

Ing. Emília Ďuranová, vedúca odd. životného prostredia a odpadového hosp., upresnila,
že to bude ohlasovacia povinnosť s tým, že mesto bude na to reagovať, pôjdu sa tam následne
pozrieť, zaíšu to do inventarizácie a dajú podmienky. Uviedla, že nastávajú situácie, keď sa
nemôžu  na  miesta  dostať  s  kosou  a  ľudia  im  potom pripomienkujú,  že  miesta  nevykosili.
Doplnila, že musia mať v tom systém. 

Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca, reagovala 
na Mgr. Jaroslava Klusa.  Uviedla,  že každý je rád,  že predzáhradky vznikajú,  ako dodala,
sama  bojuje za zeleň a  „pľúca mesta“ , ide však vyslovene o to, aby sa nestávali veci, že ľudia
si svojvoľne vysadia borovice dva metre od paneláku. Následne prídu  na mesto ľudia s tým,
aby sa to presadilo. 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, dopytoval sa na uznesenie, ktoré prijali cca
rok dozadu, konkrétne čo je nové v kauze vyrúbania stromov na Ul. A. Hlinku, v akom je to
štádiu. 

Ing. Emília Ďuranová, vedúca odd. životného prostredia a odpadového hosp., upresnila,
že kauza nesúvisí s VZN, ktorú predkladajú. Doplnila, že vec je stále na polícii a posunuli ju
novému vyšetrovateľovi. Uviedla, že pokiaľ to nebude ukončené, nemôžu robiť ani náhradnú
výsadbu. 

8



Mgr.  Xénia  Šurhaňáková,  zástupkyňa  primátora  mesta  Čadca,  uviedla,  že  chce
poďakovať Ing. Emílii Ďuranovej za vypracovanie VZN, doplnila, že verí, že vďaka nemu sa už
nestane to, čo sa stalo na ulici  A.  Hlinku (čo spomínal aj PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.) a
takisto bude rada, keď bude vedieť výsledok, aj keď sú lipy vysadené, ale nikde inde. Následne
uviedla, že je rada, že tam bude aj nejaká pokuta, aby mali ľudia „pred sebou memento“.

Mgr.  Tomáš  Urbaník,  poslanec  MZ,  dopytoval  sa,  či  vo  svojej  reči  Ing.  Emília
Ďuranová hovorila o tom, čo je už zaznamenané vo VZN, alebo len naznačovala, čo sa tam dá
doplniť. 

Ing. Emília Ďuranová, vedúca odd. životného prostredia a odpadového hosp., uviedla, 
že už to vo VZN je, iba im to objasňuje. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD. , zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že by 
chcel dať technickú poznámku, aby z návrhu uznesenia bol vypustený bod B) Konštatuje sa, 
pretože je podľa neho nadbytočný. Navrhuje, aby sa rokovalo iba o bode A) prerokovalo a bode
C) schvaľuje, (schvaľuje by bolo ako bod B). Terajší bod „ Konštatuje“ by sa vymazal. Ing. 
Milan Gura, primátor mesta Čadca sa následne dopytoval prítomných poslancov, či je 
všeobecný súhlasu, keďže sa jedná o technickú záležitosť, čo mu prítomní potvrdili.  

       Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  58/2021,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 9)  
Voľba prísediacich Okresného súdu Čadca na funkčné obdobie 2022-2025.

 Informoval: Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ
Mgr.  Marcel  Šulo,  poslanec MZ, dopytoval  sa,  kto zostavoval  zoznam. Následne sa

dopytoval,  či  nemajú dostatočný počet  kandidátov z  mesta Čadca, keďže na zozname videl
kandidátku z obce Čierne. 

Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca, upresnil, že zoznam neurčuje, že musí byť z
mesta Čadca. Uviedol, že majú dlhoročný zoznam prísediacich či na civilnom alebo trestnom
konaní, z toho sa písomnou formou oslovujú, či majú alebo nemajú záujem. Potom sa to šíri
ústnym podaním, „suseda prehovorí ďalšiu susedu“. Následne sa zoznam zasiela na mestský
úrad s tým, že nie je prikázané, aby to boli iba občania Čadce. Zoznam ide na schválenie pani
predsedkyni na okresný súd a tá ich schvaľuje. 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že mu neodpovedali na otázku, kto zoznam
zostavoval. Uviedol, že je lepšie niekedy „nehovoriť ako hovoriť“, radšej by nepočul, že sa
návrhy šíria ústnym podaním, príde mu to ako dehonestácia výberového procesu. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že zoznam dostal, mená nečítal, vie,
že nastali výhrady predsedkyne súdu, ktorá neakceptovala niektoré mená a prišli im doplnené.
Mená teda boli aj na návrh predsedkyne súdu. 

Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca, doplnil, že vychádzali zo starého zoznamu,
z  5-ročného  funkčného  obdobia,  oslovili  sa  tí  istí,  s  tým,  že  doporučia  niekoho  ďalšieho.
Následne si vypíše žiadosť, tlačivo s tým, že návrh sa príjme a predloží na okresný súd. 

Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca, uviedla, že z jej strany
žiadne návrhy neboli, dokonca ponuku sama dostala a „milerada ju odmietla“. Doplnila, že to
bolo  aj  v  maili  mestského  úradu,  kto  má  záujem na  tú  pozíciu.  Uviedla,  že  je  to  trochu
diskriminačné a možno by sa do zoznamu hodil aj nejaký muž. Doplnila, že si myslí podobne
ako  pán kontrolór, že nemusí byť z Čadce, tak aj toto je obdobné v rámci Čierneho. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že to „nepochopil, ale nevadí“. 
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JUDr.  Jozef  Pajer,  poslanec  MZ,  doplnil,  že  by  mohli  aj  poslanci  dať  návrhy  na
prísediacich, pretože oni za nich hlasujú. Berú zodpovednosť a týchto ľudí nepoznajú. Je to
podľa neho technická záležitosť, ale mali by o tých ľuďoch niečo vedieť. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  ak  bude  všeobecný  súhlas,  je
ochotný bod vrátiť späť , nemá s tým vôbec problém. Osobne by tam sedieť nechcel. 

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poznamenal, že zákon jednoznačne hovorí, že primátor a
starostovia navrhujú. 

Ing.  Jaroslav Hacek,  prednosta MsÚ Čadca,  doplnil,  že keby zoznam teraz  zmenili,
museli by dať stanovisko na okresný súd a musia sa k nemu vyjadriť. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že si to vysvetlili a dal hlasovať za
bod.   

  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č. 59/2021,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

K bodu 10)  
Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.

Informoval: Ing. František Ščury,vedúci výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy

   Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č. 60-65/2021,

ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
K bodu 11)
Rôzne.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že osobne a telefonicky komunikoval 
s riaditeľom, aj zástupcom MPS-ky, doplnil,  že chápe problémy s asfaltovaním počas tohto
roku, ale je toho názoru, že vnútrobloky je potrebné dorobiť. Upresnil, že sa urobila Okružná
ulica, ale na vnútrobloky sa zabudlo. Preto na to apeluje, podľa neho má riaditeľ problém
dvihnúť  telefón.  Poprosil,  aby  to  riešili.  Následne  doplnil,  že  sa  jedná  o  dvanásť-tisícové
sídlisko a je toho názoru, že by si to zaslúžilo lepšie cesty. Následne sa ospravedlnil za tón
svojho hlasu, ako doplnil, po „piatich mesiacoch ho to už nebaví“.

Ing.  Peter  Lariš,  poslanec  MZ,  reagoval  na  Mgr.  Marcela  Šula,  vyjadril,  že  s  ním
súhlasí s tým, že cesty sú v katastrofálnom stave nielen na Kýčerke, ale na viacerých mestských
a prímestských územiach. Vysvetlil,  že majú uzatvorenú zmluvu s firmou, lenže firiem, ktoré
dokážu poskytovať spomínané služby je málo a sú veľmi vyťažené. Doplnil, že Mgr. Marcel Šulo
má pravdu, súhlasí s ním, ale nevedia to inak riešiť. Takisto uviedol, že majú objednané auto,
malo by byť dodané  budúci rok v marci alebo apríli. Dúfa, že problémy už budúci rok nebudú.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že to chápe,ale podľa neho majú technológiu
vrecových zmesí,  studených zmesí,  aspoň na dočasné riešenie,  pretože diery sú ozaj veľké,
hlavne keď zaprší a nevidno, kde presne sú umiestnené. Následne si tam ľudia rozbíjajú autá.
Podľa neho niečo urobiť musia. 

Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca, vyjadrila sa, že
podporuje to, čo povedal predrečník Mgr. Marcel Šulo, dopytovala sa, či Mgr. Marcel Šulo, ako
zástupca firmy Camarlengo s.r.o. bude riešiť reklamnú plochu „nohu“ na pešej zóne. Doplnila,
že zasielala cca pred 3 mesiacmi maily a nedostala žiadnu odpoveď. 
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Ing.  Milan Gura, primátor mesta Čadca,  podotkol,  že rokovací poriadok je jasný a
vyjadrujú sa momentálne k dieram na cestách.

Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca, poznamenala, že podľa
nej je to „tiež diera“.

Mgr. Jaroslav Klus,  poslanec MZ, uviedol, že podobné problémy s cestami sú aj 
na  Bukove.  Doplnil,  že  ľudia  majú  pred  svojím  plotom  malé  trávniky,  do  ktorých  osadili
kamene.  Pri  strete  dvoch  áut,  ktoré  sa  vyhýbajú,  môže  jedno  vbehnúť  do  diery  a  utrhnúť
nápravu  alebo  narazí  na  kamene  v  tráve  a  poškodí  si  auto.  Dodal,  že  hovorí  z  vlastnej
skúsenosti, keď si takto poškodil auto. Je toho názoru, že kamene by v trávniku nemali byť,
resp. ak by bola opravená cesta, mohli by tam byť umiestnené. V súčasnej situácii, keď je cesta
v  zlom stave  by  tam byť  ale  nemali.  Ďalej  uviedol,  že  na mestskej  webovej  stránke  bolo
napísané,  aby  si  ľudia  svojvoľne  neznačili  -  „nevyčiarovali“  parkoviská,  pretože  to  urobí
Mestský  podnik  služieb  Čadca.  Doplnil,  že  nevie  o  tom,  že  by  sa  vôbec  niekde  v  meste
„vyčiarovali“ parkoviská, mali by však k tomu pristúpiť. Následne spomenul, že už rozprával s
mjr. Mgr. Františkom Linetom o Ul. Janka Kráľa. Podľa neho si pri Bille, na konci križovatky
zvykli  parkovať  autá,  preto dal  návrh,  aby  od malej  križovatky až  po križovatku  pri  Bille,
umiestnili zákaz parkovania. Je to tam podľa neho problematické a nevie, ako to budú riešiť,
keď sa bude v zime odhŕňať sneh. Doplnil, že bol uistený o tom, že sa pripravuje nový projekt
ohľadom parkovania v celom meste, ale aj tak by rád upozornil na to, že príde zima a podľa
neho v tej oblasti ani pluh neprejde.  

Mgr.  Tomáš  Urbaník,   poslanec  MZ,  dopytoval  sa,  prečo  nebola  osadená  zastávka
Čadečka – U Hľuzy a takisto sa dopytoval, ako ďaleko sú s realizáciou projektu streetworkout
ihriska.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že faktickou poznámkou mu odpovie
Ing. Peter Lariš, ktorý o problematike vie viac. 

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol, že prešiel celú Čadečku od zastávku k zastávke,
pričom k zastávkam sa mali  možnosť vyjadriť  aj  obyvatelia.  Doplnil,  že všetky zastávky sa
snažili umiestniť tak, aby boli v smere jazdy do Čadce. Podľa neho preto zastávka U Hľuzy nie
je, lebo ľudia nechceli mať zastávku na strane smerom od Čadečky do mesta. Následne uviedol,
že na stretnutí bol aj zástupca zo spomínanej oblasti – pán Rusnák, ktorý si takisto nevedel
rady. Takisto upresnil k cenám zastávok, že sú zhotovené z antikoru a podotkol, že stavebné
materiály zdraželi, náklady šli 100% hore. Zopakoval, že zastávka tam nie je preto, lebo ľudia
ju  nechceli.  Podľa  neho  je  tam  rozhľadová  situácia  veľmi  zlá  a  je  to  aj  na  domácich
obyvateľoch, aby sa dohodli. 

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že ľudia nechcú zastávku 
v smere, ako určilo MPS Čadca. Doplnil, že to chápe, je to podľa neho logické.   

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol príklad, že ak budú deti čakať na zastávke 
v blízkosti zákruty na autobus a v poslednej chvíli sa rozhodnú prebehnúť na druhú stranu
cesty, môže ich zraziť auto. Položil otázku, či si to zoberie Mgr. Tomáš Urbaník na starosť.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, reagoval, že ako žije, zastávka tam bola umiestnená
a ľudia chodili za ním, aby tam zastávka bola. Rešpektuje ale ich rozhodnutie. Doplnil, že sa
iba opýtal a nejde sa hádať. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil, že odborné stanovisko k zastávkam
doplní Ing. František Ščury.  
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Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy,
uviedol,  že  pri  zámere  inštalovať  nové  autobusové  prístrešky  prehodnocovali  lokalizácie.
Snažili sa vybrať čo najviac bezúdržbové, pretože dobre vedia, ako sa prístrešky ničia. Preto
nové  lokalizácie  prebrali  so  všetkými  zainteresovanými,  ako  správcami  cesty  a  dopravným
inšpektorátom. Keďže začali byť na mieste aj majetkovo-právne problémy, zapojili do procesu
aj poslancov, aby presvedčili miestnych ľudí a zámer sa mohol zrealizovať. Z tohto dôvodu
budú musieť počkať, ako sa dohodnú a verí, že prístrešok sa tam vybuduje. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, reagoval na otázku Mgr. Tomáša Urbaníka
ohľadom streetworkout ihriska. Uviedol, že celý športový areál dostáva kontúry. Doplnil, že
momentálne  sa  opravuje  skatepark  a  workoutové  ihrisko  je  plánované,  ako  doplnil,
momentálne  riešia  technické  veci  a  v  dohľadnej  dobe  bude  postavené.  Budúci  rok  budú
upravovať a asfaltovať plochy okolo športového areálu, takisto budú robiť čiary. Ohľadom čiar
upresnil pre Mgr. Jaroslava Klusa, že pokiaľ by čiary nakreslili teraz na jeseň, na jar by to
museli urobiť znova. Z toho dôvodu to pred zimou zabrzdili. Doplnil, že pokiaľ nový parkovací
systém  dotiahnu,  (software  a  hardware)  mohli  by  to  spustiť.  Ohľadom  čiar  bude  ešte
kontaktovať riaditeľa,   ktorý mu na to odpovie. 

Mgr.  Martin  Klimek,  poslanec  MZ,  dopytoval  sa  na  dôvod  zrušenia  obojsmernej
premávky na Podjavorinskej ulici. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, položil otázku, či Mgr. Martin Klimek nevie
dôvod. Následne upresnil, že spomínané územie bolo zastavané jasne na jednosmernú cestu od
začiatku  výstavby.  Takisto  upresnil,  že  prosili  ľudí  o  trpezlivosť  s  tým,  že  mesto  spojazdní
obojsmernú premávku, pokiaľ vybudujú v meste malý obchvat, diaľničný obchvat a spustí sa
diaľnica. Z toho dôvodu teraz mesto splnilo svoj sľub. Doplnil, že obyvatelia spomínanej časti
užívali dlhé roky lokalitu ako kľudné miesto a na cca 8-10 rokov mali obojsmernú premávku. 

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ,poďakoval za vysvetlenie, upresnil, že mu to bolo aj
jasné, ale dopytovali sa ho ľudia aj z iných obcí, ktorí po spomínanom úseku prechádzali. 

Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa mesta Čadca, doplnila, že má informáciu od ľudí,
ktorí v tej časti bývajú, veľakrát obyvateľom nabúrali aj do ich brán

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  poprosil  mestskú  políciu,  aby  trpezlivo
pristupovala k prechádzajúcim šoférom a neriešila to hneď veľkými pokutami. Vyzval ich, nech
skúsia vodičov upozorňovať . Následne uviedol, že kto z poslancov nedostal odpovede 
na otázky, otvorí ich na budúcom Mestskom zastupiteľstve, uviedol na Mgr. Jozefa Ruceka, že
sa prihlásil už žiaľ neskoro, ale uistil ho, že celý materiál o bytoch má pripravený, ale nechajú
to ako oficiálny materiál. Doplnil, že zmluvu nepodpísal preto, lebo neboli splnené podmienky
zmluvy o budúcej zmluve. Na MZ v kultúrnom dome zástupca firmy vyhlásil, že záväzok 100 tis.
€ odčítajú, pričom ani tento fakt nesúhlasili dať do zmluvy a odmietli to. Doplnil, že trvali na
tom, aby bola podpísaná zmluva o budúcej  kúpnej  zmluve daná do ostrej  zmluvy,  ale  toto
nerešpektovali.  Z  týchto dôvodov to  nemohol  podpísať.   Následne doplnil,  že Mgr. Monika
Michalisková nie je prítomná a on chce, aby to vysvetlil aj právnik, 
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K bodu 12)
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

               Mgr. Xénia Šurhaňáková                         Mgr. Jaroslav Klus
         I. overovateľ                                 II. overovateľ

Zapísala:  Mgr. Katarína Lušňáková
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