
Z á p i s n i c a

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 31. marca 2021 o 8.30 hod. v budove Kultúrneho domu v Čadci

Z celkového  počtu  25  poslancov  sa  zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  Čadca
zúčastnilo 22 poslancov, poslanci Mgr. Marcel Šulo, Mgr. Dana Jašurková a Peter Zverec sa
ospravedlnili.

Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ Čadca a vedúci oddelení, ktorí predkladali body
podľa programu, v rámci prijatých protiepidemiologických opatrení a ochrany pred COVID -
19 bola účasť na zastupiteľstve obmedzená.
 

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. Jaroslav Klus - poslanec MZ
Marián Kubala - poslanec MZ
JUDr. Jozef Pajer - poslanec MZ
Vladimír Malík -poslanec MZ
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. -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
Mgr. Michal Duraj -poslanec MZ

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

Mgr. Erika MAZANCOVÁ - vedúca ekonomického oddelenia a správy majetku
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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) Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu  „Výstavba, rekonštrukcia a
      modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo 2020/001 pre projekt: Rekonštrukcia časti
      strechy športovej haly na ulici Športovcov v Čadci. (pridaný bod)
(3) Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o odkúpení bytových
      domov a príslušnej technickej vybavenosti v lokalite Žarec v Čadci
(4) Návrh rozpočtu mesta Čadca na roky 2021-2023
(5)  Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na roky 2021-2023
(6) Valorizácia platu hlavného kontrolóra mesta Čadca
(7) Stanovenie platu primátora mesta Čadca
(8)  Rôzne  
(9)  Záver
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R o k o v a n i e

2.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: MUDr. Anna Korduliaková. poslankyňa MZ
Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ

Návrhová komisia:   JUDr. Jozef  Pajer, poslanec MZ
                                                Mgr. Martin Klimek, 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
Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ

                                                JUDr. Jozef  Pajer, poslanec MZ
           

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, privítal na MZ všetkých prítomných. Doplnil,
že  MZ sa koná v  Dome kultúry  z  dôvodu,  aby  dali  všetkým epidemiologickým opatreniam
„zadosť“. Upresnil, že budú inak hlasovať, čo vysvetlí neskôr. Ospravedlnil poslancov Mgr.
Marcela  Šula,  Mgr.  Danu  Jašurkovú  a  Petra  Zverca.  Uviedol,  že  poslancom  pripravili
hlasovacie kartičky,  ktorými vyjadria svoje hlasovanie, zelená „za“, červená „proti“ a žltá
„zdržal sa“. Poprosil prítomných, aby ruku vždy podržali dlhšie, aby skrutátori, ktorých určí
mohli hlasy sčítať, menovite zapísať  ako poslanci hlasovali. Upresnil, že následne  dajú hlasy 
na predsednícky stôl, kde ešte raz menovite pre zápis ohlási každého poslanca, ako hlasoval.
Doplnil, že po prihlásení do diskusie si všetkých zapíše a poslanci budú jednotlivo vystupovať
na spomínané mikrofóny, ktoré sú v prednej časti. Takisto si bude značiť faktické poznámky.
Následne požiadal poslancov, aby hlasovali za predložený program rokovania. Po hlasovaní
vyzval prítomných, či má niekto nejaký bod na doplnenie programu, ktorý dostali. Doplnil, že
písomný návrh majú odovzdať návrhovej komisii.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že by chcela požiadať o doplnenie
do programu, ako prvý pracovný bod „ Informáciu o plnení uznesenia zo dňa 21.6. 2020“,
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ktorým bolo uložené vedeniu mesta vykonať všetky potrebné právne kroky k tomu, aby mesto
Čadca  získalo  v  Mestskej  teplárenskej  spoločnosti  a.s.  podiel  zodpovedajúci  hodnotením
vloženého majetku. Doplnila, že cca desať mesiacov od  prijatia uznesenia mesto podľa nej
nevykonalo ani krok. Obrátila sa v rámci zákona o slobodnom prístupe k informáciám dvoma
listami (v pravidelných odstupoch) na inštitúcie a písomne jej bolo odpovedané, že v dnešnej
situácii sa mesto prioritne zameriava na ochranu života a zdravia občanov a ešte nebude riešiť
obchodné rokovania so spomínanou spoločnosťou.  Vyjadrila  svoj  názor,  že  nie  je  potrebné
rokovať  so  spoločnosťou,  ale  právne  mali  urobiť  jeden  krok,  ktorý  mohol  byť  aj  napriek
„covidu“ vykonaný, a to písomne sa obrátiť na Mestskú teplárenskú spoločnosť a.s. s tým, že
požadujú  vrátenie  mesta  do  „takej  a  takej  lehoty“  a  ak  to  spoločnosť  MTS a.s.   neurobí,
obrátia sa so žalobou na súd. V rámci diskusie by sa rada opýtala, kto je za to zodpovedný, kto
z vedenia mesta je poverený týmto prípadom, resp. rokovaniami. Podľa nej mesto nie je 

v dobrej finančnej situácii a vyjadrila sa, že má dojem, že vedenie mesta koná 
v prospech súkromnej spoločnosti a nekoná v zmysle uznesenia poslancov. Zdôraznila,

že každý mesiac sa podľa nej škody navyšujú a občania musia platiť drahé teplo. Mesto ako
menšinový  podielnik  nemá  možnosť  ceny  tepla   ovplyvniť.  Dáva  na  zváženie  kolegom
poslancom,  že  za toho istého primátora,  po  jeho nástupe  v  prvom volebnom období,  bola
žaloba (ktorá podľa nej mohla byť 100% úspešná) stiahnutá.  Bude sa ťažko vysvetľovať napr.
na polícii, prečo súčasný primátor a vedenie nielenže vtedy navrhol vziať žalobu späť, ale volí
taký postup, ktorý je podľa nej v neprospech mesta. Zopakovala, že podľa nej vôbec nebolo
potrebné voliť rokovanie, ale bolo treba napísať jeden list. Doplnila, že ak chcú, napíše ho
sama. Písomne žiadala zaradiť tento bod ako bod č. dva do programu.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca uviedol, že do programu si dovoľuje zaradiť
ako  bod č.  dva  „Predloženie  žiadosti  o  poskytnutie  príspevku  v  rámci  programu „Výstavba,
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo 2020/001 pre projekt: Rekonštrukcia
časti  strechy športovej haly na ulici  Športovcov v Čadci.“ Uviedol,  že je to narýchlo, lebo
výzva bola narýchlo spravená. Za body dal vzápätí hlasovať. Požiadal prítomných poslancov,
aby  navrhovaný bod RNDr.  Anny Belousovovej  odložili  na  budúce  rokovanie  a  takisto  ich
požiadal,  aby  boli  proti  doplneniu  bodu  do  rokovania.  Upozornil,  že  do  záznamu  budú
zaznamenané len veci hovorené na mikrofón. Následne podľa programu vymenoval 
do návrhovej komisie poslancov Mgr. Martina Klimeka a JUDr. Jozefa  Pajera. 
Za overovateľov zápisnice určil poslancov MUDr. Annu Korduliakovú a Mgr. Jaroslava Klusa.
Ospravedlnení  boli  poslanci  Mgr.  Marcel  Šulo,  Mgr.  Dana  Jašurková  a  Peter  Zverec.
Skrutátormi  na  MZ  boli  Ing.  Petra  Ďuranová,  PhDr.  Jana  Serafínová  a  Mgr.  Miroslava
Kučáková. Vedením zápisnice poveril  Mgr. Katarínu Lušňákovú, pracovníčku MsÚ Čadca.   
         Hlasovania:
   Hlasovanie za program:  ZA: 20 PROTI:  0   ZDRŽAL SA: 0  /poslancami  MZ schválené/.  
 Hlasovanie za navrhovaný bod RNDr. Anny Belousovovej:  ZA: 8 PROTI:4   ZDRŽAL SA:  10 
/poslancami  MZ neschválené/.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
                                                                 č. 20/2021
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K bodu 2)
Predloženie   žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu      „Výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo 2020/001 pre projekt:   Rekonštrukcia časti
strechy športovej haly na ulici Športovcov v Čadci. (pridaný bod)
 

 Predkladá:  RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci oddelenia regionálneho rozvoja a
cestovného ruchu

JUDr.  Jozef  Pajer,  poslanec MZ, uviedol,  že chce poďakovať  vedeniu mesta,  RNDr.
Šulganovi a Ing. F. Ščurymu, podľa neho dlho sedeli nad týmto projektom a bude veľmi rád, ak
budú úspešní. Vyjadril sa, že dúfa, že mesto sa bude aj naďalej zapájať do vydania výziev, ktoré
budú na podporu športu a  kultúry.  Následne informoval,  že vyšla nová výzva na podporu
amatérskych športových klubov. Uviedol, že ak nájde niečo na webstránke, zašle im to. Podľa
neho treba informovať amatérske kluby a zaslať žiadosti. Ešte raz poďakoval Ing. F. Ščurymu,
RNDr. M. Šulganovi, CSc. a celému vedeniu mesta. Podľa jeho názoru je strecha na štadióne
už  v stave„životu nebezpečná“.  

Marián Kubala, poslanec MZ, dopytoval sa RNDr. M. Šulgana CSc., čo sa rozumie 
pod pojmom „celková výmena strechy“.  

RNDr.  Miloslav  Šulgan,  CSc.,  vedúci  oddelenia  regionálneho  rozvoja  a  cestovného
ruchu, upresnil, že strecha sa skladá z častí podhľad, konštrukcia a vrchná časť. Celá vrchná
časť je robená z betónových škrupinových panelíkov, ktoré sú naskladané na konštrukciu. Toto
sa  podľa  neho celé  vymení  a  projektant  navrhol  riešenie,  ktoré  je  aj  z  hľadiska  statiky  a
energetiky. Tak, ako sa zastrešujú veľké obchodné centrá (tzn. trapézový plech a kompletná
izolácia nová).

Marián Kubala, poslanec MZ, doplnil, že to znamená, že zhodia celú strechu a postavia
novú.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že je to určite výborný projekt, dopytoval
sa, či existuje nejaký reálny výpočet, koľko  vychádza strecha podľa ich predpokladov.

RNDr.  Miloslav  Šulgan,  CSc.,  vedúci  oddelenia  regionálneho  rozvoja  a  cestovného
ruchu, upresnil, že je to suma 215 tis. Eur. Doplnil,  že  sumu určil projektant Ing. Jurga a
rozpočtár  a  bolo  to  odkonzultované  so  stavebným oddelením  mesta.  Takisto  bolo  do  toho
zaangažovaných viacero ľudí, ktorí to odborne posudzovali.  

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, dopytoval sa kedy bol robený rozpočet.
RNDr.  Miloslav  Šulgan,  CSc.,  vedúci  oddelenia  regionálneho  rozvoja  a  cestovného

ruchu, uviedol, že dva týždne dozadu. Konkrétne ho dostal minulý piatok.
 Hlasovanie:  ZA: 22 PROTI:  0   ZDRŽAL SA: 0  /poslancami  MZ schválené/.  

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

č. 21/2021

K bodu 3)
Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o odkúpení bytových
domov a príslušnej technickej vybavenosti v lokalite Žarec v Čadci.
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Predkladá:  Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, stavebného poriadku a
dopravy

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, uviedol, že polopodzemné kontajnery umiestnené pri
panelákoch sú vynikajúca vec. Kde sú umiestnené, je podľa neho oveľa väčší poriadok. Ďalej
uviedol, že čo sa týka oporného múra, je úplný laik.  Keď ale staval chatu pri  svahu, ktorý je
minimálne o polovicu menší ako je na Žarci, prvé, čo urobil bolo to, že postavil meter hrubý
oporný múr. Preto nevie, ako sa mohlo zrazu prísť na to, že sa na takom mieste stavalo 
bez  toho,  aby  sa  počítalo  bez  oporného  múra.  Dopytuje  sa,  či  tomu má rozumieť  tak,  že
doplatok cca 397 tis. Eur najskôr zaplatia developerom a potom to budú splácať alebo je už
suma započítaná v sume, ktorú spomínal Ing. Ščury.

Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy,
reagoval na Mgr. Jaroslava Klusa, odpovedal, že prečo nebol oporný múr v projekte už 
od začiatku, tú otázku si kládli aj oni.  Doplnil, že obdobná situácia sa im stala aj pri bytovom
dome na Komenského ulici  –  pri  deväť  podlažnom bytovom dome.  Spomínaný projekt  bol
navrhovaný  na  klasických  jednoduchých  betónových  základoch.  Projektant  tam  mal
„zicherku“, že pri začatí základných zemných prác sa odborným posúdením doplnia existujúce
geologické podklady o nové geologické posúdenie. Doplnil, že všetky bytové domy sú postavené
na  pilotových  základoch,  preto  sa  čudovali,  prečo  si  dovolil  projektant  urobiť  jednoduché
základy. Museli však rešpektovať projekt, stavbu mali tak vysúťaženú a  začali ju realizovať.
Po tom, ako sa začali robiť zemné práce, geologickým posúdením sa prišlo na to, že musia
urobiť pilótové zakladanie. To spôsobilo navýšenie ceny. Následne uviedol, že v prípade domov
na Žarci je situácia obdobná, akurát, že mesto nie je investorom. Oporný múr sa musel urobiť.
Upresnil, že múry tam sú a bolo by zlé, keby im odovzdali stavbu a oporné múry by si nechali,
nevie si predstaviť, že by to takto fungovalo.   

Mgr.  Slávka  Zelníková,  poslankyňa  MZ,  uviedla,  že  jej  predrečník  ju  v  otázkach
predbehol a podľa nej sa Ing. F. Ščury snažil odpovedať, prečo tam spomínaný múr stojí resp.
prečo je to predmetom dodatku. Odpovedal  prirovnaním na predchádzajúcom príklade, ale
konkrétnu  odpoveď  sa  nedozvedela.  Doplnila,  že  všetci  byty  chcú,  mesto  ich  potrebuje  a
žiadateľov  je  veľa.  Uviedla,  že  v  dôvodovej  správe  je  napísané,  že  počas  realizácie  prác
zhotoviteľ zistil, že je potrebné, aby sa vykonali práce naviac. Doplnila, že jej chýba 
v materiáloch dátum, kedy presne to  zistili.  Podľa nej  taký skúsený zhotoviteľ  musí vedieť
posúdiť, že  v lokalite s takými svahmi sa bude niečo diať. Dopytovala sa, či tomu prechádzali
nejaké udalosti, ako masívny zosuv pôdy a pod., na základe čoho sa udiala spomínaná stavba
múru.  Následne sa dopytovala rovnako ako Mgr. J. Klus, ako je možné, že s tým nepočítali a
kedy zistili, že je múr potrebný.

 Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy,
uviedol,  že  v  dôvodovej  správe  uviedli,  že  aj  mesto  sa  dozvedelo  o  tejto  skutočnosti  až
začiatkom minulého roka. Podľa posudku geológa p. Štefana Hudeca v januári 2020, ktorý
konštatoval,  že  spôsob  sanácie  svahov  sa  nedá  urobiť  iným  technickým  spôsobom  a
geomorfológia vyžaduje iné riešenie, ako bolo predtým, teda klasická úprava svahov. Posudok
dostali v priebehu februára, marca, môže to presne pozrieť, ak to budú požadovať.  Odvtedy sa
podľa neho vecou zaoberali, boli zaskočení, prečo sa toto nedialo na začiatku. Je to podľa jeho
názoru netransparentné a dostáva ich to do polohy, že ich budú ľudia podozrievať. Objektívne
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treba priznať,  že po tom všetkom, čo absolvovali,  bez oporných múrov by to tam nemohlo
existovať.  

Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ, uviedla, že tomu rozumie, ale doplnila, že to
nebolo uvedené v projekte a tým pádom vznikli tieto problémy. Podľa nej je mesto tlačené
k tomu, že príde o dotácie, príde o byty, ktoré fungovať budú, ale nebude to fungovať cez mesto.

Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy,
uviedol, že zámer prešiel štandardným procesom, schvaľovacím, povoľovacím, aj podávanie
žiadosti spĺňalo náležitosti kladené na formu aj obsah. Doplnil, že k nim stačil projekt 
v  rozsahu stavebného povolenia,  ktorý ale  nemôže byť urobený v detailoch podrobnostiach
realizačného projektu. Uviedol, že bol sám účastníkom výstavby diaľnice, chodili na kontroly
stavby a neverili  by,  koľko odchýlok sa dennodenne riešilo medzi projektom a realizačným
projektom.

Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ, uviedla, že rozumie, ale suma sa jej zdá veľmi
navýšená, tých cca 400 tis. Eur a nejde jej to ako „laikovi do hlavy“. Doplnila, že sa to dlho
rozoberalo  aj  na  Mestskej  rade,  kde  prišiel  aj  pán Šperka  a  snažil  sa  im niečo  vysvetliť.
Uviedla, že prišiel s vetou „Neprišli sme žiadať, prišli sme navrhnúť schválenie dodatku“.

Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy,
uviedol, že k tomu sa vyjadrovať nebude, doplnil, že aby vyvrátil nejaké podozrenia zo strany
občanov  a  poslancov  o  netransparentnosti,  podľa  neho  na  mesto  prišiel   v  januári  alebo
februári 2020 návrh s tým, že musia objektívne urobiť úpravu, vybudovať oporné múry 
v rozsahu a so sumou, akou predložili. Firma je investorom a stavebníkom zároveň a nemajú
faktúru, na ktorej by ukázali sumu, za akú urobili oporné múry. Urobili to svojpomocne. Mesto
preto  nechalo  už  po  realizácii  oceniť  rozpočtárom a  suma je  341  tis.  Eur.  Doplnil,  že  sa
nerovná cene,  akú predložila firma, pretože rozpočtové ceny majú nejaké percento marže a
každý zhotoviteľ robí s nejakým ziskom. Urobili tak kvôli objektivizácii a doplnil, že viac okolo
toho urobiť nevedia.
 RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  uviedla,  že  má  rada zjednodušené  veci,
doplnila, že keď sa pozrie na proces výstavby bytového domu na Žarci, tak mesto uzavrelo
zmluvu  o budúcej zmluve s firmou, ktorá mala postaviť byty. Na základe  zmluvy si firma podľa
nej čerpala úver z banky, keďže vystupujú ako investor. Mesto im v podnikateľskom zámere
veľmi pomohlo, „ako keby im dali bankovú garanciu“. Každá banka podľa nej dá rada na
takýto druh výstavby, pretože vie, že o úver nepríde. Firma si vytvorila podnikateľský zámer,
ktorý mal stáť  7, 380.857,66 €. Mesto im to všetko zagarantovalo a v takej výške si zobrali
úver. So sumou, ktorú mestu povedali museli predstavitelia mesta ísť na štátny fond rozvoja
bývania, kde im odsúhlasili časť vrátnu a časť nenávratnú. Suma 6,5 mil. Eur je podľa nej
nenávratný príspevok.

Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy,
reagoval na RNDr. Annu Belousovovú, že suma 6,5 mil. Eur je úverovanie a dotácia.   

RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  uviedla,  že  má  rada zjednodušené  veci,
ospravedlnila sa a uviedla, že  sumu 783.767,66 € je  rozdiel,  doplnila,  že   zostávajúcu sumu
im mesto bude ešte splácať.

Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy,
doplnil, že úvery budú vo výške 3.925.930 € a dotácia je 2 671 360 €. Nenávratná časť je 
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vo výške 2 671 360 €. Úver sa bude splácať už nájomníkmi, ktorí budú užívať byty. Rozdiel
medzi  krytím fondu a ministerstva je podľa doteraz zazmluvnených vecí  783 767, 66 €. Toto je
pohľadávka mesta voči investorovi CADevelop, s.r.o, splácať sa bude 5 rokov v mesačných
splátkach vo výške 13 tis. Eur.

RNDr.  Anna Belousovová,  poslankyňa MZ, uviedla,  že  keď majú  budovy postavené,
mesto urobilo všetko, čo malo, pretože akceptovalo sumu investora, staviteľa a teraz prišli
s tým, že je tam oporný múr a mesto má dať cca 400 tis. Eur. Podľa nej je to chyba firmy
CADevelop s.r.o., preto sa pýta, prečo za ich chybu na začiatku, (pretože normálny staviteľ tam
múr videl)  si to nezahrnuli do celkovej sumy. Uviedla, že podozrenie a oprávnené pochybnosti
vznikli práve kvôli tomu, teraz, na konci, „tlačia mesto do kúta“, aby sa podieľalo sumou 400
tis. Eur na opornom múre. Podľa nej to nie je férové, pretože firma urobila chybu, prečo by
mali znášať dôsledky občania mesta „cez mestskú kasu“. Je toho názoru, že už im mesto aj tak
pomohlo a dalo im bezplatne garanciu voči banke. Doplnila, že za garanciu sa vo svete biznisu
platí. Podľa nej by chcela mať firma iba všetky plusy, svoj zisk, preto navrhla, nech si tých 400
tis. Eur odčítajú od zisku. Prípadne sa malo s nimi rokovať v duchu „podeliť sa“. Prečo by
malo mesto znášať dôsledky za ich chybu, mali by to podľa nej rozdeliť na nejaké časti. Firma
„podnikala bez rizika a teraz chcú navýšiť cenu“. Upresnila, že každý kto sa zaoberá biznisom
vie, že základnou charakteristikou biznisu je miera rizika,  ako podotkla, nech si tú mieru rizika
znášajú. Navrhla, nech sa ďalej rokuje o tom, akú mieru chýb bude znášať mesto a akú mieru
chýb bude znášať firma. Zaujímalo by ju, aké  bude nájomné, či byty budú sociálne a ako sa to
prepočíta.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že o tom budú rokovať na mestskom
zastupiteľstve, existujú podmienky, za akých dáva mesto nájomné byty. Je záujem, aby to boli
mestské byty a poslanci budú rozhodovať. Doplnil, že tak tomu bolo aj v minulosti pri výstavbe 
na  Kýčerke.  Pokiaľ  budú  byty  mestské,  pripraví  sa  všeobecne  záväzné  nariadenie  a  bude
predložené.  Zopakoval, že o všetkom rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že poslanci rozhodujú, ale niekedy
sa uznesenia neplnia.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, reagoval na RNDr. Annu Belousovovú, že je
stále kľudný a určite vysvetlia plnenie a neplnenie uznesení a „o teple sa budú ešte veľmi dlho
rozprávať“. Poprosil, aby sa vrátili k téme.

 RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, dopytovala sa, prečo sa tak ponáhľajú, či
sú veci na štátnom fonde rozvoja bývania „vybavené alebo nie“.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil, že jeho predchodcovia a kolegovia
vedia,  že  ak  splnia  určité  podmienky,  fond  rozvoja  bývania  im  úver  poskytne.  Najväčším
problémom je získať (a v akej výške) nenávratnú dotáciu. Upresnil, že keď stavali na Kýčerke,
dostali maximálnu výšku dotácie 30%. V prípade bytov na Žarci sa im podarilo získať 40%,  t.j.
2,6  mil.  Eur  nenávratne.  Je  podľa neho jasné,  že  úver  budú splácať  z  výberu nájomného.
Doteraz sa im to darí a nevidí v tom problém. Mesto Čadca nedalo žiadnu bankovú garanciu,
pretože keby bola vydaná, museli by za ňu platiť. Ešte raz uviedol, že mesto nevydalo bankovú
garanciu žiadnej firme.  

 RNDr.  Anna Belousovová,  poslankyňa MZ, reagovala,  že  to  povedala jasne,  že  im
nedali bankovú garanciu, ale zmluva o budúcej zmluve pre každú banku má de facto hodnotu
garancie.  Banka rada dá úver  na takúto investíciu,  keď vie,  že  existuje  zmluva o budúcej
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zmluve, čiže existuje de facto istý kupujúci. Doplnila, že chce poukázať na to, že logika veci
hovorí,  že keď oni urobili  chybu na začiatku,  prečo by malo ich celú chybu znášať mesto.
Rokovania by sa mali niesť v takom duchu, že mesto nemôže znášať celé náklady, t.j. 400 tis. €.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil, že mesto „neznáša žiadne nadpráce“,
ktoré by neoprávnene zaplatilo. Keď RNDr. Anna Belousovová hovorí o tom, že mesto musí
doplatiť  400  tis.  Eur,  Ing.  F.  Ščury  spomínal,  že  firma  poskytne  mestu  Čadca  100  tis.  €.
Doplnil, že zo sumy 383 tis. € odčítajú záväzok 100 tis. Eur o ostane suma 283 tis. Eur.

Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy,
doplnil, že pri podpise ostrej zmluvy sa zníži suma o 100 tis. €.

 RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, dopytovala sa, či to je niekde napísané.
Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy,

doplnil, že  to nemohli dať do zmluvy, lebo „robili súťaž“. Upresnil, že firma, ako klient sú
dôveryhodní, pretože majú na strane istého garanta – mesto, ktoré peniaze vždy malo a 
na takýto účel bude mať. Následne uviedol, že  mesto robilo súťaž (externým obstarávateľom) a
výsledkom súťaže bolo podpísanie zmluvy. Mesto muselo rešpektovať to, čo bolo 
v podkladoch súťaže a aj na konci ponúknuté. Doplnil, že nad rámec zmluvy trvali na tom, aby
podpísali prehlásenie o poskytnutí dotácie na kúpu pozemku. Spoločnosť CADevelop  s.r.o. 
V nej prehlasuje, že v prípade, že ak „ zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s mestom
Čadca o kúpe bytových domov, pozemku, technickej vybavenosti“ predkladaná na schválenie
MZ 
v  roku  2018  nadobudne  účinnosť,  na  základe  nej  bude  uzatvorená  riadna  kúpna  zmluva,
poskytnú dotáciu vo výške 100 tis. Eur, v prospech mesta Čadca na kúpu pozemkov.  Uviedol,
že ich je tam viac, zapísaných na listoch vlastníctva 13844. Táto dotácia bude započítaná 
s pôvodnou cenou pozemku vo výške 285 tis. Eur a mestu Čadca ako kupujúcemu tak ostane
záväzok doplatiť záväzok  CADevelop s.r. o. sumu 185 tis. Eur. „ Doplatok celkovo ponížia 
o sumu 100 tis. Eur.

 RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že to sa týkalo kúpy pozemku.
Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy,

uviedol,  že  v  zmluve  nemajú špecifikované koľko stoja jednotlivé  časti,  jednotlivé stavebné
objekty a pozemok, majú tam konečnú sumu.

 RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, reagovala na Ing. F. Ščuryho, že to by 
do toho „neplietla“.  Týkalo sa to podľa nej záväzku firmy, že znížia cenu za pozemok.

Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy,
uviedol, mesto má pozemok v konečnej cene.

 RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že diskutujú o opornom múre.
Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy,

uviedol, že suma 100 tis. eur „tam je“ a rátajú s tým, že náklad bude ponížený o 100 tis. €.
 RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že to tak nie je, lebo suma sa týka

pozemku a nie oporného múru. Uviedla, aby to „hovorili tak, ako je to napísané“. Je toho
názoru, že chrániť financie mesta je prvoradá povinnosť  vedenia mesta, aj poslancov. Mali by
byť o tom rokovania, doplnila, že ani mestská rada neprijala uznesenie a nebola jednotná 
v tom, aby sa uzavrel kompromis. Podľa nej by na MZ mali byť aj zástupcovia firmy, pretože je
veľa vecí, na ktoré by sa chceli opýtať, pretože nie sú všetci na mestskej rade, na ktorej sa
zástupca firmy zúčastnil. Netreba hovoriť o pozemku, pretože to je „iné“.
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Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, podotkol, že pozemok na výstavbu predalo
mesto Čadca a bolo to pred 12-timi či 13-timi rokmi. Aj to si treba podľa neho uvedomiť, 
za koľko sa pozemok predal a prečo sa predal. Vízia mesta Čadca bola do budúcna stabilizovať
počet  obyvateľov,  hlavné  bolo  stabilizovať  školy,  škôlky.  Z  toho  dôvodu aj  predchádzajúci
kolega  staval  byty  na  Kýčerke.  Teraz  podľa  neho  pokračujú  na  Žarci,  to  im  pomôže
stabilizovať Základnú umeleckú školu, Základnú školu Žarec, ktorá mala osem rokov dozadu
minimum žiakov. Byty podľa jeho názoru pomôžu naplniť škôlku, školu, aj ZUŠ tak, aby sa
zachovali. Následne budú musieť uvažovať, čo ďalej v prímestských častiach, pokiaľ nechcú
rušiť školu. Sú to podľa neho vážne veci. Vyjadril sa, že navýšenie ho veľmi mrzí. Rokovaní
s firmami bolo podľa neho nespočetne veľa. Je to určitý druh kompromisu.  Musia sa vyjadriť,
či byty ponúknu občanom mesta a je to podľa neho ústretovosť, že im byty dajú a môžu ich
užívať, pretože sú plne funkčné. Následne uviedol, že byty firme môžu nechať a občania budú
platiť nájomné raz toľko, ako im ponúkne mesto Čadca, prípadne si byt kúpia za trhové ceny 
od 1300 € do 1700€ za meter štvorcový. Doplnil, že robia všetko pre to, aby hájili občanov
mesta a chránili financie, rokovaní ohľadom toho bolo veľmi veľa, možno stovky.

Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy,
doplnil, že približne vo februári obdržali žiadosť s tým, že zhotoviteľ má problém s úpravami
terénov a musí vybudovať oporné múry a následných rokovaní bolo nespočetne veľa. Uviazli
„v  akejsi  slepej  uličke“,  samozrejme,  že  nesúhlasili  s  ich  návrhom,  ale  sa  snažili  hľadať
východiská, aby o byty neprišli a na druhej strane aby neplatili veľké sumy. Aj z týchto dôvodov
rokovali  v  decembri  na  mestskom  zastupiteľstve  o  žiadosti  o  odstúpení  od  zmluvy.
Zastupiteľstvo s návrhom nesúhlasilo a preto pokračovali ďalej a hľadali ďalšie riešenie. 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, nadviazal na diskusiu, ktorú víta, pretože
podľa  neho  to  nie  je  malá  suma.  Uviedol,  že  25.1.  2018  Mestské  zastupiteľstvo  schválilo
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa rozbehol celý proces, sám hlasoval „za“ a nehanbí sa za to.
Doplnil,  že  samozrejme  nevedeli,  čo  sa  následne  udeje.  Je  toho  názoru,  že  byty  v  Čadci
potrebujú,  diskusia čo sa týka potreby je bezpredmetná. Doplnil,  že okolo 340 tis.  Eur bol
rozpočet, a dopytoval sa, či to bolo s daňou. (Ing. Ščury potvrdil, že áno, s daňou) Navrhol, aby
urobili znalecký posudok a pokračovali v rokovaniach, podľa neho je diskusia cca jeden a pol
roka, čo je dosť dlhá doba a kladie otázku, či boli rokovania dostatočné na to, aby dospeli k
nejakému  konsenzu.   Dnes  všetci  poslanci  schválili  sumu  vyše  107  tis.  Eur  na
spolufinancovanie na opravu strechy športovej haly, čo jednoznačne všetci vítajú. Dopytoval
sa, z akých financií by bolo vyše 397 tis. Eur, pretože ich v rozpočte nenašiel.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upresnil, že v rozpočte sú.
Ing.  Jaroslav Hacek,  prednosta MsÚ, uviedol,  že onedlho budú schvaľovať rozpočet

mesta Čadca, v ktorom sú náklady voči bytovkám uvedené tak, ako je zazmluvnené k dnešnému
dňu. Je tam podľa neho všetko, štátny fond rozvoja bývania, dotácia, spoluúčasť z pôvodnej
sumy splátky. Ak by sa v tomto roku prijalo navýšenie, suma zo splátky, ovplyvní maximálne
mesto Čadca vo výške 30 tis. Eur.

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, že v dôvodovej správe je uvedené,
že“  k tomuto bodu neprijala mestská rada uznesenie,  ktorým by Mestskému zastupiteľstvu
Mesta Čadca odporučila alebo neodporučila jeho schválenie“. Dopytoval sa, prečo neschválili
žiadne uznesenie a na finančnej komisii to nebolo, aj keď je to dosť veľká čiastka.
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Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  upresnil,  že  na  finančnej  komisii  bol
prejednávaný rozpočet a v ňom už boli splátky navrhnuté. Doplnil, že treba čestne povedať, že
na mestskej rade boli uznášaniaschopní, ale nebolo ich dostatočne veľa. Ak chce mestská rada
odporúčať  uznesenie, musí hlasovať päť poslancov, prítomných bolo sedem, štyria boli „za“,
jeden „proti“ a jeden „zdržal sa“. Uviedol,  že zjednodušene ako keby neodporučila,  ale z
dôvodu, že ich bolo málo, pretože potrebovali päť hlasov. Na mestskej rade však hovorili, aby
bod posunuli do Mestského zastupiteľstva, keďže je tam širšie fórum a možná debata.

 PhDr.  Pavol  Holeštiak,  PhD.,  poslanec  MZ,  dopytoval  sa  na  Ing.  Milana  Guru,
primátora mesta Čadca, že za verejné obstarávanie v auguste dostali ako mesto Čadca pokutu
a  zaujímalo ho, či už bola pokuta uhradená. Upresnil, že nevidel žiadnu informáciu 
v dôvodovej správe a jedná sa o dosť veľkú čiastku.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upresnil, že pokuta bola uhradená a ak dôjde
 k odovzdaniu bytov, túto položku si budú samozrejme v ostrej zmluve uplatňovať.

 PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, že dáva návrh, ktorý neneguje
uvedené uznesenie, ale navrhuje prijať uznesenie „ Sumu 397 976,50 € presunúť na výstavbu a
efektívnu rekonštrukciu mestských chodníkov na Milošovej, Čadečke, na Žarci, Kýčerke, Sídl.
III., Horelici, čo prinesie väčší úžitok pre obyvateľov týchto častí mesta resp. alikvotnú časť,
ktorá je uvedená v návrhu rozpočtu 2021. Následne pokračovať v rokovaní ohľadom doriešenia
finančných  prostriedkov  navýšenia  sumy  ohľadom  troch  bytových  domov  na  Žarci.  Ďalej
schváliť sumu 15.168 € s DPH na umiestnenie polopodzemných kontajnerov.“ Odôvodnenie:
„Infraštruktúra v meste je v nedobrom stave, často havarijnom, ohrozujúcim chodcov, osobitne
deti,  mamičky  s  kočíkmi,  dôchodcov.  Stav  je  alarmujúci.“  Keďže  nezasadala  ani  finančná
komisia mesta Čadca, ani Mestská rada neprijala žiadne uznesenie k tomuto bodu, navrhuje,
aby v tejto ťažkej pandemickej situácii  uznesenie prijali.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že toto
uznesenie je nevykonateľné, pretože sumu 397 976 € nemajú v rozpočte a ten nemajú ešte ani
schválený. Doplnil, že upozorňuje na to, bez ohľadu ako budú poslanci hlasovať, že nemôžu
prijať uznesenie, ktoré je nevykonateľné, keďže nemajú schválený rozpočet. Podľa neho toto
uznesenie by malo patriť do pozmeňovacieho návrhu, ktorý sa bude týkať prijatia rozpočtu a
nie prijatia bodu. Dodal, že musia sledovať aj legislatívu, aby neprijímali uznesenia, ktoré sú
zmätočné alebo nevykonateľné  a neskôr ich dobehnú,. Nemôžu sa zaviazať spomínanou sumou
na opravu chodníkov, keď sumu ani nemajú. Sám by bol veľmi rád, keby sa chodníky opravili. 

 PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, že v uznesení hovoril, že to bude
iba alikvotná časť, teda 30 tis. Eur tento rok a v nasledujúcom roku ďalších 30 tisíc Eur, resp.
alikvotná časť. Uviedol, že súhlasí s metodikou, len je za to, aby sa pokračovalo v rokovaní,
zahlasuje aj za to, ak sa to zvýši. Doplnil, že nič nespochybnil. Viacerí sa podľa neho zhodli, že
to bude niečo mesto stáť.

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol, veľa vecí, čo chcel povedať už odznelo, téma
dodatku bola na mestskej rade prejednávaná už trikrát. Vyjadril sa, že mu vadí, že staviteľ
nevedel takú zásadnú vec, že v takom teréne bude potrebné riešiť prípadný zosuv opornými
múrmi. Prirovnanie, ktoré povedal Ing. Ščury (99 bytov verzus Žarec), podľa neho nebolo „až
také šťastné“. Upresnil, že 99 bytov sa stavalo z časti na starej budove, ktorá sa mala zbúrať a
„nejaká poistka“ tam podľa neho bola. Ďalej uviedol, že je dobre, že byty boli postavené,
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 pretože nájomných bytov je v meste nedostatok. Pravdepodobne bude po nájomných bytoch aj
do budúcna veľký dopyt. Vyjadril svoj názor, že ho veľmi prekvapilo, že tak skúsení stavitelia
pred  tým,  ako  idú  stavať  takú  veľkú  stavbu,  mali  nedostatočnú  projektovú  dokumentáciu
ohľadom geologických projektov. Vytiahol si uznesenia z roku 2018, keďže vtedy ešte nebol
poslancom a pozrel si, že poslanci schválili jednotlivé čiastky k zmluve, uznesenie č. 5 hovorilo
o odkúpení pozemkov, o čom sa už hovorilo. Ďalej boli tri uznesenia na tri bytové domy plus
technické vybavenie. Vyčíslená je zvlášť hodnota bytového domu a zvlášť je vyčíslené technické
vybavenie ku každému bytovému domu. Pod technickým vybavením je vodovod, kanalizácia,
vnútorné komunikácie,  spevnené plochy.  Pri troch bytových domoch je technické vybavenie
celkovo 521 407 €. Z toho zo štátu je čiastka 241 930 € a mesto sa podieľa na vybudovaní
technického vybavenia sumou 279 477 €. Rozprávajú sa o dodatku, ktorým idú navýšiť čiastku
iba na toto. Doplnil, že keď spočíta to, čo dáva štát a mesto, idú to navýšiť o 73%. Staviteľ si 
v januári 2020 dal vyhotoviť geologický prieskum p. Hudecovi z Belej a zistili, že územie je
zosuvové  a  bude  potrebné  dorobiť  oporné  múry  a  možno  riešiť  inak  dopravnú  situáciu.
Upresnil, že je za to, ako hovoril PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., aby mesto byty získalo. Uviedol,
že na poslednej mestskej rade bol p. Šperka ml., syn jedného z konateľov firmy a jeho príchod
bol  podľa jeho názoru dosť zvláštny. Dodal, že tam prišiel s vyjadrením, že:„ je tam nejaká
suma,  chcú-nechcú,  pomaly  ide  preč“.  Neskôr  problém  „rozdebatovali“  a  „k  niečomu
dospeli“, ale očakával by, že ak niekto chce niečo predať, resp. podať dodatok, mal by o tom
jednať slušne, čo podľa neho v jeho prípade nebolo. Mrzí ho, že na mestskej rade padli často
slová, že keby to nebola firma CADevelop s.r.o., prešlo by to „ v pohode“. Podľa neho to nie je
pravda. Dopytuje sa, či hlasujú o menách a názvoch firiem alebo o dodatkoch a peniazoch.
Osobne bude hlasovať tak, ako mu hovorí svedomie a bude hlasovať v prospech mesta, pretože
je tu za ľudí, ktorí ho volili. Upresnil, že by bol rád, keby sa mestu podarilo byty získať. Všetci
poslanci vyjadrili,  že byty chcú, ale v dodatku,  kde sú nejasnosti,  a vytvárajú pochybnosti.
Suma 400 tis. € je rozpočítaná na šesť rokov, čo je cca 30 tis. € na rok. Mrzí ho, že keď človek
príde, chce urobiť „malinkú vec“ a dozvie sa, že nie sú peniaze. Suma 400 tis. € rozložená na 5
rokov sa podľa neho nájde, ale „maličkú vec myslenú pre ľudí“ za 1000 € alebo 2000 € je
problém urobiť.

Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol, že súhlasí so všetkým, čo povedali predrečníci,
na mestskej rade hlasoval spolu s Mgr. S. Zelníkovou „proti“. Pre upresnenie, dvaja poslanci
boli „proti“, jeden sa zdržal a ostatní boli „za“. Uviedol, že  nevie, ktorý primátor pozemky
predával,  ale  nechce  sa  k  tomu vracať,  dodal,  že  si  pamätá,  že  dávnejšie  bola  na  mieste
plánovaná zástavba rodinných domov, maketa je pravdepodobne stále vystavená pri schodoch
pri vstupe 
na Matičné námestie. Nikto ho doteraz nepresvedčil, aby hlasoval „za“ dodatok. Upresnil, že
je 100% za byty, ale je zo zásady proti dodatku.  

Mgr.  Tomáš  Urbaník,  poslanec  MZ,  dopytoval  sa,  či  sa  vedú  prvýkrát  oficiálne
rozhovory o dodatku prípadne o opornom múre a kedy sa oficiálne na mestskom zastupiteľstve
preberal dodatok.

Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy,
doplnil,  že v decembri 2020 bol na rokovaní Mestského zastupiteľstva materiál, ktorý riešil
odstúpenie od budúcej kúpnej zmluvy.
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Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, dopytoval sa, či oporný múr je nová stavba alebo je
to súčasťou bytoviek. Pokiaľ dobre rozumel, nebolo to súčasťou projektu a rozpočtu. 

 Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy,
upresnil,  že sa jedná o nový stavebný objekt.  Stavbou sú byty  Žarec,  ale  ani  pri  podávaní
žiadostí  na  fond  rozvoja  bývania,  ani  na  ministerstve  nebol  objekt  „oporné  múry“
zadefinovaný a nebol ani zaradený do objektovej skladby celej stavby. Ten vznikol v priebehu
realizácie a v priebehu jarných mesiacov minulého roka sa začali realizovať. Doplnil, že ide
 o viacero oporných múrov, ide o oporný múr pozdĺž celej komunikácie a parkovacích plôch 
zo strany svahu, pri každom dome sú „krídla“ urobené tak, aby sa umožnili vstupy do podlažia.
Jeden dlhý oporný múr je aj pri  multifunkčnom ihrisku.  

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že v dôvodovej správe píšu, že dňa 12.2.
2020 doručila spoločnosť CADevelop s.r.o. „Žiadosť o schválenie dodatku“. Dopytoval sa, či
sa vtedy začali stavebné práce.

Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy,
uviedol, že celý problém kúpy bytov od „druhej strany“ nie je len problémom v meste  Čadca,
viaceré mestá mali problém v súťaži, čo malo aj mesto a taký istý problém je aj 
v  uskutočňovaní  stavby.  Mesto  keď  vystupovalo  ako  investor,  doslova  „pozerali  na  prsty
zhotoviteľovi“, keď sa vykonala nejaká zmena, museli spustiť proces zmeny, ktorú následne 
po jej schválení mohli neskôr realizovať. Mesto vedelo presne, ako sa stavba realizuje. V tomto
„nešťastnom“ programe zrejme „legislatívci“ nedotiahli veci tak, ako mali, pretože bolo 
na dobrej vôli firmy CADevelop s.r.o.,  či ich pustia na stavbu alebo nie. Doplnil,  že mesto
nevie, kedy začali oporné múry stavať. Termíny boli prísne a  „covidová“ situácia umožnila
natiahnutie termínov na dokončenie stavby. V prípade nedodržanie termínov by mesto prišlo o
úver aj dotáciu. Istým spôsobom môžu poďakovať firme za súčinnosť, lebo bez toho by neboli
tam, kde sú dnes. Podľa jeho názoru firma CADevelop s.r.o. robila veľa vecí aj nad rámec.
Doplnil,  že ohľadom toho, kedy začali  presne stavať oporné múry sa musia opýtať priamo
investora.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, dopytoval sa, či existuje nejaký nezávislý znalecký
posudok k sume.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že znalecký posudok neexistuje, ale
ako už bola asi päťkrát povedané, mesto dalo vypracovať rozpočet, koľko stojí múr, nie je to ale
formou znaleckého posudku. Je to rozpočtová cena.

Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  stavebného  poriadku  a  dopravy,
doplnil, že rozpočet skutočného vyhotovenia stavby.

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, že na túto tému už bolo veľa povedané zo strany
poslancov a skoro každý z  nich tvrdil,  že je za mesto a za ľudí.  Doplnil,  že „je  tu nejaké
navýšenie“ a keby sa opýtali, ktorá stavba, ktoré bytovky realizovaná mestom v minulosti boli
vyfinancované úplne presne podľa pôvodného rozpočtu,  odpoveď by bola „žiadna“. Každá
bytovka sa podľa neho vždy zo niečo navýšila. Doplnil, že aj jeho samozrejme mrzí suma 400
tis. €,  ktorú majú odsúhlasiť, ale na druhej strane vidia, ako sa vyvíja trh s bytmi a s cenami
bytov. Doplnil, že ak by ceny bytov ostali rovnaké ako boli v roku 2018, mal by na to možno iný
názor a bol by zásadne proti. Pri tom, ako sa ceny vyvinuli, môžu aj po zaplatení cca 400 tis.€
mať cenu nových bytov cca 750 € za meter štvorcový.  Ceny nových bytov sa momentálne
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 v Čadci pohybujú okolo  1500 € za meter štvorcový. Pre mesto je to teda stále výhodné. Toto je
preňho jedným z „vodítok“. Doplnil, že nechce „šafáriť s mestskými financiami“, ale nájomné
byty mesto potrebuje, majú na sociálnom odbore mesta vyše 400 žiadostí. Podľa neho už prišlo
na Slovensko to, čo bolo „na západe“, že mladí ľudia sa nechcú fixovať na nehnuteľný majetok
a domy, je tu doba, keď ľudia chodia za prácou a mladé rodiny chcú práve nájomné byty.
Nevedia, či budú v meste 20-30 rokov. Následne uviedol, že Ing. Milan Gura, primátor mesta
pozná p. Pytliaka možno 20 rokov, ale on ho pozná už od detstva z jedného sídliska  cca 40
rokov.

Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa mesta Čadca, uviedla, že na mestskej rade sa toho
povedalo veľa, a chcela by informácie zhrnúť. Bola by rada, keby neriešili minulosť, ale to, čo
môžu zmeniť v budúcnosti. Nesúhlasí, že sa urobili chyby iba na jednej strane, podľa nej sa
chyby vždy robia na dvoch stranách. Podstatné je však to, aby ľudia, ktorí jej dennodenne píšu
a volajú (a nielen jej) sa k bytom dostali. Doplnila, že keby neriešili 400 tis. €, nesedia tam tak
dlho a nebavia sa o tom už rok a pol. Súhlasí so všetkými, čo povedali poslanci k  tomuto bodu,
s  RNDr.  Annou Belousovovou,  Vladimírom Malíkom, nápad PhDr.  Pavla Holeštiaka PhD.,
pokladá za úžasný, pretože mesto potrebuje chodníky a cesty. Doplnila, že viacerí, čo sedeli na
mestskej rade jej potvrdia, že sama navrhovala, či by sa s cenou nedalo niečo robiť, a bolo jej
povedané, že nie. Zo sumy samozrejme nie je nadšená, bola by rada, keby bola nižšia. Uviedla,
že má príklad pre  pána Mariána Kubalu, ktorý hovoril, aby ho „presvedčili“,  doplnila, že vie
o cyklotrase v Žiline, pri výstavbe ktorej takisto prišli na to, že je potrebné niečo zmeniť a
navýšiť investíciu. Nikto nebol proti. Takéto niečo sa pri takýchto stavbách stáva. Uviedla, že
nikoho nejde obhajovať,  iba vyslovuje svoj názor.  Pri vybavovaní  dotácie  zo ŠFRB strávili
podľa nej Ing. Milan Gura a ďalší veľmi veľa času a energie. Všetci  tvrdia, že chcú byty, ale
ak dá niekto v rámci investície podmienku, všetci to vnímajú ako neštandardné. Doplnila, že
sama mala veľa otázok a dopytovala sa na veľa vecí, pretože ľudia chcú vedieť odpoveď. Radi
by vedeli, či byty mesto ide kupovať a budú to mestské nájomné byty, alebo ich investor predá
ako súkromné byty, na čo podľa nej má aj právo. Uviedla, že padla otázka, prečo sa ponáhľajú.
Ponáhľajú sa nie kvôli sebe, (dokonca sa dozvedela, že je dcéra oligarchov, čo chce na tomto
mieste dementovať), nikoho neobhajuje a snaží sa k veciam stavať jasne a vecne. Dodala, že sa
ponáhľajú  kvôli  ľuďom,  ktorí  sa  naozaj  „zoberú  a  pôjdu  niekde  inde“,  čo  by  nebolo  pre
demografický vývoj mesta dobré. Bola by rada, keby si pán Šperka našiel pár minút a prišiel
medzi nich.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že si nevšimol faktickú poznámku 
od Ing. Petra Lariša na pána Vladimíra Malíka a vyzval ho, aby predstúpil.

 Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol na Vladimíra Malíka, že tak, ako pozná pána
Pytliaka 40 rokov, on s ním takisto chodil do škôlky. Podľa neho to ale nie je o menách. Ďalej
poznamenal, že  hovoril o cenách, že sú dobré, ale dopytoval  sa, prečo by nemohli byť
s  dodatkom  alebo  upraveným  dodatkom  „ešte  lepšie“.  Bolo  by  podľa  neho  dobré,  keby
realizátor stavby bol možno prístupnejší a „nevyhrotil  to tým, že buď alebo“.

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že osobne nehlasoval v roku 2018 za zmluvu 
o budúcej zmluve.  Následne uviedol, že cena aj s doplatkom za meter štvorcový bytov 1100 €
o ktorej  vraveli,  je  cena  výhodná.  Podľa  neho  sa  v Čadci  predávajú  nové  byty  za  meter
štvorcový od 1350 € do 1800 €. Staršie byty sa predávajú za cenu 1200 € - 1300 €. Doplnil, že
v Krásne nad Kysucou zazmluvnil starý prerobený byt za 102 tis.€. Byt bol postavený v roku
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1975. Aj jeho samozrejme doplatok mrzí, dodal, že medzi poslancami sedia niektorí developeri
a sami dobre vedia, že keď „nacenia“ stavbu na začiatku, na konci im to pasovať nebude,
pretože prídu rôzne problémy a všetko stojí nejaké peniaze. Ceny v stavebníctve podľa neho
stúpli tento rok o 30 až 40%. Keby nepristúpili na odkúpenie bytov a rozhodnú sa o tri roky
stavať ďalšie  byty, za rovnakú sumu nebudú mať 135 bytov, ale 60-70. Uviedol, že teraz budú
platiť za meter štvorcový 754 €, keby to podľa neho nekúpili za spomínanú cenu, tak sa môžu
všetci zbaliť a odísť z mestského zastupiteľstva preč. Doplnil, že za cenu 754 € kúpia byt možno
v Čiernej 
nad Tisou. V Čadci pre porovnanie cien za takú cenu možno kúpia garáž. Mrzí ho, že treba
zaplatiť peniaze naviac, ale zopakoval, že každý, kto stavia, vie, že práce naviac sú pri každej
stavbe. Nikto sa netrafí presne. Dodal, že by bol veľký „farizej a populista“, aby 
za  takéto  niečo  nehlasoval.  Dodal,  že  pána  Šperku  nepozná  a s pánom  Pytliakom  sa  tiež
nestýka, čo je však dôležité, byty občania mesta potrebujú a ako spomínal Vladko Malík, majú
na meste vyše štyristo žiadostí. Musia si uvedomiť, že ak mesto byty nekúpi, rozpredá ich firma
a sociálne slabší občania sa k bytom nedostanú. Bytu budú predávať za trhové ceny. Mesto
však  prenajme  ľuďom  byty  za  ceny  pre  sociálne  slabšie  rodiny  a  pomôžu  ľuďom,  ktorí
nezarábajú tisíce eur, ale 600-700 €,  majú dve deti  a nemajú kde bývať. Je to podľa neho
projekt práve pre takých ľudí. Navrhol, aby ľudia, ktorí budú bývať v bytoch mali trvalé pobyty
v Čadci,  pretože  mestu  unikajú  podielové  dane.  Poprosil  vedenie  mesta,  aby  sa  nad  tým
zamysleli, aby ľudia, ktorým bude pridelený byt mali trvalý pobyt v meste Čadca. 

Mgr.  Michal  Duraj,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  absolútne  súhlasí  s JUDr.  Jozefom
Pajerom, nepotrebuje k tomu žiadnu ďalšiu diskusiu. Podľa neho je cena za meter štvorcový tak
výhodná, že taká výhodná už nikdy nebude. Ak budú riskovať, že o to prídu, spôsobili by tým
mestu väčšiu škodu. Doplnil, že za projekt nebol, ale teraz je vyslovene „za“.  

Ing.Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyzval návrhovú komisiu, aby prečítali návrh
PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD. a poprosil, aby spomínaný návrh nepodporili. 

Hlasovanie:  ZA: 13 PROTI:  5   ZDRŽAL SA: 4 /poslancami  MZ schválené/.  
   Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č.  22/2021

K bodu 4)
Návrh rozpočtu mesta Čadca na roky 2021-2023.

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

Ing.Milan Gura, primátor mesta Čadca, poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali 
na tvorbe rozpočtu a o otvoril diskusiu k bodu.

Mgr. Jaroslav Klus, poslanecMZ, uviedol, že sa chce poďakovať za to, že sa dostala 
do rozpočtu aj tartanova dráha. Upresnil,  že tento rok sa začne a budúci rok by mala byť
dokončená. Je rád, že potom budú môcť organizovať atletické trojstretnutia – Poľsko, ČR a SR
tak,  ako  to  bolo  naplánované  atletickým  zväzom.  Dodal,  že  už  len  kvôli  tomuto  rozpočet
podporí.  Dopytoval  sa  pri  položke  „nákup  prevádzkových  strojov  a prístrojov  na  projekty
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zlepšenia  podmienok  pre  kvalitné  vzdelávanie  a zlepšenie  technickej  vybavenosti  jazykovej
učebne atď. v meste Čadca“ na ktoré školy to presne pôjde. 

Ing.Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  v krátkej  dobe  predstavia
spomínaný projekt (biologické, chemické a IT učebne), po 200 tis. Eur dostali školy Podzávoz,
Komenského, Rázusova a Žarec. Ostatné školy svojou nižšou kapacitou nespĺňali spomínaný
grant.  Doplnil,  že  v priebehu  cca  dvoch  týždňov  už  budú  všetky  učebne  namontované.
Pedagógovia budú vyučovať v takých priestoroch, aké si zaslúžia. 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, že na str. jeden je položka týkajúca
sa príjmovej časti – daň z majetku. Na tento rok je očakávaná skutočnosť už aktualizovaná daň
z pozemkov  94 022 €,  v očakávanej  159 tisíc  €.  Podľa  neho je  to  dosť  markantný  rozdiel.
Dopytuje sa, ako to mesto  „zargumentuje“. Zdá sa mu to byť dosť nereálna položka. Ďalej sa
dopytoval ohľadom kapitálových príjmov – ekonomická klasifikácia 231, kde bola očakávaná
skutočnosť 6373 – kapitálové príjmy, mesto dáva 250 tis. Eur. Dopytoval sa, či je to reálne, ako
aj položka pod tým - predaj z pozemkov, takisto kapitálové príjmy očakávajú 45 391 €, ale
dávajú 650 000. Dopytoval  sa, či je to dobre zanalyzované. Ďalej poukázal na stranu 3, tovary
a služby, reprezentačné, kde je za minulý rok 7860 € a mesto ide zo schválených 10 tis. € na 12
tis. €. Na str. 23 Dombyt Čadca kapitálové transfery, kde je skutočnosť 3396 €, ale rozpočet je
30 tis. €. Takisto sa dopytoval, čo v tom je. Na strane 20 – zaznamenal rozhľadňu Husárik,
ktorú  všetci určite vítajú, aby mesto dobehlo okolité dediny, ktoré už rozhľadne majú. Položil
otázku, či je to len rozpracovanosť, dokumentácia a či sa to bude financovať aj z iných zdrojov.
Doplnil, že niektoré obce rozhľadne stavali z európskych fondov. Následne poukázal na stranu
24- členské príspevky, čo činí 28 tis. Eur a kde je 5-6 rôznych organizácii, čo mestu prináša
určite rôzne efekty a dopytoval sa, či sa neuvažuje o niečom ohľadom šetrenia prostriedkov.
Ďalej poukázal na položku – príspevky MPS Čadca, konkrétne oprava auta, bolo 18 tis. €,
teraz je tam 31 tis. €. Doplnil, že tam bola pravdepodobne nejaká nákladná technika pokazená,
o čom bude určite vedieť Ing. Peter Lariš. Doplnil, že dáva návrh na zmenu uznesenia, ktoré
predloží.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že pôjde bod po bode a poprosí Mgr.
Eriku  Mazancovú,  aby  ho  doplnila,  ak  bude  treba.  Následne  uviedol,  že  čo  sa  týka  dane
z pozemkov, sú to pohľadávky ešte z rokov, ktoré vedia, že budú zaplatené. Už teraz vedia, že
tomu tak bude.  Čo sa týka kapitálových príjmov 250 tis.  €,  upresnil,  že mestu (poďakoval
osobitne Ing. F. Ščurymu) sa podarilo nemožné. „Národnú diaľničnú spoločnosť presvedčili,
aby  mestu  nechali  pozemky  a ešte  ich  mestu  aj  zaplatili.“  Mesto  vie,  že  má  tieto  peniaze
zazmluvnené, jeden grant už prišiel a na minulom zastupiteľstve schvaľovali ďalšiu tranžu -
vecné bremeno, za ktoré  mestu opäť zaplatia cca 200 alebo 300 tis. €. Čo sa týka položky
repre, vždy schvaľujú 10 alebo 12 tis. €, bol si vedomý, že je pandémia, preto sa minulo 7800 €
a za  repre  sa  kupovali  taktiež  mnohé  preventívne  ochranné  pomôcky.  Preto  požiadal,  aby
nechali položku 12 tis. € bez zmeny. Ohľadom Dombytu, v položke sú zahrnuté  peniaze 
na rekonštrukciu ihriska, preto dávali sumu 30 tis.€, aby obnovili prvky, ktoré sú už zničené.
Ohľadom rozhľadne doplnil,  že sa jedná o projekt,  ktorý JUDr. PhDr. Peter Strapáč,  PhD.
dotiahol  do  konca,  veľmi  dobre  sa  toho  zhostil.  Doplnil,  že  projekt  má  mesto  zadarmo a
pozemok od štátnych lesov je takisto zadarmo. Cenu 50 tis. € ponúkajú do verejnej obchodnej
súťaže. Keďže je predsedom Organizácie cestovného ruchu Kysuce, cez ktorý sa urobil napr. aj
Vojtovský prameň, s veľkou pravdepodobnosťou dostanú z tejto organizácie nejaké peniaze. Čo
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sa týka MPS, upresnil, že aj čiastka, ktorá je tam uvedená, je ešte málo, pretože ďalšie stroje
ešte nakúpili. Keďže stroje majú svoju životnosť, je nutné ich opravovať.  Poprosil Mgr. Eriku
Mazancovú, aby sa vyjadrila k položke, ktorú zatiaľ nespomenul. 

Mgr. Erika Mazancová, vedúca ekonomického oddelenia, uviedla, že sa jedná 
o školenia,  ale  je  to  iba plán,  takže položku nemusia naplniť.  Zo sumy 28 tis.  €  môže byť
nakoniec iba 12 príp.15 tis. €.  

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, že dáva návrh presunúť sumu 7 tis
Eur na prípravu projektov miestnych komunikácii a chodníkov s odôvodnením lepšieho využitia
finančných prostriedkov a väčšiu bezpečnosť. 

Marián  Kubala,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  ako  predseda  finančnej  komisie  musel
skonštatovať,  že komisia bola opäť neuznášaniaschopná,  dodal,  že štandardne tam chodia
štyria  členovia.  Týmto  by  chcel  požiadať  vedenie  mesta   o celkovú  rekonštrukciu  komisie.
Doplnil na adresu Mgr. Eriky Mazancovej, vedúcej ekonomického oddelenia, že rozpočet je
veľmi pekne urobený a je  prehľadný. Uviedol,  že na komisii  odporučili  prijať  rozpočet  bez
zmien.  Zareagoval  na  PhDr.  Pavla  Holeštiaka,  PhD.,  že  by  z reprezentačného  na projekty
nedával peniaze, pretože podľa jeho názoru na projekty ide dostatočne veľa peňazí. Projekty
nech sa robia, ale z balíka, ktorý už majú.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že dostal odpoveď ohľadom požiadavky,
ktorú zaslali  ešte minulý rok z rady školy na Milošovej u Prívary,  a to,  že mesto zabezpečí
opravu triedy,  kde je  problém s osvetlením a podlahou.  Dopytoval  sa,  či  sa to  odrazilo  do
rozpočtu, pretože to v rozpočte nevidí. Dodal, Možno s tým počítajú v inej položke, ale nevie si
to predstaviť. 

Mgr. Erika Mazancová, vedúca ekonomického oddelenia, uviedla, že je to v prílohách,
ktoré má, konkrétne príloha 4a, 4b, 5a, 5b a takisto v prílohe 6 a 7.

Mgr. Jozef Rucek, poslanec MZ, dopytoval sa na príspevok MPS Čadca, príloha č.1 a
 konkrétne  pohľadávka  z roku  2019,   so  sumou  112  653  €,  o akú  pohľadávku  sa  jedná.
Následne doplnil,  že už na mestskej rade spomenul, že je zásadne proti novej rozhľadni na
Husáriku.  Podľa neho pokiaľ by bolo viac financií, tak v tom nevidí problém, ale skôr by chcel
položku presunúť na rekonštrukciu ciest, chodníkov.  Jedná sa o dosť veľkú čiastku a aspoň
niečo by sa mohlo za ňu opraviť. 

Mgr. Erika Mazancová, vedúca ekonomického oddelenia, uviedla, že pri položke MPS
a sume 112 653 sa jedná sa o záväzky z minulého roka, jedná sa o neuhradené dodávateľské
faktúry. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  poprosil  návrhovú  komisiu,  aby  prečítali
návrh PhDr. Pavla Holeštiak, PhD. 

Mgr.  Martin  Klimek,  poslanec  MZ,  prečítal  návrh  PhDr.  Pavla  Holeštiak,  PhD.,
„presun 7 tisíc Eur z položky reprezentačné na prípravu projektovej dokumentácie a projektu
viacerých komunikácii a chodníkov v rámci mesta Čadca.“

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil,  že má na to svoj názor a poprosil
poslancov, aby nechali reprezentačné v rovnakej výške, uistil, že minú z neho pre mesto iba to,
čo bude treba. Odporučil návrh neprijať. Ďalej dal hlasovať za návrh PhDr. Pavla Holeštiaka
a následne za návrh  rozpočtu. Poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na jeho tvorbe. Takisto
poďakoval všetkým za ústretovosť a uviedol,  že si  veľmi váži hlasovanie poslancov a pevne
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verí, že ho budú napĺňať hlavne po príjmovej stránke na ktorú upozorňoval aj PhDr. Pavol
Holeštiak PhD., pokúsia sa to zvládnuť tak, ako aj po iné roky. 

 Hlasovanie:  ZA: 18 PROTI:  0   ZDRŽAL SA: 2  /poslancami  MZ schválené/.  
   Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 4 zápisnice.

  zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č. 23/2021

K bodu 5)
Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta Čadca na roky 2021-2023.

Predkladajú:   Pavol LATKA, Mgr. Ľubica KULLOVÁ, PhDr. Juraj KANTORÍ

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  nasledujú  návrhy  rozpočtov
príspevkových organizácii, ktoré sú rozpočtom mesta Čadca. Dopytoval sa, či by bol všeobecný
súhlas, aby hlasovali o všetkých naraz. Po všeobecnom súhlase požiadal o hlasovanie. 

Hlasovanie:  ZA: 20 PROTI:  0   ZDRŽAL SA: 0  /poslancami  MZ schválené/.  
   Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č.24/2021

K bodu 6)
Valorizácia platu hlavného kontrolóra mesta Čadca.

Predkladá: Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca
. Hlasovanie:  ZA: 20 PROTI:  0   ZDRŽAL SA: 0  /poslancami  MZ schválené/.  

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

č. 25/2021

K bodu 7)
Stanovenie platu primátora mesta Čadca.

     Predkladá: Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca
Jozef Kupka, poslanec MZ, uviedol, že podľa dôvodovej správy by mal mať primátor

mesta Čadca plat v hrubom vo výške 3637 € mesačne v prípade nulového zvýšenia podľa §4
odsek  2  zákona  253  z roku  1994.  Doplnil,  že  si  pre  porovnanie  pozrel  platy  primátorov
a starostov  okolitých  miest  a obcí  a zistil,  že  starostovia  Krásna  nad  Kysucou,  Kysuckého
Nového Mesta, Čierneho, Zborova nad Bystricou, Skalitého a Oščadnice majú vyšší plat, ako
pán primátor Ing. Milan Gura a starostovia obcí Raková, Svrčinovec, Staškov, Nová Bystrica
a Dunajov majú plat podobný. Spomínaní  starostovia majú zvýšenie platu podľa § 4 ods.2
zákona od 30% do 60%. Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, mal 19% a teraz má 0%,
nakoľko  sa  minulý  rok  vzdal  zvýšenia.  Následne  uviedol,  že  podľa  jeho  názoru  primátor
okresného  mesta  s počtom  obyvateľov  cca  25  tisíc  by  mal  mať  vyšší  plat,  ako  spomínaní
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starostovia. Navrhol preto zvýšenie platu primátora podľa §4 odsek 2 zákona 253 z roku 1994
o 19%,  tak, ako to mal  predtým. Poďakoval sa za prípadnú podporu. Doplnil, že sa jedná 
o sumu  691 € mesačne v hrubom. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, v náväznosti na Jozefa Kupku, dopytovala
sa primátora mesta Ing. Milana Guru, keďže sa minulý rok navýšenia zriekol, či sa nechce
zrieknuť navýšenia aj teraz, aby nemuseli hlasovať o niečom, čo „by bolo proti jeho nejakému
rozhodnutiu.“

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, dopytoval sa na Jozefa Kupku, či je to jeho jediný
návrh porovnania okolitých platov z obcí a miest.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil, že je vždy na poslancoch, môžu to
vyjadriť svojím hlasovaním. Doplnil, že nebude hovoriť o tom, koľko peňazí sa teraz získalo
mimo rozpočtových zdrojov, takisto spomenul, že nikto z poslancov nespomenul, ako bojovali
s národnou  diaľničnou  spoločnosťou  a  koľko  prác  navyše  sa  vykonalo.  Vyzval  návrhovú
komisiu, aby prečítali návrh poslanca Jozefa Kupku.

Hlasovanie:  ZA: 15 PROTI:  2   ZDRŽAL SA: 4  /poslancami  MZ schválené/.  
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.7 zápisnice.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.  26/2021

K bodu 8)
Rôzne.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že ak dobre počíta, tak sú 
za polovičkou volebného obdobia a stále rozprávajú o mediálnom smogu v Čadci. Podľa jej
názoru Čadca vyzerá vo všetkých častiach hrozne, najviac však v centre. Stavba, ako bývalý
okresný  národný výbor  a  celkovo  centrum pôsobí  ako  „cigánsky  šiator“.  Dodala,  že  vždy
povedia okolo toho všeobecné reči o tom, čo sa s tým ide robiť a stále sa to odkladá.  Ako keby
bolo ťažké dať nariadenie, aby napr. všetky budovy mali rovnakú formu, rovnaké nápisy a aby
tam nebolo nič naviac. Doplnila, že Čadca vypadá ako „čínske mesto“. Takisto by chcela viac
apelovať na vedenie mesta ohľadom  jeho čistoty. Upozornila, že orientačná tabuľa na začiatku
Palárikovej ulice,  pred oknami Mestského úradu, je  nakrivo.  Uviedla,  že „môžu dať úlohu
pánovi  Latkovi“.  Takisto  by  chcela  poprosiť,  aby  sa  odstraňovanie  zimného  posypu
nenaťahovalo až do leta, ako minulý rok, keď si pred Mestským úradom vytkla kvôli tomu nohu.

Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca, uviedla, že čo sa týka
reklamného smogu, verí, že si všimli, že sa do toho pustila. Doplnila, že úplne súhlasí s RNDr.
Annou Belousovovou, ale nie je pravda, že sa s tým nič nerobí, naopak. Následne uviedla, že
„zázračne prišla na to“, že všeobecne záväzné nariadenie o reklamnom smogu v meste nie je
zrušené, ale mala by sa aktualizovať. Doplnila, že to navrhne na najbližšom zastupiteľstve.
Uviedla na RNDr. Belousovovú, že sama dobre vie, že budovy v meste sú v súkromných rukách,
preto  v  súčasnej  pandemickej  situácii  všetky  rokovania  prebiehajú  hlavne  telefonický,  e-
mailami, prípadne obmedzene rokujú aj na osobných stretnutiach. Doplnila, že sa už začala
riešiť aj budova bývalého okresného úradu, ktorú spomenula a  našla človeka, ktorý zadarmo
a v dobrej viere pre mesto robí návrh. Takisto  už má dizajnérsky návrh na „Družbu“, otázkou
však je, či spoločnosť Textil Žilina do toho pôjde, pretože vie, že nechce rekonštruovať, skôr sa
chce toho „zbaviť“. Uviedla, že je to na dlhšiu diskusiu, určite sa v tejto veci ale koná. Verí, že
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v čo najkratšej dobe bude Čadca vypadať lepšie a nie ako „cigánske mesto“, ako povedala
RNDr. Anna Belousovová.

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, že by chcel takisto vedenie mestského podniku
požiadať, aby sa posyp po zime odstránil čím skôr, pretože je ho veľmi veľa, mali by podľa
neho začať na sídliskách.  

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol,  že súhlasí  s Vladkom Malíkom. Následne
dodal,  že  chápe,  že  sú  poslanci  a prakticky  sú  aj  politici  a všetci  sú  nonstop  v kampani.
Doplnil, že chápal, keď išiel kandidovať za primátora a niektorí si otierali o neho „hubu“, že
má kúpený areál A. Hlinku a kúpil celú Moyzesovu ulicu. Ako dodal, je pre neho záhadou, že to
má doteraz na liste vlastníctve mesto Čadca. Chcel všetkých vyzvať,  že ak sa dozvie,  že si
niekto o neho „otiera hubu“ a povie, že ide kúpiť Moyzesovu ulicu,  bude to riešiť na občiansko
právnej a trestnoprávnej rovine. (odporučil, že keď ide o taký lukratívny biznis, nech si to kúpia
sami) Garantoval im, že si dôkazy zhromaždí, nebude sa vyhrážať, ale bude konať. Podľa neho
medzi nimi sedia „iní oligarchovia a developeri, ktorí privatizovali v 90-rokoch a nik im to
nevykrikuje“. Doplnil, že on si poctivo na to zarobil alebo to má po svojej rodine. Nebude preto
tolerovať také „hlúpe reči“. Ak sú na tak nízkej úrovni,  že podľa neho „siahajú do takého
bahna, že dokážu svoju kampaň robiť na klamstvách, tak je mu ich veľmi ľúto“. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že nechce situáciu hrotiť, ale čo sa
týka minulého zastupiteľstva, veľmi ho to mrzí. Nechcel robiť závery, pretože ako uviedol, on
a jeho  team  sú  zdatní  v dodržiavaní  vyhlášok,  preto  sa  nechcel  do  toho  zapájať.  Rád  by
ozrejmil ľuďom, ktorí sa dopytovali, či niečo porušili, okrem toho, že mali vodu na stoloch,
neporušili žiadne nariadenie. Dodal, že by ju nemali mať ani teraz. Následne uviedol, že 
po  zastupiteľstve  prišla  polícia,  hygiena  a vojaci,  pričom   im  odporučili,  aby  si  prečítali
vyhlášku a keď tak urobili, tak museli uznať, že mesto nič neporušilo. Vyhláška jasne hovorí, že
na zasadnutie mestského zastupiteľstva sa vzťahuje výnimka §4 pís.d). Nie je teda potrebný 12
hodinový antigénový  test, ale test podľa covid automatu. Pokiaľ nemôžu dodržať 
pri  technickom  hlasovaní  rozostupy  dva  metre,  je  to  v poriadku.  Chce  ich  požiadať,  aby
nehrotili veci, nevolali na seba políciu a hygienu, pretože nič neporušili. Napriek tomu dali MZ
takto komplikovane do Kultúrneho domu Čadca. Následne poďakoval skrutátorom, poslancom,
overovateľom a zapisovateľom, že to excelentne zvládli. Poprial všetkým vo „Veľkom týždni“,
aby sa v rámci možností (a toho, čo zažívajú už celý rok) ukľudnili a aby prežili Veľkú noc
v pokoji  a samozrejme  v zdraví  a aby  sa  neskôr  mohli  stretnúť  a rokovať  na  ďalších
zastupiteľstvách.  Uviedol  na  RNDr.  Annu  Belousovovú,  ktorá  poznamenala,  že  rokovací
poriadok je neplatný, že to nie je pravda, lebo od roku 2015 je platný, takisto ako je platná
vyhláška o epidemiologických opatreniach. Ešte  raz poprial všetkým požehnané Veľkonočné
sviatky. 
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K bodu 9)
Záver

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

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

                  MUDr. Anna Korduliaková                    Mgr. Jaroslav Klus
         I. overovateľ                                     II. overovateľ

Zapísala:  Mgr. Katarína Lušňáková
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