
Z á p i s n i c a

z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 25. januára 2018 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca

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

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

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

Ing. Ján Drobil - poslanec MZ

JUDr. Peter Strapáč, PhD. - poslanec MZ

Mgr. Marcel Šulo - poslanec MZ

Ing. Rudolf Cyprich - poslanec MZ

Mgr. Martin Klimek - poslanec MZ

Ing. František Prívara - poslanec MZ

JUDr. Jozef Pajer - poslanec MZ

Ing. Ľubomír Vojár, PhD. - poslanec MZ

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. - poslanec MZ

Mgr. Jaroslav Klus - poslanec MZ

František Kučák - poslanec MZ

Vladimír Malík - poslanec MZ

Ing. Jozef Pohančeník - poslanec MZ

Pavol Štrba - poslanec MZ

PaedDr. Ján Polák -  vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu 

  MsÚ Čadca

Mgr. Zuzana Macurová - asistentka prednostu MsÚ Čadca
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P r o g r a m :

(1)    Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba     
         návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa    
         zápisnice
(2)    Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Čadca na rok 2018 športovým klubom, nadáciám,
         združeniam, neziskovým organizáciám a cirkvám
(3)    Hromadná bytová výstavba nájomných bytov
(4)    Rôzne
(5)    Záver
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R o k o v a n i e

1.  zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  Čadca  otvoril  a viedol  Ing.  Milan  Gura,
primátor mesta Čadca. 

Konštatoval, že  zasadnutie MZ Čadca bolo zvolané na základe § 13, ods. 4, písm. a)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z celkového počtu 25 poslancov MZ Čadca
bolo prítomných 24 poslancov, takže MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať.
Privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, prizvaných a ostatných prítomných.

Za  overovateľov  zápisnice  navrhol:  MUDr.  Annu  Korduliakovú  a  Ing.  Františka
Prívaru, poslancov MZ Čadca.

Do  návrhovej  komisie  navrhol:  JUDr.  Petra  Strapáča,  PhD.  a  Vladimíra  Malíka,
poslancov MZ Čadca. 

Vedením zápisnice poveril p. Veroniku Mariňákovú, pracovníčku MsÚ Čadca.        

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

Overovatelia: MUDr. Anna Korduliaková 
Ing. František Prívara

Návrhová komisia:  JUDr. Peter Strapáč, PhD. 
Vladimír Malík 

Pracovné predsedníctvo: Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca
Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca
PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora mesta Čadca
Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca
JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ
Vladimír Malík, poslanec MZ

/Hlasovanie: Za: 21, Proti: 0, Zdržal sa: 0/

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
1/2018
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K bodu 2)
Poskytnutie  dotácií  z  rozpočtu  mesta  Čadca  na  rok  2018  športovým  klubom,  nadáciám,
združeniam, neziskovým organizáciám a cirkvám

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

Ing.  Ján  Drobil,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  v  predloženom  návrhu  je  na  podporu
športových klubov vyčlenená sumu 120 000 €  a v histórii mesta sa jedná o najvyššiu dotáciu
športu.  Informoval,  že  mesto  podporuje  športové  kluby  aj  formou  bezplatného  užívania
športových hál. 
Informoval  prítomných,  že  by  rád  predložil  pozmeňujúci  návrh  k  Prílohe  č.  1  „Dotácie
športovým klubom v meste Čadca na rok 2018“ v znení:
„Pod poradovým číslom 7 - Kysucká šachová škola Čadca sa dotácia vo výške 2 000 € zvyšuje
o 1 000 € na 3 000 €. 
Pod poradovým číslom - 10 Futbalový klub Čadca sa dotácia vo výške 78 000 € znižuje 
o 1 500 € na 76 5000 €. 
Pod poradovým číslom 14 - Mestský športový klub hádzaná Čadca sa dotácia vo výške 2 500 €
zvyšuje o 500 € na 3 000 €.
Pôvodný celkový objem dotácie 120 000 € bude zachovaný.“  
Pozmeňujúci návrh doručil návrhovej komisii. 
(Poslancami MZ odsúhlasené, tento pozmeňujúci návrh bol schválený.)

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, informoval prítomných, že predložený návrh
je návrhom komisie športu. Uviedol, že Komisia mládeže a športu sa nestretáva len v zložení
členov  komisie  nominovaných  zborom  poslancov  mesta  Čadca.  Zdôraznil,  že  zástupcovia
všetkých  16-tich  klubov,  ktoré  o  dotáciu  požiadali,  mali  možnosť  účasti,  nakoľko  on,  ako
predseda  komisie,  pravidelne  pozýva  na  jej  zasadnutia  všetkých  zástupcov  klubov.  Túto
možnosť využili zástupcovia 15 klubov, nezúčastnil sa zástupca klubu Bunkai karate Čadca.
Informoval, že všetci prítomní vyjadrili s navrhovaným prerozdelením dotácie spokojnosť 
a všeobecný súhlas a návrh je teda konsenzom všetkých klubov, ktoré o dotáciu požiadali. 
Poznamenal, že zasadania Komisie mládeže a športu sú verejné a ktorýkoľvek z poslancov sa
ich môže kedykoľvek zúčastniť, zapojiť sa do diskusie a pri prejednávaní rozdeľovania dotácií
prezentovať svoj názor aj priamo tam.  

Mgr.  Marcel  Šulo,  poslanec  MZ,  vyjadril  spokojnosť  s  poskytnutými  informáciami
súvisiacimi s priebehom zasadania športovej komisie a bol názoru, že mestské zastupiteľstvo by
malo športové kluby podporiť v rozsahu, v akom sa dohodli.  
Dotazoval sa, či mesto vo veci poskytovania dotácií vyhovelo všetkým občianskym združeniam,
kultúrnym organizáciám a nadáciám.   

PaedDr. Ján Polák, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ Čadca,
informoval, že dotácia bola pridelená všetkým žiadateľom.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, informoval, že s prosbou o pomoc ho kontaktovalo
občianske združenie Stella Spei, ktoré si žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 300 € podalo 
v  riadnom termíne,  no  nie  je  medzi  žiadateľov  zaradené.  Poznamenal,  že  zo  strany mesta
pravdepodobne došlo k administratívnej chybe, preto by rád podal pozmeňujúci návrh 
a  apeloval  na  dobrú  vôľu  prítomných  poslancov,  nakoľko  združenie  zastrešuje  množstvo
pacientov s neurologickým ochorením. Bol názoru, že suma 300 € je z pohľadu rozpočtu mesta
zanedbateľná. 

 PaedDr. Ján Polák, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ Čadca,
poznamenal, že pokiaľ by bola žiadosť mestu doručená v termíne do 15. 11. 2017, občianske
združenie Stella Spei by podľa platnej VZN určite bolo zaradené medzi ostatných žiadateľov. 

4



Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že žiadosť bola mestu doručená 
a zaevidovaná dňa 10. 11. 2017.
Informoval, že mesto poskytuje dotáciu Farnosti Čadca-mesto a Farnosti Čadca-Kýčerka a bol
by rád, keby mesto poskytlo dotáciu vo výške 1 000 € aj Farnosti Milošová. 
Informoval prítomných, že by rád predložil pozmeňujúci návrh pozostávajúci z 2 bodov:

– medzi žiadateľov uvedených v Prílohe č. 2 „Návrh na poskytnutie dotácií žiadateľom
(občianske združenia, kult. organizácie, nadácie a pod.) z rozpočtu mesta Čadca 
v r. 2018“ navrhol doplniť občianske združenie Stella Spei s pridelenou dotáciou 
vo výške 300 € a

– medzi  žiadateľov  v  Prílohe  č.  3  „Návrh  na  poskytnutie  dotácií  cirkvám  a  náb.
spoločenstvám z rozpočtu mesta Čadca v r.  2018“ navrhol doplniť  Rímskokatolícku
cirkev, Farnosť Milošová s pridelenou dotáciou vo výške 1 000 €.

Pozmeňujúci návrh doručil návrhovej komisii. 
(Neskôr svoj pozmeňujúci návrh stiahol v plnom rozsahu späť.)

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  mesto  podporuje  občianske
združenie Stella Spei pravidelne a požiadal poslanca Mgr. Marcela Šula, aby pozmeňujúcim
návrhom nezasahoval  do mestského rozpočtu.  Uviedol,  že pokiaľ združenie žiadosť podalo,
dotácia mu bude dodatočne pridelená.
Informoval prítomných, že z diskusie s farnosťami vo veci dotácií vyplynulo, že Farnosť Čadca-
mesto  plánuje  v  roku  2018  realizovať  rekonštrukciu  kaplnky  v  prímestskej  časti  Čadca-
Horelica, z toho dôvodu im mesto poskytlo pomocnú ruku formou vyššej sumy dotácie 
a Farnosť Milošová žiadosť o poskytnutie dotácie nepodala. 

Ing. Rudolf  Cyprich, poslanec MZ, sa dotazoval, či Mestská rada Čadca predložený
návrh prejednala, nakoľko materiál neobsahuje jej vyjadrenie. 

Ing.  Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval,  že zasadanie mestskej rady sa
uskutočnilo v uplynulý deň, z toho dôvodu nebol poslancom MZ predložený aktuálne materiál.
Ubezpečil  prítomných,  že mestská rada predložený návrh prejednala a schválila s určitými
výhradami, ktoré už boli poslancom Ing. Jánom Drobilom mestskému zastupiteľstvu predložené
formou procedurálneho návrhu.

Mgr. Martin Klimek, informoval o priebehu zasadania kultúrnej komisie, ktorá, okrem
iného,  konštatovala  úbytok  žiadostí  v  porovnaní  s  minulými  rokmi.  Podotkol,  že  všetkým
prijatým žiadostiam bolo vyhovené. Bol názoru, že žiadosť občianskeho združenia Stella Spei
bola smerovaná na posúdenie sociálnou komisiou, keďže sa jedná o združenie ZŤP-občanov.  

Mgr. Zuzana Macurová, asistentka prednostu MsÚ Čadca, preverila informáciu 
o poskytnutí dotácie občianskemu združeniu Stella Spei a prítomných informovala, že žiadosť
bola schválená priamo pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2018 vo výške 300 € Ing. Boženou
Cvečkovou,  vedúcou  oddelenia  sociálnej  starostlivosti,  zdravia,  bývania  a  podnikateľskej
činnosti MsÚ Čadca.

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, bol názoru, že keďže mestský rozpočet na rok
2018 bol už v minulosti schválený, pozmeňujúci návrh predložený návrhovej komisii poslancom
Mgr. Marcelom Šulom nie je vykonateľný bez súčasne predloženého návrhu zmeny rozpočtu 
v  tej-ktorej  časti.  Uviedol,  že  ak  by  poslanec  Mgr.  Marcel  Šulo  trval  na  predloženom
pozmeňujúcom návrhu, bolo by potrebné doplnenie spôsobu prerozdelenia pridelených dotácií.

Mgr. Marcel Šulo,  poslanec MZ, informoval,  že vzhľadom na ozrejmené skutočnosti
berie v časti  pridelenia dotácie občianskemu združeniu Stella  Spei svoj pozmeňujúci  návrh
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späť. Uviedol, že na časti návrhu týkajúcej sa pridelenia dotácie Farnosti Milošová naďalej
trvá a chcel, aby bolo o ňom hlasované.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upozornil prítomných poslancov, že v prípade
pridelenia dotácie farnosti, ktorá mestu nedoručila žiadosť o poskytnutie dotácie, dôjde 
zo strany mesta k vážnemu porušeniu platnej VZN. 

Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca, informoval o dohode 
s Farnosťou Milošová, že v čase, kedy sa bude kaplnka v prímestskej časti Čadca-Horelica
rekonštruovať, a keďže ide o finančne náročnú investíciu, Farnosť Milošová sa vzdala dotácie 
v prospech rekonštrukcie kaplnky.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že v prípade, že sa farnosti vzájomne dohodli,
berie späť aj druhú časť pozmeňujúceho návrhu. 
(Svoj predložený pozmeňujúci návrh stiahol v plnom rozsahu späť.)

JUDr.  Jozef  Pajer,  poslanec  MZ,  bol  názoru,  že  športová  komisia  rozdelila  sumu
vyčlenenú na dotácie vcelku dobre. 
Informoval prítomných, že by rád predložil svoj pozmeňujúci návrh, v ktorom navrhuje 
v Prílohe č. 1 „Dotácie športovým klubom v meste Čadca na rok 2018“, sumu položky s p. č. 6.
-  Kysucká hokejbalová únia Čadca, zvýšiť  z pôvodných 1 000 € na sumu 2 000 € a sumu
položky s p. č. 10. - Futbalový klub Čadca, znížiť z pôvodných 78 000 € na sumu 77 000 €. 
Pozmeňujúci návrh doručil návrhovej komisii.
(Poslancami MZ neodsúhlasené, tento pozmeňujúci návrh nebol schválený.)
Ďalej  uviedol,  že  mesto  dlhé  roky  prispievalo  „záhradkárskym  združeniam“,  ktorým  síce
dotáciu  schválilo,  no  nikdy  nevyplatilo  a  bol  názoru,  že  kluby  „záhradkárov“  boli
pravdepodobne týmto systémom natoľko zhnusené, že žiadne ďalšie žiadosti nepodali. 

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, informoval, že zasadania komisie športu sa
zúčastnil aj pán Tomáš Urbaník, predseda Kysuckej hokejbalovej únie a komisii oznámil, že
KHÚ v roku 2018 nebude mať svoje mužstvo. A keďže je v rozpočte na rok 2018 zahrnutá
výstavba nového hokejbalového areálu, hrať sa bude len mestská liga v športovej hale, nevidí
dôvod navyšovať klubu dotáciu na 2 000 €.  

Ing.  Ľubomír  Vojár,  PhD.,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  mesto  by  malo  v  prvom rade
zverejniť, ktoré športy chce podporovať, resp. malo by prijať príslušný dokument a následne 
v ňom zverejniť mapu športovísk a detských ihrísk a určitý kľúč s informáciou, ako sa budú
finančné prostriedky rozdeľovať. Dokument by slúžil občanom, ale aj poslancom, 
k jednoduchšej orientácii a vyššej úrovni informovanosti. 
Informoval  prítomných,  že  podporí  návrh  poslanca  Ing.  Jána  Drobila,  nakoľko  Kysucká
šachová škola Čadca má dlhoročnú tradíciu a podporuje deti a mládež. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, že na ďalšom zasadaní MZ bude
poslancom predložená informatívna správa z oblasti športu. 
Ďalej informoval, že mesto pripravuje mapu športovísk a detských ihrísk s takmer identickou
podobou,  akú  pomenoval  poslanec  Ing.  Ľubomír  Vojár,  PhD.,  naplánovaná  je  tiež
rekonštrukcia detských ihrísk, tenisových kurtov pri štadióne a mesto sa intenzívne pripravuje
na budúcu výzvu poskytujúcu výmenu umelého trávnika na športových ihriskách. 
Uviedol,  že mesto po minulé roky prerozdeľovalo športovcom sumu 30 000 €, v roku 2017
dotáciu zvýšilo na sumu 90 000 € a tento rok výnimočne na 120 000 €. Zdôraznil, že každý
poslanec  má  právo  zúčastniť  sa  zasadania  športovej  komisie,  hoci  nie  je  jej  členom.
Informoval, že všetky doklady sú archivované na mestskom úrade a kľúčom pri prerozdeľovaní
dotácií je veľký dôraz kladený na deti a ich výchovu, kvalitných trénerov a kvalitné priestory.

JUDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  poslanec  MZ,  súhlasil  s  vyjadrením  poslanca  Ing.
Ľubomíra Vojára,  PhD. a poznamenal,  že všetky jeho návrhy už sú zreálnené,  žiaľ,  nie  sú
zverejnené. Informoval, že členovia športovej komisie si stanovili interné kritériá 

6



pri  rozdeľovaní  financií,  ktorými  predovšetkým sú:  členská  základňa,  počet  registrovaných
členov/družstiev  v  rámci  klubu  a  počet  registrovaných  členov/klubov  v  registrovaných
súťažiach. Podotkol, že v predloženom návrhu hrajú prim 2 kluby: 

– Futbalový  klub  Čadca,  ktorý  sa  skladá  z  11-tich  klubov  a  má  najväčší  počet
registrovaných detí v registrovaných súťažiach a

– Mestský stolnotenisový klub Čadca, ktorý pracuje s asi 30 – 35 deťmi a je registrovaný
v 9 registrovaných súťažiach.

Poznamenal, že spomínané údaje sú pohyblivé, preto na zasadaní komisie každý klub zverejní
aktuálny stav registrovaných detí a súťaží a čo ho čaká. 
Uviedol,  že  mnohé  mestské  športoviská  prešli  rekonštrukciou  a  vládne  im  systematickosť.
Poznamenal,  že  mapa  športovísk  bola  vymyslená  ešte  v  dobe,  kedy  prebiehala  výstavba
športovísk. 

Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poslanec MZ, uviedol, že nespochybňuje systematickosť, len
poukazuje na nepostačujúci systém zverejnenia informácií občanom. Zdôraznil, že mesto má
zakúpenú technickú mapu mesta, ktorá by bola na tento účel ideálna. 

PhDr.  Pavol  Holeštiak,  PhD.,  poslanec  MZ,  vyjadril  potešenie  z  objemu  financií
vyčlenených na podporu kultúry, športu a náboženských spoločenstiev. 
Uviedol, že predložený návrh rešpektuje a podporí ho svojím hlasom.  

Mgr.  Jaroslav  Klus,  poslanec  MZ,  vyjadril  svoju  podporu  pozmeňujúcemu  návrhu
poslanca Ing. Jána Drobila. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  informoval,  že  návrhovej  komisii  boli
doručené dva procedurálne návrhy – návrh poslanca Ing.  Jána Drobila a návrh poslanca
JUDr. Jozefa Pajera. Požiadal návrhovú komisiu, aby návrhy prečítala.

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, predložil pozmeňujúci návrh pána poslanca
Ing. Jána Drobila, v znení:
„K  bodu  Poskytovanie  dotácií  z  rozpočtu  mesta  Čadca  na  rok  2018  športovým  klubom,
nadáciám, združeniam, neziskovým organizáciám a cirkvám, k Prílohe č. 1 Dotácie športovým
klubom v meste Čadca na rok 2018 
Pod poradovým číslom 7 - Kysucká šachová škola Čadca sa dotácia vo výške 2 000 € zvyšuje 
o 1 000 € na 3 000 €. 
Pod poradovým číslom 10 - Futbalový klub Čadca sa dotácia vo výške 78 000 € znižuje 
o 1 500 € na 76 500 €. 
Pod poradovým číslom 14 - Mestský športový klub hádzaná Čadca sa dotácia vo výške 2 500 €
zvyšuje o 500 € na 3 000 €.
Pôvodný celkový objem dotácie 120 000 € bude zachovaný.“  
(Poslancami MZ odsúhlasené, tento pozmeňujúci návrh bol schválený.) 

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, predložil pozmeňujúci návrh pána poslanca
JUDr. Jozefa Pajera, v ktorom podáva:
v Prílohe č. 1 „Dotácie športovým klubom v meste Čadca na rok 2018“:
„1 000 € z FK Čadca presunúť Kysuckej hokejbalovej únii – zvýšiť dotáciu z 1 000 € 
na 2 000 €.“
(Poslancami MZ neodsúhlasené, tento pozmeňujúci návrh nebol schválený.)

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
2/2018
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K bodu 3)
Hromadná bytová výstavba nájomných bytov

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 3 zápisnice.

Hromadná bytová výstavba nájomných bytov

Mgr.  Marcel  Šulo,  poslanec  MZ, informoval,  že  približne  v  decembri  2016 mestské
zastupiteľstvo schvaľovalo zámer mesta obstarať nové bytové jednotky formou určitej verejnej
súťaže a už vtedy upozorňovalo na to, že súťažiť v podmienkach mesta Čadca bude zložité.
Uviedol, že z dôvodovej správy a vyjadrenia, ktoré zaznelo, bolo zrejmé, že súťažil, ak sa to dá
nazvať súťažou, jeden súťažiaci. Uviedol, že z jeho rozhodnutí Úradu verejného obstarávania
je zrejmé, že o súťaži nemožno hovoriť, pokiaľ súťaží jeden. Mal za to, že súťaž je veľmi čerstvo
uzatvorená, a z toho dôvodu ešte môžu odznieť určité otázky súvisiace s jej priebehom.  
Chápal, že najviac informácií a vedomostí o projekte má vedúci pracovník stavebného úradu,
no  skutočnosť,  že  je  predkladajúcim  bodu „Hromadná  bytová  výstavba  nájomných  bytov“
vnímal ako konflikt  záujmov. Bol názoru, že prezentovať a obhajovať investičný zámer mal
investor, ktorý výstavbu realizuje. Dotazoval sa, či je prítomný investor, resp. jeho zástupca.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, bol názoru, že Ing. František Ščury ako vedúci
pracovník stavebného oddelenia je  kompetentný  predložiť  materiál  k prejednávanému bodu
rokovania.
Informoval, že investor je prítomný a v prípade udelenia všeobecného súhlasu je pripravený
vystúpiť a zodpovedať všetky kladené otázky.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že chápe územnú obmedzenosť mesta Čadca,
chápe tiež fakt, že v meste nepôsobí mnoho investorov v oblasti stavebníctva, no mal za to, že
ak súťaží jeden súťažiaci,  nemožno to považovať za súťaž.  Informoval,  že investičný zámer
vybudovať v danej lokalite byty je známy aj zo stavebného povolenia, ktoré bolo vydané, 
od roku 2015. Bol názoru, že v čase, kedy bola mestským zastupiteľstvom vyhlásená súťaž 
na obstaranie nájomných bytov, bolo absolútne zrejmé, kto môže stanovené podmienky splniť,
nakoľko stavebný úrad disponuje všetkými žiadosťami o stavebné povolenie a má aktuálny 
a bezprostredný prehľad o tom, kto sa do podobnej súťaže môže prihlásiť, ale aj o tom, ktoré
fyzické  a  právnické  osoby  sú  spôsobilé  na  to,  aby  mohli  takýto  investičný  zámer  mestu
ponúknuť. Mal za to, že zo všetkého vysloveného je zrejmé, že celý projekt smeroval k nejakému
výsledku.
Uviedol,  že  na  strane  jednej  bude  chcieť  odpovede  a  bude  sa  snažiť,  aby  boli  niektoré
skutočnosti zo zmluvy o budúcej zmluve ozrejmené, na strane druhej má určité pripomienky
vecného a formálneho charakteru k navrhovaným uzneseniam, ktoré však nesmerujú 
k zamietnutiu predloženého návrhu, smerujú k tzv. „vychytaniu múch“, ktoré môžu mesto 
v budúcnosti dobehnúť. 
Poznamenal, že veľké investičné akcie, ktoré v meste sú, sú vždy spájané s problémami, ktoré
nastali vo fáze realizácie a následne vo fáze, kedy mesto dané investičné objekty preberalo do
svojej správy, viď. verejné osvetlenie, ktoré robí všetkým viac starostí ako radosti a ktoré bude
mesto splácať ďalších 12 rokov. Bol názoru, že investičný zámer na úrovni 7,4 mil. € je natoľko
rozsiahly, že by mal byť predstavený aj samotnej verejnosti. Podotkol, že v prípade, ak bude
investičný zámer mestom odkúpený v plnom rozsahu, mesto finančne zaťaží obyvateľov 
na ďalších 30 rokov a výrazným spôsobom sa dotkne rozpočtových možností  mesta Čadca.
Uviedol,  že návrh obsahuje investičné náklady,  ktoré neboli premietnuté do rozpočtu mesta
Čadca na rok 2018 a dotazoval sa, ako je možné také uznesenie bez súčasnej zmeny rozpočtu
prijať.
Informoval,  že  mesto  by  malo  investičný  projekt  dofinancovať  z  vlastných  zdrojov  v  sume
približne  800  000  €,  pravdepodobne  aj  viac  a  dotazoval  sa  na  spôsob  nadobudnutia
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predmetnej sumy. Poznamenal, že ak mesto nemá financie v požadovanom objeme k dispozícii,
predchádzajúcim  bodom  rokovania  mal  byť  bod  zaoberajúci  sa  spôsobom  obstarania
finančných prostriedkov.
Bol názoru, že najrušivejším prvkom predloženého projektu je zaťaženie budúceho volebného
obdobia  a  budúceho  mestského  zastupiteľstva,  nakoľko zo  zmluvy  vyplýva,  že  investor  má
mestu  odovzdať  projekt  v  termíne  max.  do  730-tich  dní.  Mal  za  to,  že  investícia  takých
rozmerov by mala byť na programe rokovania nasledujúceho zastupiteľstva. Uviedol, že mesto
za posledných 25 – 30 rokov rozpredalo takmer všetok svoj nehnuteľný majetok a momentálne
už nemá čo predať, aby si zabezpečilo voľné finančné prostriedky tak, aby mohlo bez úverovej
linky,  resp.  s  minimálnymi  úverovými  linkami  financovať  rozvoj  mesta  formou  obstarania
nájomného bývania.
Informoval, že v období posledných 10-tich rokov boli v každom volebnom období vystavané 
a odovzdané nové nájomné byty, vďaka čomu má mesto Čadca jeden z najväčších podielov
nájomného  bývania  vo  vzťahu  k  ostatným  bytovým  jednotkám  v  súkromnom  vlastníctve.
Konštatoval, že v tomto období vytvorilo mesto pre svojich občanov nespočetne veľa možností
uspokojenia bytovej otázky, no žiaľ, úbytok obyvateľov to nezastavilo.
Zdôraznil, že mesto Čadca je štvrtým najzadĺženejším mestom na Slovensku a ak má rozumne 
a  hospodárne  nakladať  s  verejnými  zdrojmi,  musí  mestské  zastupiteľstvo  veľmi  intenzívne
rokovať a obozretne rozhodovať, do čoho bude investovať. Mal za to, že predložený investičný
projekt na úrovni 139-tich bytových jednotiek je za súčasných podmienok pre rozpočet mesta,
ako aj pre fungovanie mesta ako takého, zaťažujúci. Bol názoru, že pokiaľ mesto disponuje
voľnými finančnými prostriedkami, má skutočne mnoho možností, kde môže investovať tak, aby
bezprostredne zlepšilo kvalitu života všetkých obyvateľov. 
Informoval o dezolátnom vnútornom stave 3 mestských bytoviek nachádzajúcich sa 
na Okružnej ulici a zdôraznil, že správanie sa ľudí k mestskému majetku v porovnaní 
k vlastnému je neporovnateľné. Uviedol, že nájomníci mestských bytov v globále tvoria mestu
dlh  a  vďaka  prichádzajúcej  exekučnej  amnestii  sa  mesto  mnohých  dlžných  platieb
pravdepodobne  nedočká.  Uvedomoval  si,  že  investícia  mesta  do  nájomných  bytov  je  síce
potrebná, no na druhej strane so sebou prináša i veľké riziká v tom, že ekonomická ťarcha je
prenesená zo strany investora na plecia mesta a jeho obyvateľov.   
Uviedol,  že  všetky  tri  návrhy  uznesení,  ktoré  sa  týkajú  bytových  domov,  majú  v  sebe
zapracované, konkrétne v bodoch 9 a ďalej, finančné otázky a na základe vyjadrenia štatutára
mesta Čadca nie je možné o týchto rozhodovať bez súčasného schvaľovania rozpočtu. Navrhol
stiahnutie materiálu z programu rokovania a v rokovaní pokračovať v momente, kedy bude
zrejmé financovanie a vzťahy k rozpočtu. 
Dotazoval sa na termín ukončenia výstavby.

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ  Čadca,  uviedol,  že  stavebný  úrad  štandardne  schváli  dobu  výstavby  požadovanú
žiadateľom, no v tomto prípade je termín viazaný skôr lehotami stanovenými v úverovej zmluve
a zmluve o dotácii.            

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, požiadal poslanca Mgr. Marcela Šula, aby sa
riadil rokovacím poriadkom, položil všetky otázky a zodpovedané mu budú en bloc po jeho
príhovore.            

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol,  že sa bol osobne pozrieť na aktuálny stav
stavby a odhadoval, že hrubá stavba je na úrovni okolo 50 % rozostavanosti, no zaujala ho
najmä kapacita parkoviska vymedzená pre budúce parkovanie nájomníkov bytových domov.
Uviedol, že z predložených podkladov je zrejmé, že sa jedná o 138 bytových jednotiek a podľa
vizualizácie,  príp. fotokópie bude mať areál kapacitu maximálne 131 parkovacích miest, čo
znamená,  že  budú  rodiny  bez  parkovacieho  miesta.  Nevedel  si  predstaviť,  kde  budú  noví
nájomníci parkovať, keďže situácia statickej dopravy na sídliskách je katastrofálna a projekt
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je, naviac, umiestnený v kopci. Uviedol, že navrhovaný a súčasný stav je porušením slovenskej
technickej normy STN73 6110/Z2 z roku 2015 a stavebné povolenie nemalo byť vydané. Mal 
za to,  že  nedostatok  parkovacích  miest  je  v  tomto  prípade absolútne  zrejmý a  prítomných
podrobne informoval o spôsobe výpočtu parkovacích miest podľa spomínanej normy. 
Bol názoru, že projekt vo svojej  podstate nie je zlý, no pokiaľ sa mesto rozhodne obstarať
ďalšie  nájomné byty,  určite  v  inom rozsahu a v  inej  forme.  Mal za to,  že  rozsah projektu
nebude záležať ani tak na výške dotácie a výške schváleného rozpočtu, skôr bude mať problémy
spomínaného normatívneho charakteru.
Dotazoval sa,  či  bola predložená zmluva koncipovaná po verejnom obstarávaní alebo bola
súčasťou návrhu vo verejnom obstarávaní.

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, informoval, že mustra zmluvy bola súčasťou podkladov verejného obstarávania.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, sa dotazoval, či je ešte dnes možné vykonať určité
zmeny v zmluve.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, informoval, že zákon o verejnom obstarávaní je v tomto smere prísny a keďže
nepozná rozsah zmien, nevie sa vyjadriť, či by tým nedošlo k porušeniu súťaže. 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, bol názoru, že zmluvu je potrebné dopracovať tak, aby
bola vyvážená, čiže chránila záujmy nielen investora, ktorý stavbu realizuje, ale aj investora -
mesto, ktorý bude stavbu v konečnom dôsledku financovať. Uviedol, že jeho výhrady sa viažu 
k nasledovným bodom: 

– uviedol, že v zmluve je zadefinované, ktoré informácie sa považujú za dôverné, no bol
názoru,  že  od  okamihu,  kedy  bol  materiál  zaradený  na  rokovanie  mestského
zastupiteľstva, nevzťahuje sa naň podmienka dôvernosti, mesto predsa ide nakladať 
z verejnými finančnými prostriedkami,

– možným ekonomickým rizikom na strane mesta označil  bod zmluvy 2.8, v ktorom si
budúci kupujúci vyhradzuje právo neuzavrieť kúpnu zmluvu v prípade, že výška dotácie
z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky bude nižšia ako 90 %, mal 
za to, že ak je projekt dobre spracovaný a pre mesto potrebný a výhodný, podmienkou
má byť 100 %, 

– ako ďalšie ekonomické riziko na pleciach mesta označil, bod 3.6, v ktorom sa uvádza,
že pokiaľ by bola v čase výstavby zistená odchýlka podlahových plôch v rozmedzí 
+- 5 %, táto odchýlka nebude mať vplyv na kúpnu cenu, 

– k rozsahu budúceho možného odkúpenia uviedol, že závislosť mesta na získaní dotácie
a získaní úveru aj vo vzťahu k objemu nakúpených bytov je zrejmá, ďalej poznamenal,
že  budúci  predávajúci  má  v  zmluve  ukotvenú  možnosť  nedomáhať  sa  uzatvorenia
zmluvy v prípade, že mesto nezíska úver/dotáciu a v súvislosti s týmto bodom navrhol
túto  povinnosť  obrátiť  skôr  opačne,  a  teda,  aby  mesto  nemalo  povinnosť  predmet
zmluvy odkúpiť, pokiaľ nezíska úver/dotáciu a 

– k poskytnutej zľave v hodnote 100 000 € z ceny za pozemok, ktorý pôvodne investor
odkúpil od mesta uviedol, že v prípade, kedy je súťažiacim len jeden súťažiaci, považuje
tento bonus pre mesto za absolútne farizejský a zavádzajúci krok zo strany investora.    

K predloženým návrhom uznesení o bytových domoch, konkrétne k bodu D/ v znení „Mestské
zastupiteľstvo  Mesta  Čadca  poveruje  primátora  mesta  Ing.  Milana  Guru  zabezpečením
všetkých úkonov spojených s prípravou predmetnej  stavby Bytového domu a prislúchajúcej
technickej  vybavenosti  k nemu“ uviedol,  že si nevie predstaviť, aké úkony by mal primátor
mesta vykonávať v súvislosti s prípravou stavby, keďže výstavba objektu už prebieha. Mal 
za to, že momentálne je daný objekt stále vo vlastníctve investora, ktorý má povinnosť dostavať
ho, skolaudovať a v prípade, ak sa mesto rozhodne zmluvu podpísať, odovzdať ho mestu.
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Bol názoru, že v kontexte všetkého vysloveného je absolútne zrejmé, že v predloženom stave nie
je možné daný projekt schváliť. Navrhol prítomným diskusiu o nezrovnalostiach a ich následné
odstránenie,  čím by sa mesto vyhlo všetkým možným komplikáciám, ktoré v čase realizácie
projektu vzniknú, keďže ide o dlhodobý proces, a zároveň ďalším komplikáciám, ktoré by mohli
nastať v súvislosti s podávaním žiadosti na ŠFRB. 
Dodal,  že  pokiaľ  bude  projekt  vypracovaný  poriadne  a  dobre,  budú  vyhodnotené  všetky
ekonomické a iné vzťahy vo vzťahu k mestskému rozpočtu a k fungovaniu mesta pre budúce
volebné obdobie, nebude mať problém projekt schváliť a zahlasovať zaň.

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, vyjadril svoj nesúhlas s tvrdením poslanca
Mgr. Marcela Šula, že mesto neustále predáva svoj majetok a bol opačného názoru, a síce, že
mesto svoj majetok zhodnocuje a zveľaďuje.
Vo  veci  úverového  zaťaženia  budúceho  vedenia  mesta  uviedol,  že  táto  možnosť  sa  mestu
naskytla zmenou zákona v roku 2017 o podpore nájomného bývania, ktoré štát sám podporuje,
čím chce jeho podiel zvýšiť, treba ju využiť. Bol názoru, že ide momentálne o najvýhodnejšie
dostupné financovanie, keďže úrok poskytovaný mestu je vo výške 1 %, ďalším benefitom je
nenávratný finančný príspevok. Mal za to, že o žiadne úverové zaťaženie nepôjde, pretože úver
bude splácaný nájomným a po 30 rokoch mesto buď nehnuteľnosť nadobudne a kapitalizuje
alebo z nej bude brať prospech a benefity. Poznamenal, že realizáciou predloženého projektu
má mesto možnosť poskytnúť ľuďom ďalšie nájomné bývanie, pritiahnuť do mesta ľudí 
zo širokého okolia, zveľaďovať mesto Čadca a tým zabezpečovať jej rozvoj. 
Vyjadril súhlas s prehodnotením počtu parkovacích miest. 

František Kučák, poslanec MZ, uviedol, že nad niektorými faktickými pripomienkami,
ktoré sa týkajú schválenia samotných zmlúv, je potrebné sa zamyslieť, no bol názoru, že pokiaľ
budú dotácie schválené tak, ako sú nastavené a cena bude nemenná, ide o výhodnú investíciu
do mestského majetku.
Uviedol, že ak dokážu mestá a obce lepšie ustriehnuť podnikateľské riziko spojené s výstavbou
takého rozsahu, ako aj s kontrolou vzniknutých nákladov, nech budujú, no zväčša sa toho boja,
resp. zrieknu. 
K  spochybneniu  toho,  či  bude  možné  za  určitých  noriem  STN  stavbu  odovzdať  alebo  sa
uchádzať o dotáciu uviedol, že v prípade neschválenia dotácie má mesto možnosť nehnuteľnosť
nekúpiť a výstavba bude ukončená kolaudačným konaním a súpisným číslom, čiže toto riziko
ostáva na strane investora, nie na strane mesta.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že s mnohými názormi sa súhlasiť dá, no 
s mnohými nie. Uviedol, že na každom druhom zasadaní mestského zastupiteľstva je svedkom
rozpredávania majetku mesta Čadca, naposledy to boli bytovky na Moyzesovej ulici. Mesto sa,
žiaľ,  zbavilo svojho lukratívneho majetku a rozpredalo všetko,  čo vlastnilo.  Bol  názoru,  že
nákup nových nehnuteľností nie je zveľaďovaním vlastného majetku. Mal za to, že nájomným
bývaním sa rozumejú  byty  nižšieho štandardu a tieto  nevytvárajú  predpoklad,  že do mesta
prídu ľudia s dobrým finančným zázemím. Zdôraznil, že projekt hovorí o sociálnych bytoch 
a mal za to, že so sociálnymi bytmi bude mať mesto večne len starosti. Uviedol, že projekt 
v  tomto rozsahu a za takých podmienok je  pre mesto nevýhodný a mesto má v súčasnosti
vybudovaný dostatok nájomných bytov. Informoval, že množstvo ľudí bývajúcich v nájomných
bytoch nemá v meste nahlásený trvalý pobyt, a teda mesto od nich nedostáva žiadne financie,
byty sa časom zničia, mesto musí do nich investovať, 30 rokov ich nemôže predať, vytvára
ďalších neplatičov a v konečnom dôsledku z toho nemá žiaden osoh. Uviedol, že ročný úbytok
obyvateľov v meste Čadca je približne 150 obyvateľov a o 20 rokov nebude mať kto 
v nájomných bytoch bývať.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, ubezpečil poslanca Mgr. Marcela Šula, že 
za jeho éry mesto viac nakúpilo ako predalo a pripomenul prítomným nedávnu situáciu okolo
kúpy pozemkov od spoločnosti Sevak, a. s. Uviedol, nemá čas na zbytočné hádky 
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a kontraverzie, pretože jeho prioritou je pracovať pre mesto, rozvíjať ho, pripravovať projekty,
budovať cesty, infraštruktúru. Požiadal prítomných, aby vážili slová, pretože o rozpredávaní
majetku  a  zadlžovaní  mesta  sa  nemožno  baviť.  Informoval  prítomných  o  pripravovanej
rekonštrukcii  ciest  a chodníkov na sídliskách Žarec a Kýčerka,  ktoré by ale  nebolo možné
budovať hádkami a zdĺhavými rozpravami, len tvrdou prácou, v ktorej bude mesto pokračovať
aj naďalej spoločne s mnohými poslancami, na ktorých je hrdý, že aj v ťažkých a rozhodujúcich
situáciách dokážu držať za jeden povraz tak, aby mesto išlo vpred.
Poznamenal, že z právnického hľadiska je rozdiel medzi termínmi „tajné“ a „dôverné“ 
a podmienka dôvernosti zmluvy platí len počas trvania verejnej súťaže. Dodal, že nič nie je
tajné a zmluva bude, samozrejme, zverejnená na webe.
Uviedol,  že  nájomné  byty  sú  pre  mesto  potrebné  z  dôvodu  rozvíjania  jednotlivých  lokalít,
výstavba  bytov  na  Okružnej  ulici  nebola  samoúčelná,  dôvodom bola  záchrana základných
umeleckých škôl na sídlisku Kýčerka a záchrana základnej školy na ul. Komenského, aby jej
neklesol počet žiakov. Výstavba nájomných bytov na sídlisku Žarec bude mať rovnaký vplyv 
na túto lokalitu,  kde mesto len popri upravenej infraštruktúre zabezpečí naplnenie kapacity
zrekonštruovanej  materskej  školy,  základnej  školy  a  oboch  základných  umeleckých  škôl.
Informoval,  že  v  iných  štátoch  západnej  Európy  tvorí  nájomné  bývanie  60  %-ný  podiel.
Poznamenal, že mesto pomaly pociťuje znižovanie počtu obyvateľov a aj preto musí mladým
ľuďom ponúknuť nájomné byty, tým skôr na Kysuciach, kde 90 % obyvateľov nemá vlastné
financie na kúpu nehnuteľnosti. Uviedol, že  k udržaniu počtu obyvateľov slúži aj postupne sa
rozrastajúci  priemyselný  park,  mesto svojím obyvateľom ponúka kvalitné  školstvo,  kvalitnú
kultúru, zlepšujúcu sa infraštruktúru a veľmi dobré športoviská, ktoré postupne buduje. 
Informoval,  že  mesto pripravuje  zmenu legislatívy  v  oblasti  nájomného bývania  a trvalého
pobytu, a tiež o novom systéme v boji proti neplatičom, ktorý je účinnejší a rýchlejší.
Uviedol, že sociálnymi bytmi sa rozumejú štandardné typizované byty s rovnakým štandardom,
v akých ľudia bývali v inom režime, ale aj dnes.
Informoval, že mesto eviduje približne 360 žiadostí a za farizejské označil lobovanie niektorých
poslancov za pridelenie nájomného bytu svojim blízkym či rodine.          
Uviedol,  že výstavba nájomných bytov je veľká investícia na niekoľko rokov,  no pokiaľ má
mesto možnosť získať dotáciu, musí sa o ňu pobiť. 
Uviedol, že veril, že do súťaže sa prihlási aj COOP Jednota Slovensko a Sevak, a. s. a ponúknu
mestu svoje pozemky na výstavbu bytových domov, no nestalo sa tak. Uviedol, že akákoľvek
výstavba  na  pozemkoch  spoločnosti  Sevak,  a.  s.  momentálne  nie  je  možná  práve  kvôli
povodňovej mape, no mesto sa nevzdáva, a pretože chce zabezpečiť rozvoj mesta aj v tejto
lokalite, pripravuje projekt v spolupráci s povodím Váhu spočívajúci vo vybudovaní koruny
hrádze od Mestského kúpaliska Čadca až po obec Raková. 
Informoval, že z legislatívy bol odstránený pojem „mimoriadne zastupiteľstvo“, zastupiteľstvo
teda zasadá v riadnom zákonnom termíne a čase. Poznamenal, že aby mesto pri žiadaní 
o finančné prostriedky z eurofondov nestratilo body, musí byť žiadosť doručená v stanovenom
termíne.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, upozornil primátora Ing. Milana Guru, že v zmluve
predloženej mestskému zastupiteľstvu sa hovorí o dôverných informáciách. Uviedol, že 
vo svojom príhovore hovoril o vecných a formálnych nedostatkoch projektu.
Informoval, že z rozhovoru s jednou osobou krátko po voľbách vyplynulo, že má záujem 
v meste uskutočniť  3 podnikateľské zámery a nechal na úvahe prítomných, či  tento projekt
nebol jedným z nich. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že si váži súperov, ktorí v diskusiách
vedia  oponovať  pomocou  vecných  argumentov,  nie  osobnými  vyjadreniami.  Vyzval  členov
zastupiteľstva k pokračovaniu v rokovaní tak, aby dospelo k záveru. 
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Vladimír  Malík,  poslanec MZ, vyjadril  svoj  súhlas  so spoločným názorom poslanca
Františka Kučáka a primátora Ing. Milana Guru, že ide o obrovskú dotáciu a je potrebné sa 
o ňu uchádzať. 
Požiadal  prítomných  poslancov,  aby  diskutovali  o  faktoch  a  aby  neprezentovali  svoje
subjektívne podozrenia a želania ako fakty.
Zdôraznil, že sa jedná o sociálne byty, nie štandardné, stanovený počet parkovacích miest sa
môže líšiť.
Informoval, že prejednávaný projekt a samotná príprava zmluvy podlieha prísnym kritériám
ŠFRB a tvrdenie, že zmluva  obsahuje určité nezrovnalosti, na základe ktorých sa chce niekto
obohatiť, je nezmyselné, pretože náležitosti a obsah zmluvy musia byť konzultované s touto
inštitúciou. 
Ďalej uviedol, že verejné obstarávanie za účasti jedného uchádzača je možné, mesto predsa nie
je povinné zháňať ďalších súťažiacich. 
Potvrdil vyjadrenie, že mestský úrad eviduje viac ako 360 žiadostí o pridelenie bytu. 
Uviedol, že mestá a obce v minulosti, ako aj dnes, realizujú veľké projekty, ktoré preklenujú
jednotlivé volebné obdobia, je to bežná prax.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, bol názoru, že mesto by malo disponovať nejakými tzv.
„záložnými bytmi“ v počte 20 – 40 bytov, no predložený projekt má formálne a vecné vady,
ktoré bránia jeho schváleniu, tiež bránia tomu, aby bol úspešný. Zopakoval, že po jeho úprave
nemá problém zaň zahlasovať. 
Mal za to, že v areáli je nedostatok parkovacích miest, čo by v dotknutej lokalite spôsobilo
dopravný kolaps. 
Uviedol, že projekt je vo fáze začiatočnej realizácie, výstavba bude trvať minimálne 2 roky 
a mestu nič nebráni v tom, aby žiadosť podalo aj o rok, dovtedy môže projekt zlepšiť a zostrojiť
plán jeho financovania.

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, uviedol, že aj on by bol rád, keby sa poslanci
držali faktov a nie svojich vyhranených názorov. Dotazoval sa poslanca Mgr. Marcela Šula,
prečo mestu stačí ďalších 20 – 40 bytov, keď eviduje 350 žiadostí a o aké fakty sa opiera jeho
výpočet. 
Uviedol, že mesto môže dostať dotáciu a odkúpiť od investora len jednu bytovku, ale aj v takom
prípade  bude rád,  pretože,  ako  povedal  poslanec  Vladimír  Malík,  ide  o  peniaze,  ktoré  sú
zadarmo. Zdôraznil, že ak projekt trpí formálnymi nedostatkami a nebude úspešný, je to chyba
investora a mesto to nič nestojí. Problém mesta bude spočívať len v tom, že nevyrieši bytovú
otázku a bude musieť hľadať iné možnosti, ako vyriešiť túto otázku tak, aby  mesto udržalo ľudí
v priemyselnom parku a v meste vôbec. Informoval o prebiehajúcej výstavbe bytoviek 
a štartovacích rodinných domov v okolitých obciach.

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že zo zasadaní Mestského zastupiteľstva 
v Čadci odchádza vždy povzbudený a šťastný z toho, v akom výbornom meste žije, no keď sa
pozrie na ulici  okolo seba, vidí deravé cesty a chodníky a športoviská v dezolátnom stave.
Informoval, že neďaleké mesto Třinec má postavený hokejový štadión, ktorý má úroveň 
a v Kysuckom Novom Meste sú zriadené športové futbalové triedy a majú vybudovaný krásny
futbalový štadión s osvetlením a umelým trávnikom.
Uviedol, že pred 8 rokmi malo mesto prisľúbenú inštaláciu umelého trávnika po vysporiadaní
príslušného pozemku, no doteraz to mesto nebolo schopné zabezpečiť.
Nerozumel, prečo mesto stavia bytovky, keď sa počet obyvateľov znižuje.
Uviedol, že v predloženom projekte ho vyrušujú nasledovné body: 

– súťaže sa zúčastnil jeden súťažiaci, a teda ju nemožno nazvať súťažou,
– z materiálu nie je zrejmé, či  bolo vyhlásené výberové konanie na dodávateľa firmy,

ktorá  danú  výstavbu  bytoviek  realizuje  a  dodal,  že  súťaž  vyhráva dodávateľ,  ktorý
vygeneruje najnižšiu cenovú ponuku, no ak bol znova len jeden, nejednalo sa 
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o najnižšiu cenu ,
– materiál neobsahuje komplexnú analýzu mesta o úrovni potrebe bytoviek, ak ich mesto

skutočne potrebuje, bude hlasovať za kúpu a
– projekt  nedisponuje  dostatočným počtom parkovacích  miest,  najmä v  dnešnej  dobe,

kedy  vlastní  každá  rodina  2  –  3  autá  a  navrhol  stavbu  doplniť  o  parkovací  dom,
podzemné garáže alebo zriadenie parkovania na streche.  

Uviedol, že ak si človek zoberie hypotéku a kúpi 3-izbový byt v meste Čadca, jeho mesačné
náklady na bývanie budú predstavovať sumu 300 – 320 €, ak by sa nasťahoval do mestského
sociálneho 3-izbového bytu, výška nájomného by predstavovala sumu 350 €/mesiac. Dotazoval
sa prítomných, čo je výhodnejšie.                 
Navrhol výstavbu skutočných sociálnych bytov, kde bude nájomné predstavovať sumu 
50  €/mesiac  a  kde  budú  môcť  bývať  ľudia,  ktorí  sa  ocitnú  v  núdzi.  Informoval,  že  pozná
prípady, kedy má občan dlh na nájomnom 1 200 € a príslušenstvo predstavuje 3 000 – 3 500 €,
pretože mesto má vysoké náklady na vymáhanie dlhov, čím občanov „exekučne gniavi“.
Informoval, že mesto Čadca je štvrtým najviac zadĺženým mestom na Slovensku, organizácii
ŠFRB dlhuje 5 200 000 € a komerčné úvery má na úrovni 5 137 000 €. Ďalej informoval, že 
pri ideálnom stave by mali dlh mesta u ŠFRB splácať nájomníci mestských bytov nájomným, no
ku dnešnému dňu eviduje Dombyt Čadca dlh na nájomnom vo výške viac ako 100 000 €. 
Mestskému zastupiteľstvu neodporúčal schválenie predloženého projektu, nakoľko nie je dobre
pripravený a možno sa k nemu vrátiť po podrobnej analýze, ktorá ukáže, či je projekt pre mesto
výhodný alebo nie. 
Bol názoru, že mesto eviduje neaktuálne žiadosti a odporučil úradu vykonať ich revíziu.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta Čadca,  informoval,  že  počet  úradom evidovaných
žiadostí je 402, po revízii a oslovení jednotlivých klesol ich počet na 360.     

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, informoval, že v Třinci financovala výstavbu
štadióna spoločnosť Třinecké železárny, a. s. a v Kysuckom Novom Meste financovala umelý
trávnik  spoločnosť  Schaeffler  Slovensko,  s.  r.  o.  Navrhol  prítomným,  aby  podobných
investorov, ktorí budú v meste budovať športoviská, priviedli aj do Čadce.
Informoval, že dlh Dombytu vo výške 100 000 € vznikal od počiatku spoločnosti Dombyt, no
momentálne sa netvoria, pretože Dombyt-om vyprodukované financie pokryjú platbu všetkých
úverov. Zdôraznil, že Dombyt mesto nezadlžuje, naopak, spravuje tak, ako je potrebné a dobré.
Uviedol, že primátor by bol zlým hospodárom a poslanci zlými gazdami, ak by od nájomníkov
ich dlhy na nájomnom nevymáhali. Poznamenal, že nevie, či je vôbec možné z istiny vo výške 
1 000 € urobiť príslušenstvo vo výške 3 000 €.

Vladimír Malík, poslanec MZ, vyjadril svoj nesúhlas s tvrdením poslanca JUDr. Jozefa
Pajera, že mesto občanov „exekučne gniavi“, zdôraznil, že každý podnájomník s podmienkami
nájmu vopred súhlasil a má povinnosť nájomné platiť. Informoval prítomných, že mnohokrát 
za neplatičov, ktorí ho oslovili ako poslanca s prosbou o pomoc, orodoval, či už u riaditeľa
Dombytu Jána Kantoríka alebo primátora Ing. Milana Guru a v 99-tich percentách im bol
zostavený splátkový kalendár so skutočne nízkymi mesačnými splátkami.

JUDr. Jozef  Pajer,  poslanec MZ, uviedol,  že ľudia sú radi,  keď im je  nájomný byt
pridelený, no vzhľadom na platy ľudí na Kysuciach sa nejedná o lacný ani sociálny byt. 
Navrhol vypracovanie analýzy vo veci skutočných nákladov mesta na vymáhanie pohľadávok
od neplatičov. Poznamenal, že s pánom Jánom Kantoríkom diskutoval asi pred tromi týždňami
a o činnosť Dombyt-u sa zaujíma. 
Zopakoval svoj návrh vybudovania bytovky pre sociálne slabých občanov alebo pre rozvedené
ženy s deťmi. 

Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poslanec MZ, uviedol, že je za výstavbu nájomných bytov, no
mal za to, že mesto nevysúťažilo najvýhodnejšiu ponuku, keďže sa súťaže zúčastnil len jeden
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účastník,  podmienky boli  obmedzené.  Navrhol, aby mesto nadobudlo vhodný priestor, resp.
pozemky, a následne vyhlásilo súťaž. 
Uviedol, že ak bolo pre mesto prioritou podporiť výstavbou školy a škôlky na sídlisku Žarec,
nezáleží na tom, či v budúcnosti nehnuteľnosť od investora odkúpi, rodiny sa tam nasťahujú aj
tak.
Informoval, že mesto sa uchádza o 40 %-nú dotáciu a dotazoval sa, či bude podiel vyrátaný 
z ľubovoľnej alebo z vopred stanovenej maximálnej sumy. 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, informoval, že možností na získanie dotácie cez ŠFRB alebo ministerstvo dopravy
je  viac,  no  vzhľadom na  situáciu,  kedy  mesto  nedisponuje  pozemkom vhodným na  bytovú
výstavbu a existujúce objekty buď nemajú z hľadiska územného plánu centrálnej mestskej zóny
žiadúcu polohu alebo mesto nemá dostatok priestoru na ich prestavbu, rozhodlo sa pre túto
možnosť.    
Uviedol, že mestu neboli podmienky súťaže pri jej príprave známe, no cieľom bolo dosiahnutie
čo najvýhodnejšieho pomeru dotácie  a úveru a z toho dôvodu je  v  zmluve ukotvené právo
budúceho kupujúceho neuzavrieť zmluvu s budúcim predávajúcim v prípade, že výška dotácie
je nižšia ako 90 % najvyššej možnej dotácie. Poznamenal, že mesto sa bude uchádzať o podiel
100 % dotácie.  Informoval,  že legislatíva o dotáciách a o úverovaní bývania pozná pojem
oprávnené náklady  a tento oprávnený náklad si  bude ŠFRB aj  ministerstvo strážiť,  a teda
investor si  jednoducho nemôže dovoliť  stanoviť výšku oprávneného nákladu tak,  aby mesto
neuspelo.  Doplnil,  že ak mesto s podanými žiadosťami predsa len neuspeje,  nič sa nedeje,
nezíska prostriedky, nebude kupovať.  
Poznamenal, že súťaž stále prebieha, bude ukončená podpísaním, resp. nepodpísaním zmluvy.
Informoval,  že  celý  proces  súťaže  bol  nastavený  spôsobom,  že  investor  musel  zadať  také
podmienky, aby sa zmestil do ekonomického rámca, ktorý je postavený na ŠFRB, ako príklad
uviedol: ak chce mesto dostať čo najlepší pomer dotácie a úveru, priemerná podlahová plocha
bytov  musí  byť  do  50  m²,  vtedy  dostáva  základnú  sadzbu  900  €/m²,  ak  splní  kritériá
energetickej hospodárnosti, môže byť zvýšená na 940 €/m². 
Doplnil, že dohľad ŠFRB je skutočne prísny, a aj v prípade formulácie uznesení ide o mustru,
ktorú ŠFRB má. 

Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poslanec MZ, bol názoru, že keby ponúklo mesto 
na výstavbu vlastné pozemky, cena za 1 m² by bola nižšia.

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ Čadca,  uviedol,  že  získavanie  prostriedkov  na výstavbu bytového domu je  iná  forma
obstarávania bytov s odlišnou legislatívou ako získavanie prostriedkov na kúpu bytov. Mal 
za to, že každá súťaž je iná a veľmi ťažko predvídať výsledky.

Ing.  Rudolf  Cyprich,  poslanec  MZ,  sa  dotazoval  na  stanovisko  bytovej  a  stavebnej
komisie.   

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, že stanovisko bolo zverejnené 
v Uznesení zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 15. decembra 2016 číslo 114/2016. 

Ing.  Rudolf  Cyprich,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  mestské  zastupiteľstvo  momentálne
rokuje o zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, a tak považoval za vhodné, aby sa mohla
verejnosť  prostredníctvom  poslancov,  ako  ich  zástupcov,  k  veci  vyjadriť.  Mal  za  to,  že
zasadanie zastupiteľstva je z dôvodu nedostatku podkladov predčasné, resp. zle načasované.
Zdôraznil, že mesto si malo najprv vyriešiť množstvo doteraz nevyriešených otázok, až potom
malo rozhodovať o ďalšej výstavbe. Uviedol, že sociálne byty, v ktorých nájomníci platia 
tzv. „sociálne nájomné“, sú určené pre sociálne slabších občanov alebo občanov mesta, ktorí
majú nedostatočný príjem. Dotazoval sa, prečo mestské nájomné byty obývajú aj ľudia 
s dostatočným príjmom, podnikatelia,  živnostníci  alebo občania iných obcí. Poznamenal, že
prioritou pre mesto by v súčasnosti mala byť výstavba nízkonákladových bytov. 
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Postrádal informácie: 
– o počte oprávnených žiadostí o pridelenie mestského bytu,
– o priemernom počte vrátenia bytov za kalendárny rok, 
– o celkovej výške dlhu na nájomnom, 
– o výške dlhu na nájomnom za rok 2017,
– o počte deložovaných obyvateľov/rodín, 
– o úspešnosti vymoženia dlhu, atď. 

Uviedol, že výška dlhu na nájomnom medziročne geometrickým radom katastroficky narastá 
a  bol  názoru,  že  s  pribúdajúcim  počtom bytov  bude  rásť  aj  počet  neplatičov,  pri  ktorých
deložovaní pociťuje mesto veľký problém. Upozornil, že ak nastane situácia, kedy každý dlžník
vyhlási osobný bankrot, mesto svoje peniaze nedostane, čo môže mať za následok zruinovanie
ekonomiky mesta.
Bol názoru, že súčasný počet nájomných bytov pre občanov mesta, ktorých počet alarmujúco
ubúda, je dostatočný a na úrovni iných miest a vyjadril svoj nesúhlas s prideľovaním bytov
nájomníkom, ktorí nie sú občanmi mesta, nemajú v meste Čadca nahlásený trvalý pobyt, teda
neplatia mestu žiadne podielové dane. Mal za to, že ideálnym riešením je nepredávať majetok
mesta, ktorým je bytovka na Moyzesovej ulici, bytovka na Kukučínovej ulici, budova bývalého
CVČ,  bytovka  na  Ul.  17.  novembra,  bytovka  na  Ul.  slovenských  dobrovoľníkov,  prípadne
budovy  2  materských  škôlok,  ktoré  sú  v  katastrofálnom  stave.  Uviedol,  že  ak  mesto  tento
majetok zrekonštruuje a vráti ho späť do bytového fondu, zveľadí si tak majetok mesta 
a  jednoducho  navýši  počet  bytov.  Poznamenal,  že  mesto  obdržalo  prostriedky  z  predaja
priemyselného parku a môže ich použiť na rekonštrukciu. Dodal, že povinnosť nakladať 
s majetkom mesta so starostlivosťou riadneho hospodára ukladá poslancom dokonca i zákon.
Ďalej uviedol, že stavebné riešenie nájomných bytov mestu, žiaľ, neumožňuje podnikať kroky,
ktoré by mu napomohli byt vypratať, nakoľko sú všetky byty bez možnosti zásahu dodávky vody,
teplej úžitkovej vody, kúrenia a dokonca aj odpojenie dodávky elektrickej energie mestu trvá
minimálne 3 mesiace. Dotazoval sa, či je v nových bytovkách tento problém riešený a mal 
za  to,  že  práve  k  spomínanej  problematike  sa  mala  komisia  v  projektovej  dokumentácii
vyjadriť.
Bol názoru, že by bolo nanajvýš férové a čestné prenechať otázku potreby hromadnej výstavby
ďalších  nájomných  bytov  novému  mestskému  zastupiteľstvu,  ktoré  vzíde  z  nastávajúcich
komunálnych volieb. Poznamenal, že rozhodnutia typu „na poslednú chvíľu“ alebo „o 5 minút
12“  zbytočne  vzbudzujú  pochybnosti.  Apeloval  na  prítomných  poslancov,  aby  nerozhodli
unáhlene, bez riadneho uváženia, náležitých podkladov, posúdenia možných dôsledkov a aby
nechali rozhodnúť tých, ktorí ponesú zodpovednosť za mesto ďalšie 4 roky.

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, uviedol, že predložený projekt v ňom vzbudzuje
zmiešané pocity, preto ho nemôže svojim hlasom podporiť.

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, ako člen komisie informoval, že uchádzač o pridelenie
nájomného bytu musí spĺňať 2 základné kritériá: musí mať trvalé bydlisko v meste Čadca 
a musí byť solventný.           

Pavol Štrba, poslanec MZ, vyjadril svoj rázny nesúhlas s tvrdením poslanca 
Ing. Rudolfa Cypricha, aby poslanci ponechali rozhodnutie na nové mestské zastupiteľstvo.

JUDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  poslanec  MZ,  navrhol,  aby  sa  predmetné  body,  aj
vzhľadom na prehľadnosť, zhrnuli do jedného uznesenia v znení:  
„K bodu:   Hromadná bytová výstavba nájomných bytov      
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   M e s t a   Č a d c a  
A/  P r e r o k o v a l o 
      predloženú  dôvodovú správu o spôsobe obstarania – kúpe nájomných bytových domov, 
      príslušnej technickej vybavenosti a dotknutého pozemku p. č. KN-C 15298/42 v k. ú. 
      Čadca na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve ako výsledku verejného obstarávania 
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      hromadnej bytovej výstavby nájomných bytov v meste Čadca
B/  K o n š t a t u j e ,   ž e 
      sa oboznámilo s problematikou realizácie hromadnej bytovej výstavby nájomných bytov 
      úverom poskytnutým Štátnym fondom rozvoja bývania a so spôsobom zabezpečenia jeho 
      splácania a s podmienkami poskytnutia nenávratnej dotácie Ministerstvom dopravy, 
      výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej  republiky, so spôsobom zabezpečenia  
      dodržania nájomného charakteru nových bytov v bytových domoch a so spôsobom 
      dofinancovania celého investičného zámeru
C/  S c h v a ľ u j e  u z n e s e n i a  n a  

– uzatvorenie  zmluvy  o budúcej  kúpnej  zmluve  na  kúpu  nových  nájomných  bytov,
príslušnej technickej vybavenosti (TV) a pozemku pod stavbou,

– kúpu pozemku p. č. KN-C 15298/42 k. ú. Čadca na základ zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve, 

– kúpu nájomných bytov v „Bytovom dome“ - B. D. 46 bytových jednotiek (b. j.) č. 1 a
obstaranie – kúpa TV prislúchajúcej k bytovému domu č. 1 na základe zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve,

– kúpu nájomných bytov v „Bytovom dome“ - B. D. 46 bytových jednotiek (b. j.) č. 2 a
obstaranie – kúpa TV prislúchajúcej k bytovému domu č. 2 na základe zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve,

– kúpu nájomných bytov v „Bytovom dome“ - B. D. 46 bytových jednotiek (b. j.) č. 3 a
obstaranie – kúpa TV prislúchajúcej k bytovému domu č. 3 na základe zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve, 

– obstaranie – kúpa TV prislúchajúcej k bytovým domom č. 1, č. 2 a č. 3
D/  P o v e r u j e 
      primátora mesta Ing. Milana Guru zabezpečením vykonania jednotlivých uznesení, 
      ktorými sa obstarajú nové nájomné byty, príslušná technická vybavenosť (TV) a pozemok 
      pod stavbou v obytnom súbore Žarec“

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  sa  prítomných  poslancov  mestského
zastupiteľstva dotazoval, či  udelia návrhu poslanca JUDr. Petra Strapáča, PhD. všeobecný
súhlas. (Poslanci MZ udelili všeobecný súhlas.) 
 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
3/2018

Hromadná  bytová  výstavba  nájomných  bytov  –    zmluva  o     budúcej  kúpnej  zmluve  na  kúpu  
nových nájomných bytov, príslušnej technickej vybavenosti (TV) a     pozemku pod   stavbu  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
4/2018

Hromadná bytová výstavba nájomných bytov - kúpa pozemku p. č. KN-C 15298/42 k. ú. Čadca
na základe zmluvy o     budúcej kúpnej zmluve  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
5/2018
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Hromadná bytová výstavba nájomných bytov - kúpa nájomných bytov v „Bytovom dome“ –
B.D. 46 bytových jednotiek (b. j.) č. 1 a     obstaranie – kúpa TV prislúchajúcej k     bytovému domu  
č. 1 na základe zmluvy o     budúcej kúpnej zmluve  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
6/2018

Hromadná bytová výstavba nájomných bytov - kúpa nájomných bytov v „Bytovom dome“ –
B.D. 46 bytových jednotiek (b. j.) č. 2 a     obstaranie – kúpa TV prislúchajúcej k     bytovému domu  
č. 2 na základe zmluvy o     budúcej kúpnej zmluve  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
7/2018

Hromadná bytová výstavba nájomných bytov - kúpa nájomných bytov v „Bytovom dome“ –
B.D. 46 bytových jednotiek (b. j.) č. 3 a     obstaranie – kúpa TV prislúchajúcej k     bytovému domu  
č. 3 na základe zmluvy o     budúcej kúpnej zmluve  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
8/2018

Hromadná bytová výstavba nájomných bytov - obstaranie – kúpa TV prislúchajúcej k     bytovým  
domom č. 1, č. 2 a     č. 3  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
9/2018

K bodu 4)
Rôzne

Vladimír Malík, poslanec MZ, apeloval na kompetentných zo strany mesta, aby 
s poslaneckými žiadosťami prednášanými v bode Rôzne nakladali serióznejšie. Uviedol, že 
v priebehu 2 rokov žiadal štyrikrát o vybudovanie krátkeho zábradlia pri kostole na sídlisku
Kýčerka, poslankyňa Mária Badurová predniesla obdobnú žiadosť dvakrát,  namiesto mesta
vybudoval zábradlie poslanec Mgr. Marcel Šulo.    
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K bodu 19)
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

          MUDr. Anna  K o r d u l i a k o v á                   Ing. František  P r í v a r a 
               I. overovateľ                           II. overovateľ

Zapísala: Veronika Mariňáková 
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	R o k o v a n i e
	1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca.
	Konštatoval, že zasadnutie MZ Čadca bolo zvolané na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z celkového počtu 25 poslancov MZ Čadca bolo prítomných 24 poslancov, takže MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať.


