
Z á p i s n i c a

zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 24. septembra 2020 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca

Z celkového  počtu  25  poslancov  sa  zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  Čadca
zúčastnilo  19  poslancov,  poslanci  Mgr.  Slávka  Zelníková,  Mgr.  Xénia  Šurhaňáková,  JUDr.
PhDr. Peter Strpáč, PhD., Mgr. Michal Duraj a Ing. Marián Hlaváč, MBA  boli ospravedlnení,
poslanec Peter Zverec bol neospravedlnený.

Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ Čadca, asistentka prednostu MsÚ Čadca, hlavný
kontrolór mesta Čadca, v rámci prijatých protiepidemických opatrení a ochrany pred COVID -
19  bola  účasť  na  zastupiteľstve  obmedzená,  zúčastnili  sa  iba  tí  vedúci  odd.  a  riaditelia
príspevkových organizácii mesta Čadca, ktorí predkladali bod na rokovaní. 
 

Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

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

Ing. Milan Gura - primátor mesta Čadca                                  
RNDr. Anna Belousovová - poslankyňa MZ
Mgr. Tomáš Urbaník - poslanec MZ
Ing. Peter Lariš - poslanec MZ
Mgr. Jaroslav Klus - poslanec MZ
Marián Kubala - poslanec MZ
JUDr. Jozef Pajer - poslanec MZ
Vladimír Malík -poslanec MZ
Mgr. Danka Jašurková -poslankyňa MZ
Mgr. Marcel Šulo -poslanec MZ

Ing. František Ščury - vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného
                                                             poriadku a dopravy MsÚ Čadca
PhDr. Juraj Kantorík - riaditeľ  príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca
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P r o g r a m :

(1)   Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,     
        voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie    
        zapisovateľa zápisnice
(2)   Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Čadca vdp. ThDr. Ladislavovi
       Ostrákovi podpredsedovi Správnej rady Kysuckej kultúrnej nadácie   
(3)   Odstúpenie prevádzky Fitcentra Ing. Vladimír Baranec, VITALON, Chalúpkova
        155, 022 01  Čadca 
(4)    Informatívna správa o vykonanej I. zmene rozpočtu mesta Čadca za rok 2020
(5)   Zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie Mestskému
        podniku služieb Čadca
(6)   Správa o výsledkoch kontroly
(7)   Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností
(8)   Rôzne
(9)   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. Martin Klimek, poslanec MZ
Ing. Peter Lariš, poslanec MZ

Návrhová komisia:   Vladimír Malík, poslanec MZ
                                                Marián Kubala, poslanec MZ

Pracovné predsedníctvo: Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca
Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca
Vladimír Malík, člen MZ
Marián Kubala, člen MZ

           

              
Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  najskôr  budú  hlasovať  o

predloženom programe. Následne poprosil prítomných, či má niekto nejaký bod na doplnenie
programu, ktorý dostali.

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, vyjadril sa, že chce doplniť dva body do programu a
to z dôvodu, aby sa v budúcnosti vyvarovali niektorým problémom. V prvom návrhu by chcel
upozorniť  vedenie  mesta,  aby  zaujalo  stanovisko  k  rozhodnutiam  o  miestnych  daniach  a
poplatkoch.  Na základe rozhodnutia  finančného riaditeľstva  SR je  zrejmé,  že  správca daní
Mesta Čadca nepostupoval pri vyrúbení daní v súlade s ustanovením zákona a v rozhodnutiach
neuvádza  aké  konkrétne  skutočnosti  a  dokumenty  boli  podkladom  pre  rozhodnutie  veci
vyrúbenia daní a poplatkov. Ďalej uviedol, že hovoril aj s vedením oddelenia a myslí si, že v
podstate  to  bude  v  poriadku,  ale  navrhuje,  aby  Mestské  zastupiteľstvo  k  tomu  zaujalo
stanovisko, nech je to v súlade so všetkými podkladmi. Ako ďalší bod  navrhuje:  „Informácia o
plnení  uznesenia,  ktorým  sa  vedenie  mesta  zaviazalo  k  vykonaniu  všetkých  potrebných
právnych  krokov  tak,  aby  mesto  Čadca  získalo  v  Mestskej  teplárenskej  spoločnosti  podiel
zodpovedajúci vloženému majetku.“
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Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že sa vyjadrí k obom navrhovaným
bodom.  Ešte  predtým   uviedol,  že  ak  by  chceli  rokovať  o  otvorenom  liste  RNDr.  Anny
Belousovovej, nemôžu, jedine s vylúčením verejnosti, pretože v spomínanom liste vidieť všetky
údaje. Navrhol, že bod Mgr. Jaroslava Klusa môže byť zaradený ako bod 2 s tým, že musia
vylúčiť verejnosť. Navrhuje, že v bode „rôzne“ môže erudovaný vedúci príslušného oddelenia
vysvetliť všetky veci, samozrejme s vylúčením verejnosti. Sú to podľa neho citlivé veci a nerád
by porušil GDPR. Následne dal za bod hlasovať a poprosil o jeho nepodporenie s tým, že sa
vyjadria neskôr v bode rôzne. K ďalšiemu bodu „Informácia o plnení uznesenia, ktorým sa
vedenie  mesta  zaviazalo  k  vykonaniu  všetkých potrebných právnych krokov tak,  aby  mesto
Čadca získalo v teplárenskej spoločnosti podiel zodpovedajúci vloženému majetku“uviedol, že
jedno  uznesenie  je  zle  formulované.  Upresnil,  že  návrh  uznesenia  pripraví  na  budúce
zastupiteľstvo a podá k tomuto správu. Poprosil o hlasovanie o tomto bode a odporúča ho
nepodporiť. Následne uviedol, že chce doplniť z hľadiska tiesne ako bod dva „Návrh prijatia
návratnej finančnej výpomoci“ Upresnil, že minulý týždeň dostali správu od ministra financií,
že je možné uchádzať sa o výpadok daní. Taktiež sa zúčastnil komisie na VÚC Žilina a na
pondelňajšom zastupiteľstve, kde bez rozpravy prešla výpomoc VÚC vo výške 6,9 mil. €. Ďalej
doplnil,  že  každá obec a mesto majú možnosť  sa uchádzať  o túto výpomoc,  ktorá by bola
splácaná v roku 2024 až 2027. Následne uviedol, že predseda ZMOS-u, s ktorým neskôr osobne
rozprával, odporúčal každej obci a mestu o tento výpadok zabojovať  z toho dôvodu, že robia
všetko pre to, aby to bol do budúcna ako nenávratný grant.  Ďalej uviedol, že zatiaľ sú také
správy, že musia požiadať o výpomoc a ZMOS urobí všetko pre to, aby to bolo ako grant. Mesto
Čadca má výpadok daní vyše 563 tis. €. Chce všetkých poprosiť, aby bol bod zaradený do
programu, lebo žiadosť treba zaslať do 31.10. 2020, aby výpomoc od ministerstva financií
prijali a takto si vykryli stratu podielových daní. Spomenul,že peniaze, ktoré boli určené na iné
akcie sa museli použiť na epidemiologickú situáciu tzn. na rúška, dezinfekciu atď.  Poprosil
všetkých, že aj keď bol bod pripravený v časovej tiesni, aby bol zaradený do programu ako bod
č.2.  Bod  by  mal  názov  „Návrh  prijatia  návratnej  finančnej  výpomoci“  Po  hlasovaní
poznamenal, že keďže hlasovalo 12 poslancov a je potrebné, aby hlasovalo 13, bod nebude do
programu zaradený. Uviedol, že mu je to veľmi ľúto. Poďakoval sa všetkým tým, ktorí za bod
hlasovali. Pripomenul, že na VÚC Žilina tento bod prešiel celým spektrom, bez rozpravy. Je to
podľa neho vizitka flexibility. Za overovateľov zápisnice navrhol: Mgr. Martina Klimeka a Ing.
Petra Lariša. Do návrhovej komisie navrhol: Vladimíra Malíka a Mariána Kubalu.
Vedením zápisnice poveril  Mgr. Katarínu Lušňákovú, pracovníčku MsÚ Čadca.   

         Hlasovanie za pridaný prvý bod Mgr. Jaroslava Klusa 
        Hlasovanie:  ZA: 5  PROTI:  4   ZDRŽAL SA: 7  /poslancami  MZ neschválené/.
        Hlasovanie za pridaný druhý bod Mgr. Jaroslava Klusa 
      Hlasovanie:  ZA: 5   PROTI:  3   ZDRŽAL SA: 8  /poslancami  MZ neschválené/.
    Hlasovanie za pridaný bod Ing. Milana Guru- Návrh prijatia návratnej finančnej výpomoci
      Hlasovanie:  ZA:  12 PROTI: 0    ZDRŽAL SA:  5 /poslancami  MZ neschválené/.
    Hlasovanie za program:
   Hlasovanie:  ZA: 18 PROTI:  0   ZDRŽAL SA: 0  /poslancami  MZ schválené/.
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Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 2 zápisnice.   
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

                                                                 č. 50/2020

K bodu 2)
 Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Čadca vdp. ThDr. Ladislavovi
Ostrákovi podpredsedovi Správnej rady Kysuckej kultúrnej nadácie.

 Predkladá: Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca
Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  požiadal  prítomných,  aby  podporili  tento

návrh.  Po  schválení  sa  vyjadril,  že  je  rád  a  bude  informovať  listom  o  tom,  že  Mestské
zastupiteľstvo podporilo a schválilo toto čestné občianstvo.

   Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 51/2020

K bodu 3)
Odstúpenie prevádzky Fitcentra Ing. Vladimír Baranec, VITALON, Chalúpkova 155,
022 01  Čadca.

Predkladá: PhDr. Juraj Kantorík, riaditeľ DOMBYT Čadca
Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, že prosí o podporu tohto návrhu. Pozná oboch 

pánov, ide o zachovanie činnosti prevádzky a obaja spomínaní sú športovci, takže to bude v 
dobrých rukách. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že sa takisto prikláňa k podpore 
návrhu. Upresnil, že sa nejedná len o čiastku 35 tisíc €, ktorá tam je spomínaná, ale ide možno 
o raz takú sumu, ktorá bola investovaná. Požiadal o podporu návrhu.  

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 52/2020

K bodu  4)
Informatívna správa o vykonanej I. zmene rozpočtu mesta Čadca za rok 2020.

Predkladá: Mgr. Erika Mazancová, vedúca ekonomického oddelenia a správy majetku  

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, uviedol, že si dobre pozrel správu a všimol si, že v
rámci príjmov mesta sa počíta aj so znížením ceny za domy na Moyzesovej ulici. Pamätá si, že
suma bola na minulom zastupiteľstve 500 tis. € a teraz tam vidí 280 tis. €. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  upozornil  Mgr.  Jaroslava  Klusa,  že  si  to
prečítal nesprávne, pretože Moyzesova ulica je stále v treťom výberovom kole. Uviedol, že by
sa neodvážil len tak svojvoľne dať, najskôr by to musel dať do zastupiteľstva a to by následne
muselo schváliť  zvýšenie alebo zníženie ceny.  Poďakoval predkladateľke návrhu a požiadal
prítomných poslancov o podporu bodu. 
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Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 53/2020

K bodu 5)
 Zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie Mestskému
 podniku služieb Čadca.

Predkladá: Mgr. Erika Mazancová, vedúca ekonomického oddelenia a správy majetku

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

        č. 54/2020

K bodu 6)
Správa o výsledkoch kontroly.

Predkladá: JUDr. Ján Kľučka, hlavný kontrolór mesta Čadca

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

č.55/2020

K bodu 7)
Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.

Predkladá: Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a
dopravy MsÚ Čadca.
Materiál č. 1

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že je potrebné, aby si uchránili svoj
majetok. Investícia bude 200 tisíc € alebo 300 tisíc € a NDS postaví na vlastné náklady múr,
aby sa zabránilo poškodzovaniu zberného dvora. Zároveň žiadal o podporu návrhu.  

Materiál č. 2 
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil, že keď v novembri a decembri sedeli

nad tým a zvažovali, odkiaľ získať nejaké peniaze, vtedy s Ing. Františkom Ščurym a vedením
mesta nedávali tomu ani 1%. Po mnohých rokovaniach a presviedčaniach dosiahli, že pozemky
budú odkúpené za cenu, ktorá bola obvyklá na výkup diaľnice a verí tomu, že do budúceho
zastupiteľstva príde ešte jedna tranža, aby si pozemky, ktoré zničili zobrali pod seba. Mesto
Čadca tak získa prostriedky, ktoré už nečakalo. Chce poďakovať v prvom rade Ing. Františkovi
Ščurymu a ľuďom, ktorí prispeli k tomu, aby mohli k takémuto uzneseniu dospieť.
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JUDr.  Jozef  Pajer,  poslanec  MZ, uviedol,  že  chce  poďakovať  vedeniu  mesta  a  Ing.
Františkovi Ščurymu, rokovania s NDS neboli jednoduché a  pri takých veľkých výpadkoch ako
majú tento rok z podielových daní, tieto peniaze prídu vhod. 

Materiál č. 3
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil, že niektorí možno nie sú v obraze,

jedná sa o prepojku okolo Čierňanky a táto cesta nemala vôbec existovať. Bude to podľa neho
veľmi dobrá prepojka v prípade akýchkoľvek komplikácii na Milošovú. Urobilo sa všetko pre
to, aby cesta bola vybudovaná štandardne, tak, ako je teraz, ale aby ostala aj po odchode
diaľničiarov. Ďalej uviedol, že možno si  mnohí neuvedomujú, ale je to ozaj veľký úspech a
spomínaná cesta je veľmi dôležitá, hlavne pre obyvateľov Milošovej a Podzávozu. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol,  že je veľmi rád, že sa táto vec podarila, cesta
bude mať podľa neho aj v prípade nejakej nehody veľký význam. Do budúcna ju môžu spojiť s
nejakou cyklotrasou, ktorá povedie do centra mesta. 

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol, že chce nadviazať na JUDr. Jozefa Pajera, je
veľmi dobre, že sa mestu podarilo túto cestu zachovať aj po dokončení diaľnice.

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, doplnil, že majú jeden malý pozemok, ktorý vysporiadavajú, ale čaká ich tam ešte
veľa práce. Ďalej uviedol,  že  majú našťastie vlastníka – povodie Váhu (70%), zvyšok ešte
musia dousporiadať, preto budú aj postupne na zastupiteľstvá predkladať materiály.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  následne  doplnil,  že  v  povodí  Váhu  bola
najväčšia robota to, aby cestu povolili v takom profile, aký je. Prosí o podporu tohto bodu. 

Materiál č. 4
Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, uviedol, že je vynikajúce, že most ostáva, pretože je

podľa neho veľmi frekventovaný, akým je aj most od Tesca. Chcel by  upozorniť, že už sa začína
zasa rozpadávať, preto treba upozorniť diaľničnú spoločnosť.

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ Čadca.  Doplnil, že most je v režime predbežného užívania a s mestom je uzavretá dohoda
o jeho zvláštnom užívaní. Všetky opravy a údržby idú za investorom resp. zhotoviteľom stavby.
Takisto  museli  byť  podpísané  preberacie  a  odovzdávacie  protokoly  konania.   Upresnil,  že
dohoda je o tom, že po dokončení výstavby diaľnice, ako jeden z posledných objektov bude
oprava, úprava tohto mosta. 

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, následne požiadal o podporu návrhu.

Materiál č. 10
Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, uviedol, že by chcel upozorniť na obyvateľov osady

Bukov, podľa neho táto osada najviac trpela výstavbou diaľnice. Domnieval sa, že to bude
vykompenzované tým, že NDS povrch vozovky urobí až ku osade. Skončilo to však všetko oproti
kaplnky. Je toho názoru, že by bolo dobré ešte sa o tom porozprávať a spomínaný úsek opraviť,
lebo je katastrofálny. Obyvatelia si to podľa neho zaslúžia. V súvislostí s týmto chce upozorniť
ešte na jednu vec. Cesta, ktorá vedie do Bukova je veľmi pekne urobená, má však jednu chybu.
Bolo by potrebné urobiť zábradlie okolo priekopy, kde vytvorili spád proti prívalovým vodám. Z
vlastnej  skúsenosti  vie,  že  každý  sa  tlačí,  aby  nevletel  do  priekopy.  Je  to  podľa  neho
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neprehľadne urobené a každý sa tlačí na opačnú stranu. Je otázkou času, kedy niekto vbehne
do priekopy alebo tam nastane havária. Preto chce poprosiť, aby sa tam dalo nejaké zábradlie
alebo nejaká zábrana. Chodí tade každý deň, takže situáciu pozná. 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ  Čadca,  reagoval  na  Mgr.  Jaroslava  Klusa,  uviedol,  že  rokovania  s  investorom  a
zhotoviteľom po odovzdaní  prevzatí staveniska boli veľmi ťažké. Takisto nastavenie pravidiel
nebolo jednoduché, aj počas výstavby sa ešte veci menili. Sú už ale v závere výstavby, preto by
bolo ťažké logicky zdôvodniť, prečo opravovať úseky, ktorých sa stavba ani nedotkla ani ich
nepoškodila. Na začiatku výstavby dali veľkú časť miestnych komunikácií, ktoré sa využívali do
tzv. zvláštneho užívania, kde je povinnosť zhotoviteľa, aby túto cestu počas výstavby udržiaval v
zjazdnom stave a aby ju dal na konci výstavby v lepšom stave, ako keď ju na začiatku preberal.
Uviedol, že toto sa aj deje, veľa  vecí už majú opravených, veľa vecí sa ešte opraví, ale nemôžu
od nich chcieť, aby im opravili cesty až úplne  hore. Ak budú chcieť cestu opraviť, tak za svoje
peniaze. Je za to, aby sa táto cesta dala do poriadku, ľudia si to podľa neho zaslúžia. Podotkol,
že  žiaľ,  peniaze  momentálne  nie  sú.  Dnes  bol  predložený  bod,  ktorým  chceli  pomôcť,  aj
ohľadom úprav komunikácii, ale poslanci to na rokovanie ani nepustili, čo mu je veľmi ľúto.
Uviedol, že  niekoľko dní behali a mapovali situáciu a celú prácu teraz môžu „hodiť do koša.“
Ďalej uviedol, že čo sa týka spomínaného zábradlia, preverí to, určite sa budú usilovať, aby sa
tam niečo osadilo.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, ubezpečil Mgr. Jaroslava Klusa, že spomínaná
oblasť je jeho „srdcovka“ a chodí tam skoro každý deň na bicykli. Priznal, že spomínaný zráz
si nikdy nevšimol, ale uviedol, že to preverí.

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

č. 56-65 /2020

K bodu 8)
Rôzne

Mgr.  Marcel  Šulo,  poslanec  MZ,  požiadal  riaditeľa  DOMBYT-u,  PhDr.  Juraja
Kantoríka o zabezpečenie opráv detských ihrísk. Uviedol, že minulý rok sa tomu veľa venovali
a  v  tomto  roku  sa  to  podľa  neho  až  tak  nepodarilo,  niektoré  detské  ihriská  sú  až  životu
nebezpečné. Poprosil riaditeľa DOMBYT-u, aby si niektoré ihriská pozrel a prešiel osobne a
zabezpečil nevyhnutné opravy. Myslí si, že je to jeho vizitka a taktiež vizitka mesta. V prípade
niektorých uzavretých ihrísk ich poprosí riadne tieto ihriská označiť, aby sa tam deti nehrali. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, že by nechcel prosiť, ale žiada pána riaditeľa
DOMBYT-u o nápravu ihrísk. Uviedol, že bol osobne za pánom riaditeľom, aj za pánom Ing.
Rudolfom Cyprichom. Ďalej uviedol, že pre neho nie je argument, že sú zatvorené kvôli covidu-
19 a ľudia tam nemajú čo robiť. Podľa neho mesto dalo ihriská do správy DOMBYTU preto,
aby sa o ne starali. „Celoročné staranie sa správcu“ bolo také, že vylepili papier v euroobale s
tým, že ihrisko je zatvorené. Podľa neho žiaden covid-19 ani opatrenia nebránia v tom, aby sa
ihriská opravili.  Vyjadril  sa,  že žiada pána primátora Ing.  Milana Guru, aby toto prikázal
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DOMBYTU. Podľa neho 2-3 ročnému dieťaťu nevysvetlíte,  že nemá na ihrisko, keď je tam
vylepený oznam so zákazom. Zopakoval, že ak je niečo zatvorené, neznamená to, že to nemôžu
opravovať. 

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, uviedol, že aj napriek situácie s koronou sa perfektne
rozbiehajú centrá voľného času. Upozornil, že sa pracuje pod vedením povereného riaditeľa.
Myslí si, že by bolo vhodné vyznačiť dátum nového výberového konania, aby to malo pevné
vedenie. Ďalej uviedol, že veľa ľudí sa sťažuje na to, že nevedia trafiť na zberný dvor. Podľa
neho je zberný dvor vynikajúca vec, má výborný ohlas, ale ľudia tam nevedia trafiť. Preto je za
to, aby bolo označenie pri každej križovatke smerom na zberný dvor. Uviedol, že kto nedáva
pozor, ten spomínaný kúsok „papiera“  prehliadne.  Myslí  si,  že by bolo vhodné označiť  to
nejakými tabuľami. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, dopytovala sa Ing. Milana Guru, primátora
mesta Čadca, že mu niekoľko týždňov dozadu písala otvorený list  ohľadom toho, že mesto
vyrubuje nezákonným spôsobom rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch. Uviedla, že
nielen  podľa  toho,  čo  už  pripomienkovali  na  predchádzajúcom  zastupiteľstve,  ale  má  k
dispozícii  aj  rozhodnutie  finančného  riaditeľstva  SR.  Nejde  teda  o  to,  či  to  skončí  alebo
neskončí na prokuratúre a ako sa okresná prokuratúra zachová, ale v rozhodnutí finančného
riaditeľstva  sa  hovorí  o  tom,  že  sa  ani  nebudú  zaoberať  meritom  veci  pri  konkrétnom
sťažovateľovi  kvôli  tomu,  že  rozhodnutie  neobsahuje  ani  základné  ustanovenia  v  zmysle
zákona,  ktoré  má mať.  Správca dane neuvádza ani  konkrétne  skutočnosti  a  dokumenty  na
základe ktorých výruby vznikli.  Podľa nej  sa dá povedať,  že rozhodnutia sú „paškvil“.  Na
základe toho sa od ľudí prijímajú peniaze, financie mesta potom stoja „na hlinených nohách.“
Dopytovala  sa, či sa toho Ing. Milan Gura neobáva a takisto sa dopytovala, prečo na jej list
neodpovedal. Následne sa ospravedlnila za neskorší príchod, pretože bola v nemocnici. Údajne
padla informácia,  že poplatky a dane sa budú prerokovávať na nejakom zastupiteľstve bez
prítomnosti  verejnosti.  Ďalej uviedla,  že keby jej  odpovedal na spomínaný list,  ktorý bol v
predstihu niekoľkých týždňov, doniesla by rozhodnutia. Uviedla, že takto sa jej zdá, že to je zo
strany vedenia mesta iba hra o čas a je to v neprospech mesta. Pripadá jej,  ako keby ani
nefungovalo právne oddelenie a ako keby vo vedení mesta nemali právnika. Uviedla, aby si
dali veci odporučiť niekde inde, aby sa potom všetci nemuseli hanbiť  pred občanmi. Poprosila
primátora Ing. Milana Guru o vysvetlenie. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  dostal  list  od  RNDr.  Anny
Belousovovej, ako protizákonne vyzýva občanov, aby neplatili dane, o čom si myslí, že je veľmi
závažná skutočnosť. Na jej  otázku  z listu „kto môže za vydávanie nezákonných rozhodnutí
výmerov  o výške miestnych daní a poplatkov“ odpovedal,  že nikto za to nemôže,  nakoľko
žiadne rozhodnutie nie je nezákonné. Upresnil, že ide o dve samostatné rozhodnutia platných
VZN číslo 3/2019 a 4/2019. Súd musí rozhodnúť, či je VZN protizákonné. Nemôže si niekto
vymyslieť, že je protizákonné, na to sú určené inštitúcie, ktoré môžu o tom rozhodnúť a tie
rešpektujú. Uviedol, že samotný výber nemôže byť protizákonný. Výmer bol vrátený na nové
konanie,  je  to  rozdiel  z  uvedených  dôvodov  finančnej  správy  ako odvolacieho  orgánu.  Na
ďalšiu  otázku  „akým  spôsobom chce  primátor  mesta  riešiť  nezákonné  výmery  na  základe
ktorých už občania dane a poplatky uhradili“ odpovedal, že výmery sú v súlade so zákonom a
nie sú nezákonné. Uviedol, že občanom sa nebude nič vracať. Na tretiu otázku: „komu bude
zosobnená škoda, ktorá týmto postupom mestu Čadca vznika“ odpovedal, že nikomu, nakoľko
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žiadna  škoda  nevznikla.  Keby  na  základe  súdu  došlo  k  zrušeniu  VZN,  občan  podľa  neho
požiada o vrátenie preplatku. Na následnú otázku „ či aj po doručení finančného riaditeľstva
SR boli ešte vydávané finančné výmery v takom stave, ktoré finančné riaditeľstvo označilo za
nezákonné“ odpovedal, že finančné riaditeľstvo neoznačilo vydaný výmer za nezákonný. Mesto
Čadca pokračuje podľa jeho slov v zmysle zákona platnej VZN. Ďalej uviedol, že keď si pozrie
list RNDr. Anny Belousovovej s výmerom, vidí v ňom všetky údaje. Dopytoval sa, či má jeho
zverejnením porušiť zákon GDPR o osobných údajoch. Ďalej upresnil, že v údajoch vidieť, čí je
to výmer, vidieť číslo výmeru, uviedol, že podľa čísla si ho vedia vyhľadať. Podotkol, že toto
bral tak, že sa ho RNDr. Anna Belousovová pokúša zatiahnuť do situácie, aby porušil nejaký
zákon.  Uzavrel,  že  finančné  riaditeľstvo  neoznačilo  vydaný  výmer  za  nezákonný  a  mesto
pokračuje v  zmysle  platnej  VZN. Na ďalšiu otázku „kto a akým spôsobom sa zaručí,  že v
budúcnosti nebudú vydávané nezákonné rozhodnutia mesta Čadca“  uviedol, že sú presvedčení,
že mesto nevydáva a nevydalo protizákonné rozhodnutia.  Na nasledujúcu otázku „či  mestu
nehrozí nútená správa“ odpovedal, že nehrozí. Odporučil, že si treba prečítať správu hlavného
kontrolóra mesta Čadca a zistia, ako je mesto zadĺžené. Zopakoval,  že neodpovedal na list
prostredníctvom  sociálnych  sietí,  aby  neporušil  hlavne   daňové  tajomstvo.  Preto  zo
spomínaného listu  odpovedal  takto  na  všetky  otázky.  Doplnil,  že  to  môže  dať  RNDr.  Anne
Belousovovej  aj písomne, o čo aj následne požiadala.  

RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  uviedla,  že  príloha  v  liste,  rozhodnutie
finančnej správy, je od občana, ktorý súhlasil, že to môže zverejniť. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, zareagoval, že on ten súhlas nemá. Dopytoval
sa, či ho má RNDr. Anna Belousovová.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že súhlas má a môže mu ho doniesť.
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, následne sa dopytoval, či zbor poslancov má

súhlas od spomínaného občana. Uviedol, že sa informoval u poslancov a nikto ho nemá.
RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že preto spomínala Ing. Milanovi

Gurovi,  že  keby  jej  na  list  písomne odpovedal  skôr,  mohla  na  tomto  zastupiteľstve  rozdať
poslancom súhlas  občana,  aj  rozhodnutie  finančnej  správy  a  mohli  sa  nad  tým zamýšľať.
Poprosila Ing. Milana Guru ešte raz o písomnú odpoveď. 

Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol, že má pár dotazov na stavebné oddelenie a na
Ing.  Františka  Ščuryho.  Poznamenal,  či  si  niekto  všimol,  že  pribudol  nový  billboard  pred
tunelom smerom  od  Žiliny,  konkrétne  na  ľavej  strane.  Poznamenal,  že  konštrukcia  je  na
betónových  pätkách.  Pripomenul,  že  prijali  uznesenie  ohľadom  reklamného  smogu.  Ďalej
uviedol, že by rád vedel, ako prebieha tretia etapa chodníka cez Horelicu, v akom je to štádiu.
Takisto sa dopytoval ohľadom kanalizácie opäť v časti Horelica. Vyzdvihol informáciu, že sa
schválili peniaze na chodník do Čadečky, lebo je to podľa neho veľká vec. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že čo sa týka Sevaku, deň pred týmto
zastupiteľstvom malo byť  veľké zasadanie, ktoré bolo žiaľ, pre covid-19  zrušené. Uviedol, že
robia všetko pre to, aby  odkanalizovanie Horelice nasledovalo tak, ako naposledy rozprávali.
Následne priblížil informácie o chodníku na Horelici, v priebehu týždňa by mali už súťažiť a
pokračovať  v cyklotrase č. 3 na jar až po koniec Horelice. Zmluva o dotácie je podpísaná, len
momentálne prebieha súťaž. Spomenul, že dávajú ďalší projekt smerom od Sihelníka po Lidl,
úsek, ktorý im vtedy vyblokovali. Aj na toto chcú dať tento rok žiadosť.   
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Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ  Čadca,  uviedol,  že  stavebný  úrad  rešpektuje  resp.  skôr  naopak,  zasadzuje  sa,  aby
regulátory, ktoré nastavujú boli dodržiavané. Bohužiaľ, sú aj investori a ľudia, pre ktorých
pravidlá  zjavne  neplatia.  Toto  je  jeden  z  tých  prípadov.  Uviedol,  že  to  preveria,  následne
poznamenal, že by to nemal byť problém, pretože je to pri hlavnom cestnom ťahu, a tam ak by
začali konanie o nepovolenom stavebnom zariadení, mal by ich dotknutý orgán podržať. Mal
by dať nesúhlasné stanovisko, aby sa tam takéto niečo ponechalo. Uviedol, že situáciu budú
mapovať a budú to riešiť. Našťastie je teraz zákon čo sa týka reklám  nastavený tak, že sa nedá
dodatočne povoliť nič, čo sa postavilo načierno.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  doplnil  informáciu  ohľadom chodníka  na
Podzávoze. Uviedol, že tento rok chcú začať s jeho budovaním okolo školy, čo je  350 metrov.
Ďalej uviedol, že sa stále „ handrkujú“ s VÚC Žilina, ale už to nejako dokončia. Pripomenul,
že  by veľmi  pomohlo,  keby  dnes  rokovali  aj  o  výpomoci  z  ministerstva  financií.  Bohužiaľ,
poslanci bod odmietli. Poznamenal, že „keď niekto rýchlo dáva, treba  aj rýchlo brať.“ 

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, skonštatoval, že majú veľké šťastie, že pri výstavbe
D3 budujú aj komunikácie. Je veľmi rád, že spomenul Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca
aj to, že poslanci odmietli spomínaný navrhovaný bod. Uviedol, že počas hodiny a 10 min. si
pripravil návrh, resp. odporúčanie pre poslancov a vedenie mesta, ktoré by mohli zrealizovať v
najbližších dňoch. Keďže nejde o malé peniaze, čo sa týka navrhovanej finančnej výpomoci.
Podotkol, že opäť nedostali žiadne podklady, čo mu pripomenulo odvolávanie pani riaditeľky
Dombytu. Preto by navrhoval, aby v tejto veci zvolali mestské zastupiteľstvo do dvoch týždňov ,
prípadne do sedemnástich dní s jedným bodom alebo aj s ďalšími bodmi. Bod by bol o prijatí
návratnej finančnej výpomoci na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia covid-19. Ďalší bod by
mohol byť napr. informatívna správa o ekonomickom dopade pandémie na rozpočet mesta, či
zúčtovanie  rozpočtových  príjmov  a  výdavkov  z  obdobia  rozpočtového  provizória  rozpočtu
mesta Čadca. Ďalej uviedol, že je fajn, že na to prišli minulý týždeň, a pritom je to vládou
prijaté uznesenie z 12.8. 2020. Uviedol,  že on osobne rád pracuje na základe podkladov a
informácií  profesionálov z  mestského úradu, pretože ich berie  ešte  stále  ako profesionálov,
ktorí im vedia trefne a správne vysvetliť o čo ide. Podľa neho aj poslanci majú „nastražené
uši“ a vedia premýšľať, resp. vedia si dať dokopy informácie. Pripomenul, že pokiaľ je to od
12.8.2020, bolo by dobré určiť niekoho, aby sa o to viac zaujímal, a aby pripravoval materiály
priebežne. Takisto ich chce poprosiť, aby neinformovali ľudí o tom, že odmietli niečo takéto,
lebo sa im to vráti. Navrhuje, aby sa stretli o dva týždne, prípadne o 17 dní a sadli si k tomuto
bodu. Podľa neho je do konca októbra stále dosť času, môžu sa dohodnú o akciách, ktoré sa
podporia,  pretože pokiaľ prijali  vyrovnaný rozpočet,  ktorý má spĺňať kritéria samosprávnej
funkcie. Navrhol, že sa môžu baviť o tom, kam pôjdu peniaze a aký to bude mať dopad  ďalej
na rozpočet. Pokiaľ vedia, od roku 2024 by sa to malo splácať v určitých splátkach. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že zvažuje, či má reagovať na Mgr.
Tomáša  Urbaníka.  Upresnil,  že  veľmi  dobre  vie,  kedy  vyšlo  vyjadrenie  a  vláda  prijala
spomínané uznesenie. Položil otázku, či vedia, kedy vyšla metodika a ďalej vec nekomentoval.
Poďakoval za podnet, ktorý mu Mgr. Tomáš Urbaník odporučil. 

Mgr. Dana Jašurková, poslankyňa MZ, uviedla, že má pred sebou žiadosť od obyvateľa
sídliska  Žarec,  konkrétne  z  ulice  Janka Kráľa  2584/30 vchod 29/C.  Jedná sa  o  žiadosť  o
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renováciu schodov a zábradlia. Požiadali ju, aby vystúpila na MZ, aby mesto našlo finančné
prostriedky na renováciu spomínaných schodov. Pripomenula, že pred pol rokom predniesla
podobnú žiadosť,  pričom nevie,  kde skončila.  Vyjadrila sa,  že by bola veľmi rada, keby sa
aspoň jedna zo spomínaných opráv zrealizovala, keďže tam bývajú aj starí ľudia a hlavne v
zimnom období majú veľký problém po spomínaných schodoch chodiť. Poprosila o vyjadrenie
zo strany mesta. Ďalej by rada reagovala na  poslanca Mgr. Jaroslava Klusa, bola by rada,
keby termín konkurzu na riaditeľa do centra voľného času bol stanovený, pretože organizácia
„nemá pána“.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že čo sa týka schodov, preverí si to a
bude to riešiť. Upresnil, že plánovali urobiť na ul. Janka Kráľa zásek tak, aby sa tam dalo
parkovať a aj preto od schodov upustili. Bohužiaľ to padlo dnešným hlasovaním. Ďalej uviedol,
že nie je pravda, že centrum voľného času „nemá pána“. Podľa zákona pripravili výberové
konanie na nové vedenie centra voľného času. Potvrdil, že výberové konanie bude, tak, aby
splnili „literu zákona.“ Aj napriek tomu, že tam nebol  riaditeľ, vždy poveril niekoho tak, aby
to „pána malo.“ V pondelok ráno má naplánované jednanie so školstvom, a bude sa to riešiť.
Doplnil, že sa chce poďakovať prítomným za dnešné rokovanie, myslí si, že si niektoré veci
vysvetlili  a bude rád, pokiaľ má niekto nejaký problém,keď príde za ním a vysvetlia si to zoč-
voči. Nechce, aby zaťažovali sociálne siete, pretože občania majú dosť veľkú traumu z toho, čo
sa deje  na celom Slovensku.  Vyzval,  aby skúsili  byť  empatickí.  Vyjadril  súhlas,  že  niektoré
pripomienky od poslancov boli podnetné, aj keď s nimi niekedy nesúhlasil, ale pripomína, že sú
pre  neho  podnetné  a  váži  si  to.  Ak  sú  podnety  podané  tak,  ako  dnes  na  zastupiteľstve,  v
normálnej  a   kľudnej  pracovnej  atmosfére,  vtedy  sa  podľa  neho  môžu  prijímať  aj  dobré
rozhodnutia.
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K bodu 9)
Záver

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

               Ing. Jaroslav  H a c e k         Ing. Milan  G u r a
                prednosta MsÚ Čadca                   primátor mesta Čadca

                Mgr. Martin Klimek                                        Ing. Peter Lariš
         I. overovateľ                                     II. overovateľ

Zapísala:  Mgr. Katarína Lušňáková
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