
Z á p i s n i c a

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 25. júna 2021 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca

Z celkového  počtu  25  poslancov  sa  zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  Čadca
zúčastnilo 21 poslancov, poslanci JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD, Mária Badurová, PhDr. Pavol
Holeštiak, PhD. a Vladimír Malík sa ospravedlnili. Na určitý čas požiadal o ospravedlnenie aj
poslanec Mgr. Marcel Šulo.

Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ Čadca a vedúci oddelení, ktorí predkladali body
podľa programu, riaditelia príspevkových organizácií a mjr. Mgr. František Linet.
 

Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

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

Ing. Milan Gura - primátor mesta Čadca                                  
JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD. - zástupca primátora mesta Čadca
Mgr. Xénia Šurhaňáková -zástupkyňa primátora mesta Čadca
RNDr. Anna Belousovová - poslankyňa MZ
Ing. Peter Lariš - poslanec MZ
Mgr. Marcel Šulo -poslanec MZ
Marián Kubala - poslanec MZ
JUDr. Jozef Pajer - poslanec MZ
Mgr. Dana Jašurková - poslankyňa MZ
Ing. Marián Hlaváč, MBA - poslanec MZ
Mgr. Tomáš Urbaník -poslanec MZ
Mgr. Jozef Rucek -poslanec MZ
Jozef Kupka -poslanec MZ
Mgr. Martin Klimek -poslanec MZ
Mgr. Slávka Zelníková -poslankyňa MZ

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

Mgr. Zuzana MACUROVÁ - asistentka prednostu MsÚ

Pavol LATKA - riaditeľ MPS Čadca

PhDr. Juraj KANTORÍK - riaditeľ Dombytu Čadca

Ing. Božena CVEČKOVÁ -vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravia, 

                                                bývania a podnikateľskej činnosti
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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) Záverečný účet mesta Čadca za rok 2020
(3) Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií mesta Čadca
        za rok 2020
(4) I. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2021
(5)  Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na rok 2021 -
       I. zmena rozpočtu
(6)  Odňatie majetku mesta Čadca zo správy príspevkovej organizácie Dombytu
        v Čadci, zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkových organizácií
        Dombytu v Čadci a Mestskému podniku služieb v Čadci
(7) Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta
        v správe príspevkovej organizácie  DOM KULTÚRY V ČADCI       
(8) Návrh úpravy cenníka Mestskej plavárne Čadca s platnosťou od 1.9. 2021
(9) Všeobecne záväzné nariadenie  č. 4/2021 o prideľovaní nájomných bytov
        vo vlastníctve mesta Čadca, výške nájmu  a o tvorbe a použití fondu prevádzky,
        údržby a opráv mestských nájomných bytov
(10) Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čadca č. 122/2011
        o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov  
       detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca
(11)  VZN č. 3/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu  nákladov a podmienky
         úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov
         v zariadeniach školského stravovania  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca
(12) VZN mesta Čadca č. 1/2021 o zrušení výdajných školských jedální a zriadenie
         školskej jedálne a výdajných školských jedální pri základných školách
         v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca
(13) Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Čadca na rok 2021 občianskym združeniam,
         kultúrnym organizáciám, nadáciám a neziskovým organizáciám
(14) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje
         Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Čadca
(15) Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Čadca
(16) Zriadenie záložného práva k bytovým domom súpisné čísla 3293, 3294 a 3295
         na pozemkoch p.č. KN-C 15298/92, 15298/93, 15298/94 v k.ú. Čadca
(17)  Aktualizácia zloženia komisií pri MZ v Čadci (pridaný bod)
(18) Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností
(19)  Rôzne  
(20)  Záver
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R o k o v a n i e

3.zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  Čadca  otvoril  a viedol  Ing.  Milan  Gura,
primátor mesta Čadca. Konštatoval, že  zasadnutie MZ Čadca bolo zvolané na základe §  13,
ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca privítal všetkých prítomných poslancov MZ
Čadca, prizvaných a ostatných prítomných.

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

Overovatelia: Mgr. Jozef Rucek, poslanec MZ
Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ

Návrhová komisia:   Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ
                                                Marián Kubala, poslanec MZ

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

                                               Marián Kubala, poslanec MZ
           

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

Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca, uviedla, že by si dovolila
požiadať  o  vloženie  bodu  „Aktualizácia  zloženia  komisií  pri  MZ  v  Čadci“a  prosí  o  jeho
zaradenie ako bod č. 17.

RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  uviedla  že  by  chcela  zaradiť  bod  :
„Informácia o stave plnenia uznesenia ohľadom Mestskej teplárenskej spoločnosti.“ Upresnila,
že je rok od prijatia uznesenia a myslí si, že aj kolegovia poslanci sú zvedaví, čo v tejto veci
mesto  urobilo,  aby  sa  hájili  záujmy  mesta.  Do  návrhovej  komisie  navrhol  poslancov  Ing.
Rudolfa Cypricha a Mariána Kubalu. Ako overovateľov určil  poslancov Mgr. Jozefa Ruceka a
Mgr. Martina Klimeka. Doplnil, že zápisnicu bude písať K. Lušňáková.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poznamenal, že najskôr budú hlasovať 
o návrhu Mgr. Xénie Šurhaňákovej o aktualizácii zloženia komisií a poprosil o jeho podporu.
Hlasovanie za pridaný bod Mgr. Xénie Šurhaňákovej:  ZA:   18  PROTI:  0   ZDRŽAL SA: 1
/poslancami  MZ schválené/.
Hlasovanie za pozmeňujúci návrh RNDr. Anny Belousovovej:  
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ZA: 6    PROTI:  0   ZDRŽAL SA: 8  /poslancami  MZ neschválené/.
   Hlasovanie za program:  ZA: 19    PROTI:  0   ZDRŽAL SA: 0  /poslancami  MZ schválené/.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
                                                                 č. 27/2021

K bodu 2)
Záverečný účet mesta Čadca za rok 2020.

 Predkladá: Mgr. Zuzana Macurová, asistentka prednostu MsÚ

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

č. 28/2021
K bodu 3)
Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií mesta Čadca
 za rok 2020.

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

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

č. 29/2021

K bodu 4)
 I. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2021.

 Predkladá: Mgr. Zuzana Macurová, asistentka prednostu MsÚ

RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa MZ,  uviedla,  že  nevie,  či  z  dôvodu vysokých
teplôt, je všetkým poslancom všetko jasné a nikto sa na nič nepýta, následne sa dopytovala 
o podrobnejšie vysvetlenie položky špeciálne služby, jedná sa o sumu 16 tis. €. Dopytovala sa,
kto vykonáva právne služby pre mesto Čadca, keď má mesto právne oddelenie. Takisto by ju
zaujímalo, kto vykonáva právne služby pre príspevkové organizácie.

Mgr.  Zuzana  Macurová,  asistentka  prednostu  MsÚ,  reagovala  na  RNDr.  Annu
Belousovovú, uviedla, že je toho názoru, že  Ing. Petra Ďuranová to dostatočne vysvetlila 
v materiáloch a môže jej to prečítať.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, dopytovala sa, kto vykonáva tieto služby,
prišlo jej veľmi divné, prečo dávajú peniaze na služby, ktoré sú platené externe.

 Mgr.  Zuzana  Macurová,  asistentka  prednostu  MsÚ,  uviedla,  že  v  materiáloch  sú
uvedené jednotlivé zmluvy s  BOZP, takisto sú tam mesačné poplatky za ochranu osobných
údajov a všetky exekúcie, ktoré sú pozastavené.

Ing. Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  poprosil  Ing.  Petru  Ďuranovú,  vedúcu
administratívno-organizačného oddelenia, aby vysvetlila bližšie informácie.
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Ing. Petra Ďuranová, vedúca administratívno-organizačného oddelenia, vyjadrila sa, že
suma 8 tis. € nestačila už v čase, keď sa tvoril rozpočet. Doplnila, že netreba nič za tým hľadať.
Upresnila, že ak si vyrátajú, jednotlivé zmluvy, do konca roka by táto suma nestačila. Ohľadom
právnych služieb tam bola iba jedna faktúra, upresnila, že všetko je zverejnené na webstránke.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, dopytovala sa, či to právne oddelenie mesta
nezvládne.

Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ, doplnil, že sa jednalo o pracovno-právny súdny
spor. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, reagoval, že právne oddelenie pracuje tak, ako
má. Doplnil, že toto bola jediná vec, ktorú zastupoval JUDr. Chovanec. Dodal, aby nehľadali
„státisíce  eur“,  pretože  si  pamätá,  ako  platili  státisíce  a  mali  kvalitné  právne  oddelenie.
Ostatné veci podľa neho vysvetlila Ing. Petra Ďuranová spolu s Mgr. Zuzanou Macurovou.

Mgr.  Zuzana  Macurová,  asistentka  prednostu  MsÚ,  doplnila,  že  ich  zaťažujú
exekútorské poplatky a exekúcie. Nevedia predpovedať, koľko ktorý mesiac odíde, niekedy to je
aj tisíc eur mesačne. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil, že toto mesto ovplyvniť nemôže.

   Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 30/2021

K bodu 5)
Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na rok 2021 -
 I. zmena rozpočtu

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

Mgr. Tomáš Urbaník,  poslanec MZ, dopytoval sa, čoho sa týka navýšenie 50 tis.€ -
tovary a služby.

Pavol Latka, riaditeľ MPS Čadca, uviedol, že v náväznosti na rozpočet mesta je to na
verejné osvetlenie, pretože veľká časť verejného osvetlenia, ktorá bola vybudovaná pri diaľnici
D3 prechádza do správy MPS Čadca.

Mgr.  Tomáš  Urbaník,  poslanec  MZ,  následne  sa  dopytoval  na  položku  610  –  46,
navýšenie 30 tis. €.

Pavol Latka, riaditeľ MPS Čadca, uviedol, že to spolu súvisí.
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil, že keďže mesto prebralo veľmi veľa

verejného osvetlenia, ako aj chodníkov (poznamenal, že to bude v ďalších bodoch), potrebovali
navýšiť položku. Doplnil, že čo sa týka zimnej údržby, všetci vedia, že údržba bola veľmi dlhá,
ešte v apríli museli mesto posypávať, takže položka je z toho dôvodu navýšená.

RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  uviedla,  že  uznesenie  určite  podporí.
Doplnila, že nie je ani vo finančnej komisií a nevie, koľko financií by bolo treba, bola by však
za ešte väčšie navýšenie, pretože ako sa dočítala, peniaze budú použité hlavne na opravy 
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na mestskej  plavárni,  garáže  a  pokrytie  mzdových nákladov.  Podľa  nej  je  Mestský  podnik
Čadca  jeden z najdôležitejších z pohľadu občanov, pretože sa starajú o poriadok. Doplnila, že
si musia priznať, že s poriadkom je to „zúfalé“, doteraz ešte vidno, že sú neodstránené zimné
posypy. Podľa nej jej pán Latka v tom dá za pravdu, že chýbajú „sily“. Neodstránené kamienky
sú pri kraji cesty a tam to zarastá burinou a mesto potom vypadá neupravené. Bolo by dobré
získať  nejakých ľudí  z  aktivačných prác a zaoberať  sa tým.  Sú práce,  ktoré  stroj  neurobí.
Doplnila, že určite navýšenie na MPS Čadca podporí. Podľa nej by na čistotu mali dostať ešte
viac peňazí, pretože pokiaľ nemajú zdroje, jednoducho to nestíhajú. Následne poukázala na to,
aby sa pozreli pred Mestským úradom, betónové stĺpiky s reťazami sú  podľa nej v  hroznom
stave. Nestojí to veľké peniaze dať to do poriadku. Takisto uviedla, že smetné koše sú hrozné a
nejednotné. Položila otázku, koľko asi stačí počas leta kosení.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil,  že sa kosí podľa toho, ako im  káže
všeobecne záväzné nariadenie.

RNDr.  Anna Belousovová,  poslankyňa MZ, uviedla,  že  VZN im ani  nezakazuje,  aby
urobili kosenia naviac. Dodala, že hlavne nech kosenie nerobia externé firmy – jedno kosenie
stálo pred pár rokmi 16 tis. €.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že nebude na to reagovať. Podľa neho
sú cesty upravené. Nemôžu za to, že VÚC Žilina nemajú upravené cesty. Následne požiadal
o podporu návrhu. 

RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  dopytovala  sa  PhDr.  Juraja  Kantoríka,
riaditeľa Dombytu Čadca, či má na ostatné činnosti, ktoré spadajú pod Dombyt Čadca dosť
peňazí.

PhDr. Juraj Kantorík, riaditeľ Dombytu Čadca, uviedol, že zatiaľ vychádzajú
z rozpočtu. Pokiaľ im bude chýbať, pôjdu do ďalšej zmeny rozpočtu. 

 RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  uviedla,  že  pokiaľ  majú  dosť,  či  môžu
venovať pozornosť oprave detských ihrísk, hlavne na sídliskách, pretože ľudia sa jej na to ako
poslankyni žalujú. Odporúča, aby si prešli a zistili, v akom stave sú detské ihriská. Neraz je
totiž stav na ihrisku nebezpečný pre matky s deťmi. 

PhDr.  Juraj  Kantorík,  riaditeľ  Dombytu  Čadca,  uviedol,  že  doposiaľ  prebiehala
demontáž na troch ihriskách, včera prebehla rekonštrukcia ihriska v Martinkovom potoku. 

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že pred pár rokmi posilnili kompetencie
Dombytu, kde sa môžu viac aktivizovať v podnikateľskej činnosti a inými spôsobmi získavať
financie. Páči sa mu zmena priestorov, ktorú zvládli. Dopytoval sa, či uvažujú aj do budúcna 
s posilnením kompetencií.

PhDr. Juraj Kantorík, riaditeľ Dombytu Čadca, uviedol, že sa snažia pracovať na tom,
čo majú.

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

č. 31/2021

K bodu 6)
Odňatie majetku mesta Čadca zo správy príspevkovej organizácie Dombytu
 v     Čadci, zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkových organizácií
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 Dombytu v     Čadci a     Mestskému podniku služieb v Čadci.

 Predkladá: Mgr. Zuzana Macurová, asistentka prednostu MsÚ

RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  dopytovala  sa,  aby  jej  podrobnejšie
vysvetlili, či ide o objekt na Moyzesovej ulici, ktorý bol predaný. Poznamenala, či ho teraz idú
niekomu zverovať.

Mgr. Zuzana Macurová, asistentka prednostu MsÚ, upresnila, že objekt bol v správe
Dombytu Čadca a keďže mesto je vlastník majetku, musí majetok prejsť zo správy Dombytu
Čadca naspäť na mesto a mesto ho na základe kúpnej zmluvy musí vyradiť a pokiaľ nie je
odpísaný, musia ho odpísať.

 RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  dopytovala  sa,  či  zmluva  musí  byť
podpísaná až následne po tomto uznesení.

Mgr.  Zuzana Macurová,  asistentka  prednostu  MsÚ,  uviedla,  že  nie,  môže  to  byť  aj
vopred.  Muselo  by  sa  zvolať  mimoriadne  zastupiteľstvo.  Doplnila,  že  toto  je  už  len
administratíva.

Mgr. Dana Jašurková, poslankyňa MZ, uviedla, že mala podobnú otázku. Poznamenala,
že jej nesedí cena, ktorá je tam uvedená.

Mgr. Zuzana Macurová, asistentka prednostu MsÚ, upresnila, že sa jedná o účtovnú
cenu v tom čase, kedy bol dom postavený. Doplnila, že v tej cene sa objekt odpisoval.

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

č. 32/2021

K bodu 7)
Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke (bezplatnom užívaní) majetku mesta
 v správe príspevkovej organizácie  DOM KULTÚRY V ČADCI.

 Predkladá: Mgr. Ľubica Kullová, riaditeľka Domu kultúry Čadca

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

č. 33/2021

K bodu 8)
 Návrh úpravy cenníka Mestskej plavárne Čadca s platnosťou od 1.9. 2021.

 Predkladá: Pavol Latka, riaditeľ MPS Čadca

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že určite nepodporí návrh cenníka,
podľa nej mesto na tom nie je tak zle, keď sa pozrie na zmeny v rozpočte, aby zvyšovali ceny
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ešte aj ZŤP. Podľa nej v dnešnej situácii, nie je dobré zvyšovať ceny keď ľudia  hľadajú každé
euro.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že služby, ktoré ponúkajú na plavárni
patria medzi najlepšie, podľa hygieny majú jednu z najčistejších vôd na Slovensku. Následne
doplnil, že počas pandemickej situácie prebehla veľmi dobrá rekonštrukcia plavárne  a urobilo
sa  to,  na  čo  dlhú  dobu  nebol  čas.  Ohľadom  navýšenia  skonštatoval,  že  je  to  návrh
prevádzkovateľa,  ale  keď  návrh  rozoberali  na  Mestskej  rade,  zhodli  sa,  že  je  to  úplne
minimálne navýšenie.  Doplnil,  že  mesto Čadca ponúka zadarmo priestory v  Dome kultúry,
športoviská  sú zadarmo,  čo iné  mesto  nerobí,  preto  si  nemyslí,  že  vyjadrenia  RNDr.  Anny
Belousovovej o plavárni sú dobré. Účastníci plavárne si miesto chvália.

Ing. Marián Hlaváč, MBA, poslanec MZ, uviedol, že podporuje nový návrh cenníka,
dopytoval sa, či mali doteraz ročné permanentky.

Pavol Latka, riaditeľ MPS Čadca, vyjadril sa, že nebol o to záujem.

   Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 34/2021

K bodu 9)
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 4/2021 o     prideľovaní nájomných bytov
vo vlastníctve mesta Čadca, výške nájmu      a     o     tvorbe a     použití fondu prevádzky,
 údržby a     opráv mestských nájomných bytov.

 Predkladá:  Ing. Božena Cvečková, vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravia,
bývania a podnikateľskej činnosti

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upresnil, že všetko chceli dať do jednej VZN-
ky, doplnil, že majú  ďalšie byty, napr. na Kýčerke a chceli postupovať jednotne. Poďakoval
predkladateľke  Ing. Božene Cvečkovej za vypracovanie VZN a prítomných požiadal o podporu
návrhu. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že čo sa týka VZN,  chce poďakovať vedeniu a
vedeniu Dombytu, že sa vysporiadali s panelákmi, kde sa netvoril fond opráv. Podľa neho sú už
niektoré v katastrofálnom stave a treba pristúpiť k rekonštrukcii.

   Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 35/2021

K bodu 10)
 Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čadca č. 122/2011
 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských
 klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca.

 Predkladá: PaedDr. Ján Polák, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu
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Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ, uviedla, že je vidno, že mesto podporuje šport
aj kultúru, ako aj charitu rôznymi formami, napr. dotáciami. Následne uviedla, že jej 
v  materiáli  chýba podrobná analýza a dopytovala sa,  prečo sa cena zvyšuje o 200%. Dať
poplatok z 5 € na 15 € musí mať podľa nej nejaký dôvod, pretože jedna veta o tom, že dôvod na
zvýšenie je nedostatočný objem finančných prostriedkov z podielových daní na financovanie
prevádzky školských klubov, nestačí. Ak sa to vyrátavalo z minulého roku, tak tomu rozumie.
Poprosila by však podrobnejšie vyčísliť prevádzkové náklady. Podľa nej prevádzkové náklady
boli úplne iné ako minulý rok. Mesto podľa nej zavrelo školy 12.3. 2020 a boli zavreté do 30.5.
Od  1.6.  nastúpil  iba  prvý  stupeň,  už  tam jej  vychádza,  že  školy  neboli  vyťažené  tak,  ako
predtým. Následne po prázdninách nastúpili všetci žiaci, ale od 23.10. 2020 bol zavretý I. aj II.
stupeň do konca kalendárneho roka. Preto jej nevychádza, že prevádzkové náklady boli minulý
rok zvýšené. Doplnila, že už na Mestskej rade žiadala o podrobnú analýzu. Následne uviedla,
že peniaze na školstvo mohli  nájsť,  stále počúvajú o tom, aké je školstvo poddimenzované,
dopytuje sa, prečo to majú „hľadať od bežných rodičov“a ešte v situácii, aká momentálne je.
Doplnila, že mnohé rodiny majú existenčný problém. Skonštatovala, že od 1.9. 2021 prestane
fungovať tzv. „strava zadarmo“preto ak návrh prejde, rodič bude platiť od septembra 15 €
za školský klub a cca 20 € za obedy. Doteraz mesto vyjadrilo podporu 5 € a štát dotoval stravu.
Doplnila, že sa jej to zdá „nefér“. Vyjadrila sa, že v dôvodovej správe bolo uvedené, že im
vďaka zníženému poplatku ( z 10 € na 5 € ) pribudlo 51 žiakov. Keď to všetko zrátala, tento rok
bolo 
v školskom klube 616 žiakov, platili 5 € , čo jej vyšlo 30 800 € za rok. Pokiaľ by 616 žiakov
platilo 15€, vychádzalo by to 92 600 €. Od rodičov žiadajú 61 600 €. Dopytovala sa, prečo,
keď  mesto  dokázalo  nájsť  na  vyplatenie  investorovi  na  múr  ročne  76  tis.€,  prečo  mesto
nedokáže  nájsť  61  600  €  na  školské  kluby.  Podotkla,  že  školské  kluby  tu  boli  skôr,  ako
spomínaný múr.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  aby  neplietli  dokopy  štyri  veci.
Upresnil, že mesto nemá problém nájsť 61 tis. €, ale má problém nájsť 1 mil. 100 tis. na to, aby
zachovali školstvo. Ročne dáva mesto spomínanú sumu mimo štátu na školstvo. Ide podľa neho
o mzdy pre deti, ktoré v školskom klube strávia dlhý čas. Podotkol, že mesto nemusí otvárať
štyri kluby, môže otvoriť iba jeden. Takisto nemusia otvárať triedy na I. a II. stupni pri takom
počte, aký je. Aj tým by podľa neho mesto ušetrilo. V tom prípade ale príde o zamestnanie
mnoho pedagógov a zamestnancov školy. Podľa neho by bolo kompromisom vrátiť  poplatok
10 €. Rodičia sa podľa neho s touto sumou stotožnili. Pripomenul, že to bol návrh vedenia
jednotlivých škôl, žiadali o zvýšenie, aby kluby mohli fungovať a mohli ich zabezpečiť aj inými
pomôckami. Podľa jeho názoru je 5 € trochu málo.

Mgr.  Marcel  Šulo,  poslanec  MZ, uviedol,  že  sa stotožňuje  s  tým,  čo povedala  Mgr.
Slávka Zelníková. Je toho názoru, že bolo trochu „nefér“, brať ako „rukojemníkov“  poslancov
MZ v prípade,  že  neschvália navýšenie platieb za školské kluby a to  by malo za následok
rušenie  školských  klubov.  Je  to  podľa  neho  chabý  argument.  Doplnil,  že  toto  bolo  trošku
„vedľa“. Je toho názoru, že v dnešnej „postcovidovej“ situácii by bolo možno dobré zo strany
mesta  nájsť  iné,  nové  riešenia  (je  to  predsa  cca  60  tis.  EUR,  ktoré  mesto  získa).  Takéto
opatrenia, ktoré majú za následok zhoršenie finančnej situácie v rodine by mali odložiť na iné
obdobia. Doplnil, že odmeny poslancov predstavujú ročne cca 60 -70 tis. Eur, bol by za to, aby
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to tento rok vôbec nezvyšovali, radšej nech sa zrieknu jednej polovice odmien a  dofinancujú
to. Doplnil, nech to nechajú na úrovni 5 €, nech sa vzdajú polovičky odmien a rodiny by mohli
mať  stabilizovanú  situáciu.  Uviedol,  že  určite  nie  je  jednoduché  riadiť  mesto  a  takto  by
poslanci svojou mierou prispeli k tomu, aby sa poplatky za školské kluby nemuseli zdvíhať.

Mgr.  Xénia  Šurhaňáková,  zástupkyňa  primátora  mesta  Čadca,  poznamenala,  že
úprimne  nevychádza  z  údivu,  pretože  má  v  živej  pamäti  ten  nesúlad,  ktorý  tam  bol  pri
poplatkoch. Je toho názoru, že nie je potrebné hádať, kto vo vedení mesta si poplatok vymyslel.
Doplnila, že sedela na rovnakom mieste, keď mali riaditeľky škôl poradu a ony samé vyslovene
žiadali vyšší poplatok, dokonca 20 €. Chápe všetko ohľadom pandémie, uvedomuje si, že je zlé,
keď sa poplatky v meste zvyšujú a každý má radšej populizmus, ktorý sa prezentuje nielen 
na Mestskej rade, ale aj na sociálnych sieťach. Reagovala na Mgr. Slávku Zelníkovú, že sa
na Mestskej rade bavili, bola pozvaná na kávu, kde jej bolo všetko vysvetlené, dôvod, analýza
atď. Osobne dala podnet riaditeľkám na poplatok vo výške 13 €, ony však povedali, že je to
málo a neutiahnu to.  Doplnila, že môžu ísť aj do znižovania, každá minca má však dve strany.
Doplnila, že ak môže povedať za seba, je možné, že si to niekto osvojí. Pozdáva sa jej aj návrh
vzdať sa polovičky poslaneckého platu, čo by aj podporila.  Uviedla, že dáva podnet a návrh,
aby poplatok vo výške 10 €.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upresnil, že cez faktickú poznámku nemôžu dať
pozmeňujúci návrh. Reagoval na Mgr. Marcela Šula, že sa pravdepodobne asi zle pochopili,
alebo naopak, je jeho chyba, že ho Mgr. Marcel Šulo zle pochopil. Doplnil, že jeho priorita je
už 10 rokov udržať všetky školy a budovať paneláky a infraštruktúru všade tam, kde sú školy.
Podľa neho by Komenského škola dávno nebola naplnená, keby tam nebol výstavba. Následne
spomenul, že či bude mať mesto, prípadne ktokoľvek na Žarci 136 bytov,  predlžuje to život
školy,  ZUŠ-ky  a  udrží  zamestnanosť.  Doplnil,  že  bude  rešpektovať  akékoľvek  rozhodnutie
Mestského zastupiteľstva. Ospravedlnil sa, ak sa zle vyjadril.                                                 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že keď počúva poslancov, je v nemom úžase
z toho, ako si niektorí poslanci z peňazí daňových poplatníkov robia doslova trhací kalendár,
znížia poplatok z 10 € na 5 €, aby boli populistickí v prospech ľudí. Podľa neho ľudí sami ešte
okrádajú, pretože už vtedy to bolo veľmi populistické a normálny rodič, ktorý chce, aby tam
dieťa bolo, tieto peniaze zaplatí. Dodal, že cigarety stoja 5 €, preto im určite nerobí problém
poplatok  zaplatiť. Vyzval poslancov, že ak chcú robiť charitu, nech zoberú svoje peniaze a nech
ich  rozdávajú tak,  ako to  robí  on.  Vyzval  poslancov,  aby neokrádali  daňových poplatníkov
mesta  ich  návrhmi,  robiť  si  body  na  populizme.  Doplnil,  že  to  isté  bolo  so  smeťami.
Upozorňoval na to, že to bolo populistické, nikto ho však nepočúval. Uviedol, že na dedinách
sa platí 30 € , v meste platia 19 € či 20 €. Vyzval poslancov, aby sa spamätali, majú mandát 
na  to,  aby  prijímali  a  dávali  návrhy  a  aby  ekonomika  mesta  bola  v  prospech  občanov  a
všetkých ľudí v Čadci. Ešte raz vyzval, nech zoberú svoju výplatu, rozdelia ju a on im bude
tlieskať a bude ich všade chváliť.

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, uviedol, na Mgr. Slávku Zelníkovú, že pracuje 
v  školstve a určite s  pani riaditeľkou veci konzultovala.  Položil  rečnícku otázku,  že  koľko
vychádza na jeden deň z poplatku 15 €. Doplnil, že rodičia chodia s deťmi na rôzne atrakcie,
napr. v supermarketoch, kde zaplatia 3 € na hodinu. Je toho názoru, že normálne pracujúca
rodina dokáže túto sumu poskytnúť. Následne uviedol, že si nemôže dovoliť hlasovať za nižšiu
cenu. Doplnil, že sú dotácie, ktoré sú určené pre sociálne slabšie rodiny a treba to brať do
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úvahy. Väčšina ľudí si dovolí zaplatiť spomínanú cenu. Dopytoval  sa, prečo by malo byť všetko
dotované iba z rozpočtu mesta.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, ospravedlnil sa, neuvedomil si, že na faktickú
poznámku môže Mgr. Slávka Zelníková reagovať. Následne ju vyzval, aby reagovala.

Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ, uviedla, že pracuje v  školstve a vidí, čo školy
potrebujú. Následne uviedla, že podporuje všetky riaditeľky ohľadom financií okrem „ťahania
od rodičov“. Uviedla, že od pána vedúceho PaedDr. Jána Poláka pýtala len analýzu, 
na  základe  čoho  v  dôvodovej  správe  vypisujú,  že  sa  zvýšili  prevádzkové  náklady,  keď  im
vysvetlila, že boli viacmenej rok  doma. Prevádzkové náklady sa podľa nej museli znížiť, lebo 
v školách niekoľko mesiacov nikto nebol. Dodala, či počuli pani viceprimátorku Mgr. Xéniu
Šurhaňákovú. Na riaditeľskej porade navrhla 13 € a teraz navrhuje 10 €. Uviedla, či „hrajú
guličky“. Preto sa dopytovala na analýzu, chcela vedieť, ak jej to vyčíslia vo financiách a bude
jej to dávať zmysel, prečo by nepodporila reálne argumenty. Vyjadrila sa, že jej je to jedno,
nech je populistka,  ale nežiada si, aby sa zvýšil poplatok o 200% úplne bezdôvodne.  

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že navýšenie prebehlo v dosť „emočnej“
nálade. Navrhoval by postupné navyšovanie – kompromis na sumu 10 €.  Doplnil, že PaedDr.
Ján Polák vypracuje podrobnejšiu analýzu a môžu ísť ďalej.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že ak Mgr. Tomáš Urbaník  predkladá
návrh, nech ho odovzdá návrhovej komisii.

Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol, že chcel zareagovať na poplatok vo výške 15€,
upresnil, že vie, že riaditeľky žiadali zvýšenie. Doplnil, že takisto chcel žiadať o zníženie na
sumu 10 €, ale Mgr. Tomáš Urbaník ho predbehol. Takisto  uviedol, že ako povedal JUDr. Jozef
Pajer, dobehol ich populizmus z roku 2019. Vyjadril sa, že ak si pozrú spätne hlasovanie, je
málo tých, čo sa zdržali hlasovania alebo hlasovali proti. zníženiu. Pri poplatku 10 € mu to
vychádza 0,50 € na deň. Za 0,50 € na deň dieťa dostane učiteľa,  ktorý si ním píše úlohy, učí sa
s  ním,  pomáha  mu.  Doplnil,  že  0,50  €  za  „úschovu dieťaťa“  na  deň,  je  zanedbateľné.
Dopytoval sa, ako k tomu prídu tí rodičia, ktorí nemajú deti v školských družinách. Vyjadril sa,
že podporuje návrh
na 10 €.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, reagovala na Mariána Kubalu. uviedla, že 
použil slovo populizmus. Vyjadrila sa, že si nemyslí, že tí, ktorí hľadajú iné riešenia sú 
populistickí. Skôr im ide o priority. Podľa nej by si malo určiť priority aj vedenie mesta. 
Vedenie mesta si určilo ako priority spomínaný návrh a teraz by sa malo Mestské zastupiteľstvo
vyjadriť, či sa s týmito prioritami stotožňuje, alebo nie. Ona osobne sa nestotožňuje. Stotožňuje
sa však s vyjadrením JUDr. Jozefa Pajera, keď povedal, že „neokrádajte daňových poplatníkov
mesta“a ďalej, že „ekonomika musí byť v prospech občanov mesta“. Za toto mu tlieska. 
Stotožňuje sa s Mariánom Kubalom, chce však povedať, že priority znamenajú to, že komunita 
mesta musí fungovať v prospech občanov. Keď Ing. Milan Gura povedal, že hľadá 1,1 mil. Eur 
na školstvo,  dopytovala sa, čo sa urobilo vo vymáhaní  30-tich miliónov Eur, ktoré by mesto 
získalo z MTS a.s. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyzval RNDr. Annu Belousovovú, aby sa vrátili
k téme. 

RNDr.  Anna Belousovová,  poslankyňa MZ,  reagovala,  že  to  priamo súvisí  s  témou.
Doplnila, že „žmýkajú“ od rodičov 5 € alebo 10 €, ale na druhej strane nerobia už roky kroky 
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k tomu, aby získali od MTS a.s. 30 mil. €. Dodala, že je to hanba.
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že je hanba skôr to, že je MTS a.s.

vďaka RNDr. Anne Belousovovej tam, kde je. Vyzval ju, aby ho  prestala napádať.
Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca, uviedla, že je rada, že si

jej  návrh znížiť  poplatok  na 10 € osvojil  Mgr.  Tomáš Urbaník.  Reagovala  na Mgr.  Slávku
Zelníkovú, že nerozumie na aké „guličky narážala“. Na Mestskej rade sa predsa bavili, že ak
navrhne 5 € na MZ, tak ju podporí.                              

Ing.  Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol,  že ohľadom bodu padlo od viacerých slovo
populizmus. Doplnil,  že  to bol práve on, kto navrhol poplatok 5 €. Doplnil,  že to bolo ako
memento do budúcna, pretože ak sa začnú hrať „populisticky“ a predbiehať sa v znižovaní
poplatkov, daní a pod., môže to takto dopadnúť. Následne uviedol, že návrh bol tak trochu
spoločný s  kolegyňou Mgr. Slávkou Zelníkovou. Upresnil, že chcel ukázať, ako to dopadne a
dopadlo to tak, že skoro každý poslanec zahlasoval za zníženie „niečoho“. Nemyslí si však, že
je to pre dobro veci. Vtedajšia cena bola 10 €, riaditeľky navrhovali 15 €. Doplnil, že Mgr.
Slávka Zelníková takú  istú  reč ako dnes  povedala  aj  vtedy.  Následne sa  vyjadril,  že  bude
podporovať  návrh  riaditeliek  a  bude  hlasovať  za  15  €.  Podľa  neho  nikto  ani  nevedel,  že
navrhol 5 €, ale chcel poukázať na to, čo tam môže vzniknúť, ak budú také návrh predkladať.

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyzval návrhovú komisiu, aby prečítala návrh
Mgr. Tomáša Urbaníka a Mariána Kubalu o zvýšení poplatku z 5 € na 10 € a následne dal
hlasovať za spomínaný návrh. Ten hlasovaním neprešiel. Následne Ing. Milan Gura, primátor
mesta Čadca vyzval prítomných poslancov, aby hlasovali za pôvodný návrh, zvýšenie poplatku
z 5 € na 15 €. Tento návrh hlasovaním prešiel.

   Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 36/2021
K bodu 11)
VZN č. 3/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu  nákladov a podmienky
 úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov
v zariadeniach školského stravovania  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca.
 

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

Mgr.  Jaroslav Klus, poslanec  MZ, dopytoval  sa,  že  počul  v  správach,  že  bol  znova
schválený ten istý zákon  - 1,3 € na dieťa a dopytoval sa, či sa to nebude musieť znovu meniť.

PaedDr. Ján Polák, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu, uviedol, že je
toho názoru, že nebudú nič meniť. Doplnil, že VZN musia mať pripravenú. Pokiaľ by sa niečo
zmenilo, zaujmú k tomu samozrejme stanovisko.

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil, že idú podľa toho, ako im to bolo
odporúčané a ak nastane zmena, musia reagovať.

   Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 11 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 37/2021
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K bodu 12)
VZN mesta Čadca č. 1/2021 o zrušení výdajných školských jedální a zriadenie
školskej jedálne a výdajných školských jedální pri základných školách
 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca.

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

   Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 38/2021

K bodu 13)
Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Čadca na rok 2021 občianskym združeniam,
kultúrnym organizáciám, nadáciám a neziskovým organizáciám.

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

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že v zásade budú hlasovať o návrhu Mestskej
rady, ale z materiálu to nevyplýva, mali by to do budúcnosti upresniť.

Jozef  Kupka,  poslanec  MZ,  poďakoval  sa  vedeniu  mesta  Čadca  za  to,  že  okrem
benefitov, ktoré poskytuje, teda môžu  aj bezplatne využívať športoviská, vyčlenilo aj  sumu
85 tis. € na podporu združení. Doplnil, že je v komisií športu a mládeže a keď delili peniaze
podľa dostupných informácií, ktoré majú o športových kluboch, videl na členoch klubov, že sú
za tie peniaze vďační. Preto sa chcel poďakovať za všetky športové kluby.

Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol, že sa prikláňa k tomu, čo povedal predrečník
Jozef Kupka a uviedol na Ing. Milana Guru, primátora mesta Čadca, že by možno stálo za to,
do budúcna vyčísliť koľko reálne mesto stojí podpora športu. Podľa neho sa teraz bavia o sume
85 tis. €, ale nikde nie je uvedené, koľko mesto stojí prevádzka šatní, športovej haly, plavárne a
všetkého, čo majú zadarmo.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že  keď chodí po Slovensku a ČR, je
veľmi málo miest,  ktoré toto robia zadarmo. Dostanú síce poplatok napr.  10 tis.  €,  nejakú
dotáciu, ale to, že dennodenne využívajú halu, tak je to nakoniec niekoľko desiatok tisíc €.
Doplnil, že by im to vedel povedať riaditeľ Dombytu, PhDr. Juraj Kantorík, podľa neho sú to
státisíce eur, ktoré futbalové kluby ušetria. Uviedol, že keď vlastnil sálový futbal, platil 
za nájom haly Pratex 250 tis. Sk. Teraz to majú všetky športové kluby zadarmo.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že aj on oceňuje, že sa finančné prostriedky
dostávajú aj do okrajových častí. Je to pre športovcov dobre, že majú kde športovať. Osobne 
v tom vidí väčší potenciál, ako „majú na papieri“ Keďže posledné dva roky nebola vôľa si
vypočuť nejaké jeho návrhy, doplnil, že nemá asi zmysel rozoberať tieto veci. Doplnil, že za tú
sumu by mohli mať v meste 6-7 vrcholových športových klubov. Zopakoval ešte raz, že je v tom
väčší potenciál, ako vypadá na papieri.
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   Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 13 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 39 /2021

K bodu 14)
 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021, ktorým sa schvaľuje  Prevádzkový 
poriadok pohrebiska mesta Čadca.

Predkladá: Ing. Peter Lariš, poslanec MZ

Marián Kubala, poslanec MZ, faktickou poznámkou reagoval na Ing. Petra Lariša, že 
v podstate nemá žiadne námietky k navýšeniu, chcel by však poprosiť mesto, že pokiaľ by im
ostali nejaké finančné prostriedky, nech ich využijú na opravu oplotení.

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol, že už spomínal, že počas rokov bola v rozpočte
vyčlenená čiastka na úpravu plotov, to sa však neskôr zrušilo. Doplnil, že je to samozrejme 
v záujme správcov, aby cintoríny boli oplotené a nedostala sa tam zver. Podľa neho je jeden 
z najväčších problémov v meste vandalizmus. Dodal, že cintorín môže byť akokoľvek oplotený,
nepomôže to,  spomínal to na každej Mestskej rade. Riešením sú podľa neho pokuty, represia
alebo kamerový systém. Spomenul cintorín u Krkošky, kde to jeden deň oplotili a na druhý deň
to bolo zničené, dokonca im naposledy odrezali celú bránku. Podľa neho pokiaľ neurobia niečo
s vandalizmom, bude veľmi ťažké udržať poriadok.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že na veľa vecí mu Ing. Peter Lariš odpovedal,
presne tie veci, ktoré spomenul, mu v dôvodovej správe chýbali. Zaujímalo ho, na čo sa peniaze
využijú,  či  pokryjú  náklady  na  pohrebné  služby,  na  rozvojové  projekty,  poprípade  na
dobudovanie toho, čo chýba.  Podľa neho je to skutočne veľká téma, pretože na cintoríny chodí
celé mesto a samozrejme aj z iných miest. Doplnil, že si to vyžaduje značné financie.

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol, že keď mesto prebralo pod seba v roku 2009
cintorín pod seba, urobilo sa kus dobrej roboty, za čo treba pracovníčky pochváliť. Doplnil, že
sa urobil aj virtuálny cintorín. Uviedol, že sa budú snažiť aj do budúcna dávať do rozpočtu
veci, ktoré potrebujú riešiť. Samozrejme, že k tomu prispejú aj peniaze z navýšenia.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  doplnil,  že  sa  chce  poďakovať  všetkým
zamestnancom, ako aj predkladateľovi návrhu.

   Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 14 zápisnice.
  zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 40/2021

K bodu 15)
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Čadca.
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Predkladá: JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca

   Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 15 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č.41/2021

K bodu 16)
Zriadenie záložného práva k bytovým domom súpisné čísla 3293, 3294 a 3295
 na pozemkoch p.č. KN-C 15298/92, 15298/93, 15298/94 v k.ú. Čadca.

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

   Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 16 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 42/2021
K bodu 17)
Aktualizácia zloženia komisií pri MZ v Čadci (pridaný bod)

Predkladá: Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že ďakuje za informáciu, že bol vyškrtnutý
z komisií, nevie však, z akého dôvodu. Ako doplnil, bolo to pravdepodobne z dôvodu, že sa
snaží presadzovať myšlienky koncepcie rozvoja a má trošku iný náhľad na vec. Doplnil,  že
mohol riešiť veci v iných mestách, ale uprednostnil svoje rodné mesto, v ktorom vidí obrovský
potenciál na zmeny.

Ing.  Milan Gura,  primátor  mesta Čadca,  doplnil,  že hlavným dôvodom aktualizácie
bolo aj to, že niektorí členovia komisií už nie sú medzi nimi (ako pán Ing. Drobil),  ďalšou
vecou  je  neúčasť  členov  na  zasadaniach.  Ďalším  dôvodom  bolo  aj  to,  že  dlhoročná
predsedníčka sociálnej komisie MUDr. Anna Korduliaková ho požiadala o uvoľnenie z funkcie.
Mesto chce, aby komisie boli uznášaniaschopné.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, reagoval na Mgr.
Tomáša  Urbaníka,  že  on  nebol  iniciátorom  toho,  že  nebol  Mgr.  Tomáš  Urbaník  znovu
navrhnutý do komisií. Doplnil, že treba komisie sfunkčniť, ak chcú, aby si plnili úlohu, ktorú
majú a aby boli určitým poradným orgánom, ktorý zachytáva aj „hlas ľudu“. Doplnil, že by
nemali byť tvorené iba poslancami mesta Čadca, ale aj odborníkmi, preto je účelné, aby boli
funkčné a aby v nich členovia aktívne tvorili. Ako uviedol, veľmi často sa stáva, že sú komisie
neuznášaniaschopné. Preto sa treba zamyslieť nad tým, či nie je lepšie znížiť počet členov, ktorí
ale majú záujem pracovať. Dodal, že majú členov komisie, ktorí neboli ani na jednom stretnutí,
prípadne sa zúčastnili v období 2,5 roka iba jednej komisie. Došlo ale napríklad aj 
ku skutočnostiam, akou bolo úmrtie Ing. Drobila, čo bolo potrebné riešiť. Uviedol, že aj keď
materiál  nepripravoval,  chcel  by  dať  do  pozornosti  jeden pozmeňujúci  návrh.  Podľa  neho
sociálna, zdravotná a bytová komisia je tak významná komisia, že by bolo vhodné, aby 
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v komisii bol nielen lekár a ľudia zo sociálnej sféry, ale aby tam bol prítomný aj právnik. Preto
by  si  dovolil  navrhnúť  a   doplniť  do komisie  v  sekcii  poslancov aj  Mgr.  Michala  Duraja.
Uviedol, že dáva pozmeňujúci návrh.

Mgr. Tomáš Urbaník,  poslanec MZ, uviedol, že nikdy nepozerá na ľudí,  „kto mu čo
urobil“. Doplnil, že má všetkých poslancov rád a je rozhodne za to, aby sa nejako posunuli a
nastolili  nový smer. Uviedol, aby robili  ohľadom vandalizmu, čo spomínal Ing. Peter Lariš
prevenciu, niečo, čo deti „zachytí“. Mrzí ho, že majú rozdielny názor na to, čo spomínal.

Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol, že ho zaujalo, ako JUDr. PhDr. Peter Strapáč,
PhD., spomenul, ako sfunkčniť komisie. Doplnil, že v podstate v komisiách nespravili žiadnu
zmenu, preto to vidí tak, že finančná komisia bude aj naďalej nefunkčná.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil, že znížili počet členov, tým pádom
budú uznášaniaschopní.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, upresnil, že o tom
je „tá pointa“. Doplnil, že ak má Marián Kubala niekoho, o kom si myslí, že bude do komisie
prínosný,  nech  ho  navrhne,  takisto  ktokoľvek  z  poslancov  môže  dať  návrh.  Dodal,  aby  si
nebrali  veľa komisií,  ktoré by nezvládli.  Následne uviedol,  že upravili  len mená tých,  ktorí
museli odísť na vlastnú žiadosť, jednoducho sa to snažili sfunkčniť.

Mgr.  Xénia  Šurhaňáková,  zástupkyňa  primátora  mesta  Čadca,  reagovala  na  Mgr.
Tomáša Urbaníka, vyslovila, že je rada, že to neberie osobne, doplnila, že je  v súčasnosti často
v zahraničí, ale ak cíti, že chce byť v jednej z komisii, nech dá pozmeňujúci návrh. Doplnila, že
chce podporiť predrečníka JUDr. PhDr. Petra Strapáča, PhD., vyzvala poslancov, aby kľudne
dali svoje návrhy.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že vývojom času dospievajú pomaly k inej
kultúre. Doplnil, že je sám  momentálne veľmi pracovne vyťažený a stáva sa mu, že nemá čas
dostaviť sa na rokovanie. Dodal, že si aj myslel, že takýto návrh sa bude realizovať. Je toho
názoru, že komisia by mala mať nepárny počet členov, čo nie všetky komisie spĺňajú a  väčšinu
by mali tvoriť poslanci MZ, čo takisto nie je pravda.

Mgr. Dana Jašurková, poslankyňa MZ, uviedla, že aktualizáciu  so zoznamom komisií
vidí  dnes  prvýkrát,  doplnila,  že  je  predsedníčka  kultúrnej  komisie,  potvrdila,  že  komisia
zasadala, ale bolo ich málo, takže „debata“ nebola na takej úrovni, ako si to predstavovala.
Následne uviedla, že s návrhom súhlasí, ale doplnila by ešte ďalšie dve mená, o ktorých si
myslí,  že  do  kultúrnej  komisie  patria.  Podáva pozmeňujúci  návrh   na  doplnenie  externých
členov kultúrnej komisie Mgr. Viliam Cabuk a  Mgr. Irina Školniková.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  reagoval,  že  súhlasí  s  jedným  externým
členom.

Mgr. Dana Jašurková, poslankyňa MZ, upresnila, že navrhuje Mgr. Viliama Cabuka.
Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol, že je dobré, že sa doplnili ďalšie mená, podľa

neho sa treba zamyslieť a ľudia, ktorí sa tam zapíšu tam majú aj chodiť, ako podotkol Mgr.
Marcel Šulo. Doplnil, že žiaľ, väčšinou na komisiách neboli zúčastnení poslanci, treba sa preto
správať zodpovedne. Takisto pri navrhovaní ľudí do komisií by mali byť opatrní a treba vyberať
ľudí, ktorí sa tomu rozumejú.

Ing. Marián Hlaváč, MBA, poslanec MZ, dopytoval sa, podľa akého kľúča vyberajú
poslancov do komisií. Dostal materiál až teraz pred MZ a vidí to prvýkrát. Dodal, že niektorí
poslanci sú tam až štyrikrát, čo mu príde až smiešne. Podľa jeho názoru by mal byť každý len 
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v tom, v čom sa vyzná, ale nie preto, že „sú kamaráti, tak sú tam“. Uviedol, že sám mal záujem
byť v jednej z komisií a doteraz tam nie je, ani ho nikto neoslovil. Mrzí ho to, pretože podľa
neho by mal každý pridať to, čo ovláda najlepšie.

Ing.  Milan Gura, primátor mesta Čadca, reagoval na Ing.  Mariána Hlaváča, MBA,
doplnil, že s“tým nemajú žiaden problém“, išlo im hlavne o to, aby ľudia na komisie chodili.
Následne uviedol, že sa ospravedlňuje za materiál, ktorý majú pred sebou. Dodal, že aj to, čo
povedal Mgr.  Marcel  Šulo má svoje „racio“. Je toho názoru,  že sa posunuli  niekde ďalej.
Dodal, že „toto berie teraz na seba“ a všetkým sa úprimne ospravedlňuje, nebol to však zámer.
Následne poprosil návrhovú komisiu, aby predložila návrhy JUDr. PhDr. Petra Strapáča PhD.
a Mgr. Dany Jašurkovej.

Marián Kubala, poslanec MZ, prečítal pozmeňujúci návrh JUDr. PhDr. Petra Strapáča
PhD., ktorý navrhol do socálnej, zdravotnej a bytovej  - v časti poslanci Mgr. Michala Duraja,
ktorý následným hlasovaním prešiel. Následne prečítal druhý pozmeňujúci návrh Mgr. Dany
Jašurkovej, ktorá navrhla do kultúrnej komisie medzi externých členov doplniť Mgr. Viliama
Cabuka.  

   Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 17 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 42/2021
K bodu 18)
Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.

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

 Materiál č. 2
Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol na Ing. Františka Ščuryho, že sa na komisii

bavili, že mali byť v blízkej dobe doriešené veci ohľadom autobusovej zastávky a predkladali by
to v jednom balíku. Dopytoval sa, či umiestnenie zastávky je pre potreby mesta už vyriešené.

Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy,
uviedol,  že  áno,  od samého začiatku,  ako investor  zámer predkladal,  tak  to  bola základná
požiadavka mesta, aby tam  bolo prestrešenie miesta, kde budú stáť  čakajúci na autobus. Bola
to základná premisa, z ktorej vychádzali.  Následne uviedol, že ďalšie povoľovacie konania,
ktoré prebehnú budú zo strany mesta dosledované.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, dopytoval sa, či náklady na dobudovanie zastávky a
chodníka pôjdu za mestom.

Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy
doplnil, že všetko je na strane investora.

Ing.  Peter  Lariš,  poslanec  MZ, reagoval  na Mgr.  Marcela  Šula,  uviedol,  že  toto  je
príklad toho, že aj keď sa na komisii bavili o mnohých veciach a padli tam zaujímavé návrhy,
neboli uznášaniaschopní a žiaden záver z komisií nemohol prísť.

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, dopytoval sa  Ing. Františka Ščuryho, či je to niečo
podobné, ako pri  „Ronexe“.

Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy
doplnil, že tam je niečo podobné, uviedol, že tvarom budovy sú ľudia chránení. Doplnil,  že
naviac tam bude ešte železná konštrukcia, ktorá bude zastrešovať časť chodníka.

Materiál č. 4
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Ing. Marián Hlaváč, MBA, poslanec MZ, uviedol, že je to tá cesta ku „domu farieb“,
ktorá je v dezolátnom stave, preto by bol za podporu, keby to nový investor kúpil. Doplnil, že
vie o tom, že nový investor má v pláne to vyasfaltovať, nedá sa nič iné robiť, pretože je to
príchodzia  cesta,  kde  aj  on  chodí  bežne.  Nie  je  istý,  či  to  investor  kúpi,  pretože  znalecké
posudky, ktoré videl „lietajú“ Určite je však  za a uvidia, ako to dopadne.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,  vyjadril sa, že je to zrejme „načierno“ a tento
výjazd je nebezpečný, na čo ich upozorňujú aj policajti. Dodal, že výjazd treba zastaviť, pretože
stavba nie je povolená dopravným inšpektorátom. Ak nedôjde k dohode, o ktorú sa mesto snaží
už „x rokov“, urobia opatrenia, ktoré budú jasné a razantné.

Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy
doplnil, že deň pred MZ mali rokovanie ohľadom Podjavorinskej ulice, na ktorom sa zúčastnili
aj  zástupcovia  policajného  zboru.  Tí  podmieňovali  súhlas  ohľadom  nového  dopravného
značenia,  ktoré požadujú vlastníci  rodinných domov, ako aj  „zjednosmerniť“ komunikáciu
nastálo,  nielen  v  zimných  mesiacoch.  Úpravou  križovatky  Slovenských  dobrovoľníkov  a
Kysuckej cesty sa vyhnú nehodovosti, ktorá tu je vysoká. Mesto má preto povinnosť spomínaný
zjazd dať do poriadku resp. ho zrušiť.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že si nepamätá, že by tento materiál bol 
na poslednom stretnutí komisie, vychádza mu to na predchádzajúce rokovania, ktoré boli.

Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy
doplnil, že to mesto vždy vnímalo ako areálový resp. manipulačný priestor, kde sa potrebujú
pohybovať  klienti,  zásobovanie  atď.,  ktorí  tam zachádzajú.  Nemajú  záujem,  aby  tam zjazd
ostal,  aj  keď  to  trochu  zaťaží  Potočnú  ulicu.  Doplnil,  že  pri  rokovaní  s  políciou  boli
jednoznačné postavení za to, že nikdy nebudú súhlasiť s Podjavorinskou - aby bola celý rok
jednosmerná. Ľudia boli podľa neho pobúrení a „chceli volať televíziu“. Nakoniec sa dohodlo,
že sa urobí „akési sledovanie“, monitorovanie situácie a dva týždne pred spustením školského
roka sa začne prevádzkovať cesta ako jednopruhová, až do marca budúceho roka. 
K spomínanému termínu sa vyhodnotí dopravná situácia a ak nebudú kolízie, môže sa nastaviť
značenie tak, že Podjavorinská bude ulicou jednosmernou. Mesto ale musí pristúpiť 
k  opatreniam, ktoré dali policajti na stôl ako podmienku.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  doplnil,  že  vie,  že  je  to  nejednoznačná
odpoveď, ale uvidia, čo im vyjde z tejto štúdie. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, dopytoval sa, či žiadateľ Denis Pukalík je nový majiteľ
Domu farieb.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil, že je to švagor bývalého majiteľa.
 Materiál č. 5
JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že dáva

do  pléna  návrh,  či  by  nebolo  účelnejšie  vyčleniť  okolo  bytových  domov  súvislý  pás,  ako
vyčleňovať len pod lodžiami nejaké 2 metre štvorcové, aj z dôvodu údržby a správy mestskej
zelene. Keby nevyčleňovali a nedrobili „parcelky“ po dvoch metroch štvorcových, ale odčlenili
by súvislý pás okolo celého bytového domu.

Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy
uviedol, že to bolo predmetom už niekoľkých rokovaní,. Sú na to rôzne názory, niektorí členovia
komisie  prišli  s  takýmito  návrhmi,  metre  sú  podľa  neho  na  diskusiu.  Majetkoprávne
„dovysporiadanie“ je však narušenie všetkých  zmluvných vzťahov, ktoré vlastníci bytov majú.
Mesto by podľa neho muselo pouzatvárať s každým jednotlivým vlastníkom bytov navýšenie
podielu, čo je jeden právny problém. Na druhej strane, v odčlenenom páse sa nachádzajú aj
inžinierske siete tretích osôb a tam narážajú na problém.

Ing.  Peter  Lariš,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  ako  povedal  Ing.  František  Ščury,
niekoľkokrát sa už o tom na komisii bavili, postreh JUDr. PhDr. Petra Strapáča PhD. je podľa
neho dobrý, pretože im to robí problémy pri udržiavaní zelene. Je to podľa neho na diskusiu.
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Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že by pokračoval v pôvodnom návrhu, pretože
by sa odklonili od návrhu a materiál by museli stiahnuť a prerokovať znova. Preto by 
z technického hľadiska určite išiel podľa pôvodného návrhu a v prípade záujmu sa k tomu
môžu kedykoľvek vrátiť.  Skôr by to nastavil  ako riešenie pre celé mesto,  aby to nebolo na
základe jedného paneláku. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  keď  bol  na  rokovaní,  bytové
družstvo malo iný názor, správcovia bytov mali zasa iný názor. Doplnil, že v materiáli sa meniť
už nič nedá, pokiaľ by ho nestiahli. 

Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy
uviedol,  že  sa  ospravedlňuje,  pretože  dával  informáciu  k materiálu  č.  7  namiesto  č.6,
analogicky je to tá istá situácia.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, dopytoval sa, či má niekto námietky, pretože
sa jedná o tú istú situáciu, iba na opačnom konci mesta. Za všeobecného súhlasu následne
pokračovali a hlasovali za materiál č. 6.

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.18 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č.  43-50/2021

K bodu 19)
Rôzne.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že sa chce opýtať pána primátora
a členov vedenia mesta, ako je to s naplnením uznesenia, ktoré sa týka Mestskej teplárenskej
spoločnosti, keďže bol nebol zaradený. Poprosila o jednoduchú informáciu, či urobili nejaký
právny krok, napr. napísali list. Zopakovala pre všetkých poslancov, že asi najdlhšia diskusia
na MZ bola o tom, kto bude v akých komisiách, ale mali by vedieť, že mesto má nárok mať
v Mestskej teplárenskej spoločnosti 60%, teda malo by byť väčšinovým vlastníkom a mohlo by
ovplyvňovať ceny tepla. Takisto by si mohlo nárokovať na sumu 30 mil. Eur. Podľa nej sú to
ohromné peniaze. Doplnila,  že prešiel  rok od navrhnutého uznesenia a nemôže sa dopátrať
nejakej zmysluplnej odpovede. Následne uviedla, že k tomu, čo povedal pán primátor, chce ho
poprosiť, aby nešíril „bludy“ pretože celá záležitosť okolo Mestskej teplárenskej spoločnosti
vznikla tak, že keď vtedajší primátor pán  Ing. Jozef Pohančeník keď vkladal majetok do MST,
(následne po rokoch to zistil  Najvyšší  kontrolný úrad a majú uznesenie z tohto úradu a súd
100% vyhrajú) mal byť vložený vo výške 60%, ale on to urobil naopak a vložil 40%. Uviedla,
že za tie roky, co je primátor vo funkcii,  mohol niečo urobiť. Doplnila, že prvé volebné obdobie
dalo vedenie návrh, aby sa to zo súdu stiahlo a tým pádom to ostalo tak, ako to je. Podľa nej
mesto  darovalo  súkromnej  spoločnosti  20%  majetku  mesta,  čo  je  podľa  nej  jednoducho
neprijateľné. Doplnila, že majú vo vedení mesta aj právnika, preto by sa JUDr. PhDr. Petra
Strapáča PhD.  rada opýtala,  či  si  uvedomujú,  čo je  to  porušovanie  povinnosti  pri  správe
cudzieho majetku. Je to podľa nej  trestný čin. Uviedla, že mohli aj počas covidu napísať jeden
list, že ich žiadajú o vydanie tohto majetku, ako aj za uplynulé roky. Následne uviedla, že sa
veľmi ľudia sťažujú na osvetlenie. Doplnila, že ak mesto vynaložilo na rekonštrukciu verejného
osvetlenia,  cca  7  mil.  €,  hádam by  to  osvetlenie  malo  aj  svietiť.  Uviedla,  že  sa  stane,  že
niekoľko dní na sídliskách osvetlenie nesvieti. Dopytuje sa, čo im má ako poslankyňa povedať.
Následný bod, ktorý spomenula bol ohľadom posypov, ktoré stále nie sú odstránené. Následne
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uviedla, aby skúsili nájsť nejaký spôsob, napr. aktivačné práce a nejako mesto očistiť.  Keď
niekto podľa nej prechádza Čadcou, vidí pred Mestským úradom stĺpiky a zhrdzavené reťaze
a vyzerá to zle. Doplnila, že chváli to, že sa dali koše na Palárikovu ulicu. Spomenula, že keďže
nie je v žiadnej komisii, tak by dala kultúrnej komisii do pozornosti starý cintorín na Kýčere.
Čadca má podľa nej málo miest, ktoré by boli turisticky zaujímavé a ľudia si sami vybrali toto
miesto na prechádzky. Doplnila, že sú tam pomníky z 19 storočia. Podľa nej ak by sa toho
možno  nejaké  občianske  združenia  chytili  a upravili  to,  bolo  by  to  dobré.  Samozrejme,  je
potrebné zistiť aj majetkové pomery. Uviedla, že s tým skúsenosti má, pretože v minulosti robili
s občianskym združením pamätníky vojakov Červenej armády  II. svetovej vojny. Mladí ľudia
by to podľa nej radi robili, keby ich do toho zapojili.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, reagoval na RNDr. Annu Belousovovú, uviedol
ohľadom posypov, že majú pracovníkov aj z MPS Čadca, ktorí sa starajú o tieto záležitosti,
takisto  aj  za  pomoci  úradu  práce.  Podľa  neho  to  MPS-ka  zvláda.  Čo  sa  týka  osvetlenia,
nabehnú na systém, aby odstránenie porúch netrvalo 3-4 dni, ale aby sa to odstraňovalo čím
skôr.  Ohľadom Mestskej teplárenskej doplnil, že pripravujú správu na Mestské zastupiteľstvo,
aby objasnili celú „genézu“, ako to všetko bolo. Dostanú celú správu a budú žiadať, aby 
na MZ vystúpil aj predstaviteľ Mestskej teplárenskej spoločnosti. Mesto urobí svoju analýzu, čo
sa týka prevodu a predložia to poslancom. Informácie budú pre tých, čo vtedy na meste ešte
neboli, aby vedeli, ako vznikla MST Čadca.  Doplnil, že keď mal v minulosti on problémy s tým,
čo sa odsúhlasilo, napr. aby získali majetok námestie, veľké pozemky alebo 30 mil. a pod. a
presviedčali ho ľudia, aké je to „fantastické“, z vlastných peňazí sa vtedy súdil, dal dovolanie,
zaplatil vyše  27 tis. € a nič nikomu nevyčíta. Uviedol, že RNDr. Anna Belousovová „plače na
nesprávnom mieste“, on sám vtedy nebol vo vedení mesta a určite túto situáciu nespôsobil on.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, zareagovala, aby nezabudli dať 
do spomínaných materiálov záver kontroly (celú správu) Najvyššieho kontrolného úradu, kde
sa jasne konštatuje, že mesto má mať podľa vloženého majetku cca 60% Mestskej teplárenskej.
Doplnila, že jej je jedno, čo povie väčšinový majiteľ MTS. Pripomenula, že mohli mu aspoň
napísať  list,  uznesenie  znelo  „urobiť  právne  kroky“  a  úloha  je  daná  vedeniu  mesta.
Poznamenala, že ona sa nemôže súdiť s Mestskou teplárenskou spoločnosťou, pretože nie je
štatutár mesta. Vyzvala, aby plnili uznesenie Mestského zastupiteľstva, prípadne nech ho dá
zrušiť, doplnila, že možno mu „mlčiaca väčšina“ odsúhlasí zrušenie. Treba podľa nej „hodiť
karty na stôl“.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, reagoval na RNDr. Annu Belousovovú, že ani
on  vtedy  nebol  štatutár  mesta.  Z  vlastnej  iniciatívy  kroky  ponúkol.  Vyzval  RNDr.  Annu
Belousovovú, aby ho nevinila za to, že nesie zodpovednosť.

Mgr. Matin Klimenk, poslanec MZ, uviedol, že v časti,  ktorú načrtla aj RNDr. Anna
Belousovová ohľadom zatraktívnenia niektorých častí mesta a plne s ňou súhlasí. Nadviazal by
na to a dal vlastný podnet. V Čadci hovoria o  parku  iba  pri  nábreží.  Pritom  majú  aj  ďalšie
parky, v rukách súkromníkov, napr. vedľa Domu kultúry a pod. Podľa neho sú to miesta, ktoré
majú  potenciál  byť  oddychové  zóny  s  lavičkami.  Dopytoval  sa,  či  sa  nemôžu  s  majiteľmi
pozemkov dohodnúť aspoň na nejakom prenájme a následne to udržiavať,  dať tam lavičky.
Takisto im chýbajú detské ihriská v okrajových častiach mesta alebo na sídliskách, podľa neho
iné mestá majú detské ihriská v centre. V Čadci supluje  napr. toto farský úrad a sprístupnil
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areál s detským ihriskom. Následne spomenul, že ho podnietila správa, že mesto Ružomberok
sprístupňuje pešiu zónu cyklistom. Doplnil, že behom 20-30 rokov sa doprava prehustila, je 
za  to,  aby  umožnili  ľuďom  po  pešej  zóne  jazdiť  na  bicykloch.  Bol  by  rád,  aby  túto
administratívnu  vec  vyriešili.  Doteraz  nepočul  o  kolíziách  cyklistov  s  chodcami.  Môžu  to
obmedziť samozrejme rýchlosťou alebo nejakým cyklopruhom v strede, aby aj chodci vedeli.

Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca, uviedla, že Mgr. Martina
Klimeka  určite  podporí  v  jeho  návrhu  ohľadom  cyklistickej  zóny.  Doplnila,  že  ohľadom
oddychových zón bude najradšej, keď ich bude v Čadci čo najviac. Uviedla, že by bolo super
osadiť lavičky, môžu však zistiť, že na druhý deň lavička na mieste už nebude. Doplnila, že
niekedy je veľmi ťažké dohodnúť sa s ľuďmi napr. aj o VZN o reklamnom smogu, je to podľa
nej ako „beh do Afganistanu“. 

Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ, dopytovala sa v akom stave je reklamácia 
na strechu na ZŠ M.R. Štefánika. Podľa nej je dlhodobo v nevhodnom stave,  a to aj po oprave. 

Uviedol, že zásahy boli urobené inou firmou a preto tam vznikol ten problém. Doplnil,
že ich to stálo už 350 tis. € , ďalších 300 tis. € stála jedáleň. Niekto tam neskôr postavil stĺp a
vznikol problém. Doplnil, že veci riešia, požiadali aj ministerstvo o havarijnú dotačnú schému,
na  Žarec  žiaľ,  nedostali,  ale  podarilo  sa  im  vybaviť  dotáciu  na  okná  na  Podzávoze  a
momentálne čakajú na peniaze. Doplnil, že mesto bolo spokojné so zhotoviteľom, pred cca 8-9
timi rokmi im robil  Dom kultúry. Následne uviedol, že „tam bol nejaký zásah, ktorý musia
vyšetriť a musia určiť, kto to vlastné zaplatí.  Doplnil,  že nebudú hľadať vinníka, ale musia
problém vyriešiť, nechce púšťať finančné prostriedky mesta, pokiaľ to môžu vyriešiť 
v reklamácii. Chápe, že je to nejednoznačná odpoveď, ale na druhej strane treba chápať, že
firmy sa bránia. Keď sa podľa neho chodí po streche a narušia sa izolačné materiály, stavitelia
vedia, že sa veľmi ťažko potom riešia problémy so zatekaním.  
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K bodu 20)
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. Jozef Rucek                         Mgr. Martin Klimek
         I. overovateľ                                     II. overovateľ

Zapísala:  Mgr. Katarína Lušňáková
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