
Z á p i s n i c a 

zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 
konaného dňa 25. mája 2017 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca 

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

 Ďalej boli prítomní: asistent prednostky MsÚ, 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. Jozef Pajer   - poslanec MZ 

Mgr. Marcel Šulo   - poslanec MZ 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.  - poslanec MZ 

JUDr. Peter Strapáč, PhD.  - poslanec MZ 

Ing. Rudolf Cyprich   - poslanec MZ 

Ing. Ľubomír Vojár, PhD.  - poslanec MZ 

Ing. František Prívara  - poslanec MZ 

Ing. Jozef Pohančeník  - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek   - poslanec MZ 

Mária Badurová   - poslankyňa MZ 

Marián Kubala    - poslanec MZ 

Vladimír Malík   - poslanec MZ 

Ing. Peter Lariš    - riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca 

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

  MsÚ Čadca  

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc.  - vedúci oddelenia regionálneho rozvoja a cestovného  
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  ruchu MsÚ Čadca 

Ing. František Ščury   - vedúci oddelenia dopravy, ÚP, stavebného poriadku,  

  výstavby, rozvoja mesta a služieb MsÚ Čadca 

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)    Záverečný účet mesta Čadca za rok 2016   
(3)    Správa o výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2016 
(4)     I. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2017 
(5)     I. zmena rozpočtu PO mesta Čadca na rok 2017 
(6)     VZN mesta Čadca o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 
(7)     Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti 
(8)     Predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na SO pre Integrovaný  

   regionálny operačný program, v zmysle výzvy – kód výzvy: IROP-PO2-SC222- 
   2016-13 v rámci špecifického cieľa 2.2.2 – zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov      
   základných škôl 

(9)      Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na RO pre Operačný  
   program Kvalita životného prostredia, s názvom Úprava a revitalizácia vodného  
   toku Čadečanka 

(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. Z celkového počtu 25 poslancov MZ 
Čadca bolo prítomných 25 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 PaedDr. Danku 
Jašurkovú, poslankyne MZ Čadca. 

Do návrhovej komisie navrhol: Ing. Jána Drobila a JUDr. Petra Strapáča, PhD., 
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  

    PaedDr. Danka Jašurková 

 Návrhová komisia:    Ing. Ján Drobil  
 JUDr. Peter Strapáč, PhD. 

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, asistent prednostky MsÚ Čadca 

    Ing. Ján Drobil, poslanec MZ 
    JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ 

/Hlasovanie: Za: 22, Proti: 0, Zdržal sa: 0/ 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
28/2017 

K bodu 2) 
Záverečný účet mesta Čadca za rok 2016   

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

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, konštatoval, že Mgr. Zuzana Macurová veľmi podrobne 
zhodnotila výsledky hospodárenia mesta Čadca za rok 2016. Informoval prítomných o priebehu 
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zasadania Finančnej komisie, kde bol Záverečný účet mesta Čadca za rok 2016 prejednávaný. 
Zdôraznil 3 body:  

- dlhová služby sa oproti roku 2015 znížila o 2%, to znamená, že hospodárenie mesta 
v roku 2016 bolo veľmi dobré a prostriedky boli vynakladané skutočne ekonomicky,  

- pohľadávky za komunálny odpad boli znížené o 22%, čím mesto získalo ďalšie finančné 
prostriedky, ktoré boli v minulosti umrtvené a 

- k 31. 12. 2016 mesto neevidovalo žiadne záväzky po lehote splatnosti. 
Uviedol, že nezávislý audítor, hlavný kontrolór MsÚ Čadca aj Finančná komisia odporúčajú 
MZ schváliť Záverečný účet mesta Čadca za rok 2016 bez výhrad.  
 JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že ho veľmi teší, že mesto Čadca hospodári 
takýmto výborným spôsobom a na konci roku 2016 malo kladný zostatok vo výške zhruba 
305 000 €.  
Ďalej informoval o havarijnom stave komunikácie v časti Milošová – Megoňky a bol názoru, že 
mesto by malo investovať do jej opravy aspoň 1 000 € z prebytku.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
29/2017 

K bodu 3) 
Správa o výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2016 

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

Správa o výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Dom kultúry v Čadci za rok 2016 

Správa o výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb Čadca  
za rok 2016 

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že Mestský podnik služieb Čadca evidoval 
k 31. 12. 2016 neuhradené faktúry vo výške zhruba 230 000 € a dotazoval sa na aktuálny stav 
hospodárenia MSP Čadca, resp. akú hodnotu faktúr z roku 2016 MSP Čadca k dnešnému dňu 
eviduje ako nezaplatenú.  
 Ing. Peter Lariš, riaditeľ MPS Čadca, informoval, že položka neuhradené faktúry sa 
v minulom roku skladala z bežných výdavkov, ktoré predstavovali približne 180 000 €, ostatok 
boli kapitálové výdavky. K dnešnému dňu sú faktúry v plnej výške uhradené.  

Správa o výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca za rok 2016 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
30/2017 

K bodu 4) 
I.zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2017 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 
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 PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, vyjadril potešenie z dobrého hospodárenia 
mesta a informoval, že mesto o pár dní oficiálne získa v rámci projektu z európskych fondov 
vyše 530 000 €. Financie budú použité na výstavbu, resp. rekonštrukciu lokálnych cestičiek, ako 
aj na zatraktívnenie istej mestskej časti prihraničnej oblasti, a zároveň komunikácie, ktorá 
k úseku vedie.  
 Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, informoval, že Finančná komisia prejednávala bod na 
ostatnom zasadnutí. Zo zasadnutia vyplynula jedna požiadavka, a síce, mesto by malo zvýšiť 
aktivitu v oblasti kapitálových príjmov. Finančná komisia odporúča MZ schváliť I. zmenu 
rozpočtu mesta Čadca na rok 2017. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
31/2017 

K bodu 5) 
I. zmena rozpočtu PO mesta Čadca na rok 2017 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.5 zápisnice. 

I. zmena rozpočtu príspevkovej organizácie Dom kultúry v Čadci na rok 2017 

I. zmena rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb Čadca na rok 2017 

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že skutočne kladne hodnotí zvýšenie 
finančných prostriedkov v objeme 2 000 € na prevádzku detských ihrísk. Vzhľadom na to, že 
MPS Čadca má vysporiadané záväzky z minulého roka, dotazoval sa, kedy pracovníci MPS 
Čadca začnú s drobnou rekonštrukciou detských ihrísk, predovšetkým s výmenou piesku 
v pieskoviskách. 
 Ing. Peter Lariš, riaditeľ MPS Čadca, k veci uviedol, že pracovníci MPS Čadca v tomto 
roku piesok v pieskoviskách na detských ihriskách v správe mesta už vymenili. V ostatných 
pieskoviskách, ktoré boli zriadené svojpomocne alebo iným spôsobom a nie sú v správe mesta, 
je ich asi 11-12, MPS Čadca piesok zatiaľ nevymieňal. 
Ďalej informoval o vykonanej inšpekcii, ktorá sa uskutočnila dňa 24. 5. 2017 na všetkých 
mestských detských ihriskách, na závery kontroly MPS Čadca čaká. 
 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, sa informoval na termín začatia plánovanej 
rekonštrukcie schodiska vedľa budovy Krafe na Okružnej ulici, na ktorú je v rozpočte MPS 
Čadca už vyčlenená čiastka vo výške 8 000 €.  
 Ing. Peter Lariš, riaditeľ MPS Čadca, informoval, že projektová súťaž bude v blízkej 
dobe ukončená, následne bude projekt realizovaný.  

I. zmena rozpočtu príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca na rok 2017 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
32/2017 
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K bodu 6) 
VZN mesta Čadca o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 6 zápisnice. 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, sa dotazoval na výklad vety v čl. 4 bod 8 predloženého 
materiálu: „O poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta rozhodujú orgány mesta.“, kto sa rozumie 
pod pojmom „orgány mesta“. 

PaedDr. Ján Polák, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu, uviedol, že 
najvyšším orgánom mesta je mestské zastupiteľstvo, teda na základe požiadaviek športových 
a iných organizácií, právnych subjektov alebo fyzických osôb doručia návrh komisii, ktorá ho 
prerokuje a navrhne, buď schváliť alebo neschváliť. V zmysle predkladanej VZN, ale aj zákona, 
konečné slovo má mestské zastupiteľstvo.   

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, navrhol do VZN doplniť informáciu, kto sa rozumie 
pod pojmom „orgány mesta“. 

PaedDr. Ján Polák, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu, uviedol, že sa 
k veci nevie vyjadriť z pozície právnika a vyzval prítomných právnikov, aby vyjadrili svoje 
stanovisko. Informoval, že predkladanú VZN posudzovalo aj právne oddelenie MsÚ Čadca, bol 
teda názoru, že je v poriadku. 

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, poznamenal, že čo sa týka výkladu termínu 
„orgány mesta“, zásadný problém z právneho hľadiska nevidí, primátor mesta je tiež orgánom 
mesta. Uviedol, že dotácia je v zásade nenárokovateľná, o jej schválení rozhoduje mestské 
zastupiteľstvo a o samotnom pridelení už musí rozhodnúť štatutár mesta, pretože sa jedná 
o právny úkon vypustenia finančných prostriedkov k tej-ktorej organizácii.  

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, podotkol, že všetci prítomní vedia, ako proces 
prideľovania a vyplácania dotácií funguje, ale formulácia „orgány mesta“ je z jeho pohľadu 
všeobecná a nejasná. Navrhol termín „orgány mesta“ nahradiť termínom „štatutár mesta“.  

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, navrhol predloženie pozmeňujúceho návrhu 
alebo vyslovenie všeobecného súhlasu.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že prioritou predloženej VZN bolo, 
aby mesto nekomplikovalo klubom a nadáciám proces žiadania o pridelenie dotácie. 
Spôsobom, aký určuje nová VZN, trval proces 3 hodiny. K veci ďalej uviedol, že zmluvu 
podpisuje štatutár mesta, čo je primátor mesta, v jeho neprítomnosti poverený zástupca. 
Následne sa dotazoval prítomných poslancov, či udelia všeobecný súhlas k zmene termínu 
„orgány mesta“ na termín „štatutár mesta“.  

Všetci prítomní poslanci MZ udelili všeobecný súhlas so zmenou v čl. 4 bod 8: „O poskytnutí 
dotácie z rozpočtu mesta rozhoduje štatutár mesta.“. Hlasovanie poslancov o bode programu 
bolo platné s uvedenou zmenou. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
33/2017 

K bodu 7) 

!  6



Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti 
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 7 zápisnice. 

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, že Mestskému stolnotenisovému klubu Čadca 
bola pridelená dotácia vo výške 5 400 €, zo sumy však vyčerpal len časť, a síce 2 400 €. 
Naviac, vyúčtovanie klub predložil až po dvojnásobnej urgencii zo strany hlavného kontrolóra 
MsÚ Čadca. Ďalší postup v zmysle platnej VZN mal byť taký, že mesto vyzve klub, aby dotáciu 
vrátil, nakoľko sa jedná o porušenie rozpočtových pravidiel mesta a klub vráti mestu financie 
do 30 dní. Dotazoval sa, či bol klub mestom vyzvaný ku vráteniu dotácie.  

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, informoval prítomných, že nie všetkým 
klubom boli vyplatené financie vo výške 100% pridelenej dotácie, Mestskému stolnotenisovému 
klubu Čadca bola vyplatená čiastka 2 400 €, pridelenú dotáciu mal však vo výške 10 000 €. 
Klub čakal do posledných dní, či mu mesto ostatnú čiastku vyplatí, z tohto dôvodu podal 
s tichým súhlasom komisie aj mesta vyúčtovanie oneskorene. Podotkol, že klubu sa podarilo 
zachovať extraligu, ktorú dotovali z vlastných finančných prostriedkov, len vďaka klubovým 
nadšencom, za čo môžu byť všetci radi.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, potvrdil slová JUDr. Petra Strapáča, PhD. a 
doplnil, že oneskorené podanie vyúčtovania bolo aj s jeho vedomím a mesto bude vo veci 
doplatenia časti dotácie jednať s klubom naďalej.   

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
34/2017 

K bodu 8) 
Predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na SO pre Integrovaný regionálny 
operačný program, v zmysle výzvy – kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 v rámci 
špecifického cieľa 2.2.2 – zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, k veci uviedol, že ide o významný projekt 
a požiadal prítomných poslancov MZ o jeho podporu.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
35/2017 

K bodu 9) 
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na RO pre Operačný program Kvalita 
životného prostredia, s názvom Úprava a revitalizácia vodného toku Čadečanka 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 9 zápisnice. 
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JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že ho akceptovanie výzvy zo strany mesta 
veľmi teší, pretože vodný tok rieky Čadečanka je skutočne v žalostnom stave. Dotazoval sa, 
ktoré úseky rieky budú revitalizované.  

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci oddelenia regionálneho rozvoja a cestovného 
ruchu MsÚ Čadca, informoval, že na celom vodnom toku sú projektantom vybrané 4 úseky.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, že mesto má vytýčený termín na 
podanie projektu do 31. 5. 2017, a keďže sa zmenila suma celkových oprávnených výdavkov, 
ako aj suma celkového spolufinancovania projektu zo strany mesta, navrhol poslancom zmenu 
v uznesení vyjadrením všeobecného súhlasu.  

Všetci prítomní poslanci MZ udelili všeobecný súhlas so zmenou v uznesení 36/2017, v bode C/ 
ods. 3: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje výšku maximálneho celkového spolufinancovania 
projektu zo strany mesta Čadca v sume 86 503, 87 € z celkových oprávnených výdavkov 
1 730 077, 44 €.“. Hlasovanie poslancov o bode programu bolo platné s uvedenou zmenou. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
36/2017 

K bodu 10) 
Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 10 zápisnice. 

Materiál č. 1: SIRS – Development, a. s., Framborská 12, Žilina  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
37/2017 

Materiál č. 2: JUDr. Ladislav Ščury a Renáta Ščuryová  
            Čadca, Dukelských hrdinov 3113/9 

 Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, pripomenul, že v nedávnej minulosti bol bod 
prejednávaný na zasadnutí MZ a bolo dohodnuté, že stavebný úrad bude riešiť pri prenesenom 
výkone štátnej stavebnej správy aj otázku porušenia zákona. Podotkol, že v dôvodovej správe 
nie je zmienka o postupe stavebného úradu, a keďže zamestnanci mesta sú aj zamestnancami 
stavebného úradu, dotazoval sa, ako bol chránený majetok, práva a záujmy mesta Čadca a jeho 
občanov. 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a výstavby, 
uviedol, že fakt, že stavebník nedodržal podmienky, ktoré mal uložené v rozhodnutí o stavebnom 
povolení, na základe ktorého mal realizovať stavbu, sa rieši v konaní o dodatočnom 
povolení nepovolenej zmeny. Informoval, že nepovolená zmena, okrem záberu pozemku, 
nespôsobuje žiadne ďalšie zásahy do mestských objektov a z hľadiska verejného záujmu je 
možné nepovolenú zmenu dodatočne povoliť, k čomu je potrebné aj vlastnícke právo. Ubezpečil 
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prítomných, že konanie nebude ukončené bez prejednania priestupku a uloženia pokuty, 
a následne môže byť povolené užívanie stavby.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
38/2017 

Materiál č. 3: Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2017 
  (nebytový priestor budovy súp. č. 30 Mestského úradu Čadca – priestory  

po Prima banke)  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
39/2017 

Materiál č. 4: Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 2/2017 
  (nebytový priestor budovy súp. č. 30 Mestského úradu Čadca – priestory  
  po cukrárni) 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
40/2017 

Materiál č.5: R. P. O., s. r. o., Námestie slobody 1016/6, Čadca 

 Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, uviedol, že vzhľadom k tomu, že nehnuteľnosť sa 
nachádza v centrálne mestskej zóne a zjavne bude slúžiť na podnikateľské účely, a aby bol 
zachovaný rovnako korektný prístup ku všetkým občanom mesta, bol názoru, že odpredaj 
pozemku by sa mal vykonať za obdobné ceny, za aké boli predané podobné pozemky v danej 
lokalite. Ďalej informoval, že je členom Finančnej komisie a odpredaj nepotrebného majetku 
mesta, resp. nehnuteľností je na veľmi nízkej úrovni, momentálne cca. 7% . Dotazoval sa na 
priebeh zasadania MZ dňa 24. novembra 2016, kde bol bod programu prejednaný a zmena 
schválená, a prečo je v aktuálnom uznesení znovu pôvodná cena. 
 Informoval prítomných, že by rád pre jednoznačný text uznesenia predložil svoj pozmeňujúci 
návrh na predaj nehnuteľnosti v sume nie podľa znaleckého posudku, ale podľa návrhu 
mestského zastupiteľstva, a to na 86 €/m², pričom cena spevnenej plochy by ostala nezmenená.  
Pozmeňujúci návrh predložil návrhovej komisii. (Poslancami MZ odsúhlasené.) 
 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval prítomných o hlasovaní MZ k bodu 
programu zo dňa 24. novembra 2016. Uviedol, že minulé hlasovanie o zvýšení ceny prešlo na 
návrh JUDr. Jozefa Pajera, MZ ho prijalo, ale následne neprijalo celé uznesenie, preto 
nemohla byť zvýšená cena zverejnená v novom uznesení.  
 Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poslanec MZ, uviedol, že v podanej žiadosti o kúpu pozemku 
nie je definované, na aký účel bude pozemok v budúcnosti využívaný a dotazoval sa, kto 
rozhodol o tom, že spomínaný majetok je pre mesto Čadca prebytočný.  
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Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a výstavby, 
informoval, že o tom, že je majetok prebytočný, rozhodlo vedenie mesta. 

Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poslanec MZ, informoval, že MZ prijalo dňa 29. septembra 
2016 uznesenie k bodu Program rozvoja mesta Čadca na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 
2025. V materiály sa opakovane konštatuje, že mesto má nedostatok parkovacích miest v centre 
mesta a tiež nedostatok parkovacích miest na sídliskách. Bol presvedčený, že majetok v centre 
mesta nemôže byť prebytočný v čase, keď mesto nemá dostatok parkovacích miest.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a výstavby, 
informoval, že využitie pozemku je dané územným plánom z centrálnej mestskej zóny, či bude 
vlastníkom pozemku mesto alebo cudzia osoba. Spomínaný vnútroblokový priestor je plánovaný 
v územnom pláne z centrálnej mestskej zóny ako vnútroblokový priestor. Uviedol, že rokovania 
s vlastníkmi susediacich budov začali už za čias prvého primátorovania Ing. Jozefa 
Pohančeníka. Keď bol materiál v minulosti prerokovávaný na zasadaní MR a Komisie výstavby, 
zazneli ohlasy, že pozemok je lukratívny vďaka svojej polohe, v skutočnosti nemá takú vysokú 
bonitu, pretože ho nie je možné zastavať žiadnou stavbou. Podotkol, že či už bude na pozemku 
organizovať parkovanie mesto alebo cudzia osoba, vplyv na počet parkovacích miest v centre 
mesta to mať nebude.  

 Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poslanec MZ, poznamenal, že v prípade vybudovania 
parkoviska mestom sa zvýši počet parkovacích miest, ktoré prenajíma mesto Čadca. Ak mesto 
predá pozemok, nevie ovplyvniť jeho využitie. Nový vlastník si môže podať žiadosť o zmenu 
územného plánu.  
 Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a výstavby, 
uviedol, že v procese schvaľovania zmeny a doplnku, ktorý trvá mnohokrát aj rok, sú prítomný 
všetci dotknutí vlastníci predmetného pozemku spoločne s poslancami MZ, ktorí v konečnom 
dôsledku rozhodujú a schvaľujú, čo poskytuje záruku dodržania spoločných záujmov.  
   Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poslanec MZ, zopakoval, že podľa jeho názoru sa nejedná 
o prebytočný majetok mesta, pretože mesto disponuje nedostatkom parkovacích miest, k čomu 
vydalo platné uznesenie. Uviedol, že v prípade prenajímania parkovacích miest na 
spomínanom pozemku mestom je predpokladaná 8-ročná návratnosť finančných prostriedkov, 
vlastníkom pozemku ostane mesto a bude môcť rozhodovať o využití pozemku, a teda nevidí 
žiaden dôvod na odpredaj pozemku, a aby nedostatok parkovacích miest regulovala cudzia 
osoba.   

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a výstavby, 
informoval, že mesto vypracovalo štúdiu, ktorou sa snažilo preukázať organizáciu a počet 
možných parkovacích miest s tým, aby boli dodržané prístupy do susediacich objektov, 
nakladacia rampa OD Ronex, vecné bremeno, resp. požiadavky občana, aby sa mohol dostať 
na svoje parkovacie miesta. Záverom analýzy bol malý ostrovček s pár parkovacími miestami. 
Ďalej informoval o zlom stavebno-technickom stave pozemku, ktorý mesto, žiaľ, nedokáže 
zvrátiť a ovplyvniť z hľadiska vlastníckych práv. Tým, že sa pozemok dostane do súkromných 
rúk, je predpoklad, že sa situácia hneď, v priebehu pár týždňov – mesiacov zmení.  

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, apeloval na vedenie mesta a právne oddelenie MsÚ 
Čadca, aby v prípade uskutočnenia predaja pozemku mesto zachovalo ostatným vlastníkom 
prístup zriadením vecného bremena s právom prechodu, prípadne aj s tým, aby bolo každému 
majiteľovi vyhradené jedno parkovacie miesto už v kúpnej zmluve.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a výstavby, 
informoval o opakovaných rokovaniach so všetkými vlastníkmi v priebehu primátorovania 
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všetkých primátorov doteraz, kedy si mohli pozemok odkúpiť, zriadiť na ňom parkovacie miesta 
a prenajímať ich, z čoho by mali profit oni aj mesto. Podotkol, že by nerád delil parkovacie 
miesta na mestské a iné, pretože nebyť tých iných, centrum mesta zahynie. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyjadril súhlas s názorom JUDr. Jozefa Pajera 
a doplnil, že právo prechodu nemôže nikto nikomu zakázať a pripomienka bude súčasťou 
zmluvy.  

Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že mesto sa stavia 
k veci seriózne a podotkol, že mestský pozemok susedí s pozemkom p. Hulitu, nie s pozemkami 
priľahlých objektov, a preto mesto nemôže prideliť vlastníkom žiadne ďalšie práva. 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a výstavby, 
uviedol, že vlastníci spomínaných budov na ul. Slobody majú zo zákona sprístupnenie 
nehnuteľností z ul. Slobody, ale ak chcú mať ešte ďalší hospodársky prístup zozadu, nedostanú 
sa na svoje pozemky bez pozemku vo vlastníctve p. Hulitu.  

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, uviedol, že na pozemku je skutočne priestor na 
zopár parkovacích miest. Informoval, že po rozhovore s niektorými nadobudol istotu, že 
vlastníci si týmto chcú usporiadať vzťahy aj pozemok, na ktorom sú obrovské diery, kvôli čomu 
tam prestalo jazdiť zásobovacie vozidlo. 
Uviedol, že predpokladaný nárast áut v meste v priebehu 5-10 rokov je zhruba o 30%. Z toho 
vyplýva, že mesto bude musieť riešiť otázku parkovania v meste a na sídliskách iným spôsobom, 
mestu nepostačia klasické rovné parkovacie priestory, ako doteraz. Alternatívou označil 
napríklad budovanie parkovacích domov.  
  Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, požiadal prítomných o podporu predloženého 
materiálu. 
Informoval, že bol predložený jeden pozmeňovací návrh pána poslanca Ing. Rudolfa Cypricha 
a požiadal návrhovú komisiu, aby návrh prečítala.  

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, predložil pozmeňujúci návrh pána poslanca 
Ing. Rudolfa Cypricha, kde navrhol v bode C/ zvýšiť kúpnu cenu pozemku na 86 €/m². 
(Poslancami MZ odsúhlasené.)   

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
41/2017 

Materiál č. 6: Združenie D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec  
  STRABAG – PORR – HOCHTIEF SK, Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 

 JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, sa dotazoval, či je riešené aj navrátenie 
pozemkov do pôvodného stavu, resp. aké bude ich využitie po 31. 12. 2020. Uviedol, že ide 
o ornú pôdu a určite dôjde k znehodnoteniu pôdy počas výstavby napr. ropnými látkami, preto 
by bolo vhodné aby mesto vložilo do zmluvy povinnosť odovzdať pozemok mestu v stave 
spĺňajúcom predpoklady.  
   Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a výstavby, 
vyjadril súhlas s návrhom JUDr. Petra Strapáča, PhD. a doplnil, že sa jedná o štandardné 
všeobecné zmluvné ujednania pri nájmoch, ktoré si mesto určite uplatní. Kým bude zhotoviteľ 
odchádzať, mesto sa rozhodne, v akej polohe nechá pozemky, či ako spevnenú plochu alebo ho 
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zatrávni. Ďalej informoval, že na pozemku mal naposledy MPS Čadca zriadený dvor na 
skladovanie náradia.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
42/2017 

Materiál č. 7: Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 26/2017  
zo dňa 6. 4. 2017 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 
43/2017 

K bodu 11) 
Rôzne  

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, sa dotazoval na 7 novovybudovaných parkovacích 
miest na Chalupkovej ul. pri OD Coop Jednota, či sa jedná o verejné parkovacie miesta určené 
pre obyvateľov Kýčerky alebo miesta vyhradené pre OD, nakoľko niekoľkí občania majú 
záujem o súkromné spoplatnené parkovacie miesto. 
Ďalej sa dotazoval Ing. Petra Lariša, riaditeľa MPS Čadca, kedy budú znovu osadené 
a nainštalované retardéry v mestskej časti U Sihelníka. 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a výstavby, 
informoval, že parkovacie miesta na Chalupkovej ulici boli vybudované v súvislosti s OD Coop 
Jednota, ktorá ich bude aj prevádzkovať. Z normy vyplýva, že každá pobočka musí preukázať, 
že má vytvorené parkovacie miesta pre svojich klientov. V tomto prípade ide o týchto 7 miest, 
ktoré síce vybudovalo mesto Čadca, ale bude ich prenajímať účelovo Jednote alebo MTS 
Čadca tak, aby návratnosť financií bola v čo najkratšom čase.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, informoval, že mesto na Chalupkovej ulici 
momentálne realizuje preklad určitých smetných nádob, čím vznikne približne 20 parkovacích 
miest, ktoré si budú môcť obyvatelia odkúpiť. Ďalej informoval o ďalšom pripravovanom 
projekte, ktorý bude mesto prezentovať koncom roka. 

  Ing. Peter Lariš, riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca, k veci osadenia retardérov 
v mestskej časti U Sihelníka uviedol, že pred zimnou údržbou sa montované spomaľovacie 
prahy demontujú a po zimnej údržbe sa postupne osádzajú naspäť. Dopravné značenie určuje, 
že U Sihelníka retardér má byť a v najbližšej dobe tam bude daný.  

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, sa informoval, a zároveň tlmočil niekoľkonásobné 
sťažnosti obyvateľov z Pribinovej ulice, ktorí už komunikovali aj s pracovníkmi MsÚ Čadca, 
v akom stave je ich požiadavka. Jedná sa o vysokú prašnosť na ulici a roznášanie bahna 
autobusmi, ktoré stoja pod malým obchvatom pri malej železničnej zástavke. Prašnosť je 
evidentná na strane komunikácie v smere od mosta do centra mesta, situáciu treba vyriešiť.  
Ďalej uviedol, že na konci ulice sa nachádza priestranný pozemok, ktorý by mohol mestu 
pomôcť so zvýšením kapacity parkovacích miest.  

!  12



 Mária Badurová, poslankyňa MZ, predniesla návrh na podanie žiadosti na stavebný 
úrad v zmysle dobudovania komunikácie v mestskej časti u Kyzka s tým, že by mesto oslovilo a 
zvolalo obyvateľov mestskej časti na zasadnutie. Uviedla, že cesta je úzka, autá sa neobídu, 
musia cúvať.  
 JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, vyjadril vďaku vedeniu mesta Čadca za 
vyrovnané hospodárenie v roku 2016, o čom sme sa mali možnosť presvedčiť aj v správe 
„Záverečný účet mesta“. Uviedol, že tento trend je dobre nastavený aj napriek mnohým 
investičným akciám, ktoré mesto realizuje.  
Tlmočil poďakovanie futbalistov FK Čadca, ktorí sa už presťahovali do šatne v tribúne, ktorá 
bola mestom odkúpená a zrekonštruovaná, bola tam vybudovaná aj šatňa pre hostí a mesto má 
konečne dôstojné podmienky na to, aby sa mohli viesť majstrovské zápasy seniorov.  
Vyjadril vďaku Mestskému podniku služieb Čadca za rekonštrukciu ciest po zimnom období na 
Žarci, kde už najväčšie výtlky boli zaasfaltované, aj občania to určite vnímajú veľmi pozitívne. 
Podotkol, že sa nestotožňuje s vyjadreniami niektorých poslancov na prebiehajúcom zasadnutí 
MZ, že mestské komunikácie nie sú opravované. Posun bol zapríčinený zlým počasím, ale 
v súčasnosti mesto cesty spravuje, kosia sa trávnaté plochy.  
Ďalej uviedol, že bol informovaný športovcami z kurtov v blízkosti futbalového štadióna Junior 
o havarijnom stave komunikácie a požiadal Ing. Petra Lariša, riaditeľa MPS Čadca 
o zaasfaltovanie výtlkov.  
 Marián Kubala, poslanec MZ, vyjadril vďaku vedeniu mesta v spolupráci s vedením 
MPS Čadca za promptné vyriešenie povodňovej situácie v mestskej časti Horelica, informoval 
o reakcii MPS Čadca po znížení hladiny rieky, kedy pracovníci MPS Čadca ihneď reagovali, 
odstránili blato, vyčistili a upravili cesty. 
 Vladimír Malík, poslanec MZ, pripomenul prítomným požiadavku p. Márie Badurovej, 
poslankyne MZ, z predchádzajúceho zasadania MZ, kedy dala podnet na vybudovanie 
zábradlia v smere od ulice SNP ku kostolu, kde je skutočne strmý briežok a v zime sa tam 
šmýka. Podotkol, že momentálne je ideálny čas na realizáciu. 
Informoval o požiadavke zo strany občanov, ktorí žiadajú vedenie mesta o vybudovanie 
prístreškov pri autobusových zastávkach v smere z Námestia slobody k OD Tesco. V prípade 
dažďa, sneženia alebo silného vetra sa ľudia nemajú kam schovať.  
Na záver vyjadril spokojnosť s činnosťou MPS Čadca, konkrétne so začatím kosenia na sídlisku 
Kýčerka, najmä kvôli deťom a alergiám. Informoval o stave, a síce, sídlisko Kýčerka je v 
podstate dokosené, až na pár malých úsekov a Martinkov potok je pokosený. 
 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí 
MZ a ubezpečil poslancov predkladajúcich v bode „Rôzne“, že všetky návrhy a požiadavky sú 
zapísané a mesto sa nimi bude zaoberať.  
K požiadavke p. Márie Badurovej vo veci dobudovania komunikácie v mestskej časti U Kyzka 
poznamenal, že pôjde o tvrdé rokovania, kedy každý obyvateľ chce širokú cestu, ale zo svojej 
záhrady, resp. pozemku nechce pustiť ani pol metra. Ubezpečil prítomných, že mesto sa pokúsi 
vyriešiť zložitú dopravnú situáciu. 

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

 MUDr. Anna  K o r d u l i a k o v á                PaedDr. Danka  J a š u r k o v á  
    I. overovateľ        II. overovateľ 

  

Zapísala: Veronika Mariňáková  
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