
 

Z á p i s n i c a

zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 4. apríla 2019 o 8.30 hod. v budove MsÚ Čadca

Z celkového  počtu  25  poslancov  sa  zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  Čadca
zúčastnilo 22 poslancov.

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

Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

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

Ing. Milan Gura - primátor mesta Čadca
Mgr. Marcel Šulo                               - zástupca primátora mesta Čadca           
JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.     - zástupca primátora mesta  Čadca                                     
Mgr. Martin Klimek - poslanec MZ
JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD. - poslanec MZ
JUDr. Jozef Pajer - poslanec MZ
Mgr. Jaroslav Klus - poslanec MZ
Ing. Peter Lariš - poslanec MZ
Mgr. Michal Duraj - poslanec MZ
Vladimír Malík - poslanec MZ
Marián Kubala - poslanec MZ
Mária Badurová - poslankyňa MZ
Mgr. Slávka Zelníková - poslankyňa MZ 
Mgr. Xénia Šurhaňáková - poslankyňa MZ 
PaedDr. Ján Polák - vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu 
                                                             MsÚ Čadca
Mgr. Erika Mazancová, - vedúca oddelenia ekonomického a správy majetku
                                                              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 2019 - 2021
(3)    Návrh rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na roky 2019 – 2021 
(4)    Návrh Doplnku č. 5 k VZN 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
(5)    Informatívna správa o príprave volieb do Európskeho parlamentu, konaných dňa  
         25. mája 2019     
(6)    Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Čadca na rok 2019 športovým klubom,
         nadáciám, združeniam, spolkom a cirkvi /doplnený bod/
(7)    Predloženie žiadosti o nenávratný  finančný príspevok na SO pre  Integrovaný regionálny
         operačný program s názvom Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 3. etapa
(8)    Správa o výsledkoch kontroly
(9)    Rôzne
(10)  Záver
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R o k o v a n i e

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

Konštatoval, že  zasadnutie MZ Čadca bolo zvolané na základe § 13, ods. 4, písm. a)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z celkového počtu 25 poslancov MZ Čadca
bolo prítomných 22 poslancov, takže MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať.
Privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, prizvaných a ostatných prítomných.

Za overovateľov zápisnice navrhol: Ing. Petra Lariša a Mgr. Marcela Šula, poslancov
MZ Čadca.

Do návrhovej  komisie  navrhol:  JUDr.  PhDr.  Petra  Strapáča,  PhD.  a   Mgr.  Xéniu
Šurhaňákovú, poslancov MZ Čadca. 

Vedením zápisnice poveril  PhDr. Janu Serafínovú, pracovníčku MsÚ Čadca.        

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

Overovatelia: Ing. Peter Lariš
Mgr. Marcel Šulo

Návrhová komisia:  
           JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.

                                              Mgr. Xénia Šurhaňáková     

Pracovné predsedníctvo: Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca
Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca

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

Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca
Mgr. Xénia Šurhaňáková, poslankyňa MZ

                                        

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  dal  hlasovať  o  zverejnenom  programe
rokovania MZ Čadca. 
Hlasovanie:  ZA: 22    PROTI: 0    ZDRŽAL SA:0  /poslancami  MZ schválené/.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta  Čadca, doplnil program 
rokovania MZ o bod:   Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Čadca na rok 2019 športovým 
klubom,  nadáciám, združeniam, spolkom a cirkvi. Uviedol, že poslanci majú materiál rozdaný 
na stole. Požiadal o podporu predloženého bodu, aby sme podporili naše  športové kluby a 
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občianske združenia, ktoré  pôsobia v našom meste, ktoré nás reprezentujú  a robia nám dobré 
meno.  Uvedený bod navrhol doplniť do programu rokovania MZ ako bod č. 6.                           

JUDr.  Jozef  Pajer,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  má  opätovne  dva  návrhy,  ktoré  už
navrhoval na minulom MZ Čadca. Vedením mesta bolo podané vysvetlenie, že to je zahrnuté v
rozpočte, v ktorom to však nenašiel.                                               
Ako bod. č. 7) navrhol: Havarijný stav premostenia v Čadci-Rieka, časť Belajka. Návrh na
rekonštrukciu premostenia v Čadci-Rieka, časť Belajka. 
Poznamenal, že už na minulom MZ Čadca poskytol fotodokumentáciu. Boli však proti tomu.
Nevie, čo má ešte predložiť. Keď sa tam niekto zabije, tak  až potom za to zahlasujú alebo ak
takýto návrh podá niekto z koalície, tak potom by posunul program niekomu, aby  ho  navrhli a
odhlasovali. 
Ako  bod  č.  8)  navrhol:   Návrh  na  položenie  asfaltového  povrchu  na  miestnu  účelovú
komunikáciu, v časti Čadca-Podzávoz, U Ščurého, stará panelová cesta smerom od hlavnej
cesty k domu č. s. 2713.
Uviedol, že ide o cestu, ktorá je v havarijnom stave. Dnes idú urobiť míľnik v histórii mesta
Čadca,  zobrať  tak veľký  úver.  Ak  v  rozpočte  nenájdu  peniaze  na  riešenie  predložených
návrhov, tak je to veľmi smutné a od zástupcov ľudu  nemorálne a neprofesionálne. 

Mgr.  Michal  Duraj,  poslanec  MZ  Čadca,   navrhol  ako  bod  č.  9)  Vysporiadanie
majetkovoprávnych  vzťahov  –  pozemkov  pod  tzv.  ,,škvarovým  futbalovým  ihriskom“  vedľa
Mestskej  plavárne v  Čadci,  za účelom výstavby  futbalového  ihriska s  umelým povrchom a
osvetlením.  Uviedol, že ako rodič syna, ktorý trénuje za FK Čadca, vidí, že tieto deti nemajú
kde  trénovať.  Chodia  trénovať  do  Krásna  nad  Kysucou,  kde  takéto  niečo  už  funguje  od
minulého roka. Do Kysuckého Nového Mesta chodia na zápasy a taktiež to tam funguje už
niekoľko rokov. Je toho  názoru, že Čadca by si zaslúžila futbalové ihrisko s umelým povrchom.
Ideálne  miesto  by  bolo  na  pozemkoch,   pod  tzv.  ,,škvarovým futbalovým  ihriskom“.  Tieto
pozemky by bolo potrebné najskôr  vysporiadať, aby sme sa mohli  pohnúť ďalej. 

JUDr.  Jozef  Pajer,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  plne  podporuje  návrh  Mgr.  Michala
Duraja, poslanca MZ. Jemu ako rodenému čadčanovi a človeku, ktorý tu žije  celý život, je do
plaču,  keď  vidí,  kde  sme  dopracovali  športoviská  v  našom meste.  V  80.  rokoch  sme  boli
výkladnou skriňou a mohli sme si právom povedať, že sme okresné mesto. Teraz si môžeme
povedať,  že  sme  okresná  dedina.  Preskočili  nás  všetky  dediny  v  okolí.  Nie  sme  schopní
vybudovať jedno riadne športovisko, za účelom, aby mohli naše deti organizovane športovať. 
Športoviská potrebujeme aj na sídliskách a  v prímestských častiach.  My sme tu šport položili
na úplné dno. Svoje deti nemôžeme dať  na žiaden riadny šport. Futbalisti sa  tlačia na jednom
ihrisku, kde ich je cca 100. Nemajú kde trénovať. Uviedol, že včera sa bol pozrieť na tréning,
čo bola katastrofa.  Poukázal na sociálne zabezpečenie, šatne  a pod. Je mu do plaču, kde sme
toto mesto doviedli. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, aby JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ,
neklamal, pretože športovci, a predovšetkým futbalisti majú nové šatne, nové priestory. Vyzval
ho, aby  skúsil šport  podporovať a  sponzorovať tak, ako to je aj v iných mestách. 
Ohľadne  návrhu:  Havarijný  stav  premostenia  v  Čadci-Rieka,  časť  Belajka.  Návrh  na
rekonštrukciu  premostenia  v  Čadci-Rieka,  časť  Belajka,  uviedol,  že  Ing.  František  Ščury,
vedúci  výstavby,  ÚP,  stavebného poriadku a dopravy  MsÚ Čadca,  má Belaju  zahrnutú  vo
svojej kapitole. Nie je potrebné o tom hlasovať.  Je to zahrnuté v návrhu rozpočtu. 
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Čo  sa  týka  návrhu:  Vysporiadanie  majetkovoprávnych  vzťahov  –  pozemkov  pod  tzv.
,,škvarovým  futbalovým  ihriskom“  vedľa  Mestskej  plavárne  v  Čadci,  za  účelom  výstavby
futbalového  ihriska  s  umelým  povrchom  a  osvetlením,  požiadal  tento  návrh  nepodporiť,
nakoľko  majú   juniorku,  ktorá  ešte   nie  je  vysporiadaná.   Uviedol,  že  je   potrebné  ísť
koncepčne. Najskôr vysporiadať juniorku, kde uvažujú vytvoriť nový areál. Informoval, že ešte
tento rok bude do MZ Čadca  pripravená koncepcia športu  tak, aby mohli pokračovať   s
riadnou víziou  na dlhšie  obdobie.  Sú za to  zodpovední  JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD,
zástupca primátora mesta  Čadca a Mgr. Marcel Šulo,  zástupca primátora mesta  Čadca, ktorí
takúto koncepciu  športu pripravujú.                                            
       Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ Čadca,  uviedol, že  svoj návrh dal kvôli tomu, že
juniorka je nedostatočná. Poukázal na to, čo povedal JUDr. Jozef Pajer o včerajšku. Uviedol,
že jeho syn tam mal včera brankársky tréning. Na jednej juniorke sa  tlačilo  niekoľko skupín
mužstiev. Nehovorí, aby niečo nerobili s juniorkou. Je za to, aby  tam urobili šatne, trénerské
miestnosti, aby juniorku vysporiadali,  ale  aby  urobili aj   škváru a   umelú trávu. Bude to
niečo  naviac,  kde  budeme  môcť  organizovať  zápasy.   Nemusíme  ich  robiť  v  Krásne  nad
Kysucou,  čo  je  hanba.   Informoval,  že  zápas  už  usporiadali  v   Krásne  nad  Kysucou,  v
Kysuckom  Novom  Meste,   teraz  mali  usporiadať  zápas  v  Čadci,  ale  nebolo  kde.  Opäť
zopakoval, že juniorka je nedostatočná.  Je potrebné urobiť umelú trávu. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, dal hlasovať o doplnení bodu programu, ktorý
navrhol  JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta  Čadca ako 
bod  č.  6)  Poskytnutie  dotácií  z rozpočtu  mesta  Čadca  na  rok  2019  športovým  klubom,
nadáciám, združeniam, spolkom a cirkvi.
Odporúčal prijať doplnok tohto programu. 
Hlasovanie:  ZA: 20    PROTI: 0    ZDRŽAL SA:0  /poslancami  MZ schválené/.

Ďalej dal hlasovať o návrhu JUDr. Jozefa Pajera, poslanca MZ :  Havarijný stav premostenia
v Čadci-Rieka, časť Belajka. Návrh na rekonštrukciu premostenia v Čadci-Rieka, časť Belajka.
Uviedol,  že o tom intenzívne rokujú, čakajú nás tri premostenia,  je to zahrnuté v rozpočte.
Neodporúčal prijať tento návrh. 
Hlasovanie:  ZA: 5    PROTI: 8    ZDRŽAL SA:9   /poslancami  MZ  neschválené/.

Ďalej dal hlasovať o návrhu:  Návrh na položenie asfaltového povrchu na miestnu účelovú
komunikáciu, v časti Čadca-Podzávoz, U Ščurého, stará panelová cesta smerom od hlavnej
cesty k domu č. s. 2713.
Uviedol, že to je taktiež zahrnuté v rozpočte Mesta Čadca. Neodporúčal daný návrh prijať.
Hlasovanie:  ZA: 5    PROTI: 10    ZDRŽAL SA:7   /poslancami  MZ  neschválené/.
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Následne dal hlasovať o návrhu:  Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov – pozemkov pod
tzv. ,,škvarovým futbalovým ihriskom“, vedľa Mestskej plavárne v Čadci, za účelom výstavby
futbalového ihriska s umelým povrchom a osvetlením. 
Uviedol, že pripravujú koncepciu. Požiadal, aby nepodporili daný návrh. 
Hlasovanie:  ZA: 5    PROTI: 5    ZDRŽAL SA: 11   /poslancami  MZ  neschválené/.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 33/2019

K bodu 2)
Návrh rozpočtu Mesta Čadca na roky 2019 - 2021

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

Mgr. Erika Mazancová, vedúca oddelenia ekonomického a správy majetku MsÚ Čadca,
požiadala  doplniť   uznesenie  v  bode B/  Schvaľuje,  ods.  4.  :  Kontokorentný  úver  vo výške
400 000 EUR, s možnosťou čerpania od 10.4.2019  na  financovanie prevádzkových potrieb,
t. j. na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami  a výdavkami bežného rozpočtu.

Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol, že  rozpočet Mesta Čadca na rok 2019-2021 bol
prejednaný vo finančnej komisii, ktorá ho odporúča prijať v takom znení, v akom je predložený.

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že keď pozerá na rozpočet, je  rád, že mesto
ide robiť mnoho malých akcií, ale keď sa pozrieme hlbšie, vidíme, že mesto ide vziať, prvýkrát
v histórii mesta Čadca, neskutočne veľký  úver vo výške  3 300 000 eur. Takýto úver Mesto
Čadca ešte  v živote nezobralo. Sme tretie najzadĺženejšie mesto na Slovensku. Je toho názoru,
že týmto vyskočíme na prvé miesto.  Je mu veľmi smutno, keď sa pozrieme, ako sme veľmi
zadlžení  a na našom meste to nie je nikde vidno. Sú aj iné mestá, ktoré majú dlhy, berú úvery,
ale je to tam vidno. Keď sa pozrie na akcie, tak my tento úver minieme na veci, ktoré sme mali
robiť  z  rozpočtu,  z podielových daní,  prípadne z mimorozpočtových zdrojov.   Zatepľovanie
budov a pod.  sa robí z eurofondov. My to ideme robiť tvrdo z úverov. Nevie, čo tým vedenie
mesta myslí alebo za akým účelom to takto robí, ale on na tom nevidí nič dobré.
To, čo tu máme pred sebou, nás v budúcnosti dobehne. Takto zadlžovať budúce generácie,
kvôli tomu, aby si niekto robil non-stop kampaň alebo chvíľku pred voľbami je na zaplakanie.
Je mu smutno, že niektorí z poslancov, o ktorých si myslí, že sú inteligentní ľudia, nevie z akého
dôvodu, sa k tomu stavajú tak, že za takéto veci hlasujú a podporujú ich. Nie je mu jasné, čo
tým mienia,  alebo kde chcú toto mesto doviesť.  Všetky  uvedené akcie  nebude vôbec vidno.
Obyčajnému občanovi, ktorí tu býva, to vôbec nepomôže. Uviedol, že to už malo byť dávno
všetko  urobené /zateplenie,  MŠ,  vylepšenie  učební,  a  pod./.  Vy tu  beriete  výplaty  za to,  že
vediete mesto a nie malé. Poukázal na veľké poďakovania za to,  že pracujú v pracovnej dobe,
z čoho mu je zle. Dotazoval sa u tých, ktorí podnikajú, či im niekto ďakuje za to, že pracujú 10
hodín denne.  Tu sa ďakuje za to,  že niekto v  robote robí  a za naše spoločné dane niečo
vybuduje.  Dotazoval sa,  kde speje   Slovensko a naše mesto.  Kde sme sa to dostali.  Nie je
normálne, aby niekto bral v robote výplatu a my sme  mu   ďakovali za to, že  ešte v robote
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robí. Jednoznačne to chce výmenu generácie, pretože to,  čo sa predvádza na našom Slovensku
je ,,hnus“. Je za to, aby sme robili, budovali, ale  na to sú  eurofondy. 
Ste podporovaní najväčšou politickou stranou na Slovensku /Smer-sociálna demokracia/. Mali
tu   dotiahnúť  granty,  eurofondy,   budovať,  a  nie  žiť  z  toho,  čo   pred  8  alebo  12  rokmi
vybudovalo  bývalé kritizované  vedenie mesta, respektíve, získalo tieto fondy. Vy ste to  iba
dobiehali a niektoré nie  ste  schopní  ani dokončiť. Ohľadne revitalizácie MsÚ Čadca uviedol,
že nie sú schopní ani  vysúťažiť firmu, ktorá by revitalizáciu spravila.  Upozornil,  že ak to
nespravia do konca roka, prepadne veľký balík peňazí. Je smutné, že obyvatelia mesta Čadce
vôbec  nevedia ako to tu chodí a akým smerom sa pod  vedením pána primátora mesto uberá.
Môžu si tu tlieskať, koľko chcú, ale my,  obyčajní ľudia, vidíme ako sa tu žije.  Naše deti vozíme
na zimný štadión do Krásna nad Kysucou, do Trinca, futbal chodia hrávať do Krásna nad
Kysucou, do Korne a v okresnom meste sa nič nedeje.   A pán primátor mu povie, že on nič
nepodporuje. Uviedol, že  na rozdiel od pána primátora, za vlastné peniaze  vybudoval dva
športové areály. Poznamenal, že  pán primátor  takéto športovisko v meste v živote  nevybuduje
a ešte za dane občanov mesta.  Urobil jedno hokejbalové ihrisko, ktoré sa ani nepoužíva, za
také peniaze, kde mohla byť vybudovaná  umelá hokejová ľadová plocha, ktorá sa mohla v
zime používať na ľad a cez leto tam mohli hrať hokejbal. Uviedol, že mohli pridať 200 000 eur,
urobiť umelú ľadovú plochu a pomaly dorobiť zimný štadión. Lenže to by musel pán primátor
uvažovať. Nezaujíma ho to, lebo vôbec  nechce dobre pre našich občanov mesta.   História raz
dá za pravdu, čo tu dorobil, za celé  vedenie, čo tu už je tretie volebné obdobie.  Môže sa
chváliť, že  vyhral o 1 000-2 000 hlasov, ale ľudí  tak  znechutil, že ani voliť  nechodia. V Čadci
bola  45  % účasť  na  voľbách.  Ľudia  nechodia  voliť,  keby  prišli  voliť,  v  živote   by  nebol
primátorom. 

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, uviedol, že jeho predrečník, chcel  zrejme
naznačiť chaos, ktorý  momentálne v meste je.  Uviedol, že za posledné 3-4 mesiace tu mali
mnoho vystúpení, ktoré hovorili o konkrétnych veciach. Chýba mu to, čo asi jeho predrečník
nedopovedal, konkrétnosť. Chýba mu koncepcia mesta, školstva, podnikov. Uviedol, že 8 rokov
nevieme, čo je so spoločnosťou  ZZO Čadca, a. s.,  s Decorou, s. r. o., nevieme čo je s MPS
Čadca. Z hľadiska rozvoja nevieme, čo je s Dombytom Čadca. Bol toho názoru, že ešte pred
rozpočtom, by bola koncepcia a  mohli sme povedať, že v školstve spravíme to, že kúpime dva
autobusy, ktoré budú využívať športovci tak, ako to majú už okolité mestá. Ďalej, že nebudeme
dávať 50 000 eur na životné prostredie na zariadenia, ale z operačného programu ako tam
máme 56 000 eur a pod. 
Vie, že sa nedá  vždy všetko predpokladať a  predvídať, ale   z hľadiska  podnikov,    školstva a
z  ostatných služieb verejno-spoločenského života sme na kolenách.  Kto  do mesta príde, píše o
nás len škaredo.  

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta  Čadca, na margo JUDr.
Jozefa Pajera, poslanca MZ, uviedol, že je otvorený  kritike aj rôznym názorom a aj vo vedení
mesta je myseľ otvorená.  Vyzval, aby to išli  robiť trošku slušnejšie, iným spôsobom,  a nie tak
chaoticky.                                         
Na margo vyjadrenia  JUDr. Jozefa Pajera,  poslanca MZ, uviedol,  že  nepochopil,  čo tým
chcel povedať. Pán poslanec začal, ohľadne volieb, ktorých sa  zúčastnil aj on,  tak potom aj
on znechucoval občanov,  pretože v tom čase keď  kandidoval za primátora  bola 42 %-ná
účasť. Ďalej pán poslanec  žiadal výmenu generácií, pričom on je taká istá generácia, možno o
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niekoľko rokov mladší, ako je  pán primátor mesta.  Nakoniec pán poslanec  povedal, že tu nie
je  nič  vybudované  a  že  v  Čadci  sa  nič  nedeje,  pritom 6  alebo  7  rokov  podporoval  pána
primátora.    Uviedol, že to nechápe, pretože zo dňa na deň meníme názory a otočíme sa  o 180
stupňov.  Vyzval,  aby  rokovali  o  koncepčných  veciach.  K návrhu   rozpočtu   pán  poslanec
nepovedal, čo je v ňom zle, čo by zmenil, vyhodil. Dotazoval sa, keď nezobrať úver, z akých
zdrojoch to  všetko  vyfinancovať.    Hovorme o konkrétnych veciach.  Ohľadne toho,  že pán
poslanec  povedal, čo pomôže občanom mesta, že budeme mať zateplenú MŠ uviedol, že sa to
prejaví v znížení  energetickej náročnosti, zvýšení komfortu našich detí a pritom  JUDr. Jozef
Pajer, poslanec MZ, uvedie, že  nám toto nepomôže, že to je samozrejmosť.  Poznamenal,  že
určite sa robia aj chyby, ale dajme dobré návrhy  a  veci,  ktoré vieme zmeniť.

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, na margo  JUDr. Jozefa Pajera,
poslanca MZ,  uviedol, že ho mrzí, že vystúpenie k rozpočtu nebolo trošku  vecné, ale bolo  viac
mítingové.  Poznamenal, že po voľbách sa začalo riadne pracovať. Tvorba rozpočtu nebola
určite  jednoduchá. Pokiaľ by sa pán poslanec  pozrel do rozpočtu možno  trochu viacej alebo
by  sa  opýtal,  ak  nejakej  veci  nerozumie,  zistil  by,  že  90  %  investičných  akcií,  ktoré  sú
navrhnuté v rozpočte, sa budú realizovať len ako spoluúčasť Mesta Čadca a na tieto veci sa
budú čerpať eurofondy. Sú tam  samozrejme aj investičné akcie a rozvojové akcie, ktoré budú
hradené z vlastných zdrojov alebo z cudzích zdrojov, teda z finančných operácií a čerpaného
úveru.  Uviedol, že   europrojekt je možné urobiť len na  to alebo na tú oblasť, v ktorej je
vydaná aktuálna výzva. Ak chceme občanom pomôcť a chceme urobiť nový most do Vojtov,
sanovať niektoré cesty  a mosty,  ktoré nám zobrala veľká voda,  jarná povodeň,  ak chceme
pomôcť a vybudovať školskú jedáleň, tak budeme musieť načrieť do vlastného rozpočtu a na
niektoré  veci  zobrať  aj  úver.  Teda,  úver  nie  je  na  všetko  ako uviedol  JUDr.  Jozef  Pajer,
poslanec MZ, väčšina  vecí,  ktoré v rozpočte sú a ktoré sa budú tento rok realizovať, budú
čerpané z eurofondov a mesto  sa  na nich bude podieľať svojou spoluúčasťou. K otázke, či to
mestu pomôže alebo nie, je toho názoru, že všetko čo sa v tomto meste vybuduje, pomôže  a  aj
občania   to  ocenia.  Zvlásť  v  jeho  volebnom obvode,  MŠ  u  Kadluba prejde  v  najbližších
mesiacoch rekonštrukciou - znížením energetickej náročnosti, samozrejme z eurofondov. Nevie
teda, kvôli čomu  a prečo JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, bojuje proti tomu. 

Mgr.  Michal  Duraj,  poslanec  MZ, uviedol,  že  súhlasí  s  vyjadreniami  JUDr.  Jozefa
Pajera   a   JUDr.  Ing.  Jozefa  Vražela,  PhD.,  poslancov  MZ.  Na  margo  vyjadrenia  Mgr.
Marcela Šula, zástupcu primátora mesta Čadca, uviedol, že pevne verí, že sa budú využívať
hlavne  mimorozpočtové  zdroje,  respektíve,   čerpanie  eurofondov.  Spoluúčasť,  ktorá  je  v
rozpočte zahrnutá,  výjde a že toho výjde oveľa viac.  Poznamenal,  že  najväčšou úlohou je
zabezpečiť  toto  všetko  pre občanov a šetriť naše vlastné prostriedky na budovanie akcií, ktoré
sa nedajú financovať z eurofondov.  V  rozpočte však  nevidí nič nové, ohľadne športovísk, sú
tam síce   nejaké  náznaky,  ale  je  toho názoru,  že  by  sme tu mali  šport  budovať.  Nakoľko
chceme, aby  z našich  detí vyrástli slušní ľudia,  čo je veľmi dôležité, preto by sa tam takéto
veci ako výstavba nových športovísk, rekonštrukcia športovísk a vecí s tým súvisiacich, mali
zahrnúť.  A,  ak  tam  nie  sú  zahrnuté,  malo  by  sa  na  ne  myslieť  a  mali  by  sa  dať  naším
obyvateľom, naším deťom,  netreba to podceňovať.  Ohľadne úverov, ktoré sú čerpané, je toho
názoru, že sú to prehnané sumy. Verí, že akcie, na ktoré sa tieto prostriedky využijú,  budú
akcie, kde samotné zákazky nebudú nadhodnotené, budú korešpondovať s normálnymi trhovými
cenami, aby sa veci  vysúťažili  tak, aby to bolo pre mesto, čo najvýhodnejšie.  Je toho názoru,
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že tento rozpočet je trošku predčasný, pretože ako spomenul aj  JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD.
poslanec MZ, bolo by vhodné, predložiť  nejakú koncepciu, nielen ohľadne športu. Uviedol, že
vyjadrenia   JUDr.  Jozefa  Pajera,  poslanca  MZ,  boli   možno  citové,  ale  asi  to  tak  cíti,
potreboval to dať zo seba von.  

JUDr.  Jozef  Pajer,  poslanec  MZ,  reagoval  na  svojho  predrečníka  tak,  ako  to  cíti.
Uviedol,  že   navrhujú  pre  občanov veci,  ktoré  sú  okamžite  zamietnuté,  takže  vyjadrenia  z
vedenia  mesta,  aby  spolupracovali  mu pripadajú   ako  ,,groteskné“.   Takáto  spolupráca v
normálnom  štáte  neexistuje.  Niekto  dá  doplňujúci  návrh,  ktorý  je  okamžite  zamietnutý.
Ohľadne mostov, uviedol, že  sa stále ohrádzajú, že to je v rozpočte, ale on keď pozerá, tak je
tam uvedený most u  Rebroša a most u Vojtov. Dodnes pán primátor nezistil,  čo navrhuje.
Uviedol, že  my navrhuje rekonštrukciu mostu na Belajku,  nie  hlavný tok, ale vedľa. Pán
primátor  sa tam nebol  schopný  ísť pozrieť, vôbec nevie o čom rozpráva. Navrhuje to už
druhýkrát a ešte tam aj pán primátor býva. Má to čierne na bielom, žiaden most tam zahrnutý
nie je. Vyzval pána primátora, aby neklamal, že je rekonštrukcia mostu na Belajku  v rozpočte
Mesta Čadca na r. 2019 zahrnutá, pretože  tam  zahrnutá nie je. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  aj   keby  boli  štyri  mosty  do
Belajky, aj tak  by JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ,  za rozpočet nehlasoval. 

JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, uviedol, že jeho predrečník Mgr. Michal
Duraj, poslanec MZ,  mal zrejme na mysli konkrétne kroky, o ktorých už  aj on  dnes  hovoril. V
rozpočte je vidieť, že aj podielové dane sú oproti  desiatim, ôsmym, siedmym,  piatim rokom
obrovské.  Nadviazal  na  to,  čo  hovoril,  z  hľadiska  eurofondov  a  podieloch  na  projektoch.
Poukázal na tích,  ktorí sa pohybujú vo svete ľudských zdrojov,  pretože  je toho názoru, že
mestu chýba personálny audit a dobre zaplatení ľudia. To je ,,gro“, ktoré v tomto rozpočte
opäť chýba. Ak chceme niečo vybudovať na svetovej  úrovni  alebo aspoň na slovenskej,  vo
firmách, tak musíme nakupovať mozgy. Uviedol, že dnes nemôže mestský policajt zarábať 500
eur,  ale  musí  zarobiť   1  000 eur,  ináč  nebudeme mať  dobrého policajta.  Nemôžeme mať
vedúceho oddelenia alebo projektového manažéra  za 1 500 eur,  pretože my ho musíme v
súkromnej firme nakúpiť za 3 000 alebo za 4 000 eur. Toto mu opäť chýba a je toho názoru, že
sme to zase nejakým spôsobom zahladili  bez toho, aby sme sa nad tým zamysleli,  aby sme
vyčlenili na nasledujúce štyri roky niečo v navrhovaných rozpočtoch, aby sme vedeli nakúpiť
mozgy. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,  uviedol, že pán poslanec hovorí, aký úver
berieme a že sa nerobí nič z  eurofondov. Poznamenal, že kto je znalý, vie, koľko  eurofondov
využili  a dotiahli  tu,  čo v histórii  ešte nebolo. Zrekonštruovali  MŠ na Žarci, na Horelici,
SNP, na Hurbanovej, ďalej sa ide zrekonštruovať MŠ v Milošovej a MŠ  Fraňa Kráľa. Dávajú
do poriadku naše školské zariadenia, a to je  koncepcia, aby naše deti mali jasné priestory. Na
vybavenie škôl a tried idú státisíce eur z eurofondov. Uviedol,  že pred ôsmymi rokmi bola
zadĺženosť mesta 59 %, k dnešnému dňu je 26 %. Teraz, keď potrebujeme dofinancovať všetky
investičné akcie  a iné veci, berieme úver, ktorý nás dá na úroveň  42 %. Uviedol, že v priebehu
ôsmych rokov urobili mnoho investičných akcií, zohnali mnoho peňazí   a znížili dlh o 30 %, a
tomu  pán poslanec  hovorí zlé hospodárenie. Uviedol, že prežil mnohé invektívy. Poznamenal,
aby mu pán poslanec netelefonoval a  nedával  návrhy na  nejakú spoluprácu, pretože to  nemá
význam. V závere dodal, že ideme jasnou a normálnou cestou, mnohokrát tvrdou diskusiou, ale
dopredu.  
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Mgr.  Michal  Duraj,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  on  sa  nevyjadroval  konkrétne  k
hospodáreniu mesta. Vyjadroval sa k úplne niečomu inému. Čo sa týka eurofondov a ostatných
vecí nehovorí, že akcie, ktoré chcú urobiť sú zlé, ohľadne škôl, MŠ a toho čo pán primátor
menoval. Hovorí len, že drží palce, aby sa  podarilo čerpať  a získať eurofondy, v tomto duchu
sa vyjadroval.   Aby sa nezabudlo  aj na športoviská. 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, na margo pána primátora povedal, že je fakt, že sa
minulo  mnoho  peňazí,  ale  je   fakt,  že  to  ani  nevidíme.  Uviedol,  že  spolupráca  s  pánom
primátorom  je  veľmi  ťažká,  pretože   pán  primátor  si  myslí,  že  to  čo  robí  je  dobré,  len
obyvatelia nášho mesta to nejako necítia. Dal za pravdu JUDr. Ing. Jozefovi  Vraželovi, PhD.,
poslancovi  MZ,  že tu chýba úplná koncepcia vedenia  mesta.  Pán primátor to robí živelne,
robí to tak, ako sa zobudí. 
Upozornil   na  diery na cestách,  ktoré vyasfaltovali  pred voľbami.   Uviedol,  že boli  na to
upozorňovaní.  Po  dvoch  zimách  budeme  cesty  asfaltovať  znova.  Uviedol,  že  koncepcia  je
nulová. Pán primátor vedie mesto podľa toho, ako sa zobudí.   K vyjadreniam, že tu niečo
vybudovali, uviedol, že občania to necítia. Poznamenal, že šport, kultúra, spoločenský život je
na dne.   Upozornil na neporiadok po meste.   Prvýkrát,  po dlhej dobe,  mesto teraz trošku
upratali,  ale  aj tak tu je ešte neporiadok.  Poukázal na týždennú akciu,  aby občania mesta
zbierali smeti. Uviedol, že na to máme MPS Čadca. On osobne si okolo domu robí poriadok
sám, nikto ho k tomu nemusí naháňať, ani mesto. Ešte aj mestskú cestu  na Hviezdoslavovej
ulici zametá, pretože nie sú schopní pozbierať zimný posyp. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,  požiadal o podporu predloženého uznesenia
aj s opravou dátumu.
Poďakoval sa všetkým, ktorí sa podieľali na príprave rozpočtu. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 34/2019

Ing.  Milan Gura, primátor mesta Čadca, z rokovania MZ ospravedlnil  RNDr. Annu
Belousovovú, Mgr. Františka Kučáka a PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD. 

K bodu 3)
Návrh rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na roky 2019 – 2021 

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

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Dombyt Čadca  na roky 2019 – 2021 
Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, uviedol, že na minulom MZ volili pani  riaditeľku

Dombytu Čadca, kedy bolo povedané, že na najbližšom MZ predloží svoju víziu, predstavy, čo
bude s podnikom ďalej. Požiadal pani riaditeľku, aby na najbližšom MZ  predniesla, čo bude s
týmto veľkým podnikom. Vyslovil jej svoj obdiv, pretože poradiť si s toľkými vecami ako má
Dombyt,  klobúk  dole.  Poznamenal,  že   v  materiáli  je  uvedené,  že  Dombyt  Čadca má päť
pracovníkov.  Dotazoval  sa,  koľkí  z  týchto  pracovníkov  sú  páni  poslanci  a  o  koľko  sa tým
pádom navýšil rozpočet tohto podniku.  
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JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, uviedol, že je pravdou, že tu mali mať
nejakú koncepciu, atď. Bol by rád, keby tu  koncepcia nebola dnes, ale bola  tu možno o dva –
tri mesiace, keď sa pani riaditeľka zoznámi s vecami. Veľmi sa mu páčilo jej vystúpenie, kde
povedala – transparentnosť.  Dúfajme, že sa dočkáme  vystúpenia a koncepcie. On sám má
nachystaných niekoľko  vecí,  ktoré by do budúcna podniku  pomohli.   Hlavne, aby to nebol
podnik o piatich ľuďoch, ale o päťdesiatich-šesťdesiatich ľuďoch, ktorí by začali tvoriť v meste
tie veci, ktoré  už bežne robia mestské podniky, aby sme vyzerali ako normálny podnik, a aby
tento podnik odľahčil MPS Čadca a iné podniky, ktoré tú máme. Buď tieto podniky zrušíme a
vytvoríme nové, ale aby táto koncepcia zapadala do štruktúry koncepcie podnikov  v  riadení
mesta. 

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MPS Čadca  na roky 2019 – 2021 
Mgr.  Slávka  Zelníková,  poslankyňa  MZ,   sa  dotazovala,  na  vyjadrenie  vo  veci

rekonštrukcie školského ihriska na ZŠ M.R. Štefánika.   Uviedla,  že škola získala financie z
grantu  COOP Jednota a niečo poskytne aj občianske združenie. Od mesta bola v minulom
roku na plenárnom rodičovskom združení  prisľubená pomoc vo výške 10 000 eur a prísľub bol
aj na zapožičanie strojov.  Požiadala o vyjadrenie,  ako to je ošetrené v návrhu na rozpočet,
pretože to tam nikde nenašla. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta  Čadca, uviedol, že minulý
týždeň mali  radu školy,  na ktorej  bol prítomný aj Mgr. Jaroslav Klus, kde vznikli    aj iné
nejasnosti a nezrovnalosti.  Poznamenal, že sa veľkou mierou  pričinil,   aby získali  grant z
COOP Jednoty. Je tam 6 000 eur, ktoré je potrebné preinvestovať, pretože môžeme o ne prísť.
Na rade školy bol problém v tom, že nemali dostatočné informácie, preto si zvolali mimoriadnu
radu školy, ktorá sa uskutoční na budúci  týždeň v stredu. Budú žiadať pani riaditeľku, aby im
ozrejmila,  či  žiadala   takéto veci,  pretože  škola  je  samostatný  právny  subjekt.  Mesto  tam
nemôže  prísť  s  bagrami  a  niečo  robiť.  Najskôr  musí  byť  predložená  požiadavka.  Táto
požiadavka doposiaľ predložená nebola. Aj na rade školy argumentovali tým, že mesto nemá
absolútny  problém  pripraviť  stojiská  pre  zariadenia,  či  už  basketbalové  koše  alebo
stolnotenisové koše. Najskôr však musí isť nejaká požiadavka na mesto, respektíve na MPS
Čadca. Nemôžeme prísť do areálu a rozkopať to tam  mimo nejakej koncepcie, ktorú má škola.
Uviedol,  že  toto  bude  predmetom  mimoriadnej  školskej  rady,  ktorú  inicioval  aj  s  Mgr.
Jaroslavom Klusom, kde by mala pani riaditeľka prezentovať, či tieto úkony urobila  a kde by
mali diskutovať aj o tom, aké zariadenie ideme kúpiť, v čom mesto vie pomôcť a čo  urobiť.
Keď nie je  predložená požiadavka, nemôžeme ísť robiť. 

Mgr. Marcel Šulo,  zástupca primátora mesta Čadca, uviedol,  že  z jeho pohľadu to
trošku súvisí s novou koncepciou správy športových zariadení, kedy sa určite bude myslieť aj
na toto ihrisko. Z jeho pohľadu určite prejde rekonštrukciou. Už v minulosti požiadal, nielen
vedenie mesta, ale aj zastupujúceho riaditeľa  MPS  Čadca pána Pavla Latku, o súčinnosť. Je
toho názoru, že aj napriek tomu, že nie je konkrétna položka zahrnutá v rozpočte, je súčinnosť
určite  prisľúbená.   Tak,  ako  aj  v  minulosti,   aj  do  budúcna   bude  určite   MPS  Čadca
nápomocný pri akejkoľvek rekonštrukcii a pomoci, či už školským zariadeniam alebo ostatným
organizáciám. 

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol, že každá škola je samostatný právny subjekt,
ktorý má svoj rozpočet a o tieto zariadenia, ktoré má v svojich objektoch, by sa mala starať z
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tohto rozpočtu. Pokiaľ bude nejaká požiadavka na nejakú spoluprácu a pomoc, radi ju príjmu.
Uviedol, že o  detské ihriská  v areáloch mestských škôlok a škôl sa nestará MPS Čadca. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že určite nájdu nejaký kompromis,
aby urobili to,  čo je potrebné. Požiadal o podporu rozpočtu. 

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Dom kultúry v Čadci  na roky 2019 – 2021 
JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD,  zástupca primátora mesta   Čadca,  uviedol,  že  v

dnešnej diskusii odznelo, že v Čadci nie je žiadna kultúra. Je toho názoru, že kultúry tu máme
dostatok.  Poďakoval  sa pani riaditeľke a aj vedeniu mesta,  že sa  za osem rokov  kultúra
posunula  na ešte  vyšší level, a  to výrazne. Možno máme toľko kultúry, že si ju ani nevážime,
pretože je zadarmo. Poukázal na Bartolomejský hodový jarmok, kedy sú tri dni úžasnej hudby,
tanca, folklórnych aj moderných kapiel, ktoré sú na Slovensku a aj v Českej republike známe.
Ďalej spomenul akciu - Rozlúčka s letom, pravidelne každý mesiac máme v našom kultúrnom
dome  špičkové divadelné súbory. Máme toľko koncertov a toľko podujatí,  že  ich dokonca
nevieme ani vypredať a ľudia sú ich, v dobrom slova zmysle,  niekedy trošku presýtení. Naplno
fungujú  naše  organizácie,  divadelné  súbory,  máme folklórne  súbory,  kde  sa  venujú  deťom
/Kelčovan, Joja, Divadelný súbor Eva/.
V kultúrnom dome funguje aj centrum s deťmi, kde chodia maličké deti a rodičia s deťmi. Robí
sa  tu  úžasná  práca,  a  kto  ju  nechce  vidieť,  ten  ju  nikdy  neuvidí.  Poukázal  na  perfektne
fungujúce kino. Uviedol, že radšej ideme do Maxu alebo niekde do Žiliny, kde platíme 7-8 eur,

a pritom  tu máme pohodlné kino, ktoré má 3D zvuk, máme krásny obraz, pohodlné sedenie a
nejdeme do Kultúrneho domu v Čadci. Robíme si to  sami.  Keď si porovnáme kino v Žiline a
kino u nás, tak tituly sú nasadzované v rovnakých časoch. My sami musíme začať od toho, že
podporíme  našu  kultúru  a   naše  mesto.   Uviedol,  že  digitalizácia  kultúrneho  domu  stála
obrovské peniaze a my, vlastní občania tohto mesta, si to nevážime. Prídu tu občania z dedín,
ktorí si to vážia a my, vlastní občania, nechodíme na tieto kultúrne podujatia. Nechodíme do
divadla, do kina.   Nehovorme, nehaňme, kde  to naozaj nie je na mieste a kde to je naozaj
dobré.   Vždy sa dá urobiť  viac.  Poukázal  na  projekty,  kde chcú oživiť  Matičné námestie,
Palárikove námestie,  aby viacej  žilo kultúrou a dá sa urobiť ešte viac vecí, ale nehaňme to a
dajme konštruktívne pripomienky tam, kde to má zmysel. Nebavme sa, že tu nie je kultúra, keď
tá tu je výrazná a kvalitná.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, požiadal o podporu návrhu. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 35/2019

K bodu 4)
Návrh  Doplnku  č.  5  k  VZN  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. 4 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 

č. 36/2019

12



 

K bodu 5)
Informatívna správa o príprave volieb do Európskeho parlamentu, konaných dňa  25. mája
2019

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 5 zápisnice.
 JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta  Čadca, uviedol, že si  ani

neuvedomujeme,  koľko  je  práce  s  organizovaním volieb.  Nedávno boli  prezidentské  voľby,
blížia  sa  voľby  do  Európskeho  parlamentu.  Poďakoval  sa  Ing.  Márii  Gorekovej,  vedúcej
organizačno-administratívneho MsÚ Čadca, že to všetko zvláda s prehľadom, popri všetkých
pracovných povinnostiach, ktoré ešte má.  Často s ňou prichádza do kontaktu, spolupráca s
ňou je na vysokej úrovni. V mene vedenia mesta, a aj za seba, jej ešte raz vyjadril pochvalu a
poďakovanie.  V  závere  dodal,  že  nikdy  nie  sú  problémy,  všetko  je  vždy  zorganizované  na
jednotku. 

Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ,  podporil slová svojho predrečníka. Taktiež sa jej
poďakoval. Uviedol, že aj jemu veľmi  pomohla. Pani Ing. Mária Goreková je človek, ktorého
daná práca baví. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 37/2019

K bodu 6)
Poskytnutie  dotácií  z     rozpočtu  mesta  Čadca  na  rok  2019  športovým  klubom,  nadáciám,
združeniam,     spolkom a     cirkvi

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

Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ,  predložil procedurálny návrh:
Schválený rozpočet navýšiť o 180 000 eur na sumu 300  000 eur.

– zvýšiť dotáciu FK Čadca na sumu 250 000 eur na rok 2019

– zvýšiť dotáciu  Športový klub polície Čadca  - oddiel karate  na sumu 2 000 eur  

– zvýšiť dotáciu  Klub  karate ZZO Čadca  na 3 000 eur

– zvýšiť dotáciu Športové a  kultúrne centrum Milošová  na 1 000 eur

–  zvýšiť dotáciu  JSC educationis /florbal/ na 3 750 eur

– zvýšiť dotáciu  OZ ŽABKA Čadca  na 1 500 eur. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že hlasovali o rozpočte, kde takýto 
návrh mal byť. Po schválenom rozpočte, kde daný návrh mal odznieť, je to nelogické a 
nekoncepčné. 

 JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta  Čadca, uviedol, že chcel
povedať, to isté, čo povedal pán primátor. Poznamenal, že ako bod č. 2)  bol: Návrh rozpočtu
Mesta Čadca na roky 2019-2021. Nemôžeme v bode programu o prerozdelení  dotácií, ktoré sú
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naviazané  na  rozpočet,  rozhodnúť  o   zvýšení  rozpočte,  to  sa  nedá.  V  rámci  tohto  bodu
programu  môžeme  rozhodnúť o tom, čo bolo v rozpočte,  rozdeliť  120 000 eur jednotlivým
športovým klubom.  Je  toho  názoru,  že  takéto  hlasovanie  o  tomto  bode  programu by  bolo
nezákonné,  pretože   pred  chvíľou  schválili  rozpočet.  Týmto  procedurálnym  návrhom  sa
zasahuje  do rozpočtu,  čo je podľa jeho názoru neprípustné.   Návrh na navýšenie dotácie
športovým klubom mohol prísť v bode č. 2)  a  v tomto bode mohol prísť návrh o prerozdelenie
finančných prostriedkov. Dal na zváženie, či Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ, nechce daný
návrh stiahnuť.
Ohľadne predloženého  materiálu  uviedol,  že  na  Komisii  mládeže,  športu  a  voľnočasových
aktivít  bola veľmi pokojná, kľudná a pracovná atmosféra. Uviedol, že túto komisiu  vedie už  5
rokov. Na ozrejmenie poznamenal, že  120 000 eur  je priama dotácia,  ktorú poskytujú  z
rozpočtu mesta jednotlivým športovým klubom. Je potrebné si uvedomiť, že je tu aj dotácia
nepriama, a to je bezplatné využívanie  športovísk, športových hál a športových   zariadení,
ktoré  naše občianske združenia  a športové  kluby  využívajú  a  reprezentujú Mesto Čadca.
Neplatia nájom, energiu, kúrenie, neplatia za využívanie šatní. Naše  kluby si  veľmi dobre
uvedomujú aj výšku nepriamych dotácií, kde napr. futbalovému klubu pomáha mesto s kosením

a pod. Naopak, stolní tenisti, karatisti,  hádzanárky, florbalisti majú k dispozícii  Športovú halu

Pratex a Športovú halu pri štadióne. Sú to veľké položky z rozpočtov klubov, ktoré im šetríme.
Uviedol, že v iných mestách je  prax  taká, že športové kluby si v mestských športových halách
platia, ak takéto zariadenia mesto  nemá, tak si platia v súkromných zariadeniach. Dotáciu je
potrebné vnímať ako priamu a nepriamu, a toto narátavať. Uviedol, že každý športový klub má
k dispozícii zariadenia, aby ich mohli bezplatne využívať pre svoje potreby v harmonogramoch,
ktoré  sa  dohodujú  so  správcom,  čiže  s  organizáciou  Dombyt  Čadca.  Požiadal  o  podporu
daného návrhu, nerád by ho rozvíjal, pretože vyšiel z diskusie a z  potrieb športových klubov.
Uviedol,  že  FK Čadca požadoval  väčšiu dotáciu,  rovnako aj  stolní  tenisti  by určite  chceli
vyššiu  dotáciu.  Majú  však   za  to,  že  takého  prerozdelenie  je  spravodlivé  a  férové  s
prihliadnutím na všetky kluby, ktoré v meste fungujú. 

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ,  sa pripojil k  JUDr. PhDr. Petrovi Strapáčovi, PhD,
zástupcovi  primátora mesta  Čadca, a uviedol, že podporí predložené dotácie. Poznamenal, že
ako  člen  olympijských  klubov  chodí  po  celom  Slovensku,  nakoľko  je  vo  výbore  ako
podpredseda.  Vie, že v iných mestách neexistuje forma nepriamej dotácie. Uviedol, že by  bolo
vhodné, zamyslieť sa nad futbalom, pretože minulý rok mali 90 000 eur, teraz dostali cca 
 74 000 eur. Upozornil, že v novinách čítal, že majú dlh 30 000 eur. Dotazoval sa, či im bude
suma 74 000 eur stačiť. Je toho názoru, že v druhom polroku pri úprave rozpočtu sa ešte
možno nejaké peniaze nájdu. Futbal, ktorý má najväčší záber a ktorému sa venuje obrovské
množstvo detí, by si zaslúžil ešte viac peňazí. Pri prerozdeľovaní peňazí v druhom polroku je
potrebné, zamyslieť sa  nad touto dotáciou. 

Mgr.  Michal  Duraj,  poslanec  MZ,  vyslovil  svoj  súhlas  s  Mgr.  Jaroslavom Klusom,
poslancom MZ, ohľadne dlhu, ktorý FK Čadca má a uviedol, že  je  otázne, či tento rok budú
hrať ligu.  Informoval, že boli podĺžnosti na vyplátach pre trénerov, pre hráčov.  Rovnako, ako
už spomenul JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., poslanec MZ, aj on poukázal na autobus,  ktorý by
vlastnil mesto alebo športový klub a ktorý by mužstvu  určite veľmi pomohol.  V iných mestách
to je úplne normálna záležitosť. A tiež, ak chceme hrať futbal na normálnej úrovni je  potrebné,
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hráčov zaplatiť a nejakých hráčov kúpiť, dotiahnuť nových trénerov, prípadne, dobre ohodnotiť
jestvujúcich.  V závere uviedol, že schválené peniaze futbalistom určite nestačia. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD, zástupca primátora mesta  Čadca, uviedol, že všetci
vieme, že dotácia futbalovému klubu stačiť nebude, ale priložme ruku k dielu  všetci. Každý
máme svoj okruh ľudí. Skúsme ich osloviť a požiadať. Nehovorí, že majú sponzorovať práve
futbal,  ale  to,   aby  si   2-3  podnikatelia  vzali   nejaký  šprot  za  svoj,  ktorému  pravidelne
každoročne ročne prispejú 1 000, 2 000  alebo 3 000 eur.  Mesto naozaj nemôže financovať
celý rozpočet jedného klubu. Poďme všetci, ktorí sme tu a ktorí  poznáme nejakých ľudí, poďme
ich osloviť, či by vedeli pomôcť FK Čadca alebo iným klubom, akoukoľvek čiastkou. 
Čo  sa  týka  návrhu  Mg.  Jaroslava  Klusa,  poslanca  MZ,  uviedol,  že  je  momentálne
nezrealizovateľné, aby dali v druhej polovici roku  ďalšiu dotáciu, pretože, VZN je nastavená
tak, že dotáciu môžu dávať len raz ročne. Komunikoval  s PaedDr. Jánom Polákom, vedúcim
oddelenia  školstva, kultúry, mládeže a športu  MsÚ  Čadca, že  v dohľadnej dobe predložia
pozmeňujúci návrh danej VZN, aby sa aspoň dvakrát  ročne dali prideľovať peniaze.  Je toho
názoru, že to  je spravodlivé. Ak bude  mesto dobe hospodáriť, bude sa mu dariť a vznikne
nejaká situácia  potreby podporiť nejaký klub, tak prečo by to neurobili.  V dohľadnej dobe
predložia návrh  zmeny VZN. 
 Vladimír Malík, poslanec MZ, požiadal poslancov, aby podporili predložený návrh a
rešpektovali, čo sa na komisii dohodlo. Privítal, že prvýkrát  do návrhu nezasahovala ani MR.
Bol by rád, keby to MZ zobralo ako dohodu klubov, ktorých zástupcovia sa dohodli.  

JUDr. Jozef  Pajer,  poslanec  MZ,  uviedol,  že je  človek,  ktorý celý  život  športuje  a
podporuje šport. Uviedol, že sponzoruje hokej v Krásne nad Kysucou, malý futbal v Čadci.
Poukázal  tiež  na  ihriská,  ktoré  vybudovali.   Uviedol,  že  súhlasí  s  JUDr.  PhDr.  Petrom
Strapáčom,  PhD,  zástupcom  primátora  mesta   Čadca,  s  tým,  aby  sa   do  sponzorovania
športových klubov zapájali aj súkromní sponzori. Je prvý, ktorý takýto spôsob odobruje a je za,
aby to takto fungovalo. Avšak, aby  športové kluby dobre fungovali, musia mať v prom rade
dobré športoviská. Pokiaľ nemáme dobré športoviská, nemôžeme chcieť od  sponzorov, aby
prišili na futbal a dali im  5 000 eur. Uviedol, že tam nie je žiadna miestnosť pre sponzorov, nie
je tam oplotenie a pod.  Poukázal na Športovú halu Pratex, kde  mu občania  hovorili, ako to
tam vyzerá. Ako to skončilo pred 30-40 rokmi, tak v takom stave to dnes je.   Uviedol, že sme
tam  neboli  schopní  30  rokov  zainvestovať  ani  euro  a   športoviská  aspoň   troška
zrekonštruovať. Ľudia  nepôjdu na futbal,  hádzanú, ani na stolný tenis, keď  je tam bordel a
smrdí  tam.  Pokiaľ  dané neurobíme,  nemôžu žiadať od súkromných sponzorov,  aby  dávali
nejaké peniaze.  Je potrebné  zrekonštruovať športoviská, a potom žiadať, aby niekto niečo
sponzoroval. Uviedol, že  aj Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ, podporuje  či už lyžovanie,
futbal, je toho názoru, že do jeho radu to znie ako farizejstvo. 
             Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že je rád, že pán poslanec podporil
návrh  na odkúpenie  tribúny  a  vysporiadanie  ihrísk.  Nie   vďaka  nemu sa   podarilo,  že  to
konečne patrí  mestu  a konečne tam môžu urobiť poriadok,  pretože doposiaľ to nebolo vo
vlastníctve mesta. Uviedol, že Športovú halu Pratex dostali do správy  pred siedmymi rokmi.
Snahou mesta je do nej investovať, čo sa  stane  po predložení koncepcie.
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Mgr.  Xénia Šurhaňáková, poslankyňa MZ, prečítala procedurálny návrh Mgr. Michala
Duraja: Schválený rozpočet navýšiť o 180 000 eur na sumu 300 000 eur.

– zvýšiť dotáciu FK Čadca na sumu 250 000 eur na rok 2019

– zvýšiť dotáciu  Športový klub polície Čadca  - oddiel karate  na sumu 2 000 eur  

– zvýšiť dotáciu  Klub  karate ZZO Čadca  na 3 000 eur

– zvýšiť dotáciu Športové a kultúrne centrum Milošová  na 1 000 eur

–  zvýšiť dotáciu  JSC educationis /florbal/ na 3 750 eur

– zvýšiť dotáciu  OZ ŽABKA Čadca  na 1 500 eur. 

Ing. Milan Gura, požiadal, aby daný návrh poslanci nepodporili. 

Hlasovanie:  ZA: 5    PROTI: 8    ZDRŽAL SA:8   /poslancami  MZ  neschválené/.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 38/2019

K bodu 7)
 Predloženie žiadosti o     nenávratný  finančný príspevok na SO pre  Integrovaný regionálny 
 operačný program s     názvom   Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 3. etapa

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 7 zápisnice.

Marián Kubala, poslanec MZ,  sa poďakoval RNDr. Miloslavovi Šulganovi, CSc. za
napojenie projektu a za to, že to ide mimo rozpočtu.  Požiadal ho, aby mu povedal, kedy bude
projekt  schválený a kedy sa  bude realizovať. Dotazoval sa, či je v projekte zahrnutá aj časť
pod cintorínom na Horelici. 

RNDr.  Miloslav  Šulgan,  CSc.  vedúci  oddelenia  regionálneho  rozvoja  a  cestovného
ruchu MsÚ Čadca, uviedol, že prvá a druhá etapa je v štádiu, kedy už v týchto dňoch má prísť
na podpis  zmluva o nenávratnom finančnom príspevku medzi Mestom Čadca a Ministerstvom
pôdohospodárstva SR. Po jeho podpísaní musia zaslať výsledok verejného obstarávania, čo by
sa podľa jeho predpokladu mohlo uskutočniť v priebehu apríla  a niekedy  v máji by mohli
fyzicky realizovať prvú a druhú etapu. Predpokladá, že dovtedy budú vedieť výsledok aj tretej
etapy. 
Uviedol,  že  úsek  okolo  cintorína  v  dĺžke  251 m je  v  tomto  projekte  zahrnutý.  Do daného
projektu   ho  zahrnuli  ako  cyklokoridor.  Majú  pripravený  projekt  na  technickú  realizáciu
stavby.   Musia  však  ešte  vstúpiť  do  rokovania   s  NDS,  a.  s,.  ktorá  je  vlastníkom daného
pozemku.

Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ, uviedol, že bol o projekte  priebežne informovaný
RNDr. Miloslavom Šulganom, CSc. vedúcim oddelenia  regionálneho rozvoja a cestovného
ruchu MsÚ Čadca.  Drží mu palce, aby sa to čím skôr podarilo a poďakoval sa mu. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie 
č. 39/2019
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K bodu 8)
Správa o výsledkoch kontroly

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

č. 40/2019

K bodu 9)
Rôzne

Vladimír Malík, poslanec MZ, ohľadne športovania, koncepcie športovísk,  požiadal,
aby   aj  on,  ako  člen  športovej  komisie,   bol  o  koncepcii  priebežne  oboznamovaný,  aby
koncepcia prešla aj športovou komisiou.  Je za to, aby koncepcia prešla širšou diskusiou, aby
to nebol len návrh od úradníckeho stola. Aby niekto neprišiel na MZ bez toho, aby to nebolo
predtým  prediskutované   hlavne  zo  strany  všetkých  športovcov  alebo  zástupcov  športov.
Uviedol, že ak to má byť koncepcia rozvoja  športovísk, tak tá neporieši  šport ako taký v meste.
Mesto  Čadca  sa  určite  nevyhne  vytvoreniu  oddelenia  športu,  pretože  musíme  mať  víziu,
koncepciu,  aby  aj  rekonštrukcia   hál  bola  zohľadnená  podľa  potreby  športov.  Musíme  sa
vyhnúť aj tomu, čo bolo ešte s prvou halou, kedy sa tam urobil povrch, ktorý bol nevhodný pre
akýkoľvek šport. Žiadny šport sa tam  nemohol robiť výkonnostne.  Rád by počul z vedenia
mesta, že sa športom budeme zaoberať koncepčne. Uviedol, že športy sa vyvíjajú, niekedy je na
vrchole tenis, potom stolný tenis a pod. Skutočne potrebujeme také oddelenie, pretože PaedDr.
Ján Polák, vedúci oddelenia  školstva, kultúry, mládeže a športu  MsÚ Čadca, spolu s dvoma
zamestnancami  sa nemá čas tomu venovať, pritom, koľko je práce na normatívach so ZŠ a
pod.   Uviedol,  že  touto  cestou  to  funguje  napr.  v  Dolnom  Kubíne,  v  Považskej  Bystrici.
Poznamenal,  že sa to môže nazvať aj ináč,  nie oddelenie športu, ale bez koncepcie športu,
nielen športovísk, to nepôjde, pretože koncepcia športovísk môže prísť až po koncepcii športu.
Poukázal  na  to,  čo  povedal   Mgr.  Michal  Duraj,  JUDr.  Jozef  Pajer,  JUDr.  PhDr.  Peter
Strapáč, PhD, zrenovujeme nejaké športoviská, ale ak nebudeme mať víziu športu, čo sa tam
bude robiť do budúcna, komu to bude slúžiť, tak tá obrovská bublina padne, pretože to bude
nevyužité. Musí to mať  nejaké vedenie a víziu do budúcna.  
   Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta Čadca,  uviedol,  že  tak ako  spoločne  v  širokom
okruhu robili kúpalisko,  tak aj táto koncepcia bude robená  v širokom spektre, aby sa na nej
podieľalo čo najviac ľudí.   Uviedol, že o  vytvorení oddelenia športu už uvažujú.

Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ, vyslovil súhlas s Vladimírom Malíkom, poslancom
MZ. Požiadal, že chce byť prítomný pri vytváraní danej koncepcie, aby sa mohol aj on vyjadriť
a prípadne pomôcť. Ohľadne vybudovania a rekonštrukcie športovísk uviedol, že JUDr. Jozef
Pajer, poslanec MZ, hovoril o ľadovej ploche a on hovorí o umelej tráve.  Je toho názoru, že
ide  o  športoviská,  ktoré  sa  dajú  vyťažiť,  je  tam  možné  športovať  celoročne  a  dajú  sa
prenajímať tak, ako v iných mestách, sú ziskové a  je problém sa tam vôbec dostať.   Uviedol,
aby  hovorili o takýchto športoviskách, kde bude pre mesto  zisk, respektíve zisk  môže ísť zase
do športu alebo na splátku úveru a pod. Nemyslí, aby boli  ihriská  len vybudované a chátrali,
ale  keď bude koncepcia športu a správca, môžu  sa ďalej prenajímať a organizovať rôzne
podujatia. 
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JUDr. Jozef  Pajer,    poslanec MZ,  uviedol,  že súhlasí s  Vladimírom Malíkom. Vo
svojom príspevku už povedal, že nám tu chýba organizovaný šport  a jeho lepšia organizácia.
Nedocielime, aby sa šport posunul dopredu tým,  že na sídliskách postavíme detské ihriská,
ktoré budú za dva roky zdemolované.  Uviedol, že v Dolnom Kubíne je jeho kamarát vedúci
oddelenia  športu,  ale  tam  sú  všetky  športoviská  krásne  vybudované.  Futbalový  štadión  je
zrekonštruovaný, hokejový štadión je nový a  to už nehovorí, že na Orave sú ďalšie dva alebo
tri hokejové štadióny. 
My sme tu spadli  na úplne dno,  z  ktorého  sa bude veľmi  ťažké odraziť.  Uviedol,  že  pán
primátor   už  mal   namaľovaných  nespočetné  množstvo  koncepcií.  Žiadna  z  nich   nebola
zrealizovaná, bolo by na čase, aby sa chytil práce a nejakú koncepciu zrealizoval. Bol by rád,
aby bol aj on prizvaný k takejto koncepcii,  ak ju teda budú realizovať a konečne sa začali
vážne zaujímať o to, aby šport v našom meste fungoval, pretože takýmto spôsobom, akým to
vediete,  to fungovať nebude. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, požiadal JUDr. Jozefa Pajera, poslanca MZ,
aby ho prestal urážať. Uviedol, že on bol ten, ktorý nechcel kúpiť za lacné peniaze  pozemky od
Sevaku. Takmer zabránil, aby sa kúpila tribúna pre športovcov. V závere mu povedal, že koľko
ľudí s ním súhlasí, si pán poslanec overil. 

JUDr. Jozef Pajer,   poslanec MZ,  uviedol, že on nechcel zabrániť kúpe tribúny, chcel,
aby bola kúpená transparentne, a aby to nebolo kúpené predražené. To, že  ju kúpili o 100 %
drahšie  je fakt a faktom je aj to,  že  verejne  klamal, že tam hrozí dražba.  Ešte v ten deň si
vytiahol list vlastníctva, ktorý bol úplne čistý, žiadna poznámka o dražbe alebo záložnom práve
tam nebola.
Vyzval, aby pán primátor neklamal a nehral sa na nejakého chudáka.  

Ing.  Milan Gura, primátor mesta Čadca,  uviedol,  že na chudáka sa nikdy nehral a
nevyplakával. 

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, podporil Vladimíra Malíka, poslanca MZ. Je toho
názoru,  že  naozaj  bude potrebný jeden pracovník,  ktorý  bude mať  na starosti  šport,  bude
pracovať na danej koncepcii a bude zodpovedný za to, čo je v myšlienkach vedenia mesta. Mal
by to však začať organizovať  a realizovať,  k čomu je   potrebný  dôsledný prieskum.  Plne
podporuje, aby takýto pracovník bol. Uviedol, že keď vystúpil pán  RNDr. Miloslav Šulgan,
CSc.  vedúci  oddelenia  regionálneho  rozvoja  a  cestovného  ruchu  MsÚ Čadca  a  boli  dané
otázky, tak  na ne odpovedali, ale  keď sa opýtal Mgr. Dany Jantulíkovej, riaditeľky Dombytu
Čadca, koľko poslancov pracuje na Dombyte, tak na túto otázku  odpoveď nedostal. 
Vie,  že  školstvo  je  srdcovou  záležitosťou  pána  primátora,  preto  bol  veľmi  prekvapený  a
sklamaný, že dovolil, aby sa učitelia na dôchodku nemohli zúčastniť mestského Dňa učiteľov,
na úkor kuchárok a upratovačiek. Dotazoval sa, či si uvedomil, že zakázal účasť ľuďom, ktorí
zakladali školy /ZŠ  na Rázusovej ul.,  ZŠ na ul.  M. R. Štefánika, ZŠ J.A. Komenského/ tým,
ktorí urobili  týmto školám dobré meno, ktorí deťom venovali  celý svoj život. Teraz, keď sa
mohli  spolu  stretnúť,  porozprávať,  pospomínať,  tak  im  to  bolo  zabránené.  Smutné  bolo
vystúpenie   nielen   primátora  v  minulom  roku,  ale  aj  PaedDr.  Jána  Poláka,  vedúceho
oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu  MsÚ Čadca, pretože tento rok mu bolo zakázané
na Dni učiteľov byť, aj napriek tomu, že  Deň učiteľov zakladal, keď  pomaly viac vyzdvihovali
prácu kuchárok a upratovačiek ako samotných učiteľov. Pripadali si tam ako štatisti. Uviedol,
že to bol jeho názor. Čerešnička na torte tohto všetkého bolo, keď boli rozšírené fámy medzi
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verejnosťou, že dôchodcovia - učitelia neboli pozvaní, lebo kradli taniere, poháre a v igelitkách
si  odnášali  jedlo. Osobne  nemá  nič  proti  nepedagogickým  pracovníkom  školy,  sám  robil
predsedu  odborov  a  na  žiadnej  oslave,  na  žiadnom   podujatí  školy,  ktoré  organizovali,
dokonca aj na jeho 50-tke nechýbali upratovačky a kuchárky, ich prácu si vysoko váži, ale  toto
je Deň učiteľov. Uviedol, že keď na  ZŠ   na Rázusovej ul.  oslavovali deň učiteľov, tak  pani
kuchárky a upratovačky ani nenapadlo, že by tam mali byť. V tomto smere  pán primátor a
nielen  jeho   veľmi  sklamal.   Jeho  postoj  k  učiteľom a  dôchodcom nebol  správny.  Vie,  že
školstvo je primátorova srdcová záležitosť, preto je veľmi   nepríjemne prekvapený.
Ďalej uviedol, že pred obchodným domom  Družba je stále stánok aj napriek tomu, že to je
nelegálna stavba. Na minulom MZ sa povedalo, že sa na tom pracuje, zatiaľ sa tam však nič
neurobilo. Zrejme sa počíta s tým, že za dva-tri mesiace ,,humbug“ okolo toho utíchne a stánok
tam bude môcť byť ďalej. Uvítal by, keby sa mu odpovedalo, prečo tam stánok stále je. 
Uviedol, že ho oslovili občania z Rieky, s tým, že kedy sa plánuje odvoz skládky hliny, ktorá je
oproti Trom kopcom.  Poznamenal, že sa  tam bol  osobne pozrieť a videl, že sa tam veľa robí.
Dotazoval sa, kedy bude táto skládka odvezená. Požiadal, aby mu bolo odpovedané na jeho
otázky,  pretože  na   posledných  zasadnutiach,  keď   mal  nejakú  interpeláciu,  tak  to  prešlo
mlčaním. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, ohľadne otázky, koľko poslancov pracuje na
Dombyte uviedol, že tam nepracuje žiaden poslanec. 
Čo sa týka stánku pred  obchodným domom Družba uviedol, že sú podpísané listiny, na základe
ktorých sa bude  stánok v zmysle stavebného zákona riešiť.
Ohľadne Dňa  učiteľov uviedol, že to bolo rozhodnutie na riaditeľskej porade, kde rešpektoval
názor páni   riaditeliek a pánov  riaditeľov.
Poznamenal, že on  navrhol, aby sa oslava  Dňa  učiteľov konala v  kultúrnom dome, aby
vzdali česť a úctu učiteľom. Bolo to  však rešpektovanie rozhodnutia na riaditeľskej porade,
ktorých sa zúčastnili všetky  riaditeľky a riaditelia našich zariadení. 
 Mgr. Jaroslav Klus,  poslanec MZ, uviedol,  že to je podujatie  pána primátora. Pani
riaditeľky  a  páni  riaditelia  mohli  dať  návrh,  ale  pán  primátor  mohol  povedať,  že  s  tým
nesúhlasí, pretože tam tí ľudia patria. 

Ing. Milan Gura,primátor mesta Čadca, uviedol, že tí ľudia tam vždy boli. 
PaedDr.  Ján  Polák,  vedúceho  oddelenia  školstva,  kultúry,  mládeže  a  športu   MsÚ

Čadca, uviedol, že  Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, nezakladal Deň učiteľov, ale on, ešte
keď bol primátorom  Ing. Jozef Pohančeník,  rovnako aj Deň športu. 
Uviedol,  že na riaditeľskej porade bolo konštatované,  že majú v Dome kultúry Čadca  420
miest. Len zamestnancov, ktorí  boli prihlásení na Deň učiteľov bolo 419. Minulý rok bolo
pozvaných cca  200 dôchodcov,  z  toho prišlo  cca 126.  Je  toho názoru,  že  to  nebolo  moc
primerané, pretože stáli na schodoch a  po chodbách. Bolo tam cca 600 ľudí. 
Aj keď to mali pripravené, ľudia,  ktorí vystupovali, už tam nemalí ísť, ale  prišli. Prišli tam aj
dôchodcovia, ktorí vôbec nie sú učitelia a dôchodcovia si pozvali ďalších svojich priateľov.
Nikto nikoho nevyháňal. Išlo len o to, že  teraz bolo voľných len 24 miest, pretože tí, ktorí sú v
pracovnom pomere, boli buď chorí alebo neprišli.  Nebolo by to dôstojné, keby  dôchodcovia a
ostatní stáli a nemali by ich kde usadiť,  nakoľko majú 420 miest a prišlo by okolo 550 ľudí. Z
tohto dôvodu riaditelia  na riaditeľskej porade navrhli, že ak budú robiť svoje podujatie na
škole ako právne subjekty, že týchto dôchodcov na báze ich dobrovoľnosti pozvú. 
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Uviedol, že  sa rozprával s Mgr. Xéniou Šurhaňákovou, poslankyňou MZ, kde  uviedol, že 
minulý rok sa stal aj taký prípad, ako uviedol Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, že zmizlo cca
60 pohárov, tanierov, vidličiek. Nikto však nepovedal, či to bol dôchodca, učiteľ, upratovačka
a pod. 
Uviedol, že on zdieľa iný názor. V školstve už niečo urobil  a preskákal. Pre neho upratovačka,
školník aj kuchárka je rovnako zamestnanec školstva a bez týchto ľudí by sme sa nezaobišli.
Taktiež poukázal na ich platy,  aspoň takto sa im chcú poďakovať,  za čo sú im títo  ľudia
vďační. 
Uviedol,  že ešte  v minulom roku /staré volebné obdobie/  boli  aj  také názory,  že načo tam
pozývať týchto  zamestnancov.   Je však toho názoru, že si to zaslúžia rovnako, ako aj učitelia.
Keby sme sa chytali za slovo, tak je Deň učiteľov a nie učiteliek a bolo by tam 5 chlapov.  Nikto
nemal,  a  ani  v  budúcnosti  nebude  mať  v  záujme  dôchodcom  uškodiť.  Nikto  ich  prácu
nedehonestuje. Aj tak neboli všetci vyznamenaní,  keď  boli v pracovnom pomere, a ani nie je
možné, aby sme všetkých vyznamenali. Riaditelia dali návrhy, keď sa bude oceňovať, aby to
urobili ako so športovcami. Urobiť v sobášnej sále program, kde im pán primátor a vedenie
mesta  poďakuje.  Školy  by  si  potom samostatne  robili  Deň  učiteľov  tak,  ako  to  bolo  aj  v
minulosti. Uviedol, že v minulosti sa konal  Deň učiteľov  o 15.00 hod. Mnoho ich neprišlo,
lebo najskôr  museli učiť.  
Uviedol,  že  takémuto  podujatiu  venovali  2,5  mesiaca  práce  a   prípravy.  Nie  vždy  sa  dá
každému  vyhovieť na 100 %.
Poznamenal, že pre budúcnosť by bolo dobré, aby sa mohli vyjadriť  aj  vedúci oddelení alebo
pracovníci,  ktorí majú lepší prehľad o veciach a môžu lepšie odpovedať.   Ohľadne Vladimíra
Malíka, poslanca MZ, uviedol, že len uvítajú, keď sa na koncepcii budú podieľať viacerí ľudia.
Poznamenal, že urobil  koncepciu  školstva, rovnako aj koncepciu športu, ešte v čase  keď bol
primátorom  Ing. Jozef Pohančeník. 
Uviedol, že je potrebné sa sústrediť na tenistov, karatistov, futbalistov, keď vieme, že sú dobrí. 
Keď sa táto koncepcia urobí, bude to veľké plus. 

Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ, na margo Mgr. Jaroslava Klusa, poslanca MZ,
uviedla,  že s ním plne súhlasí, bolo to neúctivé voči dôchodcom-učiteľom. Každoročne boli
pozývaní osobne  pozvánkou na meno od pánov riaditeľov, tento rok im to nebolo umožnené.
Nechce sa jej veriť, že  sa 14 učiteľov  jednohlasne zhodlo, že dôchodcovia už nie, pretože sú
aspoň jedinýkrát do roka ocenení tým pocitom, že sú vážení a  že ich  práca bola zmysluplná.
Uviedla,  že nebolo voľných 24 miest,  ako bolo povedané,  ale  prvé tri  rady boli  v Dome
kultúry v Čadci  takmer úplne prázdne a prvé dva rady boli úplne prázdne. V treťom rade
sedelo 5 ocenených učiteliek  a po boku bola celá jedna strana voľná. Takže z kapacitných
dôvodov  priestor na to tento rok bol. 

Mgr. Xénia Šurhaňáková, poslankyňa MZ, uviedla, že súhlasí s tým, čo predniesol Mgr.
Jaroslav Klus. Nakoľko je predsedkyňa školskej komisie, mrzí ju, že nebola prizvaná na poradu
riaditeľov. Má také informácie, že riaditelia MŠ nevedia vôbec o ničom. Nakoľko je  z klubu
Nová Čadca, tak aj rešpekt trošku kríva. Keď už také niečo bolo organizované niekoľko rokov,
je toho názoru, že z mesta  je na to vyhradený nejaký rozpočet, tak sa podujatie mohlo urobiť
priamo v Dome kultúry v  Čadci, predniesť to dotyčným ľuďom, ktorých sa to dotýkalo a urobiť
takéto zmeny od budúceho roku, čo je aj jej  vízia. Súhlasí s Vladimírom Malíkom ohľadne
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koncepcie. Plne sa pridáva k ľuďom, ktorí chcú niečo zmeniť  v tomto meste, pretože s tým išla
do politiky a pretože asi niečo nefunguje tak,  akoby mohlo. 
Uviedla, že tiež má určitú víziu v rámci koncepcie  k bývalej škole A. Hlinku. 

Mária Badurová, poslankyňa MZ, uviedla, že  správu, že dôchodcovia nebudú pozvaní
na Deň učiteľov,  počula aj ona, tesne deň  pred Dňom učiteľov. Poznamenala, že nevedela o
ničom, čo rozprával PaedDr. Ján Polák, vedúci oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu
MsÚ Čadca. Mali aj školskú komisiu, kde sa o Dni učiteľov nerozprávalo.  Uviedla, že jej to
vyrazilo dych. Keď si človek pomyslí, že celé roky pracuje v školstve, dá tomu celý život a príde
čas, kedy ju odpília ako neužitočný strom. 

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, uviedol, že súhlasí s tým, čo uviedol PaedDr. Ján
Polák, vedúceho oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu  MsÚ Čadca, pretože to je veľký
projekt,  ale  nesúhlasí  s  tým,   že  na  oslave   Dňa  učiteľov  môžu  byť  aj  kuchárky,  ktoré
zabezpečujú chod školy, ale samotný vyučujúci proces robia učitelia. Dotazoval sa, či sa volajú
aj upratovačky, keď sa robí nejaká firemná párty.  Upozornil, že to je len jeho názor. On si
kuchárky aj upratovačky váži. Keď bol v škole, tak si s nimi vynikajúco rozumel, ale v tomto
prípade by sa asi nezhodli. 
Uviedol, že stále nedostal odpoveď, ohľadne stánku pred obchodným domom Družba. 

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, požiadal kompetentných a vedenie, aby sa dohliadlo
na zvisle dopravné značenie, ktoré je zahrnuté aj v rozpočte, aby sme sa vyvarovali tomu, čo  aj
minulý rok. Vyzval, aby sa značenie urobilo  čím skôr hlavne,   čo sa týka iných  správcov
komunikácií, ako je VÚC alebo SSC. Sú tu križovatky, kde takého dopravné značenie chýba a
vodičom sa zle orientuje.  

Mgr.  Marcel  Šulo,  zástupca  primátora  mesta  Čadca,  uviedol,  že  tento  rok  oslovili
všetky organizácie,  ktoré spravujú  komunikácie v našom  meste. Je toho názoru, že určite
všetci ocenili, že sa začalo zametať  omnoho  skôr, aj zo strany nielen mesta, ale aj zo strany
organizácií.  Informoval,  že  teraz  bude  prebiehať  veľká  rekonštrukcia,  výmena  asfaltového
povrchu na Májovej  ulici.  Je to rozdelené na tri fázy.  Začíname od mosta až po výjazd z
Hviezdoslavovej ulice, následne budú úseky okolo Lidla  s  vyústením z Hviezdoslavovej ulice
na ulicu Májovú. Určite ich oslovia a v koordinácii s týmito stavebnými prácami nástreky, či
priechody pre chodcov alebo iných dopravných značení, budú zrealizované v čo najkratšom
možnom čase. 

21



 

K bodu 10)
Záver

Nakoľko bol  program rokovania MZ Čadca vyčerpaný,  Mgr.  Marcel Šulo,  zástupca
primátora 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

                Ing. Peter L a r i š                                   Mgr. Marcel  Š u l o  
       I. overovateľ                                II. overovateľ

Zapísala: PhDr. Jana Serafínová
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	R o k o v a n i e
	4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca.
	Konštatoval, že zasadnutie MZ Čadca bolo zvolané na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z celkového počtu 25 poslancov MZ Čadca bolo prítomných 22 poslancov, takže MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať.


