
Z á p i s n i c a

z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 25. júna 2020 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca

Z celkového  počtu  25  poslancov  sa  zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  Čadca
zúčastnilo 22 poslancov, poslanci Mgr. Slávka Zelníková, Ing. Rudolf Cyprich a Mgr. Marcel
Šulo boli ospravedlnení.

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

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
Mgr. Xénia Šurhaňáková                   - zástupkyňa primátora mesta Čadca
JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.     - zástupca primátora mesta  Čadca                                      
RNDr. Anna Belousovová - poslankyňa MZ
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. - poslanec MZ
Mgr. Tomáš Urbaník - poslanec MZ
Ing. Peter Lariš - poslanec MZ
Mgr. Jaroslav Klus - poslanec MZ
Marián Kubala - poslanec MZ
JUDr. Jozef Pajer - poslanec MZ
Vladimír Malík -poslanec MZ
JUDr. Ing. Jozef  Vražel, PhD. - poslanec MZ

Ing. František Ščury - vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného
                                                             poriadku a dopravy MsÚ Čadca

PaedDr. Ján Polák     - vedúci školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ Čadca
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P r o g r a m :

(1)    Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,     
         voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie    
         zapisovateľa zápisnice
(2)    Návrh rozpočtu mesta Čadca na roky 2020-2022     
(3)    Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na roky 2020-2022
(4)    Záverečný účet mesta Čadca za rok 2019
(5)    Správa o výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta Čadca za rok
        2019
(6)    Doplnok č. 6  k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Čadca č. 1/2015 
        o určení  výšky  dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/ žiaka škôl a školských
        zariadení na území  mesta Čadca a na  dieťa/žiaka CVČ zriaďovateľov v iných
        obciach
(7)    Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Čadca na rok 2020 športovým klubom,
        nadáciám, združeniam a neziskovým organizáciám
(8)    Informatívna správa o postoji vedenia mesta k trasovaniu inovácie vedenia VN V404
        Varín – štátna hranica (pridaný bod)
(9)    Zverenie majetku mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie, rozpočtovej
        organizácie mesta Čadca
(10)  Zmena sídla príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca
(11)  Správa o výsledkoch kontroly
(12)  Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností
(13)  Rôzne
(14)  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.  Z celkového  počtu  25
poslancov MZ Čadca bolo  prítomných 22 poslancov,  poslanci  Mgr.  Slávka Zelníková,  Ing.
Rudolf  Cyprich  a  Mgr.  Marcel  Šulo  boli  ospravedlnení,  takže  MZ  Čadca  bolo  schopné
právoplatne sa uznášať.

Privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, prizvaných a ostatných prítomných.
Za overovateľov zápisnice navrhol: Mgr. Danu Jašurkovú a Ing. Petra Lariša
Do návrhovej komisie navrhol: Jozefa Kupku a Mgr. Xéniu Šurhaňákovú.
Vedením zápisnice poveril  Mgr. Katarínu Lušňákovú, pracovníčku MsÚ Čadca.   

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

Overovatelia: Mgr. Dana Jašurková
Ing. Peter Lariš 

Návrhová komisia:   Jozef Kupka, poslanec MZ
                                                Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca

Pracovné predsedníctvo: Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca
Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca

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

Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca
Jozef Kupka, poslanec MZ

                                               
Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  oboznámil  všetkých  prítomných  s  tým,  že

dostali  z  úradu pre verejné zdravotníctvo  určité  obmedzenia  a odporúčania.  Keďže museli
vylúčiť verejnosť, MZ sa bude konať online na facebooku. Uviedol, že najskôr budú hlasovať o
predloženom programe a následne budú hlasovať o doplňujúcich bodoch. Poprosil prítomných,
či má niekto nejaký bod na doplnenie programu, ktorý dostali. Uviedol, že dostal bod od Ing.
Petra Lariša, ktorý odporúča, aby zaradili ako bod č. 8 „Informatívna správu a postoj vedenia
mesta k  trasovaniu inovácie vedenia VN V404 Varín – štátna hranica.  

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, krátko sa vyjadrila, že mienila predložiť ten
istý bod, ako Ing. Peter Lariš s tým, že ho navrhuje zaradiť do programu už ako bod č. 2. Ako
dôvod uviedla, že ako poslancov ich je málo a ak prejde rozpočet, bude ich na MZ ešte menej.
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 Takisto upozornila, že v tomto času už prebieha petícia ohľadom spomínanej situácie, preto si
myslí, že by bod mali zaradiť ako bod č. 2. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, krátko uviedol, že dá neskôr o tom hlasovať.
Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, poznamenal, že chcel zaradiť bod, ktorý vyplynul z

minulého  zastupiteľstva,  a  to  možnosť  začleňovať  do  programu  pod  názvom  „Kontrola
uznesenia plnenia mesta Čadca“. Tu by sa informatívnou správou od kompetentných vedúcich
oddelení  dozvedali  dôležité  informácie,  ktoré  potrebujú  vedieť.  Podľa  jeho  názoru  ľudia
ocenia, keď povedia informáciu raz, ako by malo za nimi chodiť 25 poslancov a dopytovať sa o
jednotlivých veciach.  Navrhuje bod,  kde by zaradil  témy „ Informatívna správa o kontrole
zelene mesta Čadca, reklamácie ciest v meste Čadca a správu o zimnej údržbe 2019/2020“.
Žiadal, aby sa vecí  zhostili kompetentní a niečo o tom povedali. 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, že sa takisto  pripája za bod, ktorý
navrhol  Ing.  Peter  Lariš  a  zároveň  navrhuje  pridať  do  programu  ako  bod  č.  3  v  znení:
„Aktuálna  situácia  platby  dane  z  nehnuteľnosti  a  za  TKO  pre  Kysuckú  nemocnicu  s
poliklinikou v Čadci“. Doplnil, že všetci majú pred sebou zdôvodnenie. Skonštatoval, že bod
rezonuje spoločnosti  a  nazdáva sa,  že  určite  nájdu riešenie v  prospech obyvateľov Čadce.
Upresnil, že v nemocnici ich je zamestnaných cca 400. Chápe argumenty za aj proti a myslí si,
že  práve  diskusia  by  mala  k  tomu  dospieť.  Zároveň  si  dovolil   navrhnúť,  aby  dali  slovo
prítomnému  riaditeľovi  Kysuckej  nemocnice  a  taktiež  poslancovi  ŽSK  Ing.  Martinovi
Šenfeldovi, MBA.

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že čo sa týka dane z nehnuteľností nemocnice,
odkedy si prečítal status od pána riaditeľa, trápi ho jedna veci. Je toho názoru, že pán riaditeľ
je solídny človek a pokladá ho za poctivého chlapa. Poznajú sa osobne, ale myslí si, že to, čo
napísal vo svojom facebookovom statuse nie je z jeho hlavy. Ďalej uviedol, že nevie, kto mu
radil.  Podľa neho má zlých poradcov,  ktorým nešlo vôbec o jadro veci,  ale skôr o to,  aby
polarizoval spoločnosť Čadce. Nejde mu do hlavy, že pán riaditeľ, ako hlboko veriaci človek,
by sám od seba napísal, že daň z nehnuteľností za minulý rok mala nemocnica 4500 EUR, a
nenapísal by aj to,  že v skutočnosti  mala byť daň cca 28 tis.  EUR, pričom 90% im mesto
odpustilo. Takto mesto konalo už 10 rokov. Za desať  rokov bolo nemocnici celkovo odpustené
cca 250 tis. EUR. Dodal, že v podstate okradli občanov mesta Čadce, pretože im zľavu 90%
nedávajú. Je toho názoru, že status nebol z hlavy pána riaditeľa, podľa jeho názoru je poctivý
človek.  Odporúča mu zamyslieť sa nad svojimi „radcami“,  pretože podľa neho nie sú dobrí
ľudia. Vyjadril sa, že netuší, čo bolo tým sledované, ale určite nie dobro občanov mesta Čadca.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, požiadal poslancov, aby hlasovali 
za jednotlivé pridané body programu. 
         Hlasovanie za pridaný bod č. 8 Ing. Petra Lariša -  Informatívna správu a postoj vedenia
mesta k  trasovaniu inovácie vedenia VN V404 Varín – štátna hranica.
        Hlasovanie:  ZA: 22  PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0  /poslancami  MZ schválené/.
        Hlasovanie za pridaný bod  RNDr. Anny Belousovovej (v rovnakom znení ako bod Ing. 
Petra Lariša) navrhovaný ako bod č. 2  
      Hlasovanie:  ZA:  7  PROTI: 5    ZDRŽAL SA: 3  /poslancami  MZ neschválené/.
    Hlasovanie za pridané body č. 11,12,13  Mgr. Tomáša Urbaníka -„ Informatívna správa o
kontrole  zelene  mesta  Čadca,  reklamácia  ciest  v  meste  Čadca  a  správa  o  zimnej  údržbe
2019/2020“.
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      Hlasovanie:  ZA:  3 PROTI: 3    ZDRŽAL SA:  14 /poslancami  MZ neschválené/.
    Doplnenie bodu č. 10 – od PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD.- „Aktuálna situácia platby dane z 
nehnuteľnosti a za TKO pre Kysuckú nemocnicu s poliklinikou v Čadci.“
   Hlasovanie:  ZA:  9 PROTI:  2   ZDRŽAL SA: 10  /poslancami  MZ neschválené/.

  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
         č. 38/2020

K bodu 2)
Návrh rozpočtu mesta Čadca na roky 2020-2022.

Mgr.  Tomáš  Urbaník,  poslanec  MZ,  dopytoval  sa,  prečo si  mesto  Čadca  prenajíma
Mestský podnik služieb Čadca na to, aby sa vyvesila vianočná výzdoba a prečo sa vianočná
výzdoba prenajíma.

Pavol Latka, riaditeľ MPS Čadca, uviedol, že vyvesenie vianočnej výzdoby sa robí v
rámci podnikateľskej činnosti,  objednávku dostávajú z mesta Čadca, nakoľko malú plošinu a
sú na to vybavení. 

 Mgr.  Tomáš Urbaník,  poslanec MZ, skonštatoval,  že  na základe  toho,  že  nedostali
vyúčtovanie zimnej  údržby,  nevie  sa rozhodnúť,  či  položku podporiť  alebo nepodporiť.  Má
pocit, že zima bola celkom prijateľná a videl by práve tam  možnosť šetrenia. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upozornil, že hovoria o rozpočte mesta Čadca,
nie  o  rozpočte  príspevkovej  organizácie  Mestského  podniku  služieb  Čadca.  Poprosil  Mgr.
Tomáša Urbaníka, aby definoval otázky tak, aby mu odpovedali komplexne. 

Marián Kubala, poslanec MZ, zareagoval na vystúpenie Mgr. Tomáša Urbaníka, príde
mu, že chce dať nejaký návrh, aby verejné osvetlenie vešalo vedenie mesta. Dopytoval sa Mgr.
Urbaníka, či chce kúpiť ešte jednu plošinu.  Podľa jeho názoru sa jedná o rozpočet mesta, MPS
Čadca patrí do príspevkovej organizácie mesta a kto iný by  mal vešať svetlá, ak nie MPS
Čadca. Je toho názoru, že je to v poriadku. 

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že sa ospravedlňuje, mal v tom chaos. Je
toho názoru, že by bolo efektívnejšie, keby to podnik  MPS Čadca robil v rámci svojich služieb
a  bez objednávky,  podľa neho môžu ušetriť15 tis. EUR. Ďalej uviedol, že našiel pozmeňujúci
návrh na presun finančných prostriedkov z časti letná údržba 10 tis. EUR, stavanie stánkov 8
tis. EUR do novej položky, ktorú by mohli nazvať spoločné nákupy. Vedeli by definovať nejaké
udalosti v rámci mesta a podporiť lokálne časti. Predmetné finančné prostriedky by sa  použili
na doplnenie a budovanie v  rámci  zimnej  údržby,  čistoty  mesta  a jeho prímestských časti.
Presunuté finančné prostriedky, spolu 20 750 EUR  by boli použité na zakúpenie nádob na
zimný posyp, pričom nádoba vychádza 200-300 EUR. Zakúpilo by sa cca 20 ks a postupne by
sa dali do častí Čadečka, Podzávoz,  Milošová, Rieky, Horelica, U Capka, Žarec a Kýčerka.
Ďalej by sa doplnili smetné koše ku každej MHD zastávke  v meste, ceny sa pohybujú cca 250
EUR. Navrhuje zakúpiť vianočnú výzdobu tak, aby sa nemusela prenajímať, podporili by aj  aj
okrajové  časti  mesta,  ľudia  by  cítili,  že  sú  v  meste.  Následne  uviedol,  že  v  bode by  bola
doplnená aj oprava mestských lavičiek na celom území mesta Čadca.
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Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, požiadal Mgr. Tomáša Urbaníka, aby  návrh
odovzdal návrhovej komisii. 

JUDr. Ing. Jozef  Vražel, PhD., poslanec MZ, uviedol, že by sa mali opäť zamyslieť nad
tým, prečo nebol rozpočet urobený minulý rok. Keby to vedel, možno by reagoval inak. Určite
sú na  to  určité  objektívne  skutočnosti,  čísla  alebo niečo  iné.  Podľa neho to  nie  je  otázka
ľudského faktoru, že by sa rozpočet nedal urobiť. Uviedol, že rozpočet určite nebude pravdivý,
je to podľa neho iba súhra čísel,  ktoré nejakým spôsobom dali dokopy. Neverí tomu, že ho
vedeli urobiť tak, ako sa urobiť má, pretože z hľadiska príjmov a výdavkov sa situácia mení
každým dňom. Uviedol, že v rozpočte nevidí východiskové možnosti, že by si načrtli situáciu,
ktorá  vznikne  v  septembri,  ako aj  možnosti  o  štátnej  podpore podnikom a  podnikateľským
subjektov,  ktorí  nemôžu šesť  mesiacov  prepustiť  zamestnancov.  Možno si  dnes  povedia,  že
zvolajú zastupiteľstvo, ktoré nazvú napr.„riešenie krízovej situácie v našom meste“ a začnú
celú situáciu okolo korony riešiť  úplne inak.  V rozpočte vidí  veľké príjmy z predaja,  ktoré
nejakým spôsobom napasovali tak, aby im to vyšlo. Bol by rád, aby si všetci k tomu sadli, aby
majetok,  ktorý  mesto  nevyužíva  dali  do  jedného  zoznamu,  dali  návrh  na  verejné  súťaže  a
priame predaje, na osobitný zreteľ a zasanovali to, čo na minulom zastupiteľstve prelomili.
Navrhol, aby skúsili občanom vrátiť to, čo sa za roky v meste nahromadilo. Takisto aby sa
nemuseli po zvýšení daní vyhýbať podnikateľským subjektom.  Nejedná sa totiž o úhradu daní
so zvýšením niekoľkých percent, ale sú to desiatky percent. Za toto nemôže iba vedenie mesta,
pretože poplatky zvyšujú všetky mestá,  ale  mali  by skúsiť  v  Čadci  urobiť  niečo iné.  Každý
podnikateľský subjekt, ktorý robí inak, bude po kríze silnejší, ako pred krízou. Navrhol skúsiť
robiť tak,  aby riaditeľovi MPS boli  schopní dať každý deň objednávku, aby riaditeľ mohol
zabezpečiť nové strojné vybavenie, pretože to staré spred 11 rokov chátra. Mali by si povedať,
že  urobia  reformu  v  školstve,  pretože  sami  vidia  v  dodatku,  ktorý  dostali,  že  situácia  je
neudržateľná. Nikto z nich neudrží systém, pokiaľ napriamo nepovedia ľuďom, čo idú robiť a
prečo to idú robiť. Robia to pre ľudí, nie pre poslancov, pre primátora, ani pre cca 150 ľudí,
ktorí  sa  nejakou  činnosťou  zúčastňujú  na  vedení  a  chode  mesta.  Opäť  zopakoval,  že  nič
neurobili pre to, aby si sadli a situáciu riešili. Uviedol, že bol proti tomu, aby sa zvyšovali
dane, ale mesto nemôže byť bez príjmov. Možností je veľa, nebude navrhovať, čo treba robiť, je
toho názoru, že na to sú tu odborné útvary, ktoré majú navrhnúť odborné riešenia.  Ak tak
neurobia,  v roku 2021 nebudú sedieť takto nad rozpočtom, ale  dôjde k prepúšťaniu ľudí a
likvidovaniu mestských inštitúcií. Vyzval všetkých, aby urobili to, čo navrhuje, aby nedali len
jeden odpredaj. Navrhuje, aby urobili celý zoznam, aj keď je to práca na dlhé mesiace, nech to
urobia pre ľudí. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  poďakoval  JUDr.  Ing.  Jozefovi  Vraželovi,
PhD., za príspevok, ktorý bol jasný a jednoznačný. Berie ho ako “podanú ruku.“ Súhlasí s tým,
že si treba sadnúť a pracovať aj na veciach, ktoré môžu posunúť. 

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, poďakoval primátorovi mesta Čadca za to, že sa mu
podarilo urobiť dohodu s atletickým zväzom a atletická dráha sa môže dokončiť  na budúci rok.
Na  druhej  strane  uviedol,  že  mu  chýba  v  rozpočte  aspoň  príprava  k  projektu,  ktorý  bol
prezentovaný pred desiatimi rokmi. Myslel si, že sa tam urobia aspoň nejaké prípravné práce
ako napr. plot, prípadne zabetónovanie dráhy. Nadviazal na JUDr. Ing. Jozefa  Vražela, PhD.
Poznamenal,  že  má  dojem,  ako  by  sa  niektoré  veci  iba  opísali,  tým  ale  nechce  napádať
pracovníkov. V rozpočte vidí napr. položku 8 tis. EUR na jarmok, ktorý sa ale neuskutoční.
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Takisto sa dopytoval na cintorínske služby, v rozpočte je  každý rok suma 50 tis. EUR.  Bol by
rád, keby to bolo skonkretizované pre MPS Čadca, aby vedeli, čo presne treba robiť. Chýba mu
tam konkrétnosť, aby vedeli zhodnotiť, ako sa peniaze minuli. Uviedol, že napr. u Krkošky padá
plot a nerieši sa to.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upresnil, že preto nie je k atletickému oválu
žiadna položka, lebo začínajú tento rok len súťažiť, preto tam nemôžu robiť žiadne prípravné
práce. Ohľadom  Bartolomejského  jarmoku  doplnil,  že  nevedeli,  či  sa  vôbec  uskutoční  a
nakoniec sa rozhodlo, že jaromok nebude. Položky sa budú prehadzovať a ešte budú meniť
rozpočet min. niekoľkokrát. Bohužiaľ, podielové dane budú „skákať“ ešte niekoľkokrát. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, vyslovila svoj názor, že považuje za tragické,
že majú po pol roku taký významný bod ako je rozpočet mesta na trojročné obdobie a nikto z
poslancov nechce k  tomu diskutovať. Uviedla, že rozpočet je  prebytkový, ale sú v  ťažkom
období,  bude sa klásť väčší dôraz na výdavkovú časť a na to, aby zabezpečili  riadny chod
mesta.  Takisto  bude  treba  zabezpečiť  aj  sociálne  potreby,  pretože  vchádzajú  do  ťažkého
krízového obdobia. Preto nechápe kolegov, že o rozpočte nechcú diskutovať. Uviedla, že by
rada nadviazala na to, čo povedal JUDr. Ing. Jozef  Vražel, PhD., mali by sa správať ako
dobrý hospodár, zvlášť v tomto ťažkom období a povedať si, kde a z čoho ešte mesto môže
získať  nejaký  majetok.  Tam by  sa malo  nasmerovať  ich  snaženie.  Podľa nej,  ak  sú väčšie
výdavky, zvýšia sa príjmy. Zamýšľa sa, odkiaľ sa dajú získať do príjmovej časti peniaze. Podľa
nej  peniaze,  ktoré im unikajú viac ako desať rokov sú v Mestskej teplárenskej  spoločnosti.
Mesto  by  malo  mať  v  tejto  „akciovke“  väčšinu  a  nie  menšinu  ako  doteraz.  Mohlo  by
ovplyvňovať  v prospech občanov ceny tepla, pretože Čadca má podľa nej drahšie ceny tepla
na jednotku ako Žilina alebo ako Bratislava. Tým, že mesto nemá v ruke väčšinu akcií, ktoré by
zodpovedali vloženému majetku, unikajú im obrovské peniaze. Podľa prepočtov je to k tomuto
roku 1 miliarda slovenských korún. Je to rátané od času, kedy bývalý primátor pán Pohančeník
vložil v rozpore so záujmami mesta majetok v hodnote 60%, ale mestu dal upísať iba 40%.
Poznamenala, či majú teraz hovoriť o tom, či zavesia na „Paláričku“ nejakú hviezdičku na
vianočnej výzdobe alebo natrú nejakú lavičku. Podľa nej mesto stratilo už vyše 30 mil. EUR v
prospech súkromného vlastníka Mestskej teplárenskej spoločnosti. Je to podľa nej nehoráznosť
a tam by mali zamerať svoje snaženie, pretože mesto má na tie peniaze právny nárok. Uviedla,
že existuje uznesenie kontroly z najvyššieho kontrolného úrad. Bolo chybou, že súdne podanie
bolo stiahnuté,  pretože mesto by to bolo určite vyhralo.  Navrhuje preto,  aby k bodu návrh
rozpočtu mesta Čadca na roky 2020-2022 doplnili, že Mestské zastupiteľstvo ukladá vedeniu
mesta  vykonať  všetky  potrebné právne kroky  k  tomu,  aby  mesto  Čadca získalo  v  Mestskej
teplárenskej  spoločnosti  a.s.  podiel  zodpovedajúci  hodnote  ním  vloženého  majetku.  Oni  a
občania  mesta  majú  právo,  aby  mali  60% Mestskej  teplárenskej,  súkromníci  na  to  právo
nemajú. Žiada všetkých kolegov poslancov, aby návrh podporili. Zopakovala, že je to 1 mld.
slovenských korún. Budú hlasovať o tom, či idú do súdneho sporu a vymôžu to pre občanov
Čadce.  Alebo sa rozhodnú,  že  to  nechajú naďalej  užívať  súkromným vlastníkom,  z  ktorých
niektorí sú verejní a niektorí tichí spoločníci. 

PhDr.  Pavol  Holeštiak,  PhD.,  poslanec  MZ,  poprosil,  keby  mohli  mať  do  budúcna
rozpočet pripravený v mesiacoch november, december, vtedy sa už orientačne výber daní vie.
Koniec júna sa mu vidí  na predkladanie nedôstojný. Určite by to všetci uvítali. Ďalej uviedol,
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že navrhuje malú úpravu rozpočtu z položky  reprezentačné 5 tis. EUR na položku transfery
občianskych združení a nadácii, pretože treba šetriť. Prosí kolegyne a kolegov o podporu. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol PhDr. Pavlovi Holeštiakovi, PhD., že
faktickou poznámkou nemôže  podávať  návrh.  Ďalej  poznamenal,  že  o  návrhu RNDr.  Anny
Belousovovej ohľadom Mestskej teplárenskej  si dá vypracovať ešte jednu analýzu, aby zistili,
aké majú vôbec šance.

Jozef Kupka, poslanec MZ, prečítal pozmeňujúci návrh Mgr. Tomáša Urbaníka, ktorý
navrhuje pozmeňujúci návrh k bodu č. 2: Presun finančných prostriedkov z letnej údržby 10 tis.
EUR,  stánky  8  tis.  EUR,  lavičky  a  oprava  smetných  nádob  2750  EUR  do  novej  položky
spoločné nákupy. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  neodporučil  podporiť  návrh,  pretože  je
nezrozumiteľný. Návrh  Mgr. Tomáša Urbaníka následne neprešiel. 

Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca, prečítala návrh RNDr. Anny
Belousovovej,  ktorá  žiada   k  bodu  č.  2  Návrh  rozpočtu  mesta  Čadca  na  roky  2020-2022
doplniť: „Mestské zastupiteľstvo ukladá vedeniu mesta vykonať všetky potrebné právne kroky k
tomu, aby mesto Čadca získalo v  Mestskej teplárenskej spoločnosti, a.s. podiel zodpovedajúci
hodnote ním vloženého majetku.“

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že je skôr za to, aby si k tomu sadli a
po dôslednej analýze pristúpili aj k takýmto veciam. V momentálnej situácii ich žiada, aby
tento návrh nepodporili.

Hlasovanie:  ZA:   10  PROTI: 1   ZDRŽAL SA: 8  /poslancami  MZ schválené/.
Hlasovanie za návrh rozpočtu:
Hlasovanie:  ZA:   17 PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 2  /poslancami  MZ schválené/.

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

č. 39/2020

K bodu 3)
Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na roky 2020-2022.

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

č. 40/2020

K bodu  4)
Záverečný účet mesta Čadca za rok 2019.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  poďakoval  všetkým  pracovníkom,  ktorí
pracovali na záverečnom účte mesta Čadca. 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 4 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 41/2020
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K bodu 5)
Správa o výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta Čadca za rok   2019.

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

        č. 42/2020

K bodu 6)
Doplnok č. 6  k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Čadca č. 1/2015 o     určení  výšky 
dotácie na prevádzku a     mzdy na dieťa/ žiaka škôl a     školských zariadení na území  mesta 
Čadca a     na  dieťa/žiaka     CVČ zriaďovateľov v     iných obciach.

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

č.43/2020

K bodu 7)
Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Čadca na rok 2020 športovým klubom, nadáciám, 
združeniam a neziskovým organizáciám.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že nedávno informoval MZ o tom, že na
prvej komisii bol odprezentovaný názor, že do 40 dní budú jednať o prerozdeľovaní dotácií, a o
koncepcii rozvoja športu v meste. Nakoľko si neoveril informáciu,  mylne ich informoval, že sa
to uskutočnilo. Neuskutočnilo sa to a debata neprebehla.  Uviedol,  že navrhoval, aby mohli
zjednotiť resp. centralizovať  túto časť výdavkov a podporiť kluby, ktoré majú dlhodobé súťaže
a reprezentujú mesto Čadca.  Navrhuje,  aby boli  výdavky riadené spôsobom na nevyhnutné
cestovanie v rámci súťaží. Návrh sa nejakým spôsobom nechytil, asi nebol dobre vyjadrený a
následne došlo k prerozdeleniu. Ak by chceli podporiť širšiu športovú verejnosť, bolo by dobré,
keby sa o tom jednalo.  Dodal,  že sa ospravedlňuje  za to,  že povedal informáciu,  ktorú si
neoveril.  

Jozef Kupka, poslanec MZ, reagoval na Mgr. Tomáša Urbaníka, doplnil, že bol takisto 
na komisii. Uviedol, že Mgr. Tomáš Urbaník predkladá niečo, čo nemá odkonzultované. Nikto 
zo zástupcov klubov ho nepodporil. Do budúcnosti by ho poprosil, aby predtým, ak s niečím 
takýmto vystúpi, obišiel kluby, získal  podporu a  následne predložil návrh.  
         Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, reagoval na Jozefa Kupku, uviedol, že v komisii nie
sú športy, ktoré chcel zastupovať a o ktorých chcel rozprávať, až na výnimku jedného alebo
dvoch. Upresnil, že mal kluby „obehnuté“ a koncepciu dokáže dodať aj do večera. Podľa neho
je komisia o tom, aby o podobných materiáloch jednali  práve tam.  Navrhuje pozmeňujúci
návrh, v ktorom by sa presunuli finančné prostriedky v prílohe č.1 dotácie športovým klubom-
z bodu 6 do bodu 20 – konkrétne suma 200€ a z bodu 6 do bodu 13 – konkrétne suma 100
EUR. 
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         PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, že predkladá pozmeňujúci návrh na
úpravu rozpočtu z položky reprezentačné v sume 5 tis. EUR na položku transfery na občianske
združenia, ktoré práve preberajú, aby aspoň trochu vylepšili situáciu v určitých kluboch.          
JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, uviedol pre  PhDr. Pavla
Holeštiaka, PhD., že nemôžu o návrhu hlasovať, lebo rozpočet už bol schválený a v rozpočte
pozmeňujúci  návrh nepodal.  Upresnil,  že momentálne hlasujú o prerozdelení  dotácii,  nie  o
rozpočte. V rozpočte už majú schválených 70 tis. EUR na šport. Keby návrh dal v čase, keď sa
hlasovalo o rozpočte, určite by ho aj on sám rád podporil. Žiaľ, v tomto štádiu nemôžu dať
hlasovať, lebo by museli zasa otvoriť rozpočet, čo nie je bod programu. Podľa neho sa o tomto
hlasovať ani nedá. Bod posúva návrhovej komisii. 
          Vladimír Malík, poslanec MZ, ospravedlnil sa za to, že nehovorí s rúškom, je zdravý,
testovaný, je len mierne nachladnutý a rúško ho pri rozprávaní dusí. Chcel by poprosiť kolegov
poslancov, aby nevstupovali so žiadnymi návrhmi na prerozdelenia dotácií.  Komisia zasadá
práve kvôli tomu, aby sa športovci a zástupcovia klubov dohodli. Dohodovanie je pracné, trvá
niekoľko hodín a poslanci to potom rozhádžu. Uviedol, že šport ostal na sume 70 tis. EUR,
Mestská rada do toho  nevstupovala, akurát niečo znížili kvôli úsporám. Ešte raz poprosil, aby
do toho nevstupovali, pretože negujú činnosť komisie, ktorá príspevky navrhla. 
         Marián Kubala, poslanec MZ, vyjadril podporu Vladimírovi Malíkovi v tom, že kluby si
medzi sebou peniaze vybojovali a rozdelili. Vznikol konsenzus, ktorý by im nemali nejakými
návrhmi rozbíjať. Uviedol, že návrh podporí tak, ako vyšiel z komisie.   
          JUDr. Ing. Jozef  Vražel, PhD., poslanec MZ, poznamenal, že opäť majú materiál, ktorý
zasahuje do rozpočtu mesta Čadca. Uviedol, že sú mestá a obce, ktoré tento rok rušia všetky
podpory  občanom,  klubom  a  neziskovým organizáciám.  Je  rád,  že  aspoň  niečo  títo  ľudia
reálne dostanú, lebo sa môže stať, že napr. niekto, kto má dostať 100 tis. EUR nedostane nič a
ten,  kto má dostať 200 EUR dostane 199 EUR. Je toho názoru, že na dnešnú dobu je  už
prežitok, že nehodnotia  žiadateľa komplexne. Zverejnil by, čo všetko  žiadateľ  z mesta využíva.
Ďalej skonštatoval, že majú  veľa iných neziskových organizácií, ktoré pôsobia na území mesta,
mnohí ich podporujú vyššími čiastkami, ako majú v tabuľke a nehovorí sa o nich.  Navrhol, že
tých, ktorí sa zviditeľnia a chcú požiadať o príspevok verejne, by zverejnil v rámci materiálu.
Celú ich podporu zo strany mesta. Navrhol by riešiť individuálne pomoc každému, kto o pomoc
požiada. Uviedol, že nechce hodnotiť komisie, ale napr.  nie je možné, aby Jednotu dôchodcov
dostala dotáciu 200 EUR, pričom je tam 400 členov a niekde majú 10-20 členov a dostanú 400
EUR.  Rád by vedel,  aké  mala  komisia kritériá,  pretože  spomínaná Jednota dôchodcov má
„milión aktivít“. V žiadnom prípade však nechce nikomu ubrať. Takisto mal pripomienku k
jazykovej  škole  Globe,  ale  bolo to  stiahnuté.  Podnikateľskému subjektu nemôžu dať   touto
formou dotáciu. 
        Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, krátko reagoval na JUDr. Ing. Jozefa  Vražela,
PhD.,  uviedol,  že  čo  sa  týka  Jednoty  dôchodcov,  dostávajú  dosť  veľkú  čiastku  cez  mnohé
europrojekty. Z toho dôvodu je dotácia nižšia.  Ďalej uviedol, že dal pokyn, aby bola vyčíslená
suma pre  kluby za využívanie  športovísk mesta Čadca  a poskytne im správu, že sa nejedná
iba o sumu 70 tis. EUR, ale sú to spolu stovky tisíc EUR. Takto bude každý vedieť, kto koľko
času využíva v týchto zariadeniach a koľko peňazí dostane. 
          Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol, že Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca už
uviedol to, čo chcel aj on uviesť. Vyjadril sa, že je dobre, že sa v tejto ťažkej situácii aspoň
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trochu  športové  kluby  a  organizácie  podporili.  Sám  vyzval  na  mestskej  rade  príslušných
riaditeľov, aby vyčíslili sumy prenájmov, ktoré využívajú jednotlivé  kluby. Je to podľa neho
dôveryhodnejšie,  pretože niekomu sa zdá poskytnutá suma nízka,  ale vo forme bezplatného
využívania športovísk a športových hál sú to ďalšie desaťtisíce EUR, ktoré sa im poskytujú. 
          Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, že chce nadviazať na JUDr. Ing. Jozefa  Vražela,
PhD., a na jeho informáciu, že takto sa veci konajú v meste už 30 rokov. Podľa neho je to
pravda, preto navrhuje, aby si sadli a vytvorili samostatné športové oddelenie, tak, ako to je v
iných  mestách  na  Slovensku.  Je  toho  názoru,  že  takto  prerozdeľovať  peniaze  je  trápenie.
Odporučil zájsť na Oravu, kde je športové oddelenie vytvorené vo všetkých okresných mestách,
pričom oddelenie tvoria dvaja ľudia. 
           Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že súhlasí s Vladimírom Malíkom, dotácie
sa  prerozdeľujú  okrem  iného  bez  potrebných  informácií.  Nepamätá  si,  kedy  vôbec  dostali
informácie o tom, o čom budú hlasovať, či kto má aké ekonomické a iné ciele.  Poprosil  o
podporu jeho návrhu, určite to pomôže dobrej veci. 
            Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca, uviedla, že bola tá, ktorá
razila tendenciu, že dotácie treba dať buď všetkým alebo nikomu. Neskôr však pochopila, že
takto to nejde, pretože pre niektoré spolky by to bolo likvidačné. Osobne podporuje  občianske
združenie Stružielka už niekoľko rokov. Uviedla, že má jeden návrh, keďže ako uviedol PaedDr.
Ján Polák, vedúci školstva, kultúry a športu, jazyková škola Globe sa vzdala dotácie, presunula
by dotáciu na Jednotu dôchodcov. 
           JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta  Čadca, upresnil, že nie je
možné taktickou poznámkou podať návrh, bolo potrebné prihlásiť sa do diskusie.           
          Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca, ďalej na margo komisii
uviedla,  že  na  mestskej  rade  diskutovali  a  prehodnotili  spomínané  dotácie.  Bližšie  sa
oboznámila aj so situáciou ohľadom futbalu a keď jej  boli  bližšie upresnené  informácie o
potenciáli mladých športovcov, je za, aby sa tieto deti podporovali. 
           JUDr. Ing. Jozef  Vražel, PhD., poslanec MZ, poznamenal, že je veľmi rád, že naňho
viacerí reagovali a dávajú mu za pravdu. Poznamenal, aby sa skúsili dohodnú, aby niečo aj
urobili, nielen o tom hovorili. Navrhol, aby komisia, ktorá je na to určená a odborne spôsobilá
navrhne bod  programu rokovania zastupiteľstva a budú sa tomu venovať. Poslanci, ktorí v
komisiách odborne pracujú, môžu dať  návrh. Je rád, že všetci vidia, aký je stav. Je  podľa neho
neudržateľné  v  tejto  dobe  fungovať  rovnako  ako  predtým.  Uviedol,  že  veľa  firiem  začína
fungovať na inej báze, preto by mali aj v meste hľadať nové metódy, cesty a podpory, zlacňovať
to, čo je drahé  a pridávať tam, kde je to potrebné. 
         Jozef Kupka, poslanec MZ, prečítal pozmeňujúci návrh Mgr. Tomáša Urbaníka ohľadom
presunu finančných prostriedkov  z  bodu č.  6  – Kysuckej  hokejbalovej  únie do bodu č.20,
konkrétne 250 EUR a do bodu č. 13, konkrétne sumou 100 EUR. 
      Hlasovanie:  ZA:   21  PROTI: 1   ZDRŽAL SA: 0  /poslancami  MZ schválené/.
          Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, dal následne hlasovať za pozmeňujúci návrh
PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD., ktorý je podľa neho zmätočný, lebo zasahuje do rozpočtu, ktorý
pred pár minútami schválili. 
                 Hlasovanie:  ZA:  5   PROTI:  6  ZDRŽAL SA: 8  /poslancami  MZ neschválené/.
         Následne vyzval, aby hlasovali za celkový návrh aj so zmenou, ktorú navrhol Mgr. Tomáš
Urbaník.      
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 Hlasovanie:  ZA:  22   PROTI:  0  ZDRŽAL SA: 0  /poslancami  MZ schválené/.
      

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

č.44/2020

K bodu 8)
Informatívna správa o postoji vedenia mesta k trasovaniu inovácie vedenia VN V404
Varín – štátna hranica (pridaný bod).

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, ospravedlnil poslancov JUDr. Jozefa Pajera a
Mgr. Michala Duraja a  poprosil  Ing.  Františka Ščuryho,  aby  predstúpil  a povedal  jasné
postoje vedenia k tejto veci.

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ  Čadca,  ospravedlnil  sa,  že  predstupuje  pred  nich  bez  príprav  s  takou  dôležitou
informatívnou správou akou je problém inovácie 400 km riešenia, ktoré toho času pripravuje
prenosová sústava štátny podnik,  ktorý je vlastníkom správcom tohto zariadenia.  Za mesto
Čadca môže povedať, že problém doteraz nepodceňovali, ale ani ho nepreceňovali. 400 km
vedenie je súčasťou celoeurópskej sústavy v prenose elektrickej energie na území celej Európy.
V porovnaní s cestami je diaľnicou, nie miestnou komunikáciou. Je to významný koridor a
istým spôsobom tak, ako diaľnica nabúrava alebo vstupuje do organizmu mesta, tak je to aj s
týmto vedením. Niekedy v roku 2002 došlo k rekonštrukcii 400 km vedenia, ktoré sa nachádza v
zastavanom území hneď za areálom učilišťa a prechádza potom na hranicu s ČR cez Milošovú
až na hraničný bod. Vedenie sa rekonštruovalo z dôvodov predĺženia jeho životnosti o 15 až 20
rokov s tým, že po ukončení tejto lehoty dôjde k výstavbe nového vedenia, resp. prenosovej
sústavy na úseku Nošovice v ČR, Varín SR. V roku 2018 prenosová sústava požiadalo príslušný
orgán ministerstva životného prostredia o zisťovacie konanie v zmysle posudzovania vplyvov na
životné prostredie s názvom, aký uviedol. Slovo inovácia stavebný zákon nepozná, ak ide o
inováciu 400 km vedenia, dá sa to vysvetliť tak, že ide o akúsi opravu, údržbu jestvujúceho
vedenia, čo však nebola pravda. Vedeli, že po 15-20 ročnom predĺžení budú chcieť robiť nové
vedenie. Požiadali ministerstvo a to im vyhovelo bez toho, aby sa obce vyjadrili k tomu, že
trasa bude posudzovaná invariantne, čiže posúdená bez akýchkoľvek ďalších variantov. Takto
sa vypracoval zámer a mesto sa dozvedelo o aktivite prenosovej sústavy až keď im predložili
zámer na vyjadrenie. K zámeru dal nesúhlasné stanovisko okrem nich aj Žilinský samosprávny
kraj,  pretože  tak,  ako  bol  zámer  vypracovaný,  nebol  v  súlade  s  územnoplánovacími
dokumentáciami  VÚC Žilina,  ani  mesta  Čadca.  Na  základe  nesúhlasného  stanoviska  bolo
zvolané rozporové konanie, kde rokovali spolu so zástupcami VÚC  Žilina cca 3 hodiny. Na
tomto  rokovaní  dosiahli  rozhodnutie  ministerstva,  že  riešenie  nebude  invariantne,  čiže  bez
posúdenia ďalších variant, ale bude v úseku mesta Čadca posudzované variantne. Podľa neho
otvorili  „pandorinu  skrinku“  s  vedomím,  aby  preskúmali  a  prehodnotili  spochybňovaný  a
petíciami napádaný východný variant, či je menej vhodný ako ten pôvodný. Uviedol, že hľadajú
optimálnejšie a lepšie riešenie pre všetkých v tomto meste. Na rozporovom konaní vytvorili takú
pozíciu, že dnes môžu posudzovať tri varianty. Takto sa mestu predložila správa o hodnotení,
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čo  je  druhý  stupeň  podľa  zákona  o  posudzovaní  na  životné  prostredie.  Bohužiaľ,  kvôli
koronakríze sa už dvoma pokusmi nepodarilo prerokovať celú vec s verejnosťou. Ďalej uviedol,
že hľadali miesto, kde by sa mohlo zhromaždiť čo najviac ľudí a dali im možnosť byť pri tom,
keď sa bude o takomto probléme rokovať. Určite však nie za zatvorenými dverami, ako ich
niektorí  obviňovali.  Prisľúbili,  že  akonáhle  pominie  koronakríza  a  mimoriadny  stav  vláda
zruší, určite ústne prerokovanie bude, pravdepodobne v kultúrnom dome. Ak bude treba, urobia
dataprojekciu na Matičnom námestí. Uviedol, že koľko ľudí príde, toľko sa dozvie o tejto veci a
môžu sa k tomu vyjadrovať. Žiaden iný úmysel v tom nie je. Keďže sa ústne prerokovanie stále
odkladalo,  nemali  čas  si  s  ďalšími  odbornými  pracovníkmi  k  tomu sadnúť  a  pripraviť  sa.
Nechávali  to  na  čas,  keď  prebehne  ústne  prerokovanie,  pretože  tam  budú  prítomní
spracovatelia, zástupcovia prenosovej sústavy a dotknuté orgány. Samozrejme, aj oni plánujú
klásť na ústnom prerokovaní kompetentným  otázky a až na základe takto overených faktov a
skutočností by mesto stanovisko vypracovalo. Správa o vyhodnotení určila tri varianty – nulový
variant,  čo  je  pôvodný  variant  pôvodnej  trasy,  ďalej  variant  jedna,  ktorý  je  modifikovaný
pôvodný variant v priestore zastavaného územia Sihelníka a variant dva, ktorý je v zmysle
územnoplánovacích  dokumentácii  VUC a mesta  Čadca.  Z  týchto  troch  variantov  správa o
hodnotení odporúča modifikovaný západný variant. Uviedol, že nič nie je uzavreté, stanovisko
a rozhodnutie  urobí  príslušné  ministerstvo  a  takisto  mesto.  Na rokovaní  rozporov  nechceli
dopredu prejudikovať, ktorý variant správa o hodnotení ponúkne mestu ako najlepší. Uviedol,
že správa hodnotenia je akousi pomocnou barličkou pri ich rozhodovaní. Verí, že nenastane
žiaden problém. Ďalej uviedol, že ak sa ministerstvom určí definitívny variant, budú musieť s
veľkou pravdepodobnosťou preklopiť variant dva. Uviedol, že variant dva neprejde, lebo je zo
všetkých troch variantov najhorší.  Zo zvyšných dvoch variantov ak ministerstvo  jeden určí
konkrétne modifikovaný, bude musieť mesto Čadca, aj VUC Žilina spracovať zmeny a doplnky
územných  plánov  a  určite  využijú  na  to  prostriedky  navrhovateľa,  ktorý  zmenu  vyvoláva.
Následne sa dostane znova na spracovanie a prerokovanie na zastupiteľstve. Takto schválený
variant môže potom ísť do povolávacích konaní. Skonštatoval, že mali veľké podozrenie, že
prenosová  sústava  chce  využiť  ustanovenie  §  56  stavebného  zákona  a  bez  akýchkoľvek
povoľovaní  a ohlasovaní chce robiť  úpravu existujúceho vedenia.  Podľa jeho názoru slovo
inovácia bolo náznakom celého spôsobu, ktorým na mesto išli.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že nevie, kto vyvolal všetky tieto veci,
ale  oni  držia  stále  líniu,  ktorú  predostrel  Ing.  František  Ščury  a  budú  ju  držať  aj  ďalej.
Následne uviedol, že neustále konzultuje, chodí na rokovania a podporuje návrhy, o ktorých
diskutujú.  Potvrdil,  že  verejná  diskusia  bude,  akonáhle  im  to  umožní  situácia  okolo
koronakrízy. Momentálne si nemôžu dovoliť  takéto zhromaždenia, ale spoločnú líniu určite
budú držať. 

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, dopytoval sa, že ako je možné, že v zámere nebola
varianta č. 2 až neskôr  sa objavila v správe.

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, vysvetlil Mgr. Tomášovi Urbaníkovi, že ak dobre počúval, navrhovateľ požiadal
ministerstvo  ako  príslušný  orgán,  aby  mohlo  urobiť  inováciu  vedenia  a  urobia  to  v
invariantnom riešení. Ministerstvo bez toho, aby to prerokovalo s obcami a mestami na cca 36-
40  km trase  vyhovelo  navrhovateľovi.  Ministerstvo  neskôr  priznalo  na  rozporovom konaní
svoju chybu. 
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Mgr.  Tomáš  Urbaník,  poslanec  MZ,  ďalej  uviedol,  že  súčasťou  pozvánky  bola
informácia, že do 30 dní od zverejnenia môže verejnosť správu pripomienkovať. Dopytoval sa,
či je to posunuté. 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, uviedol, že nechce spochybňovať celý proces, ani doňho vnášať svoje názory, ale
bolo chybou, že ministerstvo vynechalo obce a mestá. Absolútne neštandardné je to,  že ich
vyzývajú, aby zvolali nejaké prerokovanie. Toto je podľa neho povinnosť niekoho iného. Ďalej
uviedol, že poskytli súčinnosť a prerokovanie zvolili na  území mesta Čadce, čo je dobré, lebo
občania nemusia chodiť inde. Iniciatíva z ich strany bola prejavená, urobili dva pokusy na
zvolanie stretnutia,  bohužiaľ,  spracovateľ  im dvakrát  termín zrušil.  Dúfajú,  že  bude ďalšie
oznámenie, ktoré už nebude nabúrané a dočkajú sa toho, že prídu ľudia, ktorých sa to dotýka. 

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ,ďalej sa dopytoval, že bez uznesenia MZ pri zmene
územného  plánu nemôže prejsť varianta č.2.

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, uviedol, že aj pri iných zámeroch, keď je napr. diaľnica zakotvená v územnom
pláne, treba variantne posudzovať koridor. Podrobnosti a vyšpecifikovanie  trasy v koridore sa
robia  pri  posudzovaní  vplyvu  na  životné  prostredie.  Z  rôznych  hľadísk  sa  multifunkčne
nastavujú váhové kritériá a posudzuje sa daný zámer, ako ho čo najoptimálnejšie osadiť. Išlo
im o to, aby sa  veci posúdili variantne. Ak sa variantné posúdenie ukončí a rozhodnú napr. že
variant 1 je najlepší a ako mesto ho podporia, pristúpi sa k spracovaniu, zmene a doplnku
územného plánu. Najskôr musí územný plán schváliť VUC Žilina, až potom mesto Čadca. Pri
každej zmene poslanci budú schvaľovať záväzné regulatívy a všeobecné záväzné nariadenie
zmeny. 

Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol, že z rečí je jasné, že mesto Čadca súhlasí jedine
s variantom pôvodného trasovanie, čiže sa to nedotkne Horelice a Čadečky.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, pripomenul, aby skúsili počkať na prerokovanie, ktoré sa má len konať. Tam si
vypočujú názory ľudí, ktorí svoje námietky a požiadavky určite budú dávať. Navrhol, že si môžu
urobiť ešte interné sedenie, kde veci ešte raz vysvetlia a potom dajú záväzné stanovisko v rámci
procesu posudzovania. Keď ministerstvo rozhodne o variante, ktorý variant sa potvrdzuje alebo
ho záverečným stanoviskom odporučí, jednou z vecí, ktorú určia, bude to, že  VUC Žilina a
mesta  Čadca  musia  spracovať  zmeny  a  doplnky  územných  plánov.  Keď  sa  zmeny  udejú,
vypracujú  sa  dokumentácie,  prerokujú  sa,  následne  schvália,  ďalej  bude  zastupiteľstvo
rozhodovať o schválení. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že si preštudovala k tomuto všetky
materiály,  ktoré  boli  na  verejnej  tabuli  a  nerozumie,  čo  za  odborníci  sú  na  ministerstve
životného prostredia, že mohli alternatívne vôbec vyjsť s variantou dva.  Variant dva prakticky
znamená to, že aby sa oslobodili stavebné pozemky na sihlách od vysokého napätia, tak sa
vysoké napätie natiahne ponad Čadečku, ľuďom priamo ponad už jestvujúce domy. Na jednej
strane na mieste, kde sa ide stavať, vysoké napätie nemôže byť, ale podľa variantu dva ide
vysoké napätie „cez hlavvy“, kde už ľudia majú postavené, a  tam ísť môže. Uviedla, že je to
celé neprijateľné,  nechápe, ako môže niečo takéto „zlepiť“ niekto z Bratislavy na životnom
prostredí a  znehodnotiť tak majetok. Dokonca  je v trasovaní napísané, že trasa ide pomedzi
domy s popisnými číslami. Podľa nej znehodnotia nielen životné prostredie, ale tam bude aj
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elektormagnetický smog.  Z toho dôvodu s  dvoma poslancami naformulovali  uznesenie,  aby
mesto presadzovalo variant 0 alebo jedna. Uviedla, že ľudia si v tejto dobe nenechajú platiť
vysoké dane za to, aby mali znehodnotený celý svoj majetok. Vyzvala všetkých kolegov, aby
návrh uznesenia podporili. Bude to podľa nej záväzné stanovisko zastupiteľstva. 

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, reagoval na RNDr. Annu Belousovovú a uviedol, že keby sa dostali do fázy, že
potrebujú  podpísať  takéto  závažné  stanovisko  v  rámci  posudzovania  vplyvu  na  životné
prostredie,  určite by odporúčal,  aby sa zvolalo zastupiteľstvo a aby primátor sám neniesol
bremeno stanoviska. Uviedol, že v  minulosti boli petície od obyvateľov U Kyska. (ich domy sú
už v ochranných pásmach vedenia) Vedia, do čoho idú a čo ich čaká. Ešte raz zopakoval, že po
nesúhlasnom stanovisku mesta Čadca a VÚC Žilina ministerstvo zvolalo rozporové konanie a
snažilo sa veci doriešiť. Mesto spochybňovalo, že sa ministerstvo rozhodlo pre  invariantne
riešenie, oni boli za variantné riešenie, aby sa preverili všetky možnosti, ktoré sú a vyberie sa
to najlepšie. Toto bola aj ich požiadavka. Ďalej uviedol, že variant nula alebo jedna je podľa
neho  pre mesto najlepší, je to posúdenie nielen katastra Čadca, ale jedná sa o úsek dlhý 30 -40
km. Bytostne sa ich dotýka hlavne zastavaná časť.

PhDr.  Pavol  Holeštiak,  PhD.,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  pravdepodobne bude nutné
uznesenie,  vzhľadom  na  to,  že  existuje  v  rámci  správy  o  hodnotení  vplyvov  na  životné
prostredie  list  z  mesta  Čadca,  ktorý  je  z  decembra  2018.  Z  listu  vyplýva,  že  mesto  dalo
nesúhlasné stanovisko s trasovaním podľa zámeru v pôvodnom koridore. Je rád, že uznesenie
bude a všetci budú podľa neho za pôvodný koridor č.1. 

 Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, uviedol, že variant nula je pre mesto najhorší. Ďalej uviedol, že v čase, keď sa
robil  územný  plán  (dlhých  päť  rokov),  ešte  vtedy  pani  primátorka  Malíková  v  roku  2002
podpísala oznámenie o začatí  verejného obstarávania verejnou vyhláškou, kde sa povedalo
celému Slovensku, že mesto Čadca robí územný plán a ktokoľvek mohol do procesu vstúpiť a
dať si požiadavky. Až v roku 2007 vtedajší primátor pán Vražel podpísal dokumenty územného
plánu  po  schválení  zastupiteľstvom.  Medzitým  bolo  ešte  jedno  schvaľovanie,  akýsi  míľnik
územného plánu – zadanie. Zadanie je knižka, ktorá dáva návod, čo všetko územný plán musí
obsahovať. Už aj toto zadanie obsahovalo prekládku 400 km vedenia a rozvojové plochy, ktoré
sú pre mesto strategické. Ďalšiu výstavbu bytov nevedia smerovať, bytové domy na Žarci sú
posledné,  ktoré  sa povoľovali.  Uviedol,  že  pre  mesto sú plochy  strategické,  keď sa z  nich
„ukrojí“, budú mať o to menej bytov. Podľa neho je preto priaznivejší  modifikovaný variant č.
1, ktorý uvoľňuje veľkú plochu, kde sa dá stavať. Upresnil, že nad každým problémom sedeli
niekoľkokrát,
 a samotný územný plán dával dokopy celý team ľudí. Keby územný plán nemali, nedostanú ani
cent z eurofondov alebo dotácii. 

Ing.  Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol,  že už mesiac sa chodí informovať ohľadom
spomínanej  veci,  stiahol  si  dokument  z  webstránky  mesta,  a  keďže  mu  bolo  veľa  vecí
nejasných, ozrejmoval si ich s kompetentnými. Vyjadril svoj názor, že  variant dva má najväčšiu
záťaž na  životné prostredie, pretože sa má vyrúbať až 60 ha lesa, má to ísť ponad domy a celé
je to podľa neho zlé. Nechápe, ako to mohli vôbec ľudia prijať. Uviedol, že urobia všetko pre
to, aby trasovanie bolo vo variante jedna alebo nula. Osobne bude robiť všetko, aby sa to
presadilo. 
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RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, doplnila  a informovala Ing. Petra Lariša,
že územný plán nie je v rozpore s variantom jedna, ktorý sa prijal v roku 2007. Môže to byť, len
sa urobí „slučka“, časť vedenia sa zo sihiel vymiestni a bude to v poriadku. Variant č. 1  bude
menej zaťažovať prírodu. Zopakavala, že nechápe, v čej hlave sa mohol zrodiť variant dva. Je
toho názoru, že súčasný minister by v žiadnom prípade s takýmto variantom nesúhlasil.  

 Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, upresnil, že na spomínanom rozporovom konaní sa dohodlo, že sa pôjde tak, ako
sa malo ísť od samého začiatku. Príslušné ministerstvo si dovolilo bez vedomia mesta Čadce
robiť invariantné riešenie a posudzovalo len ten nulový variant. Oni však chceli,  aby sa to
posúdilo v širšom kontexte, aby si vedeli pred všetkými obhájiť, že toto riešenie je najlepšie. Na
margo  vystúpenia  Ing.  Petra  Lariša  uviedol,  že  priznáva,  že  keď  sa  v  roku  2007  schválil
územný plán, bola to ťažká práca. Upresnil, že takýto dokument sa schvaľuje raz za 20 rokov.
Hľadalo sa trasovanie vedenia, pričom bolo rozhodujúce urbanistické hľadisko. Urbanistické
hľadisko bez  socioekonomického posúdenia, bez posúdenia prírodného prostredia rozhodlo, že
sa  pôjde  východným  smerom.  Ťahalo  sa  to  v  čo  najdlhšom  koridore  spolu  až  niekde  na
Podjavorské, kde sa to potom rozdelí. Uviedol, že celá motivácia bola určiť túto trasu. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta Čadca,  poznamenal,  že  ho mrzí,  že  zvalili  všetko
naňho a  takisto osočovali vedenie mesta. Teraz počuli, ako to je a sami môžu uznať, že sa to
ťahá už desiatky rokov a mesto má jednotný a rovnaký postoj. Bol by rád, keby našli spoločnú
reč. Poprosil, aby predniesli návrh uznesenia. Dopytoval sa Ing. Petra Lariša, či súhlasí, aby
návrh prečítala návrhová komisia. 

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, vyjadril súhlas. 
Mgr.  Xénia  Šurhaňáková,  zástupkyňa  primátora  mesta  Čadca,  prečítala  návrh  na

uznesenie v znení „Mestské zastupiteľstvo zaväzuje mesto, aby presadilo trasovanie vysokého
napätia v rámci inovácie vedenia V 404 Varín štátna hranica SR ,Česká republika v zmysle
varianty nula prípadne varianty dva“.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta Čadca,  upozornil,  že  nie  variant  dva,  ale  variant
jedna.

RNDr. Anna Belousovová a Ing. Peter Lariš, poslanci MZ, ospravedlnili sa za vzniknutú
chybu a uviedli, že sa samozrejme jedná o variant jedna.
                                                             
        Hlasovanie:  ZA: 19  PROTI: 0  ZDRŽAL SA:  0  /poslancami  MZ  schválené/.

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

č. 45 /2020
K bodu 9)
Z  verenie majetku mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie, rozpočtovej
organizácie mesta Čadca.

 Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.19 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 46/2020
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K bodu 10)
Zmena sídla príspevkovej organizácie DOMBYT Čadca.

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

č. 47/2020

K bodu 11)
Správa o výsledkoch kontroly.

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

č. 48 /2020

K bodu 12)
Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.

Informuje: Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a
dopravy MsÚ Čadca.

 Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, že návrh podporuje.

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

č. 49 /2020

K bodu 13)
Rôzne

Vladimír  Malík,  poslanec MZ, uviedol,  že  by rád požiadal  vedenie  mesta,  najlepšie
JUDr. PhDr. Petra Strapáča, PhD., aby si návrh, ktorý dal ohľadom vytvorenia športového
oddelenia zobral za vlastný. Následne uviedol, že v rozpočte sa nachádza položka „Palárikov
dom“ a  už na mestskej rade spomínal, že by bolo dobré, keby sa vytvorila ohľadom tohto
projektu komisia zložená z poslancov a ľudí, ktorým záleží na vzhľade mesta. Obáva sa, aby sa
nestalo, že dostanú priamo na zastupiteľstvo už hotový projekt na schválenie. Bol by rád, keby
mali možnosť do projektu ešte pred predložením zasahovať a aby sa spoločne dohodli,  ako
bude projekt  vypadať.  Ďalej  skonštatoval,  že v  rozpočte bola položka medziblok Martinkov
potok, mal by záujem, ako poslanec byť prizvaný k riešeniu. Taktiež plánujú riešiť usadenie
polopodzemných kontajnerov, aj k tomuto riešeniu by mal záujem byť ako poslanec prizvaný. 

Ing.  Peter  Lariš,  poslanec  MZ, uviedol,  že  sa informoval  u  Ing.  Františka  Ščuryho
ohľadom situácie s hokejbalovým ihriskom a bolo mu povedané, že do konca júna bude ihrisko
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opravené. Pokiaľ opravené nebude, budú platiť penále podľa dohody, ktorá bola uzatvorená.
Ďalej by chcel upozorniť, že v rámci opráv, ktoré sa robili pred cca dvomi rokmi, hlavne v
úseku Martinkov potok nie sú cesty v dobrom stave. Uviedol, že zhotoviteľ vtedy súhlasil, že dá
veci na opravy. Upozornil, že netreba na to zabudnúť, aby im neušiel termín, dokedy to majú
reklamovať. 

Radoslav Valko, občan mesta Čadca, dopytoval sa ohľadom minulého zasadnutia, kde
sa hlasovalo o  proteste prokurátora, zaujímalo ho, kto bude viesť súdny proces, v prípade, že
sa to napadne na súde, kto bude obhajovať mesto Čadca. Ak to nevedia, dopytoval sa, či vedia
vylúčiť, že to bude JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.,  ktorý najviac obhajoval, aby šli proti
prokurátorovi. Takisto ho zaujímalo, či v prípade, že by súdny spor  mesto nevyhralo, bude mať
dotyčná kancelária nárok na odmenu za trovy súdneho konania.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, krátko reagoval, aby si pozreli mesto Piešťany,
ktoré vyhralo ten istý spor, presne v takomto znení. Doplnil, že to budú robiť v ich réžii. Ďalej
uviedol, že pán zástupca JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD. je právne zdatný a bude v prípade
potreby nápomocný. Doplnil,  že majú na úrade aj právne oddelenie, ktoré bude spor viesť.
Nejedná sa im o to, aby to dali externej advokátskej kancelárii.

Radoslav Valko, občan mesta Čadca, dopytoval sa, či bude za to JUDr. PhDr. Peter
Strapáč,  PhD.  dostávať  aj  mimoriadnu  odmenu  alebo  bude  odmena  v  rámci  platu,  ktorý
dostáva.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že  odmena bude v rámci platu.
JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, reagoval a pána

Valka ubezpečil, že nikdy na mestskom úrade nedostal žiadnu prémiu ani nič navyše, môže byť
úplne kľudný a pokojný. Uviedol, že o takúto prémiu ani nestojí, snaží sa vždy mestu pomôcť.
Ďalej  uviedol,  že  ako  uviedol  Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta,  na mestskom úrade majú
právne oddelenie a to bude súdny spor viesť. Ak bude mať mesto  Čadca potrebu  niečo  s  ním
konzultovať, prípadne s iným právnikom z Mestského zastupiteľstva, myslí si, že každý podá
pomocnú ruku.

Ing.  Milan Gura,  primátor  mesta Čadca,  následne krátko doplnil,  že budú prijímať
opatrenia v rámci situácie s koronavírusom, pretože sa zdá, že v okrese Čadca  sa vyskytlo viac
nakazených. O pár hodín rozhodnú o tom, či budú mať otvorenú plaváreň, kúpalisko a ostatné,
pokiaľ sa to neutíši, budú prijímať nové opatrenia. 
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K bodu 14)
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. Dana Jašurková                                        Ing. Peter Lariš
         I. overovateľ                                     II. overovateľ

Zapísala:  Mgr. Katarína Lušňáková
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