
Z á p i s n i c a

z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 5. decembra 2019 o 9.00 hod. v budove MsÚ Čadca

Z celkového  počtu  25  poslancov  sa  zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  Čadca
zúčastnilo 23 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  VZPS,  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                                      
RNDr. Anna Belousovová - poslankyňa MZ
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. - poslanec MZ
Mária Badurová - poslankyňa MZ
Mgr. Tomáš Urbaník - poslanec MZ
Ing. Peter Lariš - poslanec MZ
Mgr. Martin Klimek - poslanec MZ
Mgr. Jaroslav Klus - poslanec MZ
Marián Kubala - poslanec MZ
JUDr. Jozef Pajer - poslanec MZ
Ing. František Ščury - vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného
                                                             poriadku a dopravy MsÚ Čadca
Mgr. Jaroslav Kuska - vedúci oddelenia miestnych daní a poplatkov
Ing. Emília Ďuranová -vedúca oddelenia životného prostredia a odpadového  
                                                             hospodárstva
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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)     Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi  
         odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čadca č. 2/2018  
(3)    Informatívna správa o stave Hokejbalového ihriska v Čadci (doplnený a stiahnutý bod)
(4)    Informatívna správa k Uzneseniu č. 109/2019 zo dňa 14.11. 2019 (doplnený a stiahnutý
        bod)
(5)    Informatívna správa k Uzneseniu č. 107/2019 zo dňa 14.11. 2019 (doplnený a stiahnutý
        bod)
(6)    VZN Mesta Čadca č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
         stavebné odpady
(7)     VZN Mesta Čadca č. 3/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za
        ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
(8)    Návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie Dombyt Čadca (doplnený bod)
(9)   Záver
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R o k o v a n i e

8.  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 23 poslancov, poslanci JUDr. Ing. Jozef Vražel a Mgr.
Peter Šimulák boli ospravedlnení, 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. Xéniu Šurhaňákovú
Do návrhovej komisie navrhol: Mgr. Martina Klimeka a Mgr. Jaroslava Klusa.
Vedením zápisnice poveril  Mgr. Katarínu Lušňákovú, pracovníčku MsÚ Čadca.        

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

Overovatelia: Ing. Peter Lariš
Mgr. Xénia Šurhaňáková

Návrhová komisia:   Mgr. Martin  Klimek, poslanec MZ.
                                               Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ

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. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že ešte predtým, ako začnú
rokovať,  chce  vysloviť  svoj  názor  na  celý  program  rokovania  resp.  program,  ktorý  bol
zverejnený.  Vyjadril  sa,  že  ho  oprie  o  viacero  právnych  argumentov  a  zároveň  stanovisko
krajskej alebo okresnej prokuratúry v Čadci. Základným zákonom, ktorý upravuje fungovanie
mestského zastupiteľstva je zákon o obecnom zriadení. Ten v § 6  ustanovuje podmienky, 
za ktorých možno rokovať o VZN. Pripomenul, že na minulom zastupiteľstve, ktoré sa konalo
14.11. 2019 schvaľovali návrhy VZN, ktoré boli predtým zverejnené, uplynula 15 dňová lehota,
vyhodnotili sa pripomienky a rokovalo sa o návrhoch. Legislatívne konanie skočilo hlasovaním.
Uviedol, že legislatívny proces je jednoduchý - vytvorí sa návrh, zverejní sa, ide na rokovanie,
poslanci  sa  s  ním  stotožnia  alebo  nestotožnia,  záverečnou  bodkou  je  uznesenie  a  podpis
uznesenia. Legislatívne konanie o týchto návrhoch, ktoré sú totožné s návrhmi, 
o ktorých by  mali rokovať bolo ukončené. To znamená, že o daných návrhoch, ktoré boli už nie
je možné  rokovať. Nové návrhy, tak, aby spĺňali všetky legislatívne podmienky, i keď identické,
musia opätovne spĺňať všetky zákonom stanovené náležitosti. Ide o VZN a na to sa viaže jedna
základná zásada správneho konania, a to zásada verejnosti. Apriori zverejnenie, 
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aby bola dodržaná zásada verejnosti, aby sa verejnosť a aj poslanci mohli k daným návrhom
vyjadriť. Vyzval, aby si pozreli dátum zvolania zastupiteľstva, dátum, kde je odkaz na materiál.
Upozorňuje, že nie je možné odkazovať na materiály na predchádzajúce zastupiteľstvo, lebo
tam bol legislatívny proces zakončený hlasovaním, vyhotovením uznesenia, jeho podpísaním a
zverejnením. Nie je možné sa odvolať. Teraz rokujú o novom návrhu, pretože pôvodný ukončili
hlasovaním. Upresnil, že je to názor prokuratúry, či okresnej alebo krajskej.  Znamená to, že už
len schválenie programu rokovania dnešného zastupiteľstva ich dostáva do situácie, kedy budú
konať v rozpore so zákonom. Dôvodom je nesplnenie základných legislatívnych náležitostí, aby
o VZN mohli rokovať. Uviedol, že si treba uvedomiť jednu zásadnú vec. Mesto vyhotovuje na
základe VZN cca 20 tis. rozhodnutí, či už sa týkajú daňovej politiky alebo poplatkov za odpady.
Všetky  tieto  rozhodnutia  budú  musieť  byť  anulované  na  základe  zrušených  návrhov  VZN,
pretože dnes majú minimálne 24 tis. potencionálnych žiadateľov o preskúmanie rozhodnutia a
odvolateľov, ktorí sa svojho práva 100% domôžu.  Je zrejmé, že VZN budú nezákonné a mesto
sa  dostane  do  situácie,  keď  polovica  mestského  úradu  bude  musieť  pracovať  na  rušení,
opätovnom doručovaní a budú musieť vymáhať rozhodnutia. Treba si uvedomiť, že sa bude
jednať o sumu cca 2 milióny eur a  zhruba 20 tis. rozhodnutí. Nie je to len o  odprezentovaní
jeho názoru,  ale  je  v  záujme mesta,  aby v  tom mali  poriadok.  Nemôžu (nielen podľa jeho
názoru, ale aj názoru krajskej a okresnej prokuratúry) rokovať v tomto čase o VZN, pretože
neboli  zákonným spôsobom zverejnené.  Z  tohto  dôvodu  budú ako zastupiteľstvo  porušovať
zákon. Druhou zásadnou otázkou je, či môžu  ako poslanci v rámci zastupiteľstva meniť znenie
VZN. Ich názor je taký, že nie, sú len dva prípady, kedy je to možné, a to ak sú tam gramatické
chyby a zrejmé logické nesprávnosti  a chyby v počtoch. Akonáhle príde k  inej, zásadnejšej
zmene,  musí  sa to  vrátiť   naspäť  do pripomienkového konania,  pretože opätovne porušujú
základnú zásadu správneho práva a  to  je  zásada verejnosti.  Ľudia  majú  právo sa k  tomu
opätovne  vyjadriť.  Na  základe  týchto  skutočností  nemajú  inú  možnosť  ako  VZN  zrušiť.
Upozornil, aby si uvedomili, čo to všetko do budúcnosti vyvolá, aké problémy, či už ekonomické
alebo administratívne, ku ktorým by takýmto konaním mohlo dôjsť. (tzn. rokovaním o programe
a potencionálne schválením VZN, ktoré sú na programe)

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že nemyslí, že otvoril diskusiu, lebo
ešte nebolo otvorené ani zastupiteľstvo, ale napriek tomu dáva poslancom možnosť sa vyjadriť.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, pozastavila sa nad tým, ako funguje toto
mesto, keď primátor zvolá zastupiteľstvo s určitými bodmi programu, jeho zástupca, ktorého si
zo zákona  vyberá sám, spochybní, to, čo urobí primátor. Dáva na zváženie občanom mesta
výsledky fungovania vedenia mesta. Prejavujú sa v tom, že v meste je chaos a  zmätok a veľmi
divný  stav.  Vedenie  sa  nevie  medzi  sebou  dohodnúť,  pýta  sa,  načo  funguje  mestská  rada.
Zaujímalo by ju, ako fungujú orgány mesta. Vyzvala, aby sa nad sebou zamysleli, lebo to nie je
prvýkrát, ako zmätok z vedenia mesta prenášajú na zastupiteľstvo, na poslancov a potom 
na všetkých obyvateľov. Podľa nej tým  znepríjemňujú  život.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, sa opýtal, či existuje ešte nejaký iný právny názor,
ktorý by im to vedel dovysvetľovať.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že právo poslanca je navrhovať aj 
vo VZN zásadné zmeny, dialo sa to stále, nemôžu uprieť poslancovi možnosť hlasovať 
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o určitých pozmeňovacích návrhoch. Keby si nebol vedomý toho, že to, čo robia je právne 
v poriadku, tak by nezvolal zastupiteľstvo. Vyzval poslancov, aby hlasovali za návrh programu.
             
        Hlasovanie:  ZA: 15  PROTI:  8   ZDRŽAL SA: 0  /poslancami  MZ schválené/.

Ing, Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že bude dopĺňať body do programu,
ktoré sú ako požiadavka. Ako bod č.  3. bude „Informatívna správa o stave Hokejbalového
ihriska v Čadci“, ako bod č. 4  „Informatívna správa k Uzneseniu č. 109/2019 zo dňa 14.11.
2019“,  bod č.5  „Informatívna správa k Uzneseniu č. 107/2019 zo dňa 14.11. 2019“. Takisto
doplňuje bod č. 8, ktorý je na požiadanie poslancov mestského zastupiteľstva, návrh 
na  odvolanie riaditeľky príspevkovej organizácie Dombyt Čadca a návrh na dočasné vedenie
príspevkovej organizácie mesta Čadca.
          
      Hlasovanie:  ZA: 20  PROTI:  0   ZDRŽAL SA: 3  /poslancami  MZ schválené/.

  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
           č. 126/2019

K bodu 2)
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čadca č. 2/2018.

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol,  že si pripravil k bodu pozmeňujúci návrh,
dôvodom boli žiadosti od občanov, podľa počtu osôb im bola pridelená 120 l nádoba, ktorá
nepostačuje, pokiaľ žijú v dome dve a viac rodín. Uvažoval, že to urobí v rámci množstvového
odpadu, ale myslí si, že toto bude jednoduchšie. V § 3 odstavec 1.1.1. písmena a) a to: nahradiť
v rodinných domoch zberné nádoby v objeme 110 l a 140 l  do troch fyzických osôb a zberné
nádoby v objeme 240 l  od štyroch  fyzických osôb. Vyhnú sa tomu, aby ľudia nerobili skládky
po meste, v konečnom dôsledku smeti zaplatí mesto, pri ich ničení.  Ďalej uviedol, že čo sa týka
poplatku za spracovanie tuhého komunálneho odpadu, už pred 8 rokmi upozorňoval mesto, že 8
€ je populistická cena a že ich to dobehne. Už vtedy tvrdil, že je to málo, lebo po okolitých
dedinách sa platilo 25 €, 30 €. Myslí si, že je rozumnejšie, aby mesto dotovalo spracovanie
tuhého komunálneho odpadu menšou čiastkou a peniaze sa použijú pre ľudí. Za tie peniaze sa
môžu urobiť chodníky alebo zrekonštruovať obe haly. Osobne si myslí, že človek vyprodukuje
odpad a keby  platil  aj  30 € mesačne,  nikoho to „nezabije“.  Spomenul,  že  teraz  sa dotuje
čiastkou cca 200 tis. €. Podľa neho to nie je malá čiastka, navrhuje použiť ju  v prospech
občanov.

Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol na návrh JUDr. Jozefa Pajera, že by prípadne
ešte upravil to, že v prípade záujmu. Upresnil, že  nie každý potrebuje väčšiu zbernú nádobu a
nevie, ako to bude s navýšením peňazí.  Uviedol príklad, že v ich domácnosti je šesť členov,
majú 110 l nádobu a stačí im to.

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyzval JUDr. Jozefa Pajera, aby odovzdal
pozmeňujúci návrh návrhovej komisii.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ,  uviedol, že je zaujímavé rokovať po námietke, ktorá
bola uvedená na začiatku rokovania, verí, že všetko bude v poriadku. Poďakoval Ing. Emílii
Ďuranovej za pekný výklad.  Myslí si, že predkladatelia VZN návrhov by mohli mať do budúcna
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obsiahlejší   výklad,  keďže sú to  odborníci  v  daných oblastiach a poslanci  často pracujú v
profesionálne   úplne  inej  oblasti.  Vyjadril  sa,  že  chce  počuť  hlavne  dôvody,  na  ktoré  ako
poslanci nemajú dosah, stále je niekto, kto o takýchto veciach rozhoduje. Uviedol, že na každej
schôdzke hovoril o tom, že treba lepšie odkomunikovať dôvody, pre ktoré majú prijať navýšenie
alebo akékoľvek  poplatky.  Stretáva ľudí  a  vidí,  že  nie  sú  informovaní,  aj  keď to  vidia  na
internete alebo správach, má pocit, že je to stále „plytké“. Verí, že sa to mestu podarí správne
odkomunikovať, bez ohľadu na to, ako to dopadne. Informoval  sa u Ing. Emílie Ďuranovej,
odkedy platí zákon, ktorý hovorí, že si za odpad zodpovedá jeho pôvodca.

Ing.  Emília  Ďuranová,  vedúca  oddelenia  životného  prostredia  a  odpadového
hospodárstva MsU Čadca,  uviedla,  že  zákon je  v  platnosti  od 1.1.2016.  Platí,  že  pôvodca
odpadu si zaplatí za svoj komunálny odpad.  Na ďalšiu otázku Mgr. Tomáša Urbaníka uviedla,
že  mesto dopláca za komunálny odpad.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, ďalej poznamenal, že pokiaľ mesto dopláca, môže
prísť o určité výhody. Dopytoval sa Ing. Emílie Ďuranovej, o aké výhody sa jedná.

Ing.  Emília  Ďuranová,  vedúca  oddelenia  životného  prostredia  a  odpadového
hospodárstva MsU Čadca, upresnila, že sú náklady, ktoré patria do poplatku (náklady za zle
vytriedený odpad, to, čo neplatí OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov), keďže platí iba za
päť druhov odpadov. Ostatné odpady ako sú elektro alebo pneumatiky ani nie sú komunálnym
odpadom. Napriek tomu sa vyzbieralo veľké množstvo. Ďalej uviedla, že sa splácajú smetiarske
autá,  poistky za smetiarske autá, čo tiež nemôže ísť do poplatku. Je to nad rámec a platí to
mesto Čadca.
 Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ,  sa ďalej dopytoval Ing. Emílie Ďuranovej, čo sa
získa, ak zastupiteľstvo uznesie predložený návrh.

Ing.  Emília  Ďuranová,  vedúca  oddelenia  životného  prostredia  a  odpadového
hospodárstva MsU Čadca, uviedla, že dôvodom je, aby si ľudia uvedomili, že ceny budú  čoraz
vyššie a ak nebudú odpad triediť, (za rok 2018 sa odpad navýšil oproti roku 2017 o 300 ton)
poplatky  pôjdu hore.  Takéto „páky“ urobil  štát  v  poplatkoch do environmentálneho fondu.
Vysvetlila, že poplatok sa skladá zo skladočného, ktorý sa platí firme JOKO a syn a ďalej sa
skladá z poplatku, ktorý sa platí environmentálnemu fondu.  Uviedla, že každý rok  sa poplatok
navyšuje,  z dôvodu, aby na skládku išlo menej odpadu, aby sa odpad  triedil  a  šetrilo sa
životné prostredie.

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, uviedol, že z toho, čo sa zatiaľ uviedlo vyrozumel, že
odpad sa nevážil, to znamená, že sa platil tzv. paušál a je jedno, či niekto vyprodukuje 20 kg
odpadu  alebo  100  kg  a  bude  sa  platiť  stále  rovnako.  Ďalej  sa  dopytoval   Ing.  Emílie
Ďuranovej, či mesto doteraz na odpad nedoplácalo, keďže nedostalo takúto pokutu a nesiahli
im  na  environmentálne  návrhy,  projekty.  Pokiaľ  je  informovaný,  mesto  má  vynikajúce
environmentálne  projekty,  ktoré  realizuje.  Informoval  sa,  či  doplácajú  tak  málo,  že  pokuta
nebola udelená.

Ing.  Emília  Ďuranová,  vedúca  oddelenia  životného  prostredia  a  odpadového
hospodárstva MsU Čadca, uviedla, že jej analýzu všetci videli, robila sa aj pretým, a čo sa týka
výšky poplatkov, to schvaľujú poslanci. Uviedla, že môžu byť všetci radi, že nedostali kontrolu
zo životného prostredia.  Ohľadom váženia uviedla, že sa váži auto a ak sa váži separovaný
zber,  priamo na skládke je váha.  Ak sa zavedú elektronické čipy, môže sa vrátiť znova
k množstvovému zberu a bude sa platiť za kilá.
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RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že pán Mgr. Jaroslav Klus sa dotkol
systému, ako sa účtuje za komunálny odpad a priznala, že ona ako obyvateľ má v tom  zmätok.
Reakcia Ing. Emílie Ďuranovej na Mgr. Jaroslava Klusa jej nič neobjasnila, naopak, ešte viac
to  zamotala.  Uviedla,  že  od  1.1.2016  platí  zákon,  ktorý  určuje,  že  mestá  nesmú  dotovať
komunálny odpad. Ing. Emília Ďuranová ale uviedla, že mesto ročne dotuje komunálny odpad
sumou 200 tis. €. Podľa nej, ak zákon platí od roku 2016, mesto Čadca tri roky porušuje zákon.
Právna otázka znie,  prečo poslanci,  keď je prijatý takýto zákon, hlasujú o výške poplatkov
pričom zákon hovorí, že celé náklady znáša tvorca odpadu.
 Uviedla, že hlasovanie poslancov je de facto nepotrebné. Uvádza, že keď sa niekomu odpustia
alebo znížia  poplatky za komunálny odpad, aj to je podľa toho, čo bolo povedané,  porušenie
zákona. Uviedla, že argumenty ju nepresvedčili. Pýta sa prečo sa tri roky porušoval zákon a čo
s tým. Dopytovala sa, či  nevadilo, že predošlé roky sa  platila suma 200 tis.€ , nikto si to
dovtedy nevšimol?

 Ing.  Emília  Ďuranová,  vedúca  oddelenia  životného  prostredia  a  odpadového
hospodárstva MsU Čadca,  uviedla,  že  v  roku 2016 bolo jedno navýšenie  a teraz  je  druhé
navýšenie.  Upresnila,  že  pôvodca  znáša  oprávnené  náklady,  spomenula,  že  poslanci  môžu
schváliť poplatok napr. 28 € na obyvateľa a pokryje to náklady. Uviedla, že to záleží od nich.
Daný poplatok musí byť schválený poslancami vo VZN nariadení, zastupiteľstvo je tu na to,
aby výšku poplatku schválilo. Nevie, aké sú náklady na tento rok, lebo  rok  2019 ešte nie je
ukončený.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  prerušil  RNDr.  Annu  Belousovovú,  že
neodpovedá na otázku pána Mgr. Jaroslava Klusa.

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, vyjadril sa, že si neodpustí krátky
úvod.  Toto je   podľa neho jediný bod z hľadiska navrhovaného programu,  o ktorom môžu
hlasovať, pretože nedošlo k naplneniu legislatívneho konania. Materiál bol stiahnutý a aj vo
vzťahu k tomu to nie je vyhotovené, podpísané a zverejnené uznesenie. Položil si otázku, či to
všetko bude mať zmysel, pretože ďalšie VZN, ktorých sa dotýkajú a sú často kumulované, sa
spájajú dokopy. Uviedol, že  ďalšie návrhy VZN nespĺňajú základné legislatívne podmienky na
to, aby mohli byť vôbec na rokovaní. Následne uviedol, že to nezáleží ani na vôli obyvateľov
mesta alebo na ich vôli, ale vo svojej podstate budú musieť byť zrušené. Ďalej podotkol, že
zmena legislatívy nastala v roku 2015 s účinnosťou od 1.1.2016 a bolo tu skonštatované, že
porušujú tri roky zákon. Vyjadril sa, že mu to príde ako „tlačenie k múru“, toto porušovanie
zákona. Rád by počul odpoveď, či sa doplácalo a  koľko za komunálny odpad za roky 2016,
2017 a  2018. Až potom dokážu zistiť, či došlo k porušovaniu zákona alebo je to len situácia,
ktorá by mohla nastať budúci rok. Poprosil o odpoveď, aby mohol pokračovať.

 Ing.  Emília  Ďuranová,  vedúca  oddelenia  životného  prostredia  a  odpadového
hospodárstva MsU Čadca,uviedla, že sa doplácalo každý rok.
 Mgr. Marcel Šulo,  zástupca primátora mesta Čadca, sa poďakoval za jej odpoveď a
uviedol, že z vyjadrenia vyplýva, že porušovanie nenastane od budúceho roka, ale zákon sa
porušuje od roku 2016 a mesto dopláca za komunálny odpad. Uviedol, že o to viac ho trápi to,
že takáto zložitá právna úprava s ekonomickým dopadom na mesto a obyvateľov mesta je daná
na rokovanie mestského zastupiteľstva takýmto neštandardným spôsobom. Zamýšľa sa, že ak sa
majú prenášať všetky náklady na odpadové hospodárstvo do poplatkov za komunálny odpad a
mesto by nemalo doplácať, čo sa stane so sumami,  ktoré odpustia obyvateľom. Jedná sa o
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niekoľko tisíc, ak nie desiatok tisíc eur. Dopytuje sa, či sa  automaticky počíta,  že sa navyšuje
viac,  aby keď odpustia určitú čiastku, stále sa bude  dodržiavať  zákon. Podľa neho nemá
zmysel, ak sa urobia náklady, rozpočíta sa to a potom odpustí za 20 tis. €, podľa neho sa stále
porušuje zákon. Informoval sa, či je v  navrhovanom  poplatku zakomponovaný aj potenciál
odpustenia alebo predpoklad, aby sa pri zvýšení zákon už neporušoval.

 Ing.  Emília  Ďuranová,  vedúca  oddelenia  životného  prostredia  a  odpadového
hospodárstva  MsU Čadca,  uviedla,  že  nepredkladá  zákon  o  poplatkoch,  spomenula,  že  zo
zákona  má poplatník  nárok na zníženie alebo  odpustenie  poplatkov.  Čo sa týka zníženia
poplatkov nad 60 rokov, ľudí so ZŤP, je to znova na poslancoch, či to odobria alebo nie.

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že sa hovorí o tom, aby sa
náklady  preniesli  na  obyvateľov  mesta  alebo  podnikateľské  subjekty,  ktorí  sú  poplatníkmi.
Takisto spomínali, že mesto nemôže doplácať, lebo porušuje zákon a vystavovalo by sa možným
sankciám. Dopytuje  sa, či odpustenia, zníženia poplatkov sú premietnuté v celkovej sume, ak
sa rozrátajú náklady na ľudí a následne dochádza k znižovaniu poplatkov. Uviedol, že či je to
euro alebo 20 tis. €, stále budú pod hranicou a budú porušovať zákon.

Ing.  Emília  Ďuranová,  vedúca  oddelenia  životného  prostredia  a  odpadového
hospodárstva MsU Čadca, opýtala sa Mgr. Marcela Šula, zástupcu primátora mesta Čadca, či
vie o tom, koľko bude budúci rok ľudí mimo mesta. Ďalej sa opýtala, že ako môžu vedieť koľko
je ZŤP a koľko ľudí nad 65 rokov a tiež ako môžu odhadnúť, koľko peňazí sa vyberie, keď ešte
nie je ukončený rok.

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že on sa nepýta na čísla,
ale informuje sa, či je to potencionálne zakomponované, nech chápe, že sa stále môžu dostať
do  situácie,  keď  môžu  porušiť  zákon.  Ak  nenaplnia  zákonnú  podmienku,  že  náklady  na
komunálny odpad budú platiť poplatníci, tzn. obyvatelia a firmy, je jedno, či sa bude doplácať
100 € alebo 20 tis. €, stále sa porušuje zákon.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že sa na otázku pokúsi odpovedať on.
Pripomenul,  že  rokujú  o  dodatku  č.1,  je  to  všeobecne  záväzné.  Odporučil  Mgr.  Marcelovi
Šulovi,  aby  sa  na  to  pýtal  predkladateľa,  ktorý  bude  predkladať  poplatky.  Uviedol,  že  už
niekoľko  rokov  majú  ľudia  enormné  zľavy  na  dane  a  poplatky  patria  medzi  najnižšie  na
Slovensku. Porovnateľné mestá ako Bytča, Žilina, Dolný Kubín, Ružomberok majú minimálne
27-28 €. Okolité dediny napr. Čierne má 29,20 €, Korňa má 39,96 €. Uviedol, že  kalkulovali aj
s takýmito vecami, že ak poslanci budú trvať na zľavách, aby to vyšlo. Toto bude otázka na
druhého predkladateľa.

 Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že je veľmi ťažko určiť,
aké má ktorá obec reálne  náklady. Informoval sa, či môžu byť sankcionovaní za roky 
2016-2018, alebo iba za budúci rok.

Ing. Emília Ďuranová  uviedla, že za posledné tri roky.
Mgr.  Marcel  Šulo,  zástupca  primátora  mesta  Čadca,  uviedol,  že  ak  teraz  nastavia

poplatky vyššie, stále  nevyriešia, že  mesto Čadca porušovalo zákon.
 Ing.  Emília  Ďuranová,  vedúca  oddelenia  životného  prostredia  a  odpadového

hospodárstva MsU Čadca, odpovedala, že keď ohľadom poplatkov sedeli na rokovaní, aj Mgr.
Marcel Šulo bol prítomný a  navrhovala poplatok 28 €.

 Mgr.  Marcel  Šulo,  zástupca  primátora  mesta  Čadca,  sa  dopytoval  Ing.  Emílie
Ďuranovej,  že  je  šesť  rokov  vedúca  oddelenia,  kde  bola  pred  rokom,  dvoma,  či  troma.
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Kedykoľvek to mohla navrhnúť a rozdiel sa mohol dorovnať. Mohol sa urobiť mechanizmus,
ako  poplatky  systematicky  navyšovať  a  nemuseli  stáť  raz  za  štyri  roky  pred  rapídnym
zvyšovaním.

Marián Kubala, poslanec MZ, vyjadril sa na Mgr. Marcela Šula, že mu to príde z jeho
strany  trochu  populistické.  Nemá to  brať  osobne,  ale  pamätá  si,  ako  v  minulosti,  keď  sa
navyšovali poplatky, sa práve on „bil do pŕs“, ako sa idú dane ľuďom zvyšovať. Prikláňa sa k
názoru pani RNDr. Anne Belousovovej. Uviedol, že Mgr. Marcel Šulo je zástupca primátora a
práve  on  mal  trvať  na  tom,  aby  sa  to  riešilo  na  zastupiteľstve.  On  sa  napríklad  aspoň
informoval, či už na MPS-ke alebo na oddelení  životného prostredia.

 Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol Marianovi Kubalovi, že
keď  robili  daňovú  politiku,  navrhovali  sa  opatrenia.  Tie  sú  stále  rovnaké,  od  minulého
zastupiteľstva. Skôr, ako sa budú zvyšovať dane a bude sa prenášať ekonomické bremeno na
ľudí, navrhli niekoľko opatrení, ktoré podľa ich názoru mohli priniesť  do mestskej kasy viac,
ako samotné zvýšenie daní. Na tomto bude trvať a kedykoľvek o tom môžu diskutovať.  Uviedol,
že čo sa týka jeho predkladania vecí do zastupiteľstva, dnešné zastupiteľstvo, jeho body, ktoré
budú  nasledovať sú znakom toho, že tu nie je diskusia o tom, čo pôjde na zastupiteľstvo. Ďalej
uviedol, že primátor Ing. Milan Gura ani nezvolal  pred zastupiteľstvom mestskú radu, ktorá
nie je orgánom primátora, ale poslancov a neunúval sa opýtať, aký majú názor na jednotlivé
body  programu,  ktoré  budú  zaraďované  na  MZ.  Následne  tomu  zodpovedá  aj  diskusia.
Upresnil, že primátor určuje program aj termín, nie viceprimátor Mgr. Marcel Šulo. Nech sa
Marián Kubala nečuduje  následnej diskusii.

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, že by bolo dobré, keby sa veci ešte
vydiskutovali v  pracovných odborných komisiách, vrátane rady, aj keď je iba poradný orgán,
aby mali  v  tom jasno, keďže legislatívnych úprav bolo veľmi veľa.  Čo sa týka posledného
zastupiteľstva, hlavným motívom bolo hľadať rezervy, vtedy bolo za tento návrh šesť poslancov.
Pýta sa, čo sa odvtedy zmenilo. Nevie o nejakých výrazných zmenách, že by sa ušetrilo tam, kde
to nebude výrazne „bolieť“. Rovnako avizoval, že opäť chýba porovnanie nákladov 
s predchádzajúcimi obdobiami. Vie, že tento rok to ešte nie je možné uviesť, ale za minulý rok
by to už mohli vedieť. Navyše, na stránke ministerstva  financií SR nie sú ani východiskové
údaje a rozpočtové podiely pre daň fyzických osôb na rok 2020. Z toho dôvodu je na zváženie
zamyslieť sa nad tým a riešiť to. Vrátane toho, čo povedala Ing. Emília Ďuranová, že  tieto
problémy majú aj iné obce a mestá. Všetci to riešia a treba sa inšpirovať, intenzívne sa s nimi
radiť, lebo všetci tieto problémy majú a riešia to rôzne, či už mimorozpočtovo, svojpomocne a
podobne.

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že mesto dlhodobo držalo občanov,
aby platili čo najmenej. Platili 10 €, teraz 14,90 €, takisto fungovali zľavy 7 € až 10 €. Ďalej
uviedol, že čo sa týka Ing. Ďuranovej, pokladá ju za špičkovú odborníčku vo svojej oblasti.
Poprosil návrhovú komisiu, aby prečítala pozmeňujúci návrh.

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, prečítal pozmeňujúci návrh JUDr. Jozefa Pajera 
v § 3 odst. 1.1.1. písmena a), a to: Rodinné domy, ktoré majú zberné nádoby o objeme 110 l a
140 l (existujúce nádoby) 120 l do troch fyzických osôb s frekvenciou vývozu 1 x za dva týždne
a zberné nádoby v objeme 240 l od štyroch a viac osôb s frekvenciou vývozu 1x za dva týždne. 
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Mesto zohľadní navýšenie poplatku.
       Hlasovanie:  ZA:   18 PROTI:  2  ZDRŽAL SA: 2  /poslancami  MZ schválené/.

Nasledovne hlasovali za bod č.2 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní
s komunálnymi  odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čadca č. 2/2018

Hlasovanie:  ZA:  16   PROTI:   3 ZDRŽAL SA: 2 /poslancami  MZ schválené/.
            

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

č.127/2019

K bodu 3) 
Informatívna správa o stave Hokejbalového ihriska v Čadci.

Mgr.  Marcel  Šulo,  zástupca  primátora  mesta  Čadca,  uviedol,  že  rekonštrukcia
hokejbalového ihriska je trauma mesta a myslí si, že diskusia  ohľadom ihriska sa iba začína a
ani sa neukončí. Uviedol, že nie je žiadnym tajomstvom, ako samotná rekonštrukcia začala, čo
bolo dôvodom na to, aby sa k tomu pristúpilo. Chce sa vrátiť k zásadnejším veciam a v čase
vystúpenia sa možno zistí,  prečo jedným z  bodov MZ je  odvolávanie riaditeľky Mgr. Dany
Jantulíkovej.  Myslí si, že materiál, na ktorom sa zhodli na MZ pred troma týždňami mal byť
poslancom  doručený skôr, ako na samotné rokovanie. Nevie si dobre predstaviť, ako si popri
rokovaní jednotlivé body naštudujú a budú vedieť zmysluplne o tom  diskutovať. Je to podľa
neho výsmech poslancom.  Nevie,  ako  sa chcú tí,  čo  majú  o hokejbalovom štadióne  menej
informácii o tomto baviť, keď dostali pred pol hodinou materiál na stôl. Nenašiel v materiáloch
dodatok, iba dohodu uvedenú ako prílohu č.4. Po otvorení zmluvy v bode č.6, kde je uvedený
čas  a  miesto  plnenia,  zhotoviteľ  sa  zaväzuje,  že  odovzdá  dielo  do  30.4.  2017.  Zmluva  je
podpísaná 22.3. 2018. Uviedol, že je to nemožné. Pýta sa, akým spôsobom chcú sankcionovať
zhotoviteľa  v  rámci  reklamačného  konania,  nedodania  diela  načas  a  v  adekvátnej  kvalite.
Následne sa ospravedlnil,  lebo zaregistroval,  že dátum sa týkal  projektu.  Ďalej  uviedol,  že
konečne vyšlo najavo, kto boli súťažitelia v rámci troch projektantov, ktorí to mali vyhotovovať.
Nevie, akým spôsobom sa hľadali projektanti, ale druhý Ing. Jaroslav Veréb, zhodou okolností
býva v rovnakom paneláku, je  zamestnancom spoločnosti AD-projekt, s.r.o. Sídlia v tej istej
kancelárii a dávajú si konkurenčné ponuky. Je to preňho zaujímavé a bol by zvedavý, ako sa
vôbec  navodí konkurenčné prostredie. Bol by rád, keby mu na toto niekto zodpovedal.
Následne  spomenul,  že  hokejbalový  turnaj,  ktorý  sa  mal  uskutočniť  v  závere  augusta  sa
uskutočniť nemohol, lebo v tom čase bolo na ihrisku  10-15  cm vody a bolo nepoužiteľné na to,
aby sa tam turnaj mohol hrať. Uviedol, že to nikomu nevadilo. V materiáloch je uvedené, že
reklamačné konanie  začala  až  nová pani  riaditeľka.  Nastúpila  od 1.3.  2019,  bola  zvolená
poslancami a ujala sa funkcie. Šesť mesiacov nikomu na mestskom úrade nevadilo, že treba
ihrisko reklamovať.  Pani  riaditeľka na najbližšom zastupiteľstve upozornila na to,  nielenže
niekto z mesta zaplatil hokejbalové ihrisko a podpísal, že je v poriadku, ale zároveň upozornila,
že samotný projekt,  rozpočty  a platby prebiehajúce v súvislosti  s  projektom, nesúhlasia.  V
projekte sa nachádzajú dva rozpočty. Nikto nevie, podľa ktorého rozpočtu sa to robilo, pretože
v rozpočtoch sú veci, ktoré neboli postavené. Celková suma ale zjavne zaplatená bola. Ďalej
uviedol, že riaditeľka zaslala mestu Čadca, aj primátorovi mesta a oddeleniu výstavby 
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niekoľko  listov.  Trvalo  tri  mesiace,  kým zaslali  projektovú  dokumentáciu  k  hokejbalovému
ihrisku. Uviedol, že bol zrejme obrovský problém, aby z mestského úradu (1,5 km) na Dombyt
„doputovala“ dokumentácia. Riaditeľka okamžite prišla na to, prečo tomu tak bolo. Nesedeli
rozpočty ani stavebné objekty, zaplatená suma ale sedela. Začala sa oprávnene pýtať, ako je to
možné. Napísala dva listy a dva mesiace trvalo, kým mesto začalo s reklamačným konaním.
Vyzvala  zhotoviteľa,  aby  začal  rokovať  o  vadách  diela,  ako  ich  odstrániť.  Jej  snahy  ale
zhotoviteľ ignoroval. Až po viacerých upozorneniach, podotkol, že listom, začalo mesto konať.
Domnieva  sa,  že  snaha  pani  riaditeľky  dať  dokopy  to,čo  sa  udialo  v  roku  2018,  mnohé
ekonomické nezrovnalosti, ktoré súvisia s hokejbalovým ihriskom, prispelo k tomu, že začala
niekomu nevyhovovať. Chápe, že takého človeka, čo sa pozerá na „prsty“,  tu netreba. Podľa
jeho názoru treba len ticho mlčať a so všetkým súhlasiť. Myslí si, že mnohé argumenty a fakty
zaznejú priamo v  samotnom bode, toto sa bezprostredne dotýka hokejbalového ihriska. Dnes,
po roku a pol zastrešovať, že dali zhotoviteľovi lehotu, aby odstránil vady ihriska, podľa neho
tým akurát  poukázali na to, že si pani riaditeľka plnila svoje povinnosti a musela dotlačiť
mestský úrad, aby si plnil tie svoje. Vyzval poslancov, aby si otvorili zmluvu, našli zmluvné
sankcie,  pýta sa na to,  aké zmluvné sankcie a pokuty uplatnilo toto mesto ako investor vo
vzťahu k zhotoviteľovi. Bol prítomný na viacerých reklamačných konaniach  kde zaznelo, že
zhotoviteľ si síce uvedomuje, že asfaltový projekt  nevyriešil najlepšie, ale najskôr žiadal, aby
sa mesto ekonomicky podieľalo na oprave. Na to ich hneď usmernil, že v žiadnom prípade.
Bolo by pre všetkých zaujímavé byť na takomto reklamačnom konaní, kde sa projektant háda so
zhotoviteľom,  kto  nepostupoval  podľa  projektu,  že  v  projekte  je  niečo  iné  ako to,  čo  bolo
urobené, je tam iný asfalt, ako bol urobený atď. Vypadalo to podľa neho tak, ako keby niekto
staval ihrisko mimo projektu.  Je zvedavý,  kto bude niesť všetky náklady projektu.  Dúfa,  že
výsledkom  bude  postúpenie  veci  orgánom  činným  v  trestnom  konaní,  aby  sa  zaoberali
rozpočtami, vykonaním diela a cenou diela, čo bolo a malo byť urobené a čo bolo zaplatené.

RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  uviedla,  že  chce  zareagovať  na  Mgr.
Marcela Šula drobnou poznámkou, keď spomínal, že materiály sa dávajú na poslednú chvíľu a
sú pomerne rozsiahle.  Uviedla,  že  je  to  presne „do roka a do dňa“,  čo  on urobil  to  isté,
doniesol materiály a poslanci hlasovali, ani nevedeli o čom. Uviedla, že „bumerangy fungujú,
aj  karma“  a  to  je  podľa  nej  dobre.  Uviedla,  že  ako  vypadá  vedenie  mesta,  tak  vypadá
fungovanie mesta a celé mesto. Minulý rok bol oznam, že hokejbalový turnaj o pohár primátora
Čadce sa koná v Žiline. Podľa nej je to veľká hanba a mali byť zo strany mesta už podané
trestné oznámenia (ak sa nevedia dohodnúť, nech ho pošlú každý osobitne) Existujú paragrafy
na zneužitie právomoci verejného činiteľa, nehospodárne nakladanie so zvereným majetkom
atď. Nemôže si tu niekto robiť dobrý deň, keď sa postaví ihrisko za vyše štvrť milióna eur, ktoré
nefunguje. Je za to, nech to orgány činné v trestnom konaní prešetria.

JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  zástupca primátora mesta  Čadca,  uviedol,  že  sa
zúčastnil posledného reklamačného konania, kde Mgr. Marcel Šulo nebol. Bol prítomný aj Mgr.
Tomáš Urbaník, Ing. František Cyprich a riaditeľka Mgr. Dana Jantulíková. Nepovedal by, že
riaditeľka bola aktívna v diskusii, bol to on, Mgr. Tomáš Urbaník a Ing. Peter Lariš a ešte Ing.
František Cyprich. Pani Jantulíková nič nepovedala, existuje  z toho zápis. Zasadnutie viedol
on, spoločne s Ing. Petrom Larišom a Mgr. Tomášom Urbaníkom bolo dohodnuté, že sa urobí
výstup,  dohoda  o  vykonaní  reklamácie,  ktorá  podľa  jeho  informácii  by  už  mala  byť  aj
podpísaná. Zhotoviteľ jednoznačne proklamoval, že je to jeho chyba, aj keď tvrdil, že nie jeho,
ale subdodávateľskej spoločnosti, ktorej to zadal. Chybu si plne uvedomuje a s projektantom
navrhne spôsob riešenia a deadline, do ktorého je schopný ihrisko ešte s kvalitnejším povrchom
dať do poriadku. Nikoho neteší, že ihrisko nemôže slúžiť, ale nepovedal by, že sú nečinní a že
čakali, kým niekto príde na Dombyt a začne to riešiť. Situácia sa rieši dlhodobo a verí tomu, že
v  dohľadnej  dobe,  kedy  to  klimatické  podmienky  dovolia,  (marec,apríl)  ihrisko  bude slúžiť
širokej verejnosti na účel, na ktorý bolo stavané.
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Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol RNDr. Anne Belousovovej,
že  má pravdu.  Človek  sa  učí  celý  život.  V každom prípade si  myslí,  že  si  nikdy  nedovolil
predložiť  30 stranový materiál, ak, tak jednostránkový materiál. Ospravedlňuje sa a dúfa, že
sa mu to už nestane. Čo sa týka vecí, ktoré zazneli z úst  JUDr. PhDr. Petra Strapáča, PhD.,
zástupcu primátora mesta Čadca, skutočne si myslí, že až pani riaditeľka začala tlačiť, aby sa
dalo ihrisko aspoň  po technickej stránke dohromady. Mnohí poslanci sa sedení na Dombyte
zúčastnili,  ako  aj  sedení  na  reklamačnom konaní.  Jeho  nikto  nepresvedčí  o  tom,  čo  robil
mestský úrad a mesto 7-8 mesiacov, že nikomu nevadilo, že hokejbalové ihrisko je nefunkčné.
Nikto ho nepresvedčí ani o tom, že to bol iný človek, ako pani riaditeľka. Bude rád, ak sa pani
poslankyňa RNDr. Anna Belousovová podpíše pod trestné oznámenie, ktoré mali schvaľovať,
ale bolo vypustené z minulého rokovania alebo z bodu, ktorý tu prejednávali.  Bude rád, keď to
nebude iba jeho podpis, ale aj viacero podpisov a zhodnú sa na tom, že vec dajú preveriť aj
orgánom činným v trestnom konaní.

PhDr. Pavol Holeštiak,  PhD., poslanec MZ, uviedol,  že materiál žiadal na minulom
zastupiteľstve, vypracovali a predložil ho. Konštatuje, že uznesenie nie je splnené. Ak si pozrú
materiály,  je  odpovedané  na  prvé  tri  body.  Body  však  boli  ešte  štyri.  Pričom siedmy bod
primátor navrhoval zrušiť, s čím súhlasil. Ale bod štyri „Kto dal pokyn na úhradu celej sumy
177 tis. € zhotoviteľovi, kedy bola táto suma uhradená z účtu mesta“, to tam nie je. Po piate,
„Aké kroky urobilo vedenie mesta,  aby ihrisko bolo riadne sprevádzkované a reklamované
zjavné nedostatky“, to tam takisto nie je.  Po šieste,  „Poverujeme kontrolóra mesta Čadca,
JUDr. Jána Klučku, aby realizoval dôslednú kontrolu celého procesu realizácie ihriska“. Pýta
sa, prečo to tam nie je, či je to zámer alebo nedôslednosť. Uviedol, že tu bola diskusia, ale
nikto si to nevšimol. Hovorilo sa, čo mesto urobilo. Nechce nikoho viniť, ale fakty nepustia. Na
strane  3,  bod  číslo  tri,  „Kto  a  kedy  konkrétne  prevzal  za  mesto  Čadca  od  dodávateľa
hokejbalové  ihrisko?  Je  tam  dátum  7.9.  2018.   Primátor  Ing.  Milan  Gura  bol  o  tom
informovaný listom zo dňa 31.5. 2019. Podľa neho 9 mesiacov sa nič nekonalo. Tri body tu
zásadne chýbajú, pýta sa, o čom tu majú rokovať  a 9 mesiacov sa nekonalo. Žiada odpoveď na
tieto otázky, ak nie, poprosí dopracovať materiál do budúceho zastupiteľstva a poslať aspoň 
3-4 dni vopred.

JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  zástupca primátora mesta  Čadca,  uviedol,  že  sa
stotožňuje  s PhDr. Pavlom Holeštiakom, PhD., myslí si, že by bolo vhodné materiály stiahnuť,
konkrétne body 3,  4 a 5. Poslanci ich už majú rozdané, môžu sa s nim riadne oboznámiť.
Pracovníci z mesta návrh doplnia, prípadne si pozrú návrhy PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD., či
niečo  nechýba.  Stotožňuje  sa  aj  s  RNDr.  Annou  Belousovovou,  nech  si  každý  materiály
naštuduje, pripraví pripomienky, nech má diskusia „grády“. Ak je všeobecný súhlas, navrhuje
stiahnuť tieto tri body,

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že hovorí z pohľadu ľudí, ktorí sa snažia
vytvárať v meste hokejbalu zázemie. Takýto stav nikomu nesedí, ani nepomáha tomu, aby sa
napredovalo  v  danej  oblasti.  Možno  niektorí  zachytili,  že  mesto  má  veľmi  šikovných
hokejbalistov, ktorí vedú nadregionálnu žilinskú súťaž, momentálne bez prehry. Sú to ľudia,
ktorí boli „odchovaní na ihrisku“ a robia mestu veľmi dobré meno. Čo sa týka tohto bodu,
chce požiadať o doplnenie materiálov, ktoré sprevádzali  projekt od začiatku, od úvodného listu
pani riaditeľky, (lebo podľa neho až ona ho podala) až po poslednú dohodu, ktorá bola za
účasti JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD. Uviedol, že si to bude vážiť.  Ďalej uviedol, že môžu po
sebe strieľať „ z guľovnice“ a ukázať, akí sú všetci hrdinovia, ale niekedy je proces tvorenia
nenápadný, ale o to dôležitejší, ako keby mali so sebou bojovať. Verí tomu, že keď sa dohoda
podpíše, človek, ktorý ju podpíše za dodávateľa dodrží slovo a bude to čerešnička na torte k
tomu, aby sa mohla opäť oživiť hokejbalová tradícia v meste. Upresnil, že je to 20 rokov 
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odkedy  sa  na  Kysuciach  hokejbal  organizuje.  Verí,  že  tomuto  športu  dajú  v  meste  Čadca
„druhú šancu“

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol, že bolo viackrát povedané, že s reklamáciou
začala pani riaditeľka Mgr. Dana Jantulíkova, čo nie je pravda. Pred dvoma rokmi  na hody  sa
mal organizovať hokejbalový turnaj, bol  prítomný aj Mgr. Tomáš Urbaník a zhodou okolností
sa tam pohyboval aj on. Podmienky na ihrisku boli neregulárne, nebolo tam 10-15 cm vody,
ako uviedol Mgr. Marcel Šulo, ale bola tam voda. V tom čase nebol ešte poslanec, ale hneď
upozornil vedenie mesta, aj oddelenie výstavby a povedal, že ihrisko nespĺňa normy. Nie je teda
pravda, že pani Mgr. Dana Jantulíková začala prvá na niečo poukazovať. Vtedy to ešte nebolo
v správe Dombytu,  nevie  presne kedy to  pod správu Dombytu prešlo.  Osobne sa zúčastnil
sedení so zhotoviteľom a myslí si, že z jeho strany sa k tomu staval korektne. Momentálne sú
dohodnuté termíny, ktoré sa  nedajú skôr zrealizovať, pretože ide zima, bude to treba sfrézovať
a urobiť úpravy, ktoré vyžadujú určité teploty.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  sťahuje  tento  bod,  podľa
požiadavky a bude predložený na zastupiteľstvo.

K bodu  4)   Informatívna správa k Uzneseniu č. 109/2019 zo dňa 14.11. 2019
a k bodu 5) Informatívna správa k Uzneseniu č.107/2019 zo dňa 14.11.2019 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že takisto sťahuje aj bod 4 -  a 5 - na
dopracovanie.  Poprosil  poslancov,  aby  si   preštudovali  materiály  a   vyzval  prítomných
poslancov, aby hlasovali o stiahnutí týchto troch bodov.       
        Hlasovanie:  ZA:  19   PROTI:   2  ZDRŽAL SA:  0  /poslancami  MZ schválené/.

K bodu 6)
 VZN Mesta Čadca č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
 stavebné odpady.

Mária Badurová, poslankyňa MZ, uviedla, že si  dôkladne pozrela VZN z roku 2016,
uviedla, že  bola prijatá presne 24.11.2016, za rok 2016 a  platilo sa  9,95 € za osobu. Keď sa
prijala nová VZN v roku 2016, vtedy sa cena navýšila  o 5,01 €,  takže cena bola 14,96 €.
Navrhuje preto, aby sa cena zvýšila na 20,90 €. Takže navýšenie by bolo 5,90 €. Tri roky sa
nezvyšovalo. Uviedla, že to je na jej vedomí a svedomí, nikto ju k tomu nenútil a sama si to
pripravila. Spomína to preto, aby neskôr na ňu nikto neútočil alebo netvrdil, že to robila na
pokyn  niekoho.  Bola  by  veľmi  rada,  keby  podporili  jej  návrh.  Nechce,  aby  občanov  veľa
zaťažovali, hoci je to len 1 € na jedného člena. Zvýšenie podľa nej bude pod hranicou 6 €.
Uviedla, že má pripravený pozmeňujúci návrh.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poprosil Máriu Badurovú, aby predložila svoj
pozmeňujúci návrh návrhovej komisii.

Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol, že bude osobne hlasovať za to, čo je tam dané.
RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, zareagovala na Máriu Badurovú, vyjadrila

sa,  že  celkom  nepochopila  Ing.  Emíliu  Ďuranovú,  aký  je  systém  účtovania  komunálneho
odpadu,  návrh  poslankyne  Márie  Badurovej  sa  jej  zdá  dobrý.  V  predošlom  rozhovore  sa
uvádzalo,  že na komunálny odpad sa dopláca okolo 200 tis.  € a keď si  spočítala,  čo je  v
návrhu, od ľudí by sa vybralo 230 tis. €. Kľudne si môžu dovoliť cenu znížiť (tak, ako navrhuje
pani Mária Badurová) Pri pôvodnom návrhu, ktorý vypracovalo oddelenie by od ľudí vybrali
viac,  ako  sa  predpokladá,  že  mesto  bude  vyberať  na  oprávnené  náklady.  Je  to  podľa  nej
jednoduché, prečo od ľudí vyberať viac. V tom prípade je ochotná za túto VZN hlasovať.
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Ing. Peter Lariš, poslanec MZ,  uviedol, že reaguje na  RNDr. Annu Belousovovú, suma
200 tis. € bola za rok 2018, ak budú chcieť robiť v roku 2020 nejaké veci, bude to trochu viac
ako  spomínaná  suma.  Takisto  reaguje  na  návrh  pani  Badurovej.  Uviedol,  že  návrh  treba
schváliť, pretože ich to dobehne. Teraz sa schvaľuje o euro, ale jednoznačne treba zohľadniť
reálne náklady. Dodal, že to, že sa situácia neriešila tri roky, je otázka na tých, čo tu sedeli
predtým. Treba to zastaviť teraz a neposúvať  na neskôr, až kým nepríde kontrola.

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca,  uviedol, že v mnohých veciach sa
bude pravdepodobne opakovať, aby to mali na pamäti, ale bez ohľadu na to, či  prejde jeden
alebo druhý návrh, samotné rokovanie o tomto bode je rokovanie o materiáli, ktorý nespĺňa
základné legislatívne náležitosti. Stačí si otvoriť zákon o obecnom zriadení a pozrieť sa na § 6,
je  tam  ustanovená  lehota  15  dní,  po  ktorých  musí  byť  materiál  zverejnený,  pokiaľ  ide  o
všeobecne záväzné nariadenie mesta. Zastupiteľstvo bolo zvolané 28.11. 2019, dnes je 5.12.
2019, bavia sa o siedmych dňoch. Treba si uvedomiť, že nie je iná možnosť, ako nerokovať a
neschvaľovať takýto materiál, pretože bez ohľadu, čo urobia, materiál na podnet hocikoho z
mesta bude musieť byť zrušený na prokuratúre. Nesplnili základné legislatívne náležitosti. Tu
nejde o to, či má iný názor na zvyšovanie, týka sa to zákona o obecnom zriadení, je to základný
zákon, malá mestská ústava. Uviedol, že si treba uvedomiť aj druhú stránku, 10 tis. rozhodnutí,
ktoré budú vydávané na základe neplatného nariadenia. Uviedol, že si nevie dobre predstaviť,
ako sa budú spätne rušiť rozhodnutia, zasielať nové rozhodnutia, vracať ľuďom poplatky, je s
tým obrovské  množstvo  práce.  Trvá  to  skoro  pol  roka,  kým sa  to  všetko  dá  do  poriadku.
Spôsobia to, že enormným spôsobom zaťažia činnosť mestského úradu, budú na smiech celému
Slovensku a budú musieť zvýšené poplatky ľuďom vrátiť. Uviedol, že toto nie je o voľbách,
nikde nekandiduje. Ide tu o to, ako chrániť mesto, lebo všetko to spôsobí zvýšené ekonomické
nároky,  ťažké  peniaze,  ktoré  mesto  bude  musieť  zaplatiť,  aby  napravilo  svoje  nezákonné
konanie. Mnohí poslanci, čo tu sedia sú poslancami viaceré volebné obdobia, myslí si, že každý
si môže otvoriť zákon a pozrieť si, že o  materiáli po 7 dňoch nemôžu rokovať.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol na ozrejmenie, že všeobecné záväzné
nariadenie  o  ktorom  nerokovali  visí  už  momentálne  25-ty  deň.  Nikde  zákon  nehovorí,  že
nemôžu rokovať o tom istom a neupiera právo poslanca dávať pozmeňujúce návrhy. Aj teraz to
dokázali, keďže VZN má nejakú sumu, sama pani RNDr. Anna Belousovová potvrdila, že by sa
stotožnila s návrhom, ktorý podala Mária Badurová a na ktoré má zákonné právo.

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že je skutočne trápne, že
musí upozorňovať primátora na uznesenie, ktoré podpísal. Jedná sa o uznesenie 114, visí na
internetovej stránke mesta. Uviedol, že ako môže povedať, že o materiáli nerokovali, a rokujú o
materiáli,  ktorý  je  zverejnený  27,  či  26  dní,  keď  sám  vyhotovil  a  podpísal  uznesenia
zastupiteľstva, kde sa o zastupiteľstve hlasovalo. Prosí, nech sa pozrú na internet, čo tam je
zverejnené.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že chce
poopraviť v návrhu Márie Badurovej určitú vec.  Mária Badurová dala výslednú sumu 20,90 €,
lenže VZN má sadzby, kde je paušálna sadzba 0,06 €. Ak by  sa chceli dostať k číslu (presne sa
k  nemu nevedia  dostať),  sadzba by  musela  byť  0,058 €,   preto  je  potrebné  návrh  upraviť
takýmto spôsobom.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  poprosil  návrhovú  komisiu,  aby  prečítala
návrh Márie Badurovej s tým, že doplní úpravu, inak by bol návrh zmätočný.
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Mgr.  Martin  Klimek,  poslanec  MZ,  prečítal  pozmeňujúci  návrh  na  úpravu  celkovej
výslednej sumy na osobu na 20,90 €.  Cena koeficienta  sa zmení, namiesto sumy 0,060 €  bude
suma 0,058 €.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol,  že budú hlasovať za návrh Márie
Badurovej, ktorá navrhla sumu 0,058 €, tzn. výsledná sumy by bola 20,90 €. Uviedol, že sa 
s mnohými poslancami rozprával a väčšina súhlasila s navrhovanou sumou 21,90 €, tak, aby sa
už zbytočne nenavyšovalo, ale keďže pani Mária Badurová dala návrh na sumu 20,90 €, bude
sa hlasovať za jej  návrh. Keď  prepočíta koeficient, je to presne 21,17 €.
Hlasovanie:  ZA:  12   PROTI:   8  ZDRŽAL SA:  1  /poslancami  MZ neschválené/.
       Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, požiadal poslancov, aby podporili  návrh, ktorý
bol  predložený na dnešné rokovanie,  dal hlasovať za pôvodný návrh VZN Mesta Čadca č.
4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady.
     
       Hlasovanie:  ZA: 14    PROTI:  7   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.128/2019

K bodu 7)
VZN Mesta Čadca č. 3/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani
za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.
  

JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  zástupca  primátora  mesta  Čadca,  uviedol,  že  si
dovolil predložiť k bodu pozmeňujúci návrh. Návrh je súčasťou materiálov v plnom znení. Stále
sa nemôže stotožniť so zvyšovaním, ktoré je v pôvodnej VZN, uvedomuje si problémy, ktoré
samospráva  má,  sú  toho  plné  noviny  a  médiá.  Združenie  miest  a  obcí  Slovenska  na  to
reagovalo  veľmi  razantným  vyhlásením.  V  každom  meste  a  obci  prijímali  aj  nepopulárne
opatrenia, musia si uvedomiť, že štát na nich preniesol množstvo povinností, s ktorými sa musia
(najmä v školstve) vysporiadať. Tieto finančné prostriedky im naozaj chýbajú. Myslí si, že jeho
návrh je kompromisným návrhom, nedochádza k takému značnému zaťaženiu obyvateľov mesta
Čadca a je to rozložené rozumným adekvátnym spôsobom. Návrh predkladá návrhovej komisii.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že ak je človek schopný uvažovať,
že nejakým spôsobom je treba zvýšiť pri zmene zákona poplatky za komunálny odpad, myslí si,
že  VZN  hlavne v časti daň z nehnuteľnosti, je enormne navýšená.

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že ho mrzí, že sa takouto
formou dopĺňajú materiály na mestskom zastupiteľstve. Treba si uvedomiť jednu vec, poslanec
síce  má  právo  predložiť  akýkoľvek  návrh,  zároveň  ale  svojim  návrhom  nikdy  nestojí  nad
zákonom a akýmkoľvek svojim návrhom nemôže ísť do rozporu so zákonom. Je presvedčený, že
toto konanie spôsobí škody na majetku mesta na úrovni niekoľko desiatok tisíc eur a bude
zvedavý,  kto  bude tieto  škody znášať.  Uviedol,  že  rokujú  o  materiáli,  ktorý  bol  zverejnený
27.11.2019, pred siedmymi dňami a bavia sa o VZN, kde zákon striktne hovorí o pätnástich
dňoch jeho zverejnenia  na úradnej  tabuli,  na   internetovej  stránke  mesta.  Až  následne po
vyhodnotení pripomienkového konania môže ísť na rokovanie MZ. Majú tu dnes materiál, ktorý
nespĺňa základné legislatívne požiadavky. Akokoľvek dobrý materiál bude, takéto VZN bude
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zrušené. Zaznelo tu, že sa bavia o milióne eur, ktoré budú ľudia platiť na základe výmerov.
Nevie  si  predstaviť,  čo  bude  robiť  oddelenie  správy  daní  po  zrušení  VZN,  ako  bude
komunikovať s daňovými subjektami, doručovať, meniť rozhodnutie a čo všetko bude musieť
„ustáť a dať  dohromady“. Upozorňuje na uznesenie 113 podpísané pánom primátorom Ing.
Milanom  Gurom,  kedy  sa  ukončil  legislatívny  proces  neschválením  návrhu  VZN  dňa
14.11.2019.  Celé  legislatívne  konanie  o  pôvodnom  návrhu  bolo  skončené.  Nový  návrh
zverejnený 28.11. 2019 nespĺňa legislatívne podmienky a bude musieť byť zrušený. Podotkol, že
si treba uvedomiť, že sa tu nakladá s miliónom eur, nie je to 10 tis. eur. Budú dvojnásobne
opakovane doručovať, ospravedlňovať sa ľuďom a vracať naspäť zvýšené dane, pokiaľ by ich
na základe takéhoto VZN vyrubovali.  Apeluje na zdravý rozum. Nie je to o ješitnosti,  ale o
práve, aby sa nad tým zamysleli a neschválili to. Uviedol, že vzniknú nové ekonomické náklady,
ktoré už v tomto ťažko skúšanom meste neunesú.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, pýta sa predrečníka Mgr. Jaroslava Kusku, ktorý
návrh bol 15 dní pred týmto zastupiteľstvom  zavesený na webovej stránke, ten, ktorý dnes
dostali na stôl alebo ten, ktorý bol v pôvodných materiáloch?

Mgr.  Jaroslav  Kuska,  vedúci  oddelenia  miestnych  daní  a  poplatkov  MsU  Čadca,
uviedol, že čo sa týka návrhu VZN, bolo vyvesené na webovej sile mesta Čadca  a na úradnej
tabuli mesta Čadca v dobe od 21.10. 2019 do 14.11. 2019. Jedná sa o pôvodný materiál, teda
materiál, ktorý bol všetkým  doporučený, resp. boli požiadaní, aby  si materiál v prípade, že si
ho neuchovali z posledného zastupiteľstva stiahli.

Mgr.  Marcel  Šulo,  zástupca  primátora  mesta  Čadca,  uviedol,  že  materiál  nestiahli,
uznesenie  je  zverejnené  na  internete,  keby  ho  stiahli,  nemôže  byť  vyhotovené  uznesenie  a
nemohli by o ňom hlasovať. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upresnil, že bola požiadavka poslancov, keďže
procedurálny návrh, ktorý predkladal na základe vyvesenej VZN-ky pán poslanec JUDr. PhDr.
Peter  Strapáč,  PhD.  nemali  preštudovaný  pred  zastupiteľstvom,  práve  preto  vznikol  tento
návrh. Ale všeobecne záväzné nariadenie o ktorom rokujú je vyvesené od 14.11. 2019.

Mgr.  Tomáš  Urbaník,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  si  materiál  od  JUDr.  PhDr.  Petra
Strapáča, PhD. doložil do svojich materiálov, ale konkrétnu VZN v podobe, ktorú dostal dnes
na zastupiteľstvo nemal. Informoval sa Mgr. Jaroslava Kusku, ako odborníka, či je podľa jeho
názoru vhodné mať takúto komplexnú VZN alebo je lepšie ju rozdeliť.

Mgr.  Jaroslav  Kuska,  vedúci  oddelenia  miestnych  daní  a  poplatkov  MsU  Čadca,
uviedol, že čo sa týka štruktúry VZN, záleží, ako si to mesto alebo obec zvolí. Napríklad sú
samosprávy obce a mestá, ktoré majú VZN na každú daň. To znamená daň za ubytovanie, daň
za psa, daň z nehnuteľností atď.  Oddelenie  správy miestnych daní a poplatkov spravuje týchto
päť daní a sú v jednom VZN. Uviedol, že  je to len technická záležitosť.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, ocenil komunikáciu, takisto ako pri vystúpení Ing.
Emílie Ďuranovej, poprosil o uvedenie konkrétneho príkladu, (pre zápis a ľudí, ktorí sú tu 
z médii) ako sa konkrétny návrh odrazí na majetku človeka napríklad  z Čadečky, ktorý má svoj
pozemok, nehnuteľnosť, vedeli by to nejakým jednoduchým spôsobom napísať? Ďalej poprosil
uviesť príklad  podnikateľa,  ktorý má aktivity v meste.

 Mgr.  Jaroslav  Kuska,  vedúci  oddelenia  miestnych  daní  a  poplatkov  MsU  Čadca,
uviedol, že keď zoberie konkrétne subjekty, nie je možné ich riešiť na verejnom zastupiteľstve,
pretože  to je oblasť daňového tajomstva. Museli by vyhlásiť neverejné zastupiteľstvo. Čo sa
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týka zvýšenia, ako je  uvedené v dôvodovej správe, pri dani z pozemkov, zo stavieb a pri dani z
bytov idú všetky sadzby hore. Vychádza to tak, že v časti mesta je to plus 263 327 € , 
v  miestnych  častiach  (okrem  Horelice  sa  jedná  o  časti  Milošová,  Podzávoz,  Drahošanka,
Čadečka, atď.) je to  plus 128 329 € a na samotnej Horelici je to plus 43 520 €.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že sa rokuje o starom návrhu a nie o
procedurálnom návrhu JUDr. PhDr. Petra Strapáča, PhD.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, opýtal sa Mgr. Jaroslava Kusku, či sa dajú tieto
návrhy pripravovať o mesiac skôr.

 Mgr.  Jaroslav  Kuska,  vedúci  oddelenia  miestnych  daní  a  poplatkov  MsU  Čadca,
uviedol, že VZN sa pripravuje v zmysle rokovacieho poriadku, ktorý platí a zákona č. 369 
z roku 1990. Konkrétne v § 6  sú lehoty, ktoré ustanovujú určité veci a to je zverejnenie návrhu
pred prerokovaním a zverejnenie schváleného do doby účinnosti. Samotné VZN sa teoreticky a
prakticky môže chystať aj rok. Ale lehoty sú dané v § 6  zákona č. 369 z roku 1990

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že treba mnohým ozrejmiť,
čo je starý a čo je nový návrh. Uviedol, že keď v danej veci je raz vyhotovené, podpísané a je
uverejnené  uznesenie, nemôžu sa baviť stále o tom istom návrhu. Znamenalo by to, že aj 
o návrhoch spred dvoch, troch, desiatich rokoch sa môžu baviť stále dookola a permanentne
skúšať, či sa to náhodou nepodarí schváliť. Niet rozdielu medzi materiálom starým tri týždne,
štyri týždne, ani desať rokov. Znamená to, že mestský úrad môže zverejniť desať materiálov,
nemusí nič robiť a oni sa budú stále dookola k materiálom vracať. Pripomenul, že materiál bol
ukončený hlasovaním. Keby bol stiahnutý, ako to bolo v prípade jedného VZN, toho prvého 
o ktorom  rokovali, v poriadku, ale akonáhle je materiál odhlasovaný, s akýmkoľvek výsledkom,
vyhotovené uznesenie, podpísané a zverejnené,  je koniec. Už môže ísť len o nový návrh,
bez ohľadu na to, kedy bol zverejnený. Tu majú nový návrh, sedem dní zverejnený, nemôžu 
o ňom rokovať. Nie je to  jeho výmysel, v tomto prípade „litera zákona nepustí“.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., upresnil, že prepočty, ktoré uviedol Mgr. Jaroslav
Kuska,  sa týkajú starej VZN, jeho pozmeňujúci návrh také čísla nemá. Jeho pozmeňujúci návrh
má rapídne zníženie,  je percentuálne prepočítaný a myslí si, že je to aj vidieť, to boli tie čísla 
z pôvodnej VZN.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla,  že o návrhu JUDr. PhDr. Petra
Strapáča, PhD. sa nedá hlasovať, z návrhu nevie, o koľko bude reálny dopad, lebo tam zaviedli
koeficienty. Návrh, ktorý predkladá Mgr. Jaroslav Kuska je lepší. Keď sa pozrú na finančný
dopad, daň z nehnuteľnosti, je tam uvedené, že bolo vyše 900 tis. €, predpoklad je  cca 1 mil.
356 tisíc €, plus navyšujú daň z nehnuteľnosti celkom o 435 tis. €. Hovorí o pôvodnom návrhu.
Uviedla,  že človek podľa nej musí mať tri  vysoké školy,  aby rozumel  materiálom, ktoré sú
predkladané na zastupiteľstve v Čadci. Uviedla, že občania tomu vôbec nebudú rozumieť. Budú
hlasovať o niečom, o čom ich presvedčili,  aby hlasovali,  ale  nebudú vedieť  o  čom vlastne
hlasujú. Pýta  sa, či chcú zvyšovať dane v Čadci o 50%. Uviedla, že platí za dom okolo 90 €,
čiže  občan v Čadečke bude platiť  o 50% viac,  okolo 140 €.  Pýta sa ako občan,  čo za to
dostane. Podľa nej je filozofia dane z nehnuteľnosti neprirodzená. Človek niečo vytvorí, vloží
do toho svoje peniaze, zo zarastenej záhrady urobí normálnu záhradu, postaví si dom za svoje
zdanené peniaze, preto sa pýta, za čo vlastne platia dane z nehnuteľnosti?  Rozmýšľa, za čo
platia, keď služby sú spoplatnené extra, osvetlenie pravidelne nefunguje a za zvoz odpadu sa
teraz zvýšilo. Ďalej sa pýta, ako vysvetlia občanom, že im idú zvyšovať poplatky skoro o 50%
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za dane, za to, čo si „nahonobili zo svojich rúk.“ Čo sa týka daní za psa, to sa nemenilo, dane
za   automaty,  ju  nezaujímajú,  nie  sú podľa  nej  až  také  dôležité,  ale  toto  sa  týka  každého
jedného občana. Keď už  centrálny zákon SR ukladá, že dane z nehnuteľnosti sa musia vyberať,
príde jej  nehorázne,  že sa navýšia o 50%.

Ing. Milan Gura, prímátor mesta Čadca, uviedol, že na minulom zastupiteľstve dostali
poslanci ten istý procedurálny návrh. Iné mestá zvyšujú o  70%  až 200%. 95% miest to takto
urobilo, pretože potrebujú pokryť základné požiadavky, ktoré dala vláda ako balíček. Keďže
vedenie mesta sa dva mesiace intenzívne zaoberalo touto VZN-kou,  predložili takýto návrh.
Dokonca mal byť ešte vyšší. Počas voľných dní si zobral tieto materiály domov a prišiel na
systém,  spoločne aj s  niektorými poslancami,  aby to urobili  inak.  Navrhli  preto koeficienty
fyzickým osobám 15%  a právnickým 20%, čo je radikálna zmena oproti VZN, ktorú  majú.
Pani RNDr. Anna Belousovová má pravdu, navýšenie vyrúbenej  dane za rok 2019 bolo 
921 tis. €, momentálne by  mali  predpis 1 mil. 356 tis. €, čiže celkové navýšenie by bolo  
435 tis. €. Návrh, ktorý predložil JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD. uvádza celkové navýšenie 
180 tis.€. Navýšenie na byty v celej Čadci je 10 tis. €, u stavieb je 90 tis. € a u pozemkov v celej
Čadci je 59 tis.€.  Konkrétny príklad je, že občan platiaci 90 € za pozemok a stavbu, bude po 
zvýšení platiť 103,50 €. Navýšenie bude 15%. To znamená, že keď bude niekto platiť daň 100 €,
momentálne bude predpis 115 €. Samozrejme, že sa to bude líšiť od veľkosti pozemkov, ale stále
to bude podľa návrhu, ktorý predkladá JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., teda navýšenie u 
fyzických osôb  len 15%. Na porovnanie napríklad Žilina prijala včera zmeny, občan, ktorý 
platil za byt 14 €, bude platiť 70 €. Nebude teraz hovoriť kto aké návrhy dával vo vedení mesta,
o koľko sa má daň zvýšiť, dali takýto návrh a je to podľa neho nízke zvýšenie. Tieto peniaze 
potrebujú. Nebude uvádzať, čo ľudia za to dostanú, chce iba upozorniť, že návrh o ktorom budú
hlasovať ako o prvom je navýšenie 15%  pre fyzické a 20%  pre právnické osoby.

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, uviedol, že väčšiu časť, ktorú chcel povedať už  pán 
primátor Ing. Milan Gura zodpovedal.  Rozumie, že pani RNDr. Anna Belousovová mala v tom 
trochu nejasno, aj on sám mal v tom trochu zmätok. Uviedol, že v pôvodnom návrhu, ktorý je z 
mestskej rady, by celkové navŕšenie malo byť 435 176 €, ale to, čo navrhuje JUDr. PhDr. Peter 
Strapáč, PhD.,  má celkové navŕšenie 159 845 €.  Ak si niekto prelistuje tlač,vidí, že niektoré 
mestá zvyšujú poplatky o 100% - 200%.  Myslí si, že ak schvália  návrh JUDr. PhDr. Petra 
Strapáča, PhD., občanov až tak nezaťažia, toto  zvýšenie by nemalo nikoho zruinovať.

PhDr.  Pavol  Holeštiak,  PhD.,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  poslednom  zastupiteľstve
dostali dva materiály, vrátane pozmeňujúceho materiálu, ako správne poznamenal predrečník
Mgr. Martin Klimek, ide o navýšenie 159 tis. €.  Spomenul,  že hovorili  o šetrení,  nič ale o
šetrení nezaznelo. Uviedol, že obyvatelia, ktorí majú byty na Žarci, sídlisku Kýčerka a sídlisku
III., budú mať oproti pôvodnému návrhu navýšenie. Uviedol, nech si pozrú tabuľku, podľa neho
sa to  pri bytoch navýšilo. Celá diskusia sa mu zdá trochu  zmätočná, nemá to každý pred
sebou, keďže ide o ďalšie dva návrhy presunuté na zastupiteľstvo. Ako spomenul JUDr. Jozef
Pajer:  „Podielové  dane zo štátu dostávame také,  aké  sme v živote  nedostávali“.  Ľudia sa
pýtajú,  či  bude ešte  ďalšie  zvýšenie.  Uviedol,  že  by  mali  začať  od  seba,  mesto  so svojimi
organizáciami a potom môžu navyšovať. Nebude to totiž na nich vrhať dobré svetlo.

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, poznamenal, že si dovolil v krátkosti prepočítať príklad
so sumou 90 €.  V rýchlosti mu vyšlo, že je to naozaj tých  103 €,  teda 15%, čo medzitým aj
pán primátor Ing. Milan Gura spomenul. Nie je to teda žiadnych 50%, ale 15 %.

Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol, že on bol iniciátorom, čo dal stiahnuť pôvodný
návrh,  pretože  bolo  enormne  navýšené,  na  prímestské  časti  bolo  na  stavebné  pozemky
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navýšenie až 100%. Nechce vravieť, že na jeho podnet, ale práve on bol za pánom primátorom
Ing. Milanom Gurom a za JUDr. PhDr. Petrom Strapáčom, PhD., aby si sadli a urobili niečo
korektné.   Prímestské  časti  boli  navýšené,  ale  navýšili  „starým babkám“,  ktoré majú lesy.
Uviedol, že pri prvotnom návrhu, ktorý bol v mestskej rade, boli všetci traja z vedenia,  je rád,
že pozmeňovací návrh JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD. predložil a je relatívne prechodný.
Minulé  zastupiteľstvo sa zdržal  hlasovania  na základe toho,  ako RNDr.  Anna Belousovová
podotkla, že nebolo korektné, poslanci nemali návrhy a  nestihli ich prečítať. Dnes návrhy mali,
sám má návrh z minulého zastupiteľstva, preštudoval si to a súhlasí s tým.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že sa stratil v slovách a ak dobre pochopil,
pýta sa, či sa návrh  predrečníčke, na ktorú reaguje páčil alebo nepáčil. Takisto nesúhlasí s
enormným navýšením, vyzýva niekoho, kto by mu to mohol ozrejmiť. Dopytuje sa, či existuje
právny názor, ktorý vyvráti to, čo tu počúvajú od Mgr. Marcela Šula, jeho tvrdenia.
Nie je si úplne istý, či každý vie, že ide hlasovať za nový návrh, ktorý ako tu bolo povedané
nebol 15 dní pred zastupiteľstvom. Rád by vedel, že ak teraz zahlasuje za, bude to v poriadku aj
o  pol  roka  alebo  sa  potvrdia  slová  Mgr.  Marcela  Šula,  že  jednajú  o  niečom,  čo  nebude
fungovať?

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že sami budú svedkom
toho, ako materiály a ich platnosť a účinnosť dopadne. Uviedol, že traumatizujú ľudí v tomto
meste pre 159 tis. €. Vyzýva, nech si otvoria internet, zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok
a myslí si, že mnohí prídu na to, bez ohľadu, či majú informácie alebo nie, ako mesto funguje,
o tom,  ako a kde sa dajú ušetriť  peniaze.  Po možnostiach,  ktoré navrhovali,  či  už začatie
vyrubovania daní Mestskej teplárenskej spoločnosti,  sú tu státisíce eur, ktoré ešte môžu pritiecť
do  mestského  rozpočtu,  bez  veľkej  námahy,  stačí  oraziť,  podpísať  a  doručiť  jeden  papier.
Akonáhle  mesto  potrebuje  peniaze,  vždy  hľadá  príležitosť  a  možnosť,  ako  siahnuť  na
ekonomické úspory, aj keď podľa neho nie sú veľmi veľké a nehľadá prioritne možnosť, ako
tieto peniaze ušetriť v rámci mestského rozpočtu. Myslí si, že bez ohľadu na to, že materiál je v
rozpore  so  zákonom,  nemali  by  sa  ním  zaoberať,  ani  ho  schvaľovať.  Myslí  si,  že  takýto
vianočný, mikulášsky darček si obyvatelia mesta nezaslúžia. Keď to bude vyvážené úsporami zo
strany mesta, opatreniami, ako transparentne nakladať s peniazmi, potom môže začať seriózna
diskusia o tom, aké veľké dane v Čadci platiť.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol,  že sa čuduje,  že ako primátor do
dnešného dňa nedostal takéto rozhodnutia o mestskej teplárenskej na stôl.  Uviedol, že pracujú
na tom, ako vyberať úspešnejšie dane.  Uviedol, že tu sedia ľudia, ktorí keď im vyrúbil daň,
prišli ho prosiť, vzhľadom na to, že svoj dom rekonštruujú, či by nemohol niečo s tým urobiť.
Následne sedeli nad tým, aby im umožnili platiť nižšie poplatky. Ako uviedol, je to zavádzanie.
Samozrejme, bude aj reštrukturalizácia mestského úradu, aj podniku, ktorý má mesto v správe,
idú hľadať rezervy tak, aby našli napríklad milión 800 tis. € na fungovanie  škôl. Na to budú
hľadať rezervy, pretože majú malý počet žiakov. Využívajú eurofondy, ktoré  použijú 
na vylepšenie  tried v  školách, sú to obrovské peniaze, ktoré na budúci rok spúšťajú. Preto je
nízke zvýšenie daní z nehnuteľnosti  kompromisný návrh, ktorý predkladajú.

JUDr. Jozef, Pajer, poslanec MZ, uviedol, že zazneli slová, že idú dať darček 
na Mikuláša a Vianoce, ale pripomenul, aby sa vrátili späť o trištvrte roka, keď sa schvaľoval
úver vo výške 3,7 mil. €. To bol podľa neho darček, ktorý ľuďom dali. (uviedol osloviac Mgr.
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Marcela Šula)  Úver musia splácať, musia počítať s tým, že keď sa podielové dane znížia a
budú chcieť splácať úver, tak budú musieť niekde niečo navýšiť.  Vôbec nejde o 15- 20%.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,  uviedol,  že dáva hlasovať za návrh JUDr.
PhDr. Petra Strapáča, PhD.

Mgr.  Martin  Klimek,  poslanec  MZ,  prečítal  pozmeňujúci  návrh  JUDr.  PhDr.  Petra
Strapáča, PhD., týkajúceho sa  zmeny sadzby v § 3 – Sadzba dane z pozemkov v bode a) orná
pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,80 € v časti 1, 0,51 € v časti 2 a
3. V bode b) záhrady a c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy – v  časti 1  je suma
0,74 € a v časti 2 a 3 je 0,51 €. 
Ďalej  časť  d)  lesné pozemky,  na ktorých sú hospod.  lesy,  rybníky  s  chovom rýb a ostatné
hospod.  využívané  vodné  plochy  –  vo  všetkých  troch  častiach  je  suma 0,64  €.  V bode  e)
stavebné pozemky – v časti 1 je uvedená suma 1 € a v 2 a 3 časti suma 0,34 €. V bode f)
pozemky na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok – v časti 1 je
suma 1€ a v 2 a3 časti suma 0,34€.
V § 4  Sadzba dane zo stavieb – v bode a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktorá majú
doplnkovú funkciu pre hlavné stavby – v časti 1 je suma 0,36 € a v 2 a 3 časti je suma 0,25 €, 
v  bode b) stavby na pôdohospodársku produkciu,  skleníky,  stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby  využívané  na  skladovanie  vlastnej  pôdohosp.  produkcie  vrátane  stavieb  na  vlastnú
administratívu – v časti 1 je suma 0,44 € a v 2 a 3 časti suma 0,30 €, v bode c) chaty a stavby
na individuálnu rekreáciu, v časti 1  je suma 0,87 € a v 2 a 3 časti je suma 0,53 €. Rovnako v
bode d) samostatne stojace garáže, v bode e) stavby hromadných garáží ako aj v bode f) stavby
hromadných garáží  umiestnené pod zemou je rovnaká cena – v časti 1 je suma 1,10 € a v 2 a 3
časti je suma 0,72 €. V bode g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu – v časti 1 je suma 2,4 € a v 2 a 3 časti je
suma 1,78 €. V bode h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou – v časti 1 je suma
2,5 € a v 2 a 3 časti je suma 2,4 €. V bode i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)  
v časti 1 je suma 1,75 € a v 2 a 3 časti je suma 1,36 €. V § 5 Sadzba dane z bytov, konkrétne
byty  je sadzba v časti 1 suma 0,28 € a v časti 2 a 3 suma 0,23 €. Nebytové priestory slúžiace
ako garáž v časti 1 je suma 0,28 € a v 2 a 3 časti je suma 0,23 €. Nebytové priestory slúžiace
na podnikateľskú a inú zárobkovú činnosť, administratívu a skladovanie s ňou súvisiace je 
v prvej časti suma 2,3 € a v časti 2 a 3  suma 1,99 €.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že žiada o podporu tohto návrhu

         Hlasovanie:  ZA:  13  PROTI:  6  ZDRŽAL SA: 2  /poslancami  MZ  schválené/.

Ďalej požiadal o celkové hlasovanie za VZN Mesta Čadca č. 3/2019 o dani z nehnuteľností,
dani  za  psa,  dani  za  ubytovanie,  dani  za  predajné  automaty  a  dani  za  nevýherné  hracie
prístroje.

Hlasovanie:  ZA:  13  PROTI:  6  ZDRŽAL SA: 1 /poslancami  MZ  schválené/.
           Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.7 zápisnice.
      Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 129/2019
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K bodu 8)
Návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie Dombyt Čadca. (doplňujúci bod)

Ing.Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že pred rokovaním MZ dostal návrh
poslancov  MZ,  aby  predložil  na  rokovanie  návrh  na  odvolanie  riaditeľky  príspevkovej
organizácie Dombyt Čadca.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že neporozumel tomuto návrhu, lebo nemá
k nemu žiadne papiere, ani konkrétne dôvody, fakty, ktoré pani riaditeľka robila, poprosil, aby
sa to dalo do vecnej roviny.

Ing.Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že to bol návrh poslancov. Chápe, čo
chcel pán Mgr. Tomáš Urbaník povedať, ale čaká, že sa teraz rozpúta diskusia, na ktorú vyzval.

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol faktickú poznámku na Mgr.
Tomáša Urbaníka, stotožňuje sa s ním, nie je možné rokovať o návrhu, ktorý nebol daný 
v písomnej podobe poslancom. Nie je o čom rokovať. Nevie, ktorí poslanci ho predložili alebo
či to je návrh primátora, pokiaľ to nie je jeho návrh, treba to  nafotiť  a rozdať poslancom,
nemôžu sa baviť o návrhu, ktorý im nebol doručený. Svojím konaním, nedoručením návrhu ani
v  čase  schvaľovania  ani  v  čase  otvorenia  bodu,  o  tomto  bode programu nemôžu rokovať.
Primátor Ing. Milan Gura má návrh a tvrdí, že mu bol doručený,  poslancom ale doručený
nebol. Z tohto pohľadu sa nemajú o čom baviť. Navrhuje, aby takýto bod stiahli, lebo nemôžu o
ňom rokovať.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že  požiada poslancov, aby sa zapojili
faktickými poznámkami.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, poznamenala, že keď sa hlasovalo o pani
Mgr. Dane Jantulíkovej, že ju zastupiteľstvo volí za riaditeľku Dombytu, nehlasovala za ňu,
myslí, že bola proti, lebo sa nezvykne zdržiavať hlasovania. Ale ešte nezažila situáciu, že nejakí
neznámi poslanci doručili návrh na odvolanie. Poprosila tých, ktorí sú tam podpísaní, aby sa
nehanbili, uviedli to, pravdepodobne majú presvedčivé dôvody, keď sa takto rozhodli. Uviedla,
že keby ona bola primátor, dá si zavolať poslancov a informuje sa na dôvody. Príde jej, že
nebolo  uvedené  prečo  bola  navrhnutá  za  riaditeľku  a  takisto  nebolo  uvedené  prečo  bola
odvolaná.  Čadca  začína  mať  rekordy,  mali  vo  funkcii  najkratšie  fungujúceho  zástupcu
primátora, 

 v histórii Slovenska to bol rekord. Teraz budú mať možno znova rekord, nevie presne, koľko
riaditeľka bola vo funkcii, ale asi by bolo slušné jej povedať v čom bola neschopná, čo robila
zle. Každý má len jednu povesť a bolo by to seriózne. Ak tu takéto dôvody nebudú, má to pre ňu
chuť politických procesov, že sa dopredu dohodlo a potom likvidovalo. Uviedla, že sleduje 

  na tabuli hlasovania, že niektorí, ktorí boli proti už hlasujú, aj keď si nevedia prepočítať 
  percentuálne, koľko bude zvýšenie. Nepáči sa jej to, lebo to nie je dobrý štýl. Uviedla, že by si
mali povedať dôvody, v čom bola zlá, prečo na to nemá a pod. a až potom ju treba odvolať.
Takto  sa  podľa  nej  mesto neriadi  a  opäť  uviedla,  že  ak  sa vo  vedení   nevedia  dohodnúť,
prenáša sa to na občanov.

JUDr. Jozef  Pajer, poslanec MZ, uviedol, že bol jedným z tých, čo  odvolanie podpísal.
Ustanovenie  Mgr.  Dany Jantulíkovej  do  funkcie  bolo  podľa  neho zlé,  uviedol,  že   funkcia
zástupcu riaditeľa vôbec nie je potrebná, ušetrí sa tým 30 tis. € ročne. Financie sa môžu použiť
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na jednu alebo druhú športovú halu, prípadne tribúnu. Spomínané ďalšie tri pracovné miesta,
sú obsadené ženami  s „dlhými nechtami“, každá má plat 800 € v hrubom, 600 € v čistom, dve
z nich sú už na „maródke“. Pýta sa, koľko peňazí to stojí mesto Čadca. Je za to, aby sa v celom
meste pristúpilo k reštrukturalizácii, aby sa aj takto šetrilo, znížili sa stavy. Nemôžu držať 
vo funkciách ľudí, ktorých umelo držia „politické trafiky“. Ak bude vôľa poslancov, navždy to
ukončia a takéto „politické trafiky“ sa tu skončia.

RNDr.  Anna Belousovová,  poslankyňa MZ, uviedla,  že víta  vystúpenie JUDr.  Jozefa
Pajera,  jeho odvahu to povedať a zároveň  sa chce informovať,  kedy predložia návrh, aby
skončili pracovné pomery a poberanie benefitov aj iných poslancov, vrátane členov vedenia
mesta. Očakáva, že to urobia čo najskôr.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že určite áno.
Mgr.  Marcel  Šulo,  zástupca primátora mesta Čadca,  uviedol,  že sa nazdával,  že sa

kultúra vo vedení mesta niekam posunula, možno trošku k dobrému. Začne tým, v čom vidí
legislatívny problém, aby o takomto návrhu vôbec hovorili. Základný predpoklad, aby mohli 
o návrhu hovoriť,  je doručiť ho poslancom najneskôr na mestskom zastupiteľstve. Upresnil, že
žiaden návrh doručený nebol,  bola  podaná „A4“ v návrhovej komisii, čo v návrhovej komisii
ani skončiť nemôže, pretože je to bod programu schválený na rokovanie.  Nemôžu ani prečítať
návrh  v  návrhovej  komisii.  Návrhy,  ktoré  číta  návrhová  komisia  sú  pozmeňovacie  návrhy.
Zopakoval, že žiaden návrh doručený nebol.  Znemená to, že nemajú o čom rokovať.Uviedol, že
jeho  vystúpenie  bude  vnímať  verejnosť  alebo  poslanci  pravdepodobne  ako  obhajobu  pani
riaditeľky.  Ak  si  pamätá  z  predošlých  zastupiteľstiev,  z  úst  všetkých,  vrátane  primátora
zaznievala len chvála na pani riaditeľku, nikdy nemali na ňu žiadne negatíva. Z jeho pohľadu
je smiešne zakrývať sa za návrh  poslancov. Myslí si, že po 25 rokoch v politike a desiatom
roku, čo je pán primátor na čele  mesta, by sa mal za takéto veci postaviť.  Vyzval ho, že môže
návrh povedať, nemusí sa schovávať za poslancov. Uviedol, že najväčší problém v komunikácii
medzi  Dombytom a  mestom Čadca začal  hokejbalovým ihriskom. Nezačal  tým,  že  by  pani
riaditeľka niečo porušila, zo strany funkcionárov mesta nezaznel ani jeden podnet, ani žiadna
výčitka.  Ktokoľvek  môže  ísť  na  Dombyt,  dať  si  vytiahnuť  všetky  faktúry,  opýtať  sa
zamestnancov,  nie  je  nič,  čo  by  ju  diskvalifikovalo  z  funkcie  riaditeľky.  Pani  Jantulíková,
predtým, ako sa stala riaditeľkou v Dombyte pracovala 19 rokov v tomto meste. Osobne si
myslí, že človek s takými skúsenosťami má na to a jej práca je živým príkladom, že ju zvládla.
Reálny stav objektov a majetku, ktorý dostala do správy a to, ako to zvládla je jasným znakom
pre  to, aby nielenže nebola odvolaná, čo pokladá za urážku, ale aby pokračovala vo verejnej
funkcii. Osobne to vníma ako snahu primátora, lebo ako tvrdí, v politike platí „niečo za niečo“.
Veľmi rád sa vráti aj ku kauze výrubu stromov, alebo ku kauzám o ktorých možno ani nevedia a
na ktoré dlhodobo upozorňuje primátora mesta, súvisiace so státisícami eur, ktoré boli v tomto
meste  nehospodárne  vynaložené.  Chápe,  že  sú  nepohodlní.  Možno  si  niekto  myslel,  že  za
funkciu viceprimátora tu bude niekto slepo dvíhať ruky, nebude mať vlastný názor, žiaľ, pre
niekoho   život  ich  v  tomto  meste  naučil  a  ukázal  im,  že  poslanci,  ktorí  boli  zvolení  do
zastupiteľstva a boli súčasťou jeho teamu, sa veľmi živo zaujímajú nielen o činnosť mesta ako
takého, ale aj o jeho hospodárenie. A tu „udreli na klinec“. Začalo sa to kauzou hokejbalového
ihriska. Nie je problém v tom, či sa ihrisko dokončí, či sa niekto zobudí po desiatich mesiacoch,
a sa dá niečo reklamovať alebo otravovať zhotoviteľa, aby začal robiť to, k čomu sa zmluvne
zaviazal.  Problémom  je  to,  že  sa  začala  rozoberať  nehorázna  cena,  rozpočty,  zadávania
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zákazok. Pokiaľ si pamätá, žiaden viceprimátor si nedovolil zahlasovať inak, možno sa niekedy
zdržal. Ani žiaden nepodal trestné oznámenie. Uviedol, že on trestné oznámenie podal a hrdo
sa k nemu hlási. Uviedol, že mu je úplne jedno, či ho Ing. Milan Gura odvolá hoci aj zajtra, je
primátor,  napíše list, podpíše a do minúty je odvolaný.  Toto ho v žiadnom prípade nezastaví,
neoslepne, ani neohluchne. Tvrdo pôjde po každej jednej veci, ktorá je zlodejina. Nevadí mu to,
možno ho to ešte viac oslobodí. Skonštatoval, že pani Jantulíkovou sa to začína. Ďalej uviedol,
že  30.9.  2019  sa  dozvedeli  o  víchrici  Mortimer,  ktorá  sa  prehnala  mestom  a  spôsobila
zmiznutie 17 stromov. Niekto sa domnieva, že to nemá súvis. Ale vysvetlí,  že to súvis má a
nadviaže zároveň aj  na iné veci.  Upresnil,  že upozornili  na situáciu (výrub stromov) pána
Švábika, ktorý bol zodpovednou osobou. Najskôr sa ho opýtal, či by dal rozhodnutie vo veci.
Upozornil ho, či vôbec vie, že k takému výrubu došlo. Tvrdil, že o ničom nevie. Požiadal ho
teda, aby šli vec  zadokumentovať, lebo pravdepodobne vznikla škoda. Pán Švábik sa zamkol v
kancelárii a piati poslanci čakali vonku. Stihol zavolať primátorovi, že čo chcú poslanci riešiť.
Uviedol, že toto ešte nie je ten problém, ten príde neskôr. Stromy zmizli, a z mesta to nikoho
nezaujíma. Po zverejnení zistil, že niekto týždeň predtým objednal plošinu z MPS, kamiónovú
dopravu a ľudí, ktorí to museli urobiť. Niekto oznámil na políciu, nech sa do toho policajti
nestarajú, je tam o tom záznam. A  všetci v meste sa dozvedeli,  že tu nikto o tom nevedel.
Potom sa našli spôsoby, ako to „zahrať niekde do autu“. Tu podľa neho začínajú problémy
spojené  s  ekonomikou.  Uviedol,  že  vysvetlí,  prečo  a  krásne  dospejú  k  tomu,  čo  vlastne
spôsobilo a spôsobuje odvolanie pani riaditeľky. Stromy sú súčasťou nejakého europrojektu, v
tomto prípade etapa č. 2 vybudovanie cyklocesty, riešenie cyklodopravy v našom meste, začína
to pri Lidli, druhá etapa je na Horelici, pri športovej hale,  tam, kde to bolo vyrúbané. Prídete
na miesto a zistíte, že stromy boli vyrúbané aj pred  halou, nejakým servisom  podnikateľa,
ktorý sa v minulosti dostával k majetkom a má investičné zámery na pozemkoch, ktoré patrili
pôvodne  mestu  a  celá  skladačka  sa  vám  začne  dávať  dokopy.  Tam  mu  pomôžeme,  tam
vyrúbeme stromy, začali  sa pýtať.  Jednalo sa o projekt za 800 tis. €, bola k tomu veľká porada
v  kancelárii  primátora.  Pýta  sa,  či  má  daný  projekt  stavebné  povolenie.  Uviedol,  že  ľudí
šikanujú pre rôzne drobné veci, zaťažujú ich stavebným konaním a tu zistíte, že projekt nemá
stavebné  povolenie.  Všade  inde  to  tak  funguje,  v  iných  mestách,  malé  parkovisko  alebo
novovybudovaný  chodník,  (nebaví  sa  o  rekonštrukciách)  územné  rozhodnutie  a  stavebné
povolenie. Vyzval, aby si otvorili internetovú stránku akéhokoľvek mesta alebo obce, musí mať
stavebné povolenie. Tu stavebné povolenie nemá. Zrazu to môže mať ekonomických dopad na
mnohých podnikateľov, ktorí sa svojím spôsobom dostali k zákazke. Čo sa týka povodia váhu,
chodníkov, ktoré sa rekonštruovali, pýtal sa Jara Pavela, zodpovedného, ktorý šéfuje tomuto
podniku,  či  vydal  nejaké potvrdenie,  rozhodnutie.  O ničom ani  nevedel,  nikto ho neoslovil.
Zrazu zistíte, že všetko môže mať za následok to, že sa celá ekonomická štruktúra, ktorá tu bola
vybudovaná, začne rúcať. Asfaltovali sa cesty, do momentu, kým sa poslanec Peter Zverec, ako
predseda dopravnej komisie nezačal  intenzívne zaoberať reklamačným konaním asfaltových
plôch, nikto nepotreboval zreklamovať tieto plochy, ktoré boli v novembri urobené.

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, že to, čo hovorí  je hlúposť.
Mgr.  Marcel  Šulo,  zástupca  primátora  mesta  Čadca,  uviedol,  že  boli  pri  tom,  a

poznamenal, že pokiaľ sa nenatočili videá, nedali príspevky, nezačalo sa nič robiť. Chápe tú
nervozitu, uviedol, nech si otvoria zmluvy, dodatky  a faktúry a nech sa idú pozrieť a nájdu 130
tis. € faktúru za nadspotrebu asfaltu. Nevie pochopiť, keď firma, ktorá  mala prísť poopravovať
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cesty, si vyúčtuje faktúru na nadspotrebu asfaltu. Toto je tá situácia, s týmto sa dennodenne
boria. Aby všetci pochopili, že to nie je „med lízať“, to sú tie problémy. Chápe „ťah na bránu“ 
s odvolávaním nepohodlných ľudí. Všetky tieto veci sú na stole a ak si niekto myslel, že sa len
hrajú  so  slovíčkami,  nebude  tomu  tak.  Sľubuje,  že  to  dotiahne  do  konca,  nech  to  skončí
akokoľvek, ale určite sa tým budú zaoberať orgány činné v trestnom konaní. Urobí všetko pre
to, aby to pre toto mesto dobre dopadlo. Je to len špička ľadovca. Opakuje, že chápe snahu
odvolať pani riaditeľku. Je nepohodlná. Ale spôsob, akým sa to robí, si nezaslúžila. Nie je
prítomná, išla  na radu školy, kde sa volila nová pani riaditeľka. Jeden aj druhý pán poslanec
chýbajú, aby sa znížilo kvórum pri voľbe VZN-ka, naplánovali radu školy v tom istom čase, ako
zastupiteľstvo. Vyzval, nech sa pozrú na  čísla, len pre týchto dvoch VZN-ka prešli. Pýta sa, či
to poslancom nevadí, lebo jemu áno. Bez ohľadu kde bude sedieť, bude o tom hovoriť, dávať to
na facebook, aj do médii. Táto stolička ho neumlčala. Minimálne si tam mohli pani riaditeľku
zavolať, povedať jej prečo a odvolať ju. Aspoň trošku slušnosti, pretože nič neurobila.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že keď sa vráti k tomu, čo uviedol
Mgr.  Marcel  Šulo,  zaujímalo  by  ju,  ktorí  ďalší  poslanci  navrhli  odvolanie  pani  riaditeľky,
pretože zrazu pán primátor počúva poslancov, ktorým donedávna nevedel prísť na meno, ktorí
boli  v  opozícii.  Pán JUDr. Jozef   Pajer  určite  v  opozícii  bol.  Zdá sa jej,  že  si  tu  vedenie
zoskupuje potrebný počet  poslancov.  Toto nie  je  koncepčné riadenie mesta.  Aj  to,  že  sa tu
hádajú a vylievajú si kýble špiny na hlavu, ani to, že sa kujú „pikle“ s inými poslancami, aby
im  vyšli  počty.  V  konečnom  dôsledku  tu  ide  o  mesto  a  občana.  Chýbala  jej  pri  návrhu
informácia, kto bude poverený, to podľa nej veľa napovie.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta  Čadca, uviedol, že úplne
súhlasí s RNDr. Annou Belousovovou. Ide o toto mesto. Ide o to, že keď sa niečo povie, malo by
to platiť.  Keď sa  hovorí o politických dohodách, myslí si, že Čadca je veľmi malé mesto, aby
sa tu takéto dohody robili. Mrzia ho výroky, že „nikdy si zástupca primátora nedovolil hlasovať
inak“ a „musel byť schovaný mesiac“ atď. On sám veľakrát hlasoval rôznym spôsobom podľa
svojho vedomia a svedomia a nikdy sa nikde neschoval, vždy tu bol a za svojím hlasovaním si
stojí. Keď má aj problém s návrhom, predloží pozmeňujúci návrh, je úplne slobodný človek,
ako je  slobodných všetkých 25 poslancov. Každý z nich má svoje zmýšľanie, svoju rétoriku a
svoj pohľad na svet. Nepáči sa mu, že všetci vravia, že to nebolo v komisii, na rade, a je preňho
udivujúce,  že  napríklad  zvýšenie poplatkov  bolo na rade mesta.  Bola tam stanovená suma
21,90 € a Mgr. Marcel Šulo to podporil, a zrazu má na zastupiteľstve úplne inú rétoriku. Keď
spolu  začínali,  mali  častokrát  debaty  o  veľmi  ťažkých  témach,  ktoré  by  omnoho  viac
traumatizovali mesto Čadca. Uviedol, že načo hrať takéto hry, každý nech si povie, nech je
vidno, čo môže občan od koho očakávať. Je za to, aby sa robila dôrazná kontrola, na to sú tam
poslanci, aby si materiály pýtali, chodili na komisie, ktoré sú verejné, dopytovali sa na úrade
vedúcich. Je to ich povinnosť, netreba to tu zdôrazňovať.

JUDr.  Jozef   Pajer,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  sa  nestačí  diviť,  že  sa  niekto  oháňa
slušnosťou a bývalého riaditeľ Dombytu vyhodili ako prašivého psa po 17-tich rokoch. Ani sa
nestačil  zbaliť.   Keď  videl,  čo  sa  tam  deje,  bol  asi  aj  rád.  Nehovorí  o  tom,  že  niektorí
zamestnanci tam v pracovnej dobe spia, namiesto toho, aby  niečo robili. Pýta sa, či tam chcú
takýto  stav  udržiavať  aj  naďalej.  Oháňať  sa  slušnosťou  teraz,  keď   bola  zvolená  nejaká
politická  nominantka,  nepredstavila  sa,  ani  svoje  zámery  a  vízie.  Udivuje  ho  aj  to,  že  sa
oháňajú voľbou riaditeľky školy, kde mali znova svojho kandidáta, pýta sa, či ho „pretlačili“.

24



Ing.  Peter  Lariš,  poslanec  MZ,  reagoval  ohľadom  toho,  že  Mgr.  Marcel  Šulo  už
druhýkrát spomínal plošinu na výrub stromov a tvrdil, že bola  údajne 2 týždne objednaná 
na mestskom podniku služieb. Uviedol, že je to klamstvo, v piatok mu zavolal pán Babuliak, že
potrebujú rýchlo požičať plošinu kvôli orezu nejakých stromov.  Následne volal pánovi Latkovi
(môže to potvrdiť) a  narýchlo zohnali človeka na plošinu.  Bolo to zo dňa na deň a neskôr bol
obvinený, že tam bol ich pilčík, ktorý pílil stromy. Preveril si to a samozrejme žiaden pilčík  tam
nebol. Plošina bola poskytnutá firme Strabag, ktorá dala  objednávku a mestský podnik nemal
dôvod skúmať, načo je plošina  použitá, tá sa používa väčšinou na orezy, nie výrezy. Keďže
majú v štatúte aj možnosť podnikania, využili to. Sám je zvedavý a bude čakať, ako tento proces
dopadne. Mrzí ho, že mestský podnik služieb je spájaný s touto kauzou aj s klamstvom, že tam
bol ich pilčík.

Mária  Badurová,  poslankyňa  MZ,  reagovala  na  Mgr.  Marcela  Šula,  uviedla,  že  ju
hlboko  zasiahli  slová  Mgr.  Marcela  Šula,  že  tvrdo  pôjde  po  každej  zlodejine.  Chcela  by
pripomenúť,  že  u  Sihelníka  stojí  dopravné  ihrisko,  ktoré  bolo  vybudované  na  súkromnom
pozemku, ktorý bol neprávom odňatý rodine Skotnických. Na  pozemku stála 100 rokov stodola,
ktorá bola spoločná pre rodiny Skotnických a Drahňák, pradedka manželky Mgr. Marcela Šula.
V rámci  programu ROEP vybavila  a zobrali  ich  pozemky a  dali  si  napísať  na seba,  je  to
napísané  na  Michala  Jánskeho  a  teraz  tam  stojí  dopravné  ihrisko,  o  ktoré  sa  má  starať
Dombyt. Pýta sa, koľko platí  mesto Čadca nájom za tento pozemok. Uviedla, že by mal vedieť,
koľko na tom teraz zarábajú. Pýta sa, kde je tá zlodejina, keď on sám okráda.

Mgr. Marcel Šulo, zástupca primátora mesta Čadca, uviedol pani  Márii Badurovej, že
v roku 1999 svoju vlastnú manželku ešte ani nepoznal, a už vôbec jej zomrelého pradedka.
Môže sa jej za to ospravedlniť, ale to by sa mohol potom ospravedlniť aj za počasie v tomto
meste, ide to skutočne mimo neho. Na tom mieste je dopravné a detské ihrisko. Myslí si, že pán
bývalý riaditeľ Peter veľmi dobre vie, že sa tam zaplatilo 1 €, možno 2 € za prenájom pozemku.
Pokiaľ si pamätá, Dombyt v živote nezaplatil ani cent, je to dohľadateľné, sú na to faktúry.
Vyprosuje si to, ako uviedol, žiaľbohu, zobral si pani manželku, nevedel o tom, aké pozemkové
úpravy jej dedo alebo pradedo robil, no možno aj za to môže. Nevedel, čo bolo pred 20-30-timi
rokmi. Uviedol, že kataster nehnuteľností nepustí. Nemôžete uzavrieť nájomnú zmluvu na 1€
 s domnelým vlastníkom, len s tým, ktorý svieti v katastri. Ak má majetkový spor, nech si ho
rieši.   Vyzval  ju,  aby  neohovárala  a  nešpinila,  čo  už  robí  10  rokov.  Uviedol,  že  klame  a
kedykoľvek sa to dá preukázať. Na margo toho, čo povedal Ing. Peter Lariš, uviedol, že sa
ospravedlňuje, lebo to nebolo mienené na mestský podnik a plošinu, bolo to o tom, že tá akcia
bola nachystaná, nebolo to nič živelné, víchrica, že sa to musí riešiť. Uviedol, že sa vypnúť
nedá, myslí si, že sa mohli posunúť od „bezbrehého krágľovania ľudí“ JUDr. Jozefovi Pajerovi
pripomenul, že svoje vyjadrenie mohol povedať riaditeľke Dombytu, mohli jej čokoľvek vyčítať
a bolo by to od neho  minimálne chlapské. Ak chce niečo vracať jemu, môže, ale ona si to
nezaslúži.

Ing.  Milan Gura, primátor mesta Čadca,  uviedol,  že  by sa rád na záver  vyjadril  a
prečítal  návrh,  ktorý  podáva,  keďže  má  právo  navrhovať,  odvolávať  a  dávať  poslancom
hlasovať, nedá sa mu nedotknúť niektorých vecí.  Podotkol, že vie, že sa intenzívne  pracuje na
tom,  aby  sa  primátor  „najlepšie  dostal  za  mreže“.  Chápe,  nech  kontrolujú,  vyzýva,  aby
kontrolovali hospodárenie. Čo sa týka hokejbalového ihriska, na jeho príkaz veci dotlačili tak,
že  ihrisko bude kvalitne zrekonštruované.  Pán Ščury to môže  dosvedčiť. O rozpočtoch sa
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nejde ani vyjadrovať. Uviedol, že Mgr. Marcela Šula nevidel už tri týždne. Ďalej poznamenal,
že keď pracovali na daniach, boli tam prítomní obidvaja zástupcovia, nechce ani hovoriť, aké
návrhy dával Mgr. Marcel Šulo pre podnikateľov. Boli to obrovské sumy. Takisto súhlasil 
so  všetkými  návrhmi  navýšenia   na  prímestské  časti.  Návrhy  si  následne  zobral  domov  a
prerobili ich, aby boli minimálne. Rozmýšľa, či spomenúť ešte jednu záležitosť, ktorú mu prišiel
jeden známy povedať a potom sa môžu baviť, ako spoločne pohnú mesto dopredu, ale uviedol,
že sa to nedá  ani povedať, je to príliš osobné. Prečítal návrh: Mestské  zastupiteľstvo mesta
Čadca po A:  prerokovalo  návrh poslancov Mestského zastupiteľstva  v  Čadci  na odvolanie
riaditeľa príspevkovej  organizácie Dombyt Čadca, pani Mgr. Danu Jantulíkovú, nar.  28.8.
1967, bytom Čadca – Okružná 102/27, Čadca.
Po B/  odvoláva v zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov dňom 05.12. 2019 p. Mgr. Danu Jantulíkovú, nar. 28.8. 1967,
bytom Čadca – Okružná 102/27, Čadca z  funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Dombyt
Čadca.  Po  C/   Dočasne  poveruje    p.  Jána  Kantoríka,  nar.  23.7.  1951,  bytom  Čadca  –
Chalupkova 157/29, 022 04  Čadca dňom  06.12. 2019 výkonom funkcie riaditeľa príspevkovej
organizácie  Dombyt Čadca na dobu určitú, do termínu riadneho obsadenia funkcie riaditeľa
organizácie.  Majú pred sebou návrh, ktorý ako primátor mesta má právo navrhnúť. Požiadal
ich o jeho podporu. Je  podpísaný 14 alebo 15-timi poslancami, bola to ich žiadosť a pozýva
každého poslanca, ktorý má záujem, (aby sa robilo transparentne a čisto) nech príde a bude to
bez nejakých podmienok a záväzkov. Treba robiť tak, aby sa nechválili cudzou prácou. Uviedol,
že chce dokončil vec, ku ktorej má výhradu. Mgr. Marcel Šulo šíri rečí o tom, že má primátor
rakovinu a že vydrží už len rok a práve toto hovoril nemenovanému známemu, ktorý  je ochotný
prísť  a dosvedčiť  to. Bol zhrozený, že to Mgr. Marcel Šulo tvrdí. Je to celé výmysel a  hlúposť.
Už rok veľmi tvrdo športuje,  drží sa, aby bol v kondícii a lepšie znášal intrigy, ktoré sa tu dejú.
Uviedol, že  sa odborný tím rozpadá, lebo nesúhlasí s aroganciou Mgr. Marcela Šula a má na
stole výpovede mnohých vedúcich odborov, ktorí neznášajú tlak, nie preto, že nechcú robiť, ale
že nevládzu.

Mgr. Marcel Šulo,  zástupca primátora mesta Čadca, vyjadril sa, že si myslel, že Ing.
Milan Gura, primátor mesta Čadca má naviac. Vždy, keď mu dôjdu argumenty, (pretože to, čo
povedal  doloží faktúrami a trestnými oznámeniami) príde s takýmto niečím. Vyjadril  sa,  že
zdravotný stav primátora skutočne nikoho nezaujíma. Uviedol,  že tak trápnu výhovorku už
dávno nepočul, aby ju predostieral a poslancov citovo  vydieral, veď  zahlasujú aj bez toho. Čo
sa týka pani riaditeľky, bez ohľadu, či bude odvolaná alebo nie, ďakuje jej za všetku prácu a
námahu, ktorú odviedla, bola to osoba na správnom mieste. Keď sa poslanecký zbor rozhodne
odvolať ju, tak je to ich rozhodnutie. Je rád, že zaznelo, že návrh na odvolanie dal Ing. Milan
Gura, že sa k tomu priznal a nezastrešoval sa poslancami. Oznámil, že k 15.12.2019 sa vzdáva
funkcie viceprimátora. Myslí si, že v takomto zložení tam nemá čo pracovať. Bol by skutočne
zvedavý na tie výpovede vedúcich oddelení kvôli tomu, že na nich tlačí. Ešte na nikoho netlačil
okrem toho, aby si robili svoju prácu. To, že sa mu nepáči, ako  veľa vecí  funguje, to je fakt a k
tomu sa priznáva. Bude v tom pokračovať, aj keď bude iba poslancom, bude  požadovať, aby
vedúci oddelení pracovali.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že sa priznal k svojmu návrhu preto,
lebo keď ho požiadali  o to  viacerí poslanci, preto je povinný návrh dať. Čo sa týka  odstupu
Mgr. Marcela Šula k 14.12. 2019, profesionálnu a osobnú výhradu  už k tomu povedal, ich
spolupráca jednoducho musí skončiť. Nebolo to ale na odvolanie pani Jantulíkovej.
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Vyzval  poslancov,  aby  hlasovali  za  uznesenie  Návrh  na  odvolanie  riaditeľa  príspevkovej
organizácie Dombyt Čadca.

           Hlasovanie:  ZA: 14  PROTI:  4  ZDRŽAL SA:  4  /poslancami  MZ  schválené/.
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.8 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 130/2019
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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

                Ing. Peter Lariš                                    Mgr. Xénia Šurhaňáková
      I. overovateľ                                     II. overovateľ

Zapísala:  Mgr. Katarína Lušňáková
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