
Z á p i s n i c a

z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 5. marca 2020 o 8.30 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. Xénia Šurhaňáková                   - zástupkyňa primátora mesta Čadca
JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.     - zástupca primátora mesta  Čadca                                      
RNDr. Anna Belousovová - poslankyňa MZ
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. - poslanec MZ
Mgr. Tomáš Urbaník - poslanec MZ
Ing. Peter Lariš - poslanec MZ
Mgr. Martin Klimek - poslanec MZ
Mgr. Dana Jašurková - poslankyňa MZ
Mgr. Michal Duraj - poslanec MZ
Mgr. Jaroslav Klus - poslanec MZ
Mgr. Jozef Rucek - poslanec MZ
Marián Kubala - poslanec MZ
Mgr. Marcel Šulo - poslanec MZ
JUDr. Jozef Pajer - poslanec MZ
Vladimír Malík - poslanec MZ
JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD. - poslanec MZ
Ing. František Ščury - vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného
                                                             poriadku a dopravy MsÚ Čadca
RNDr. Miloslav Šulgan, CSc. - vedúci odd. regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Ing. Emília Ďuranová -vedúca oddelenia životného prostredia a odpadového  
                                                             hospodárstva
Ing. Elena Grambličková - referát dopravy
JUDr. Ján Klučka - hlavný kontrolór
kpt. Ladislav Oravec -veliteľ DHZ mesta Čadca
mjr. Mgr. František Linet -náčelník mestskej polície
PhDr. Juraj Kantorík   - ekonóm Dombytu Čadca
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P r o g r a m :

(1)     Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,     
         voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie    
         zapisovateľa zápisnice
(2)     Informatívna správa o činnosti  DHZ mesta Čadca za rok 2019         
(3)    Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2019
(4)    Návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie Dombyt Čadca a návrh
        na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Dombyt Čadca
(5)    Informatívna správa o  vykonanej III. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok  2019
(6)   Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca o dani za vjazd a
        zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta č.6/2019
(7)   Žiadosť o udelenie výnimky z prevádzkového času prevádzke Clip Bar, Palárikova
        ul. 87, 022 01  Čadca, zastúpenej konateľkou spoločnosti JJ+D, s.r.o., Raková 919,   
        023 51  Raková, Janou Urbaníkovou
(8)   Inventarizácia majetku mesta Čadca k  31.12. 2019
(9)   Inventarizácia majetku mesta Čadca v správe príspevkových organizácií  mesta
        Čadca k 31.12. 2019
(10)  Správa o inventarizácii majetku mesta v správe rozpočtových organizácií
         ku dňu  31.12. 2019
(11)  Zverenie majetku mesta  Čadca do správy rozpočtovej organizácie a príspevkovej    
        organizácie
(12)  Informatívna správa k Uzneseniu č. 107/2019 zo dňa 14.11. 2019
(13)  Informatívna správa k  Uzneseniu  č. 109/2019  zo dňa 14.11. 2019
(14)  Informatívna správa o stave Hokejbalového ihriska v Čadci
(15) Návrh na vyradenie výdajných školských jedální zo siete škôl a školských  
       zariadení Slovenskej republiky k 31.5. 2020
(16) Návrh na zaradenie školskej jedálne a výdajných školských jedální do siete škôl a
        školských zariadení Slovenskej republiky k 01.06. 2020
(17)  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
(18)  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
(19) Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností
(20) Informácia o stave príprav rozpočtu mesta Čadca na rok 2020 (doplnený bod)
(21) Rôzne
(22) Záver
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R o k o v a n i e

1.  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  Ing.  Rudolf  Cyprich 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: Mariána Kubalu a Mgr. Danku Jašurkovú
Do návrhovej komisie navrhol: Mgr. Jozefa Ruceka a Ing. Petra Lariša
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: Marián Kubala
Mgr. Dana Jašurková

Návrhová komisia:   Mgr. Jozef Rucek, poslanec MZ
                                                Ing. Peter Lariš, poslanec MZ

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

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

Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca
Mgr. Jozef Rucek, poslanec MZ
Ing. Peter Lariš, poslanec MZ

    
RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  uviedla,  že  chce  zaradiť   do  programu

rokovania zastupiteľstva bod v znení „Informácia o stave príprav rozpočtu mesta Čadce na rok
2020.“  Uviedla,  že  je  prakticky  štvrťrok  a mesto  nemá  predložený  rozpočet,  ako  poslanci,
nevedia ako reagovať, keď sa ich voliči na to pýtajú. Nebol predložený v minulom roku, ako
bolo zvykom. Chceli by  vedieť, ako to je s rozpočtom mesta.

 Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  poprosil   RNDr.  Annu Belousovovú,  aby
odovzdala návrhovej komisii svoj návrh.

Mgr.  Tomáš  Urbaník,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  všetkých  rád  vidí.  Poznamenal,  že
kolegyňa  RNDr.  Anna  Belousovová,  ho  predbehla,  lebo  chcel  predložiť  v  tom istom znení
návrh, pretože ho to zaujíma, chýba mu   status quo k najdôležitejšiemu dokumentu, ktorý sa
týka každého mesta.
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 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, navrhol dať to do bodu rôzne. Uviedol, že sú
dva návrhy a budú hlasovať o návrhu poslankyne  RNDr. Anny Belousovovej, ktorá hovorí o
doplnení bodu k programu Informácia o stave príprav rozpočtu mesta Čadca.
 Hlasovanie:  ZA: 15  PROTI:  0   ZDRŽAL SA: 6 /poslancami  MZ schválené/
         Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že ho zaradí ako  bod  č. 20.

          
      Hlasovanie:  ZA: 22  PROTI:  0   ZDRŽAL SA: 0  /poslancami  MZ schválené/.

  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
           č. 1/2020

K bodu 2)
Informatívna správa o činnosti  DHZ mesta Čadca za rok 2019.

Mgr. Jaroslav Klus,  poslanec MZ, uviedol,  že na pána kapitána Oravca má tú istú
otázku, ako minulý rok, či majú nejaké auto a ako disponujú s vozíkom, keby  bol náhodou
potrebný?

Kpt.  Ladislav Oravec, veliteľ DHZ mesta Čadca, uviedol,  že auto nemajú, volali  do
Bratislavy,  vybavoval  to  spoločne  s  pani  Ing.  Máriou  Gorekovou,  vedúcou  organizačno-
administratívneho oddelenia. Spomenul, že auto mali dostať už koncom roka, ale pre rôzne
udalosti ako výbuch bytovky, voľby atď. sa to posunulo. Auto je už v Žiline, ale musia počkať,
kým nám ho odovzdá minister novej vlády. Zatiaľ vozia vozík aj čerpadlá v osobných autách
alebo im pomáha mestský podnik služieb, ktorý poskytuje vozidlo, za ktoré sa dá vozík upevniť.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta  Čadca, uviedol, že by sa
rád   poďakoval  kpt.  Oravcovi  a  celému  kolektívu  dobrovoľných  hasičov,  ktorí  naozaj
vykonávajú veľmi dobrú prácu, pomáhajú na každom podujatí, robia rôzne športové aktivity, za
čo im patrí veľká vďaka, taktiež patrí špeciálna vďaka kpt. Oravcovi za podporu futbalu. Praje
im pevné zdravie do ďalšej práce.

PhDr.  Pavol  Holeštiak,  PhD.,  poslanec  MZ,  poznamenal,  že  z  lacných  ďakovaní  a
formálnych ďakovačiek sa nikto nenaje. Uviedol, že všetci čítajú materiály a na strane jedna si
prečítal v dôvodovej správe represívna činnosť, veta číslo 2:  „V roku 2019 nebola DHZ Čadca
akcieschopná  vykonávať  výjazdy,  z dôvodu  vyradenia  motorového  vozidla  A 31.  V priebehu
roka  2019  požiadalo  mesto  Čadca  Dobrovoľnú  požiarnu  ochranu  Bratislava,  o pridelenie
hasičskej  techniky  vozidla  Iveco  Daily,  ktoré  by  na  základe  tel.  hovoru  s generálnym
sekretárom  malo byť pridelené v tomto roku. Počas roka však došlo k situácii, keď na pomoc
obyvateľom a vykonávanie činnosti využívali členovia DHZ nevyhnutne svoje osobné motorové
vozidlá.“  Uviedol, že netreba ani sledovať správy každý deň päťkrát denne.  Každý vie, ako sa
rozdávali  autá.  Nehovorí,  že  to  bolo  úplne  v  poriadku,  ale  dediny,  ktoré  mali  200-300
obyvateľov, dostali autá. Pred pred cca 3-7 rokmi. Čadca je okresné mesto, má cca 23 tis.
obyvateľov a pýta sa, kde sme boli, keď náš DHZ nemá auto a chodí osobnými autami, ako
keby   mali  50  obyvateľov.  Pýta  sa,  kde  nastala  chyba.  Ak  sa  mýli,  hlboko  sa  všetkým
ospravedlňuje, obáva sa však, že sa nemýli. Okresné mesto a nemá auto a rôzne dediny s 300
obyvateľmi na východe ich majú. 

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta  Čadca, uviedol, že nevie,
kde  sa  stala  chyba,  pretože  o  auto  pravidelne  žiadajú,  lobujú,  dobrovoľní  hasiči  to  môžu
potvrdiť. Takisto pán primátor vykonával aktivity za mesto Čadca. Kde na ministerstve sa stala
chyba, to  nevie. Ďalej uviedol, že spomínané dediny mali možno iné politické krytie, tak tieto
vozidlá dostali.  Myslí  si,  že keď majú vozidlo už sľúbené a čakajú už iba na protokolárne
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odovzdanie, je  nonsens kupovať ďalšie vozidlo, len preto, že im ho 4 alebo 5 mesiacov nevie
niekto odovzdať. Podľa neho to nie sú  suché ďakovačky, ale niekedy treba človeku poďakovať,
za to, že prácu vykonáva aj vo svojom voľnom čase na úkor svojej rodiny, možno na úkor
svojho zdravia. Myslí si,  že je slušné poďakovať sa.  

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  zareagoval,  že  pôvodne  nechcel  do  toho
zasiahnuť, ale musí. Uviedol, že  aktivita ktorá bola naša má výsledok, auto je v Žiline a myslí
si,  že  treba  urobiť  poriadok  na  ministerstvách.  Uviedol  príklad  o tom,  ako  sa  neustále
predkladajú žiadosti na kamerový systém. Je hanbou, že obce, ktoré majú 100-200 obyvateľov
majú toľko kamier, že ani nevedia čo s nimi a mestu Čadca vždy prisúdia nejakých smiešnych
tisíc až päťtisíc EUR. Štát si neváži naše mesto. My lobujeme neustála. 

Mgr.  Tomáš Urbaník,  poslanec  MZ, uviedol,  že  dáva  „klobúk dole“,  pretože DHZ
vidieť pomáhať pri každej akcii mesta, za to im patrí vďaka a česť. Dopytoval sa, v akom počte
má momentálne mesto hasičov.

Kpt. Ladislav Oravec, veliteľ DHZ mesta Čadca, uviedol, uviedol, že 44 hasičov a z
toho je 13 zásahových, ktorí majú každý deň službu v prípade potreby. Poväčšine tam majú aj
dobrovoľných členov, ale sú tam aj hasiči z povolania. Výcvik aj kurzy si robia cez okresné
riaditeľstvo, čo je bezplatná záležitosť.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, dopytoval sa, ako to je s teamom, ktorý reprezentuje
mesto v hasičskom útoku. Vidí to v plánoch.

Kpt. Ladislav Oravec, veliteľ DHZ mesta Čadca, uviedol, že minulý rok začalo súťažiť 8
členné družstvo, ktoré bolo aj na súťaži o pohár primátora mesta Čadca. Taktiež sa  zúčastnili
súťaže na východnom Slovensku.  

 Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že drží palce
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poďakoval kapitánovi Oravcovi za jeho činnosť.

     
Hlasovanie:  ZA: 22    PROTI:  0  ZDRŽAL SA: 0  /poslancami  MZ schválené/.

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

č. 2 /2020

K bodu 3)
Správa o stave verejného poriadku v meste Čadca za rok 2019.

Mgr.  Marcel  Šulo,  poslanec  MZ,  dopytoval  sa,  v  akom  štádiu  je   príprava  alebo
realizácia stanice mestskej polície na Kýčerke, či sa v tej veci niečo pohlo.

mjr. Mgr. František Linet, náčelník mestskej polície , uviedol,  že táto otázka je nateraz
ešte stále živa, hľadajú sa vhodné priestory, kde by vysunuté pracovisko mohlo byť umiestnené.
Doteraz fungovali na Hurbanovej ulici, kde sa priestory už zrušili a momentálne mesto hľadá
nové vhodné priestory.

Hlasovanie:  ZA: 22    PROTI:  0  ZDRŽAL SA: 0  /poslancami  MZ schválené/.
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   Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 3 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 3 /2020
 

K bodu  4)
Návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie Dombyt Čadca a návrh
 na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Dombyt Čadca.

PhDr.  Juraj  Kantorík,  ekonóm  Dombytu  Čadca,  uviedol,  že  ak  môže,  chcel  by
odprezentovať víziu fungovania Dombytu Čadca. Uviedol, že majú v pláne osloviť vlastníkov a
konateľov bytov a bytových domov v súkromnom vlastníctve, aby prešli pod správu mestskej
príspevkovej  organizácie  Dombyt  Čadca.  Ďalej  by  chceli  presťahovať  Dombyt  Čadca  do
voľných priestorov tribúny v meste Čadca, čím by sa ušetrili finančné prostriedky. Následne
majú v pláne vypracovať smernicu v spolupráci s mestom Čadca na tvorbu fondu opráv v
panelákoch,  kde  sa  momentálne  fond  opráv  netvorí.  Pokiaľ  mesto  poskytne  finančné
prostriedky na riešenie stavu bytového domu 1917 na Moyzesovej ulici, budú riešiť elektrické
rozvody, sanovať balkóny, ktoré sú momentálne nevyhovujúce a takisto riešiť športovú halu na
ulici Športovcov, kde  zateká strecha.

Mgr. Tomáš Urbaník,  poslanec MZ, dopytoval  sa,  v akom časovom horizonte si  vie
predstaviť  presťahovanie  Dombytu  a  akým  spôsobom  zariadia  oslovovanie  súkromných
majiteľov bytov.

PhDr.  Juraj  Kantorík,  ekonóm  Dombytu  Čadca,  uviedol,  že  časový  horizont  na
presťahovanie by mal byť do troch mesiacov. Čo sa týka oslovovania súkromných majiteľov,
uviedol,  že chodia ľudia a oslovujú ich,  pretože sú nespokojní s  momentálnymi správcami.
Ďalej uviedol, že Dombyt má nastavenú výšku správy na 6 EUR, majú profesionálny prístup a
vedia ľuďom vyjsť v ústrety.  Upresnil,  že nedávno bol menený zákon o tom, že vlastníci  si
nemôžu sami zvolať schôdzu,  musí ju zvolať správca. Ak takto správca zvolá schôdzu, vedia
tam  z Dombytu prísť,  predložiť návrhy o tom, ako si správu predstavujú a už je na ľuďoch, či
budú s tým súhlasiť alebo nie.

Mgr.  Tomáš  Urbaník,  poslanec  MZ,  dopytoval  sa,  či  vie  vyčísliť  sumu,  o  ktorú  sa
odľahčí rozpočet, pretože sa platí nájomné za priestory Dombytu.

PhDr. Juraj Kantorík, ekonóm Dombytu Čadca, uviedol, že nemá pripravenú presnú
sumu,  ale  nakoľko  tribúna  je  momentálne  v  správe  Dombytu  Čadca,  nájom sa  tam platiť
nebude.  Čo sa  týka  energii,  vedia  to  poriešiť  meračmi  na teplo,  ktoré  tam doteraz  nie  sú
namontované. Tam by takisto vznikla úspora.  Suma energie je 2400 € na rok.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, dopytoval sa, či má skúsenosti s vedením ľudí alebo
to bude jeho prvá skúsenosť.

PhDr. Juraj Kantorík, ekonóm Dombytu Čadca, uviedol, že ako predkladal v životopise,
ktorý majú  k dispozícii v materiáloch, po ukončení strednej školy pracoval ako manažér pre
nebankovú firmu, kde mal na starosti 18 ľudí, ktorých sám viedol.

 PhDr. Pavol Holeštiak,  PhD.,  poslanec MZ, uviedol,  že to tu už raz mali,  keď bez
výberového konania pred rokom vybrali kandidáta na riaditeľa inštitúcie a po 8 mesiacoch ho
odvolávali.  Osobne odporúča  transparentné  výberové  konanie.  Hoci  nepozná  uchádzača  a
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nemá proti nemu nič osobne, práve naopak. Vidno, že má snahu. Ďalej uviedol, že  pokiaľ to
nebolo na mestskej rade prerokované, boli postavení pred hotovú vec schvaľovať niečo, čo je
bez výberového  konania. Žiada transparentné výberové konanie, čo je dnes úplný štandard.
Všade vo svete aj na Slovensku na vedúcich pracovníkov , riaditeľov organizácii v pôsobnosti
mesta, ako aj v rámci úradu robia výberové konania. V tomto zjavne naše mesto zaspalo dobu.
Upresnil,  že pán primátor vie, že toto zaviedli pred 12 rokmi v Žiline na župe a funguje to
doteraz. Je dobre, keď sú tam zástupcovia z vedenia mesta, poslancov, odbornej verejnosti.
Mandát  uchádzača  je  oveľa  silnejší,  keď  je  takto  vybraný,  pretože  je  najväčšia
pravdepodobnosť,  že  je  to  uchádzač  na  správnom  mieste.  Každý,  kto  spĺňa  elementárne
podmienky,  sa  môže  prihlásiť.  Skutočne  nevie,  čo  im  v  tom  bráni.  Odporúča  a  žiada  o
transparentné výberové konanie.

Mgr. Michal Duraj, poslanec MZ,uviedol,  že súhlasí s tým, čo povedal  PhDr. Pavol
Holeštiak, PhD. Uviedol, že vidí podľa dokumentov, že má vysokoškolské vzdelanie, má určité
osvedčenia, ktoré sú vyžadované na takúto funkciu, o ktorú sa uchádza a pracuje na Dombyte
už  4 roky.  Poprosil,  aby PhDr.  Juraj  Kantorík  uviedol,  či  má prehľad o tom,  ako funguje
dombyt  a  či  je  rozhodnutý tento post  vykonávať.  Rozumie,  že   súčasný riaditeľ   by  mu aj
pomohol, čo sa týka svojich znalostí. Myslí si, že toto je najrozumnejší kandidát.

Mgr. Marcel Šulo,  poslanec MZ, uviedol,  že je rád, že  pri  výbere nového riaditeľa
vyberali medzi ľudmi, ktorí už majú nejakú skúsenosť s prácou na Dombyte. Ďalej uviedol, že
si myslí, že zvolený bude, on sám mu dá hlas. Je veľmi pozitívne, že prichádzajú ľudia z vnútra
systému, ktorí majú minimálne základné vedomosti o tom, ako to má fungovať. Rovnako je rád,
že dávajú prednosť, prím mladým ľuďom, ktorí môžu prísť s novými myšlienkami do  našich
organizácii  a  môžu  napomôcť  ich  rozvoju.  Poznamenal,  že  má  jednu  technickú  otázku  k
uzneseniu. V materiáloch sú dva pojmy, s ktorými sa stretávajú, je uvedené, že pán Kantorík
starší  bude  odvolávaný  ako  riaditeľ.  On  bol  dočasne  poverený  riadením,  nebol  riaditeľ.
Uvádza to, aby uznesenie bolo správne, aby nevznikli nejaké pochybnosti. Sám bývalý poverený
riaditeľ uvádza vo svojom vzdaní sa funkcie, že bol len dočasne poverený. Ďalej uviedol, že by
bol rád, aby to uznesenie bolo na poriadku a nevznikli žiadne pochybnosti s menovaním nového
riaditeľa.

 JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta  Čadca, poďakoval za
pripomienku a uviedol, že „riadiť môže iba riaditeľ“, neexistuje funkcia „poverený riadením“
Zastupiteľstvo ho poverilo, aby vykonával funkciu riaditeľa. Myslí si, že toto je v poriadku.
Naopak, vyjadril sa, že keby to uviedli takto, vniesli by do toho viac chaosu. Uviedol, že  Mgr.
Marcel Šulo môže dať protestný návrh, že odvolávajú povereného riaditeľa Kantoríka, nebráni
sa tomu, myslí si, že je to len „slovičkárenie“, lebo riadením organizácie je poverený štatutár a
vždy je poverený riadením zastupiteľstvom, ktoré ho vymenováva.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  sa  mu  páčil  príspevok,  ktorý
uviedol Mgr. Marcel Šulo, lebo fakt  hľadali zvnútra a hľadali mladých ľudí, čo sa podľa neho
aj podarilo. Ďakuje za tento príspevok.

Mgr. Dana Jašurková, poslankyňa MZ, uviedla, že v domovej správe majú písané, že je
veľa neplatičov za nájom.  Dopytovala sa  PhDr. Juraja Kantoríka, či má nejakú víziu ohľadom
neplatičov. Na meste je veľa záujemcov o byty, ktoré by aj platili. Dokonca je tu vyhlásený aj
bankrot, takže mesto prichádza o veľa peňazí.

PhDr.  Juraj  Kantorík,  ekonóm Dombytu  Čadca,  uviedol,  že  s  neplatičmi  je  to  dosť
problematické,  chceli  by  pokračovať  v  zabehnutom  trende.  Majú  podaných  veľmi  veľa
podnetov na neplatičov. S bankrotmi je to momentálne také, aké to je, ešte sa rušia aj exekúcie.
Uviedol, že im každý deň chodí okolo 15-20 zrušených exekúcii. Môžu pokračovať len v rámci
zákona,  ako  dovolí  legislatíva.  Upresnil,  že  organizácia  Dombyt  Čadca  byty  neprideľuje,
prideľuje ich mesto Čadca a oni len na základe poverenia mesta byty následne ďalej prideľujú.
O neplatičov sa starajú, dávajú podania. Pokračujú ďalej tak, ako to bolo nastavené.
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Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upozornil Mgr. Tomáša Urbaníka, že môže
svojou taktckou poznámkou reagovať iba na pani Mgr. Danku Jašurkovú.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že by chcela pozitívne ohodnotiť
určitý pokrok pri výbere ľudí do funkcií. Pokrok vidí v tom, že kandidát sa všetkým predstavil,
je možné s ním diskutovať, pretože ak si ostatní spomenú na situáciu, keď bola voľba bývalej
pani riaditeľky Jantulíkovej, bolo im to  ako poslancom z vedenia mesta odmietnuté. To hodnotí
pozitívne. Po preštudovaní materiálov týkajúcich sa kandidáta vidno, že je to človek namieste.
Uviedla, že možno sa na meste časom dopracujú aj k tomu, že na meste sa budú robiť výberové
konania  na  takéto  významné  funkcie.  Skúša  sa  naladiť  pozitívne.  Zaznelo  tu,  že  niektorí
poslanci  oslovili PhDr. Juraja Kantoríka, preto jej to pripadá, že je tu nejaká tajná skupina
poslancov, „čierna ruka“.  Uviedla, že na decembrovom zastupiteľstve takisto nejakí poslanci
(jeden z nich sa zadefinoval – p. JUDr..Pajer, ale bolo tam ešte 14 poslancov) listom vyslovili
nespokojnosť s pani Jantulíkovou, bývalou riaditeľkou Dombztu, a následne bola odvolaná.
Teraz nejakí páni poslanci oslovili pána PhDr. Kantoríka. Zaujímalo by ju, či  funguje tajná
skupina poslancov, ktorí  iniciujú takéto závažné veci.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že určite  nefunguje žiadna „čierna
ruka“ ani tajná skupina. Jednoducho vedenie mesta hľadalo spolu s vedením, so zástupcami a
poslancami, prednostom, ako najlepšie Dombyt riadiť a aby to bol človek mladý a zvnútra.
Podarilo sa to a váži si to. Je rád, že si kandidáta môžu aj vypočuť. Osobne bol jeden z tým,
ktorý ho osobne vyzval, aby túto funkciu prijal.

PhDr. Juraj Kantorík, ekonóm Dombytu,  uviedol,  že súhlasí s tým, čo povedal  Ing.
Milan Gura, primátor mesta Čadca.

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, že je rád, že aspoň jeden človek si
všimol  to,  čo  povedal  o  transparentnom  výberovom  konaní.  Poďakoval  RNDr.  Anne
Belousovovej, že aspoň ona jediná to zopakovala. Vníma férovo, že uchádzač prišiel, predstavil
sa, majú tu jeho životopis. Škoda, že to na mestskej rade nebolo. Uviedol, že minulý rok sa
popálili, tak je normálne, že ak majú určitú zodpovednosť a kompetencie, je prirodzené, že sa
pýtajú.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upozornil PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD., že
toto  bola  faktická  poznámka  na  RNDr.  Annu  Belousovovú.  Poprosil  všetkých,  aby
„nedémonizovali“.

Mgr.  Xénia Šurhaňáková,  zástupkyňa primátora mesta  Čadca,  uviedla,  že  je  bývalá
učiteľka PhDr. Juraja Kantoríka,  aby to ale nebrali  v zlom, určite ho na  miesto riaditeľa
nedosadila. Uviedla, že veľmi podporuje RNDr. Annu Belousovovú v tom, čo povedala. Mesto
Čadca potrebuje novú krv a sama veľmi rada podporí takéhoto nového človeka. Navyše, pozná
prostredie. Chce takisto podporiť pána primátora Ing. Milana Guru, je za to, aby podporili
človeka, ktorý tomu rozumie a dali mu  šancu.

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ,  na margo volenia nového riaditeľa  uviedol, že vidí
veľké  pozitívum  v  tom,  že  neťahajú  ľudí  zvonka,  neskúsených  a  neznalých  problematiky.
Uviedol, že je zástancom výberových konaní, ale mrzí ho, že to ide z úst ľudí, ktorí sú v politike
už nejaký ten rok, zastávali veľa funkcií a pochybuje, že boli v nejakom výberovom konaní.

RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  zareagovala  na  JUDr.  Jozefa  Pajera,
uviedla, že vždy zastávala volené funkcie. Vo volených funkciách voľby nahrádzajú výberová
konanie. Vyzvala ho, aby si prečítal zákon o obecnom konaní. Keď ľudia zvolia primátora, už
neprechádza výberovým konaním, sú to elementárne nedostatky v zákone. Ďalej spomenula, že
pán primátor sa zmienil, že poslanci hľadali kandidáta, podľa nej zasa nebolo zadefinované,
akí poslanci to boli. Uviedla, že kľudne mohli osloviť aj ostatných poslancov, veľmi rada by mu
pomohla,  stretla  sa  s  ním a spolu  by  porozmýšľali  nad  nejakými  rozvojovými  programami
mesta. Má pocit, že existujú vyvolení poslanci a tí „iní“. Mesto je malé a má veľa problémov, o
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ktorých dúfa, budú ešte hovoriť. Proti PhDr. Jurajovi Kantoríkovi nič nemá, ale dúfa, že sa
dožijú nakoniec aj výberových konaní.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že je rád, že v príspevku sa takto
vyjadrili,  berie to, nemá s tým problém a osloví ich,  keď bude potrebovať poradiť. Ak dajú
dobrý návrh, rád ho prijme. Dal hlasovať za  návrh na uznesenie.  Po zvolení zablahoželal
novému riaditeľovi PhDr. Jurajovi Kantoríkovi a  poprial mu dobré nervy a pevnú ruku pri
riadení  Dombytu.  Uviedol,  že  sa  mu  páči  aj  myšlienka  osloviť  ďalších  správcov  bytov  a
nespokojných ľudí a aby sa prevzala správa aj nad ich bytmi.
     
        Hlasovanie:  ZA:  23  PROTI:  0   ZDRŽAL SA: 0   /poslancami  MZ schválené/.
                     Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 4 zápisnice.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č. 4 /2020

K bodu 5)
Informatívna správa o  vykonanej III. zmene rozpočtu Mesta Čadca za rok  2019.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že niektoré čísla mu tam nesedia, v časti
realizácia nových stavieb, keď je rozpočet na 92015 EUR,  plnenie k 30.11. 2019 je 9370 EUR,
ale zmena sa týkala mínus 92015 EUR, nepochopil súvis. Ak sa niečo minulo, tak sa nemohlo z
položky odňať.

Mgr. Erika Mazancová, vedúca ekonomického oddelenia a správy majetku, uviedla, že
je  to  preúčtovanie  z  kódu  43  z  našich  peňazí  na  kód  52,  to  je  z  úveru.  Tieto  akcie  boli
financované z úveru, nie z našich peňazí. Z tej položky sa to presunulo na položku 52.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že mu chýba trefnejší, presnejší prehľad.
Bolo by možné byť v niektorých položkách konkrétnejší? 

Mgr. Erika Mazancová, vedúca ekonomického oddelenia a správy majetku, uviedla, že
to má všetko uvedené v komentároch, každá jedna položka je tam odkomentovaná.

       Hlasovanie:  ZA:  22   PROTI:  0   ZDRŽAL SA:  0  /poslancami  MZ  schválené/.
             Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 5 zápisnice.

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
č.5/2020

K bodu 6)
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca o dani za vjazd a
zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta č.6/2019.

Mgr.  Tomáš Urbaník,  poslanec MZ, uviedol,  že  by mal  dva návrhy.  Bolo  by možné
rozšíriť dobru zásobovania medzi 16.00 a 17. 00 hod.  na 16.00 hod. až 18.00 hod. Ďalej
zaregistroval,  že  doplnok  k  VZN  neobsahuje  konkrétnych  nájomcov,  majiteľov  budov  v
historickom centre. Chcel by rozšíriť jeden bod o nájomcov, dať im kartičku a vyčleniť im čas,
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kedy môžu prejsť, aby tam nechodili často. Uviedol, že vie o  určitých návrhoch, aby si našli iné
parkovisko.

Ing. Elena Grambličková, referát dopravy, uviedla, že hlavným dôvodom dodatku boli
práve hodiny na zásobovanie. Prerokovali ich na komisii a boli predložené aj na mestskej rade,
kde boli schválené v takomto rozsahu. V podstate je čas vrátený na ten pôvodný. Spomínaný
čas vyhovuje väčšine podnikateľov a preto bol čas aj takto navrhnutý. O tomto jeho návrhu
budú musieť zrejme hlasovať poslanci. K zoznamu nájomcov uviedla, že v Čadci je chronický
nedostatok parkovacích miest a uvedomujú si, že na pešej zóne sú iba dve parkoviská. Uviedla,
že by bolo nesprávne, aby sa tieto miesta nevyužili na parkovanie v určitej miere. Preto sa robí
aj výklad k VZN, že v čase zásobovania budú môcť vojsť do pešej zóny aj nájomcovia, ktorí
budú mať s majiteľmi budov (konkrétne nájomcovia bývalej budovy Váhostav, spoločnosť MP
Group) Je  skutočne veľa nájomcov. Ak títo ľudia budú mať nájomnú zmluvu s vlastníkom,
môžu v čase zásobovania na tieto parkoviská vojsť a vyjsť. Širší výklad zásobovania je to, že aj
nájomcovia budú môcť vojsť a vyjsť z pešej zóny a využiť parkoviská.

 Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, poďakoval za výklad, uviedol, že tento zoznam ale
nebude uvedený vo VZN. Upozornil, aby sa nedostali do nejakej kolízie. Napriek tomu trvá o
rozšírení zásobovacích hodín aspoň o pol hodinu, od 16.00 do 17.30 hod. Majitelia prevádzok,
s ktorými sa kontaktoval by to ocenili. Jeho návrh znie  „rozšíriť zásobovacie hodiny od 16.00
hod. do 17.30 hod.“

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poprosil Mgr. Tomáša Urbaníka, aby svoj
návrh odovzdal návrhovej komisii.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta  Čadca, uviedol, že návrh
Mgr. Tomáša Urbaníka sa mu vôbec nepozáva, neuviedol dôvod, prečo spomínaný čas chce
predĺžiť.  Upresnil, že sa jedná o pešiu zónu a primárne je to pre peších, netreba z nej robiť
„eldorádo“ na zásobovanie a prepravu osôb. Podnikateľ sa musí vtesnať do uvedeného času,
nevie  o tom,  že  by bola  nejaká prevádzka otvorená od 17.00 do 18.00 hod.  ,okrem zopár
reštauračných zariadení, resp. pohostinstiev. Všetky prevádzky sú otvorené zvyčajne do 16.00
až 16.30 hod. A  majú čas sa zásobiť. Vie si predstaviť, čo by spôsobila výnimka u nájomcov.
Každý človek by si urobil fiktívne nejakú nájomnú zmluvu s majiteľom hocijakej budovy na
Palárikovej  ulici  za nejaké  1  EUR na rok,  aby  získal  povolenku.  Vlastníci  budov to  majú
stanovené zo zákona, ako sa dostať ku svojim budovám, toto VZN upravovať nemusí, ale ak by
sa to rozšírilo na nájomcov, tak by to spôsobilo obrovský chaos. Boli by to stovky povoleniek. V
žiadnom prípade s takýmto názorom nebude súhlasiť. Podstatou a pointou je ochrániť pešiu
zónu a zabezpečiť bezpečnosť chodcov a iba  v nevyhnutnej miere dovoliť vstup vozidiel na
pešiu zónu.

 Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, že chcel povedať to, čo uviedol aj  JUDr. PhDr.
Peter Strapáč, PhD., chýba mu zdôvodnenie predloženého návrhu od Mgr. Tomáša Urbaníka.
Práve naopak, ak boli  v minulosti  nejaké výnimky na vstup na pešiu zónu, treba to všetko
porušiť a nevydávať ďalšie. Pešia zóna má byť pešia zóna. Vrátili sa k tomu, čo bolo predtým,
na tieto časy boli ľudia zvyknutí. Nevie o žiadnej žiadosti z podnikateľskej sféry, že by chceli
predĺžiť hodiny zásobovania. Tento návrh nepodporí.

Mgr.  Marcel  Šulo,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  za  posledný  mesiac  ho  oslovilo  veľa
podnikateľov,  ktorí  majú  svoje  obchody  na  Palárikovej  ulici.  Argumentovali  tým,  že
novonavrhnuté časy a novoprijatá VZN im neumožňuje zásobovať svoje zariadenie. Stotožňuje
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sa s tým, aby sa časy vrátili na pôvodné. Zaujalo ho aj to, čo povedal Mgr. Tomáš Urbaník, ak
zásobovacie  časy  budú  platiť  aj  pre  všetkých,  ktorí  majú  kancelárie,  takýchto  nájomcov
nevedia  rozlíšiť.  Vie  si predstaviť  3,5  t  alebo 6  t  vozidlo,  ktoré  vezie  tovar  do  prevádzky,
mestská  polícia  nebude  však  vedieť  rozlíšiť  autá  nájomcov  kancelárii.  Môže  tam  vojsť
ktokoľvek, mestská polícia to nebude môcť skontrolovať. Nikto zrejme nebude nosiť nájomnú
zmluvu v ruke. Napriek tomu  to vidí ako krok dopredu. Uviedol, že na pešiu zónu vstupujú
vozidlá  s  celkovým objemom do 6 t.  Zaujímalo  by ho,  čo s  vozidlami nad 6 t.  Nie všetko
zásobovanie sa realizuje vozidlami do 6 t. Chcel by vedieť kade budú viesť vstupy zásobovania.
 Ing. Elena Grambličková, referát dopravy, uviedla, že vstupy a výstupy z a na pešiu
zónu je  cez všetkých  päť  vjazdov. Pre lepšie porozumenie urobili grafický nákres pešej zóny,
aby  bolo  užívateľom  úplne  jasné,  odkiaľ  a  kam  a  aký  je  rozsah  pešej  zóny.  Čo  sa  týka
zásobovania, na poradách s mestskou políciou a ostatnými odborníkmi rokovali práve aj  o
tom, že nie je presne definované, čo je zásobovanie. Uviedol, že nájomca bude musieť mať
nájomnú zmluvu a preukázať sa mestskej polícii, že ten prenájom skutočne má. V prípade, že
nastane  nejaký  spôsob zneužívania,  budú  to  riešiť.  Čo sa  týka  hmotnosti,  zásobovanie  je
stanovené v  určených hodinách zadarmo.  Nad rámec povolenia,  tzn.  nad rámec hmotnosti
alebo času VZN umožňuje vjazd, ktorý bude zdanený. Aj v  stanovenom čase zásob, ak poruší
hmotnosť, mal by platiť daň.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, poďakoval za vysvetlenie, mali by všetkých nájomcov
upozorniť,  aby  mali  pri  sebe  všetci  nájomné  zmluvy,  aby  to  potom mohla  mestská  polícia
skontrolovať.  Čo v prípade,  keď nájomca bude chcieť odísť v inom čase,  ako je stanoven?
Možno treba trochu apelovať aj na mestskú políciu,  aby umožnila takýmto osobám výjazd.
Uviedol, že by osobne aj bol za návrh Mgr. Tomáša Urbaníka, aby bol čas výjazdu predĺžený až
do 17.30 hod.,  hlavne pre nájomcov, ktorí  majú kancelárie.  Myslí  si,  že nič zásadné by sa
neudialo.

JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  zástupca primátora  mesta  Čadca,  uviedol,  že  je
problém definovať, čo je zásobovanie. Môže ísť o advokáta, notára, či  finančného poradcu s
jedným  spisom.  Toto  podľa  neho  nie  je  zásobovanie.  Aj  od  takýchto  „nešvárov“  by  mali
Palárikovu ulicu ochrániť. Nemôže si každý urobiť z tejto ulice skratku, aby sa dostal z bodu A
do bodu B, pretože Čadca je zahltená kolónami. Mestská polícia má na to limity, aby to riešili.
Ohľadom hmotnosti zásobovacích áut nad 6 t,  je presvedčený, že by mali chrániť  majetok
mesta, ťažké vozidlá spôsobujú problémy, ničia dlažbu, poklopy, nemyslí si, že na Palárikovej
ulici sú také prevádzky, aby ich zásobovali kamióny.  Stanoveným poplatkom sa poriešia autá
nad stanovenú váhu, čo je v poriadku. Čo sa týka predĺžených časov zásobovania, do toho by
už nezasahoval.

 Mgr.  Marcel  Šulo,  poslanec MZ, uviedol,  že súhlasí so všetkým, čo povedal  JUDr.
PhDr. Peter Strapáč, PhD., ide mu o to, aby sme nespôsobili chaos podnikateľom a mestská
polícia mala možnosti, ako to riadne kontrolovať. Všetci uznávajú, že poriadok na Palárikovej
ulici treba urobiť. Je rád, že sa vracia k pôvodnému nastaveniu a  že sa to bude sprísňovať.

 Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  si  priznávajú  chybu  a  po
konzultácii  s  mnohými  podnikateľmi  a  nájomcami  zásobovacie  hodiny  vrátili  späť.  Tlak  -
hlavne na neho ako primátora a na odbor dopravy vo vydávaní povoleniek bol veľký. Uviedol,
že  nevydal  ani  jednu  povolenku  navyše.  Povolenky  budú  mať  iba  rezidenti,  vlastníci  a
nájomcovia v stanovenom čase. Aj na pracovných poradách si dali sľub, že nikomu povolenky
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navyše  dávať  nebudú.  Mestská  polícia  presne  vie,  čo  má  robiť.  Poďakoval  sa  za  plodnú
diskusiu k tomuto bodu. Uviedol, že dáva hlasovať za návrh Mgr. Tomáša Urbaníka.

Mgr. Jozef Rucek, poslanec MZ, prečítal pozmeňujúci návrh Dodatok č. 1 k VZN Mesta
Čadca o dani za vjazd a zotrvanie motorových vozidiel v historickej časti mesta č. 6/2019 –
predĺžiť trvanie času  od pondelka do piatku od 16.00 hod. do 17.30 hod. Takisto rozšíriť bod č.
4 – vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže mesto Čadca povoliť vjazd a zotrvanie 

motorových vozidiel v historickej časti mesta Čadca aj nájomcom parkových miest v historickej
časti mesta. Návrh neprešiel.

Hlasovanie:  ZA:  2  PROTI:  13  ZDRŽAL SA: 5  /poslancami  MZ neschválené/.
Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, dal hlasovať za pôvodný návrh.

Hlasovanie za pôvodný návrh:  ZA:  22  PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0 
 /poslancami  MZ  schválené/.

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

č. 6/2020

K bodu 7)
Žiadosť o udelenie výnimky z prevádzkového času prevádzke Clip Bar, Palárikova  ul. 87, 
022 01  Čadca, zastúpenej konateľkou spoločnosti JJ+D, s.r.o., Raková 919, 023 51  Raková,
Janou Urbaníkovou.

Ing.  Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol,  že chce upozorniť,  že schvaľovali
otváracie hodiny a vždy bolo na primátorovi, aby dal výnimku na predĺženie prevádzkového
času. Už vtedy všetkých žiadal, aby sa odňala právomoc primátorovi, aby neurobili precedens
a  každú  takúto  žiadosť  predložili  poslancom  na  prerokovanie  a  na  schválenie  alebo
neschválenie. Ďalej uviedol, že je veľmi rád, že to takto pripravili a poprosí, aby držali líniu,
VZN na otváracie a zatváracie hodiny si stanovili veľmi jasne. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, dal hlasovať za návrh. Upozornil poslancov,
že v návrhu v uznesení bol neschvaľuje, takže návrh prešiel.

           Hlasovanie:  ZA: 11  PROTI:  5  ZDRŽAL SA:  2  /poslancami  MZ  schválené/.
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č.7 /2020

K bodu 8)
Inventarizácia majetku mesta Čadca k  31.12. 2019.

           Hlasovanie:  ZA:  22 PROTI:  0  ZDRŽAL SA: 0  /poslancami  MZ  schválené/.
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 8/2020
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K bodu 9)
Inventarizácia majetku mesta Čadca v správe príspevkových organizácií  mesta
Čadca k 31.12. 2019

           Hlasovanie:  ZA:  22  PROTI:  0  ZDRŽAL SA: 0   /poslancami  MZ  schválené/.
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 9/2020

K bodu 10)
Správa o inventarizácii majetku mesta v správe rozpočtových organizácií ku dňu  31.12. 2019

           Hlasovanie:  ZA: 22  PROTI:  0  ZDRŽAL SA: 0  /poslancami  MZ  schválené/.
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 10 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č.10 /2020

K bodu 11)
Zverenie majetku mesta  Čadca do správy rozpočtovej organizácie a príspevkovej 
organizácie.

           Hlasovanie:  ZA:  21  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:  0  /poslancami  MZ  schválené/.
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.  zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 11/2020

K bodu 12)
Informatívna správa k Uzneseniu č. 107/2019 zo dňa 14.11. 2019.

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, že treba celú situáciu objektívne
zhodnotiť, je výborné, že projekt je ešte v hre a neprišli  oňho. Je rád, že predmetom aj v
ďalšom bode bude plán činnosti hlavného kontrolóra mesta Čadca. Ďalej uviedol, že ak tomu
dobre rozumie, tri obstarávania zatiaľ stáli 7600 EUR plus ďalších 4800 EUR, dokopy je to 12
400 EUR. Uviedol, že je to dosť, keďže štandard je okolo dvetisíc EUR. Dopytuje sa, či vieme
nejako ošetriť to, keď niekto podpíše zmluvu, zjavne podhodnotenú. Takisto sa dopytoval, či
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Bolo  možné dať nejakú pokutu a  aké boli  konkrétne dôvody zrušenia v prvom a druhom
prípade, prípadne či  tam vznikli  nejaké nové skutočnosti.

RNDr. Miloslav Šulgan,  vedúci odd. regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, uviedol,
že tí, ktorí majú praktické skúsenosti s realizáciou verejného obstarávania určite vedia, o čom
to  je.  Proces  je  v  súlade  so  zákonom,  ale   nevidia  do  hlavy  konkrétnym firmám,  s  akým
zámerom  prichádzajú.  V  tomto  prípade  bolo  úplne  evidentné,  že  to  firma  podhodnotila.
Následne hľadal spôsob, ako korektne z toho stavu vycúvať.  Mali na zreteli jedinú vec, aby sa
nezamotali  v  zložitých  právnych  problémoch  a  aby  o  tie  peniaze  neprišli.  Toto  sa  im  aj
podarilo.
 Spomínaný  prístup  je  výsledkom toho,  že  v  súčasnosti  vláda  SR pristupovala  k  čerpaniu
eurofondov veľmi  komplikovane,  následkom čoho vznikali  takéto  problémy.  Ambíciou  je   v
súčasnosti vstúpiť do procesu tak, aby sa z eurofondov pre samosprávu stali nárokovateľné
veci. To znamená, že keď vieme, že v partnerskej dohode pre roky 2014 až 2020 Slovensko môže
čerpať z Európskej únie cca 15 miliárd eur, z toho 8 miliárd ide na dopravu a infraštruktúru,
vedu a výskum a zvyšok je rozdelený a samosprávy sa môžu o tieto peniaze uchádzať. Keby to
jednoducho vydelili počtom obyvateľov, na mesto Čadca by to znamenalo sumu 10 mil. eur.
Keby  ich spravili ako nárokovateľné, mesto by vedelo, že dostane peniaze, má na ne nárok. Za
takýchto podmienok by boli  schopní pripravovať projekty aj rok, a súťažiť citlivo tak, aby
vyhrala  firma, ktorá nebude podliezať cenu. Nemôže nastať  situácia, že keď aj firmu vyhodia,
pretože dala nízku sumu, firma sa odvolá, má kontakty, zaplatí kauciu a následne vám nariadia,
aby ste dotyčnú  firmu zobrali naspäť. A nespravíte s tým nič. Firma mala štyri mesiace na to,
aby začala robiť, bohužiaľ, ukázalo sa, že nie sú schopní sa do toho pustiť. Z toho dôvodu v
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní bola zmluva ukončená s hlavným cieľom, aby sme o
tie peniaze neprišli. Toto sa im aj podarilo. Bol podpísaný ďalší dodatok č.3., podľa ktorého je
projekt stále živý a máme na tie peniaze nárok.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, dopytoval sa, či tých 12 tisíc EUR, ktoré sa vynaložili
na zabezpečenie verejného obstarávania nie sú refundovateľné,  či ich bude treba vyplatiť z
mestských peňazí.

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci odd. regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,
uviedol, že v tomto konkrétnom prípade to nie je nárokovateľné, ale na druhej strane tam máme
stavebný dozor, ktorý bude refundovaný. 

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, sa ďalej dopytoval, aká je minimálna doba, za ktorú sa
dá dielo zrealizovať.

 RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci odd. regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,
uviedol, že verejné obstarávania robili ľudia, ktorí s tým majú prax. Súťažné podklady urobili
tak, že 80%  je cena a 20%  je lehota výstavby.  Uviedol, že nechce prezrádzať detaily, aké ceny
dali firmy, ale s cenou nepodliezli a lehota výstavby sa pohybuje od 100 do 160 dní.

Mgr. Marcel Šulo,  poslanec MZ, sa  dopytoval,  či  je predpoklad, že by sa to stihlo
zrealizovať do roku 2020. Ďalej sa dopytoval, že ak by sa náhodou niečo skomplikovalo, či je
nejaká šanca, aby sa to podarilo v roku 2021?

 RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci odd. regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,
uviedol,  že  realizáciu  stihnú.  Následne  uviedol,  že  podľa  všetkého  by  sa  mal  stať  členom
expertného teamu OĽANO, ktorá bude pripravovať rokovania z hľadiska prestavenia kritérii
na čerpanie eurofondov, tak verí, že áno.
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Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  si  musia  držať  palce,  pretože
verejné obstarávanie je veľmi komplikované. Víťazná firma, s ktorou  bola podpísaná  zmluva
uvádzala v prevej vete, aby sme si nachystali  ďalších 250 tisíc EUR. Toto odmietol.

Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol, že sa chcel opýtať to isté, čo jeho predrečník
Mgr. Marcel Šulo. Dopytoval sa, koľko nás stálo odstúpenie firmy KFL.

RNDr. Miloslav Šulgan,  vedúci odd. regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, uviedol,
že to mesto nestálo nič. Firma si nárokovala  financie, vzhľadom na to, že mali rôzne výdavky,
na čo im povedali, že aj mesto Čadca malo rôzne výdavky. Takže to bolo nula k nule.

Marián  Kubala,  poslanec  MZ,  sa  dopytoval,  či  preberali  aj  so  stavebnými  
odborníkmi,   realizáciu za 120 dní, aby neprišlo mesto o  peniaze.
RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci odd. regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,

uviedol,  že  spomínaný  časový  interval  bol  predmetom  pomerne  dlhého  komplikovaného
dokladovania a analýzy, došli k záveru, že za menej ako 87 dní sa to nedá urobiť. Za 120 až130
dní by to nemal byť problém. Robia pre to všetko, od 30.12. 2015, kedy bol projekt podaný sa
snažia, pretože mesto to potrebuje.

           Hlasovanie:  ZA:  20  PROTI: 0   ZDRŽAL SA:  0  /poslancami  MZ  schválené/.
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 12 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 12 /2020
K bodu 13)
Informatívna správa k  Uzneseniu  č. 109/2019  zo dňa 14.11. 2019.

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD, poslanec MZ, uviedol, že v dôvodovej správe sa uvádza:
„Projekt uvádzal v rozpočte 5 ks stromov, ktoré bezprostredne zasahovali do trasy chodník.“ V
bode č. 3 sa však uvádza: „okolnosti výrubu 17 stromov sú predmetom vyšetrovania.“ Uviedol,
že je tam zrejme nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a reálnym výrubom.  

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci odd. regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,
uviedol, že to takto napísal, že je to vo fáze intenzívneho vyšetrovania, preto to musí vyhodnotiť
vyšetrovateľ.

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD, poslanec MZ, dopytoval sa k bodu č. 6: „spoločenská
hodnota vyrúbaných stromov bola výrazne nižšia ako 30 tis. EUR.“  Informoval sa, koľko to
bolo, pretože má informáciu, že to bolo až nad 30 tis. EUR.

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci odd. regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,
uviedol, že vyšetrovateľ mu oznámil cenu  okolo 25 tis. EUR.

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD, poslanec MZ, dopytoval sa k bodu 8 a 9, či už stromy
nebudú sadiť, ale iba kríky.

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci odd. regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,
uviedol, že v časti chodníka je položená rozsiahla inžinierska sieť káblov a v takomto prostredí
nie je možné sadenie stromov, maximálne kríky.

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, uviedol, že v projektovej dokumentácii bolo napísané,
že treba vyrúbať 5 stromov, lebo zasahovali do trasy. Dopytuje sa, či pne, ktoré tam ostali, cca
25-30 cm, už nezavadzajú a môžu tam ostať.
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 RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci odd. regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,
upresnil, že pne, ktoré zasahovali do chodníka, boli odfrézované.  Aby tí, ktorí sa  zaoberajú
prípadom profesne nemali pocit, že sa zahladzujú stopy. Keď skončí vyšetrovanie, garantuje, že
aj tie ostatné pne budú odfrézované, povrch bude upravený a vysadený trávou.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, či máme konkrétny termín k vypracovaní
VZN o ochrane zelene.
 RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci odd. regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, uviedol,
že   otázku uviedol len všeobecne. 
Je to parketa stavebného oddelenia a Ing. Emílie Ďuranovej, ktorá má na starosti oddelenie
životného prostredia.

Ing.  Emília  Ďuranová,  vedúca  oddelenia  životného  prostredia,  uviedla,  že   VZN o
verejnej zeleni, zákon o ochrane zelene hovorí, že obec môže prijať VZN o ochrane a údržbe
verejnej zelene. Myslí si, že zákon o ochrane prírody je tak vyšpecifikovaný,  že nie je potrebné
prijímať nové VZN o ochrane  verejnej zelene. VZN o ochrane verejnej zelene nemôže byť v
rozpore so zákonom o ochrane prírody.  Uviedla,  že pozerala  na iné obce,  ktoré tam mali
vymenované, čo je verejná zeleň, čo je prvý a druhý stupeň ochrany. Toto prokuratúra nechce,
aby sa dávalo do VZN. Myslí si, že vedia podľa zákona ako a čo majú chrániť a ošetrovať,
majú pasport verejnej zelene, kde je doporučené, ktoré dreviny sa môžu ošetriť, ktoré treba
vyrúbať a ktoré sú zdravé. Je toho názoru, že nie je dôvod na to, aby sa predkladalo nové VZN
o ochrane verejnej zelene.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že bola spoločenská objednávka, v meste
Čadca, ktorú schválilo  cca 25 zástupcov jednohlasne, a preto žiada o vypracovanie VZN o
ochrane verejnej zelene.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  je  to  chúlostivá  vec  a
pripomienkami sa budú zaoberať. 

           Hlasovanie:  ZA:  15  PROTI:  3  ZDRŽAL SA:  4   /poslancami  MZ  schválené/.
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 13  zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č.13 /2020

K bodu (14)
Informatívna správa o stave Hokejbalového ihriska v     Čadci.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že nevidí podpisy v dohode.
Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, stavebného poriadku a dopravy MsÚ

Čadca, uviedol, že dohoda je podpísaná a je aj zverejnená, teda je aj vykonateľná. 
Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ,dopytoval sa, či je Ing. František Ščury v aktívnom

kontakte so zástupcami firmy. 
Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, stavebného poriadku a dopravy MsÚ

Čadca, uviedol, že nebyť klimatických podmienok, na veci sa už robí, musia  mať strpenie.
Termín je stanovený na  koniec mája 2020, budú sa snažiť a budú  sledovať počasie. Firma robí
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v regióne,  verí,  že aj  pokuta navyše,  ktorú vložili  do dohody za nedodržanie lehoty,   bude
motivovať k tomu, aby práce urobil kvalitne a načas.

PhDr.  Pavol  Holeštiak,  PhD,  poslanec  MZ,uviedol,  že  všetci  veria,  že  hokejbalové
ihrisko po dvoch rokoch bude funkčné. Uviedol, že má otázku k bodu č. 6, ktorý tam mal byť a
nie je,  kontrolór  mesta Čadca mal realizovať kontrolu celej kauzy.  Drží palce, aby to celé
vyšlo.

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, stavebného poriadku a dopravy MsÚ Čadca,
uviedol, že sa to  bude len realizovať.

           Hlasovanie:  ZA:   18  PROTI:   2   ZDRŽAL SA: 1    /poslancami  MZ  schválené/.
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.14  zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 14 /2020

K bodu (15)
Návrh na vyradenie výdajných školských jedální zo siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky k 31.5. 2020.

           Hlasovanie:  ZA:  22  PROTI:   0   ZDRŽAL SA:  0  /poslancami  MZ  schválené/.
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.15  zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 15 /2020

K bodu (16)
Návrh na zaradenie školskej jedálne a výdajných školských jedální do siete škôl a
školských zariadení Slovenskej republiky k 01.06. 2020.

           Hlasovanie:  ZA:   PROTI:    ZDRŽAL SA:   /poslancami  MZ  schválené/.
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.16  zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 16/2020

K bodu (17)
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.

           Hlasovanie:  ZA:  22  PROTI:  0   ZDRŽAL SA:  0  /poslancami  MZ  schválené/.
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.17 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 17 /2020

17



K bodu (18)
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že začiatkom roka prijali päť alebo viac
uznesení,  týkajúce  sa  napr.  bývalej   základnej  školy  A.  Hlinku,  školskú  kuchyňu  na  M.R.
Štefánika, návrh na vysporiadanie pozemkov športovo-oddychovej zóny atď. nie je istý, či to
bolo predmetom kontroly. Dopytuje sa, či sa to dá zaradiť do predmetu kontroly. 
            JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór mesta Čadca, uviedol, že bod, ktorý predtým
schvaľovali,  bol plán kontrolnej činnosti.  Uviedol,  že keby zaradili  do toho bodu, že niečo
chceli, nebol by to žiaden problém.          
            Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že rozumie, ale bola tam časť kontrola
plnenia prijatých uznesení MZ a pred rokom prijali týchto 5 uznesení.
            JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór mesta Čadca, upresnil, že čo sa týka kontroly
uznesení ohľadom druhého  polroka 2019, bude predmetom kontroly v prvom polroku 2020.
Nemusí sa obávať.
           PhDr. Pavol Holeštiak, PhD, poslanec MZ, uviedol, že si treba pozrieť záver materiálu,
osem  riadkov  týkajúcich  sa  predchádzajúcich  informatívnych  správ.  V  závere  sa  uvádza:
„Verejné obstarávanie č. 1 a č.3 – doba trvania iba procesu obstarávania trvala 4 roky bez
zahájenia prác. Som toho názoru, že ak je pravdivé tvrdenie nesprávne zadanie technických
parametrov projektovej dokumentácie,  zodpovednosť by mal mať projektant. Na druhej strane
minimálne  neodbornosť,  neprofesionálnosť  mestom  vybraných  spoločností  prevádzajúcich
proces verejného obstarávania. Ak by sa postup, ktoré nastali verej. obstarávaním č. 2 a č. 3 t.j.
uvedený  stav  by  pokračoval  aj  u  verej.  obstarávania  č.  4  bola  by  určite  ohrozená  celá
investičná akcia, pritom ide zdôrazňujem o nenávratné finančné prostriedky.“ Upozorňuje, že
tu prestáva sranda, ide cca 750 - 800 tis. € Uviedol, že tu je zjavné poukázanie na nesprávne
zadanie  technických  parametrov  projektovej  dokumentácie  a  minimálne  neodbornosť  a
neprofesionálnosť mestom vybraných spoločností.
            Marián Kubala, poslanec MZ, uviedol PhDr. Pavlovi Holeštiakovi PhD., že na toto
poukazoval, keď sa pýtal, či je adekvátnych tých 120 dní na realizáciu (uznesenie č.107/2019)
Na základe  toho,  čo kontrolór  uvádzal  sa  preto pýtal,  či  im bude stačiť  tých  120 dní  na
realizáciu do konca roka.
           Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že to samozrejme budú mať pod
kontrolou.
               JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór mesta Čadca, upresnil, že sa snažil napísať
všetky aspekty, ktoré tomu predchádzali, tzn. celý ten priebeh, uviedol presne, čo a ako sa kde
robilo a napísal aj to, že je určité riziko v prípade, ak by boli podané nejaké námietky, pretože v
minulom obstarávaní to trvalo takisto 2 roky.
                Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, doplnil, že vie, že ich  trápi  fakt, že to trvá
už tak dlho, ale toľkokrát ešte v  Bratislave kvôli žiadnej veci nebol. Nebude hodnotiť, ako bola
výzva urobená, prednesená, treba si to uchrániť. Hlavný kontrolór je na to, aby predkladal
takéto správy.
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 Hlasovanie:  ZA:  21   PROTI:  0  ZDRŽAL SA:  0  /poslancami  MZ  schválené/.
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.18  zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 18 /2020

K bodu (19)
Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.

Materiál č. 5.
JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, že nie je zástanca

vecných  bremien, čo sa týka týchto organizácii,  pretože majú zo zákona možnosť a veľmi
široké oprávnenia vstupovať na pozemky, ktoré nemajú vo svojom vlastníctve. Je to pre prípady
údržby a opráv. Myslí si, že vo tomto prípade  idú nad rámec a jednorazová náhrada pre nich
nič nerieši a zriadi sa vecné bremeno na pozemku. Tento návrh osobne nepodporí, myslí si, že
energetika si to vie vyriešiť, aj keby tam to vecné bremeno nebolo.

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, stavebného poriadku a dopravy MsÚ
Čadca, uviedol, že materiál bol prerokovaný aj v komisii.  Analyzovali  bod zo všetkých strán,
nakoniec komisia odporučila žiadosti vyhovieť, ale s podmienkami, že do vymedzeného územia
musí  umožniť  stredoslovenská  energetika  aj  uloženie  ďalších  inžinierskych  sietí.  Ďalšia
podmienka bola, že v prípade rekonštrukcie chodníka, teda ich stavieb, nebudú vyžadovať od
mesta Čadca, ako vlastníka pozemku náklady na opravu resp. preložky týchto sietí.
             PhDr. Pavol Holeštiak, PhD, poslanec MZ, uviedol, že to má logiku, prečo by  mestu
mali robiť zle, keď majú zo zákona právo. Stotožňuje sa s tým, čo hovoril úplne na začiatku
predkladateľ Ing. František Ščury, keď to majú zo zákona, načo tam budeme mať 30 stranovú
„buchlu“ vecných bremien. Stotožňuje sa s tým, aby sa to neschválilo.
               Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, stavebného poriadku a dopravy MsÚ
Čadca, uviedol, že treba ešte jednu vec dopovedať,  na začiatku k tomuto pristupovali rovnako,
ale  po rokovaniach s právnymi zástupcami svoj názor pozmenili. Po rokovaniach  s občami
majú dva  prístupy. Sú s nimi previazaní cez sieť verejného osvetlenia, pretože majú zavesené
káble a  na ich podporných bodoch majú zavesené výložníky. Energetika navrhuje uzavrieť s
obcami a mestami dohodu o akejsi spolupráci, kde by sa tie kompenzácie  na jednej aj na
druhej  strane  zapracovali  do  zmluvy  a  kde  sa  to  nepodarí,  nájsť  korektný  vzťah,  tak  v
niektorých mestách už pristúpili k tomu, že uzavreli nájomnú zmluvu na tie siete, na ktoré obce,
mestá  na  ich  zariadeniach  majú.  Na  druhej  strane  trvajú  na  tom,  aby  im  rovnako  na
pozemkoch umožňovali zriaďovať vecné bremená.
               JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že
Sevak, energetici, všetci  každému vkladajú vecné bremená. Nesúhlasí s tým z toho dôvodu, že
ak  majú haváriu na svojom zariadení, musia si túto haváriu opraviť. Je to ich povinnosť a je to
aj sankcionované, ak oprava nie je vykonaná do určitého času. Musí byť zabezpečená dodávka
pitnej vody a energie, štát  to reguluje a kontroluje. Ak je porucha na pozemku, ktorý patrí
mestu alebo zničia chodník, musia ho dať do pôvodného stavu. Myslí si, že sa nič nestane, ak
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vecné bremeno nezriadime. Osobne nevidí dôvod, prečo by mali vedome zaťažovať majetok
mesta, keď nemajú na to iný právny titul, súdne rozhodnutie a podobne.
 Nevidí  dôvod,  aby  na  základe  vôle  zastupiteľstva  mali  zaťažovať  nehnuteľnosti  vecnými
bremenami.  Je to  záťaž aj do budúcna,  keby sa ohodnocoval  majetok mesta Čadca,  vecné
bremeno je v majetku vždy pasívum,  znižuje hodnotu nehnuteľnosti.
                  Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že ho vyrušuje jedna vec, že aj v
prímestských častiach majú na ich stĺpoch aj verejné osvetlenia a sú odsúdení k spolupráci.
Vedenie mesta predložilo návrh, aby sa to odsúhlasilo. Uviedol, že bude konzistentný, vyzval
všetkých, aby hlasovali za tento návrh. 
Hlasovanie za materiál č.5 : ZA:  8 PROTI:  5  ZDRŽAL SA: 7  /poslancami  MZ  neschválené/.
Hlasovanie za materiál č.6 : ZA:  9 PROTI:  5  ZDRŽAL SA: 5  /poslancami  MZ  neschválené/.
                Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol, že obdobná situácia je aj s umiestnením
vykrývača  inej  spoločnosti  na  budove  materskej  školy  na  Podzávoze.  Pokiaľ  vie,  je  tam
uzatvorená zmluva medzi mestom a spoločnosťou  na cca 3 tis. EUR ročne. Uviedol, že to je
veľmi málo. Zmluva končí tento rok, žiada vedenie mesta, ak sa bude predlžovať, treba ísť
oveľa vyššie. Uviedol, že tieto spoločností majú peňazí dosť, platí sa im za ich služby a nie
málo. Podľa neho je to isté aj v  návrhu na prenájom plochy 82 m2..  

Suma 2050 EUR za rok je podľa neho málo, navrhoval by dať sumu 40 EUR za   m2.. Či to
budú  chcieť,  alebo  nie,  ale  potrebujú  to.  Uviedol,  že  ich  sa  tiež  nepýtajú,  ako  užívateľov
produktov, či súhlasia s tým, čo im dávajú. Myslí si, že v spomínanej škôlke na Podzávoze je
cena smiešna, ak sa tam bude jednať o zmluve,  bude žiadať mesto, aby  cena bola riadne
navýšená. Pri tomto bode navrhuje cenu  40  m2 na rok.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poprosil Ing. Petra Lariša, aby svoj návrh
odovzdal návrhovej komisii. Uviedol, že s tým súhlasí, takisto mali problém so Žarcom, kde
ponuku navýšili o 200% a nemali s tým problém. Uviedol, že pokiaľ by chceli obnoviť zmluvu,
tak budú trvať na oveľa vyšších sumách.

 PhDr.  Pavol  Holeštiak,  PhD,  poslanec  MZ,  uviedol,  že   podporuje  predrečníka,  s
filozofiou, aj s cenou, o solventnosti operátorov sa nemusia obávať. Poznamenal, čo sa týka
spomínanej škôlky na Podzávoze, či to nie je zdraviu škodlivé, mať umiestnené  zariadenie na
streche. Sú tam malé deti, nikto by si asi nechcel dať na dom silný vysielač, zosilovač, čo  nie je
zdraviu prospešné.  

Mgr.  Marcel  Šulo,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  sa  plne   stotožňuje  s  tým,  čo  tu  bolo
povedané,  súhlasí  s  navýšením,  možno  aj  s   vyšším.  Uviedol,  že  boli  siahodlhé  diskusie
ohľadom  zdravotnej  a  možnej  škodlivosti  zariadenia.  Bol  by  za  to,  aby  sa  zariadenie
premiestnilo zo škôlky a ponúkol sa im náhradný pozemok. Myslí si, že takéto zariadenie  nad
hlavami detí nemá čo robiť. Malo by sa v prvom rade myslieť na zdravie detí. Už teraz by sa
mala hľadať pre nich nejaká vhodná alternatíva.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že s cenou treba otvoriť zmluvu aj čo sa
týka dopadu na zdravie detí. Je rád, že táto téma bola otvorená. Uviedol, že do budúcna by to
mali prerokovať ešte raz.

JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  zástupca primátora mesta  Čadca,  uviedol,  že  by
chcel upozorniť na to, že sa jedná o stožiar. Budú musieť byť vykopané niekoľko metrov hlboké
základy. Treba myslieť na to, že  pozemok sa tým znehodnotí. Po skončení nájmu, ktorý je cca
30 rokov treba dať pozor, aby investor dal pozemok do pôvodného stavu. Takúto podmienku by
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mali dať  do zmluvy, pretože tam bude treba tieto základy vyzbíjať.  Určite si nechcú nechať na
Horelici betónový stožiar s pätkou, ktorý bude siahať štyri metre do zeme. Bude žiadať, aby  do
nájomnej  zmluvy  bola  daná  aj  podmienka,  že  sú  povinní  predmetný  pozemok  uviesť  do
pôvodného  stavu.  Takisto  bude  žiadať,  aby  bola  daná  adekvátna  zmluvná  pokuta,  aby  si
investor splnil svoju povinnosť a neostal  znehodnotený pozemok.

JUDr.  Jozef  Pajer,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  čo  sa  týka  vysielača  na  škôlke  na
Podzávoze u Kadluba, túto vec už raz riešili. Robili sa tam aj merania, aký vplyv to má na
zdravie, vyšlo im, že v škôlke sa nemusia ničoho báť, už vtedy by to boli zrušili. Skôr bol podnet
od susedov, v priamej línii by sa vlny šírili k nim. Myslí ši, že ak vyjde v meraniach, že je to
zdraviu škodlivé, treba to zrušiť. Ak nie, treba nájom navýšiť, aby to druhá strana akceptovala. 
Nevie, od ktorého roku sa nájom v škôlke berie a dáva sa do rozpočtu mesta Čadca. Bol by rád,
keby  tento nájom šiel vyslovene škôlke a nie do celkového rozpočtu.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že  JUDr. Jozef Pajer nemá pravdu,
pretože tieto peniaze škôlke ostávajú.

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol, že toto otvoril ako vedľajšiu tému, ale je rád, že
sa o tom hovorí. Je rád, že sa spomenuli aj možné zdravotné riziká, treba brať do úvahy návrhy
odborníkov, ktorí to budú posudzovať. Ak by hrozilo nejaké nebezpečenstvo, treba konať. Bude
za to, aby cena nájmu na ďalšie obdobie bola zreteľne a značne vyššia.

Mgr. Jozef Rucek, poslanec MZ, prečítal návrh Ing. Petra Lariša, k bodu 19 v materiáli
č. 7,  navrhuje cenu za prenájom pozemku stanoviť na cenu 40 EUR za  m2 na rok.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že veci, ktoré predkladal JUDr. PhDr.
Peter Strapáč, PhD. budú jasne zakomponované do zmluvy, dávajú na to pozor. Uviedol, že by
bol ešte tvrdší a uviedol, nech im zaplatia 30 rokov dopredu, ale je  inflácia, takže tým sú
trochu chránení.  
Hlasovanie  za  vyššie  nájomné :   ZA:  22   PROTI:   0   ZDRŽAL SA:   0  /poslancami   MZ
schválené/.
Hlasovanie  :  ZA: 21  PROTI:  0  ZDRŽAL SA:  0 /poslancami  MZ  schválené/.

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

č. 19-26/2020

K bodu (20)
Informácia o stave príprav rozpočtu mesta Čadca na rok 2020 (doplnený bod).

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že sa chce vyjadriť k doplnenému
bodu. Podľa neho mesto Čadca intenzívne pracuje na tvorbe rozpočtu na roky 2020 až 2023. V
dohľadnej  dobe bude predložený  na  rokovaniach,  či  už  komisii,  mestskej  rade,  mestskému
zastupiteľstvu,  aby  si  splnili  aj  zákonnú  povinnosť.  Môže  všetkých  uistiť,  že  intenzívne  na
rozpočte pracujú, ujasňujú si veci, čo bude prioritou. Pevne verí, že rozpočet bude vyvážený a
bude mať kontúry, ktoré by pohlo opäť  mesto dopredu.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že keď dávala bod do programu,
neočakávala, že Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca jej na to povie len všeobecné frázy, že
vedenie mesta pracuje v dohľadnej  dobe a rozpočet  bude vyvážený.  Zaujímal by ju  hlavne
dôvod, prečo rozpočet nebol predložený na konci minulého roka. Dopytovala sa, prečo nebol
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rozpočet  doteraz predložený, chce počuť dôvody. Myslí si, že rozpočtové provizórium nie je
obyčajný režim mesta. Existuje zákon o obecnom zriadení, ktorý hovorí, že je povinnosťou,
zástupcov vedenia mesta predložiť  rozpočet.  Oneskorené predloženie môže byť vtedy,  ak sú
nejaké dôvody.  Na zastupiteľstve jej  to  pripadá ako  „mlčiaca väčšina“. Všetci  hlasujú za
predložené návrh, čo je fajn, na niečo sa tu pýtajú  asi štyria poslanci z celého zastupiteľstva.
Vyzerá to tak,  že mesto Čadca ani nemá žiadne problémy. Keď sa ale pozrú von na ulice,
problémy tu sú. Zaujímali by ju veci, ktoré súvisia s rozpočtom, napr. v Krásne nad Kysucou sa
ide  budovať  a  v  máji  bude  dokončené  športovisko  na  začiatku  cyklotrasy,  najväčšie  na
Slovensku.  Turzovka  získala  finančné  prostriedky  na  stavbu  domu seniorov  a  komunitného
centra. Toto boli všetko získané prostriedky. Pýta sa, čo získala Čadca,  do akých rozvojových
projektov  sa  ide  a  čo  sa  ide  robiť  s  Hlinkovou  školou.  Turzovka problém vedela  vyriešiť.
V Čadci majú „rárohu“ v centre mesta, s ktorou sa za obdobie pôsobenia Ing. Milana Guru,
10 rokov nič nerobí. Ďalej uviedla, že keď Turzovka vedela tú ruinu premeniť alebo ju ide
premeniť na dom dôchodcov, myslí si, že aj tu by sa vedelo urobiť nejaké komunitné centrum.
Poznamenala, že sa cyklotrasa urobila cez chodník pri nemocnici, toto dáva do pozornosti.
Nevie,  kto bude mať zodpovednosť,  ak sa tam stane nejaký  úraz,  pretože  namaľovali  cez
chodník pre peších trasu pre cyklistov. Uviedla, že Čadca má kopu problémov, ide to tu od
desiatich k piatim, rozpočet nie je a oni - ako poslanci nie sú informovaní. Následne uviedla, že
na  ich klube preberali, že by stálo za úvahu, aby mesto vyčlenilo niekoho, kto sa bude venovať
poslancom. Niektorí z nich informácie majú, niektorí  nie. Nepáči sa jej  celkové fungovanie
zastupiteľstva, ani vzťah k poslaneckým klubom a  jednotlivým poslancom. Uviedla, že sa môžu
usmievať, keďže majú podporu väčšiny poslancov, ale vyzvala, aby sa šli pozrieť von, medzi
ostatných, ako Čadca vypadá. Keď to porovnáva s malými okresnými mestami ako sú Krásno
nad Kysucou alebo Turzovka, Čadca nevypadá vôbec dobre.
 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že sa chce zásadne vyjadriť  k  tomu,
čo  povedala  RNDr.  Anna  Belousovová.  Vyjadril  sa,  že  to,  že  sú  tu  „rárohy“,  ako  napr.
Palárikov dom, zhorenisko, ktoré  prenajala Číňanom a tá „rároha“ tu bola sto rokov a museli
ju až oni odpratávať po piatich – šiestich rokoch, je  zodpovednosť RNDr. Anny Belousovovej.
Ďalšia  „rároha“ Hlinkova  škola  je  to,  čo  zabezpečila  RNDr.  Anna  Belousovová,  aby  tam
nebolo komunitné centrum. Mesto  robí všetko pre to, aby školu zobral štát, aby tam vznikla
štátna  správa.  Sú  v  kontakte  s  každým  budúcim  prípadným  ministrom  vnútra,  napr.  pani
Sakovej išiel už siedmy list,  aby situáciu riešila. Ďalej uviedol, že mesto Čadca má aj ďalšie
priority.  Získali  a  udržali  rekonštrukciu  Mestského  domu  Čadca,  dostali  dotáciu  na
vybudovanie atletického štadiónu, ktorú by chceli tento rok zahájiť. Boli pri tom aj poslanci
Mgr. Jaroslav Klus, aj poslanec Mgr. Marcel Šulo a poslanec JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.
Ďalej uviedol, že získali dotáciu z futbalového klubu, kde budú rekonštruovať Juniorku. Ďalej
uviedol, že státisíce EUR budú tento rok čerpať naše školy. Triedy sa zrekonštruujú tak, ako má
byť na 21. storočie. Uviedol, že budú priority rozpočtu, ako je atletický štadión, rekonštrukcia
Palárikovho domu resp. zostatok Palárikovho domu. Ďalej bude predložená priorita na opravu
chodníkov, to, ako by sa dali opraviť vo väčšom rozsahu. Každý poslanec, či je informovaný
alebo neinformovaný, má k nemu ako primátorovi prístup 24 hodín, kto chce, nájde si ho a
porozpráva sa s ním. Každý vedúci odboru je k dispozícii a kto sa chce informovať, môže.
Nezaslúžia si, aby ich RNDr. Anna Belousovová osočovala, a komentovala, ako mesto vyzerá.
Tento bod bol doložený, mrzí ho, že nedokázali rozpočet pripraviť v decembri, ako to bolo vždy.
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Minulý rok bol síce neskôr, ale prijali rozhodnutia a urobil sa kus dobrej práce. Takisto tomu
bude aj tento rok. Mnohé mestá a obce rozpočet ešte nemajú. Budú sa snažiť v krátkej dobe
tento návrh predložiť, aby  došli k zhode. Ďalej všetkých poprosil, aby boli trošku obozretní v
tom, čo hovoria. Mrzí ho, keď niekto vydáva svoje zlyhania za zlyhania niekoho druhého. Má
rád kritiku, ale takú, ktorá ľudí posunie. To, čo povedala RNDr. Anna Belousovová ich vôbec
nikde neposunulo. Aj tento jeho výstup bol  úplne zbytočný, možno emotívny. Pravdu niekto
musel povedať.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  upozornil  RNDr.  Annu  Belousovovú,  že
rokovací poriadok platí pre každého, takisto aj pre ňu.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že  klamal a vyzvala Ing. Milana
Guru,  primátora  mesta  Čadca,  že  buď donesie  ohľadom Palárikovho  domu jej  podpis  na
prenájomnej zmluve, alebo ho zažaluje, pretože je to, čo povedal podľa nej klamstvo. Ona, ako
primátorka neprenajímala nijakým Číňanom Palárikov dom. Vyzvala primátora Ing. Milana
Guru, aby to na budúce zastupiteľstvo doniesol.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že ak na zmluve nie je podpis RNDr.
Anny Belousovovej, tak sa ospravedlňuje. Poďakoval sa za faktickú poznámku, ktorá nemala
vôbec súvis. Uviedol, že ani raz nezavolala, že by chcela s nimi niečo  konzultovať.  Uviedol, že
vypichuje  malé  veci.  Podľa  neho  chcú  pracovať  a  kto  chce,  cestu  si  nájde,  je  ústretový.
Upozornil RNDr. Annu Belousovovú, že tam nie je na to, aby mu skákala do rečí. Idú podľa
rokovacieho poriadku.
           Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že  očakával, že vystúpi  predseda finančnej
komisie  alebo pán primátor,  či  prednosta,  s  konkrétnymi  vecami  prečo nemajú  k  5.3.2020
rozpočet. Páči sa mu jeden materiál, ktorý si našiel na internete, ktorý prečítal:“Čo vlastne
znamená  rozpočtové  provizórium  pre  občanov?  Je  neštandardným,  krajným  a náhradným
mechanizmom rozpočtového procesu v čase, keď mesto nemá do 31.decembra predošlého roka
schválený riadny rozpočet na nový hospodársky rok. Rozpočet samosprávy je najdôležitejším
dokumentom schvaľovaným zastupiteľstvom (zákon roka), ktorý limituje život a rozvoj mesta v
 nasledovnom roku. Jeho schválenie je pre funkčnosť samosprávy kľúčovou otázkou. Počas
rozpočtového  provizória  má  samospráva  limitovanú  výšku  mesačných  výdavkov  na  1/12
celkových  výdavkov  schváleného  rozpočtu  predchádzajúceho  roka.  Takýto  režim  umožňuje
mestu  zabezpečiť  v obmedzenom  rozsahu  len  bežné  výdavky  na  chod  mesta,  úradu,
rozpočtových  a príspevkových  organizácií.  V provizóriu  nemôže  samospráva začínať  nové
investičné akcie ani čerpať na ne eurofondy. Inými slovami, občania môžu počas rozpočtového
provizória  mesta  či  kraja  zabudnúť  nielen  na  malé  investičné  akcie  vo  svojich  volebných
obvodoch, ale aj na nové rekonštrukcie ciest, škôl, športových a kultúrnych zariadení. Výnimku
pri hospodárení počas rozpočtového provizória tvoria výdavky, ktoré sa uhrádzajú v súlade s
termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené
počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov, napr. splácanie
úrokov, daňové povinnosti, výdavky uskutočnené z prostriedkov EÚ a ŠR. „ Uviedol, že toto
bola   vsuvka,  pretože  tieto  historické  prekáračky  sú  im  nanič.  Sú  ľudia,  ktorí  chcú  žiť  a
fungovať   a  v  rozpočtovom  provizóriu  sa  to  úplne  nedá.  Uviedol,  že  nepozná  už  veľa
tvrdohlavcov, ktorí majú radi to, čo robia  bez podpory mesta. Všetci tu žijú, majú toto mesto
radi, verí tomu, že to všetci myslia dobre. Mali by sa ale zjednotiť a k rozpočtu zaujať riadne
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stanovisko, pretože mu to chýbalo pred rokom a chýba mu to aj teraz. Verí, že to čoskoro dajú
do poriadku.

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, že sa ich pýtajú novinári, kedy
bude rozpočet. Štandardne je tov  novembri, prípadne v decembri. Pokiaľ je nový primátor,
nejaká veľká  kríza, dáva sa rozpočet  až v januári. Pokiaľ vie, primátor je 10 rokov ten istý,
nie  je  ani  volebný,  ani  predvolebný  rok.  Absolútne  nevidí  dôvod,  prečo  nebol  rozpočet
predložený. Predrečník Mgr. Tomáš Urbaník mal pravdu, chcú eurofondy, zachraňujú mestský
dom, ale kým nie je rozpočet, nemôžu do ničoho  spolufinancovaním ani ťuknúť. Uviedol, že
fakty  ich  dobehnú,  prečo rozpočet  nebol  predložený.  To tu  ešte  z  úst  pána primátora,  ako
štatutára tohto mesta, nezaznelo.

JUDr.  Ing. Jozef Vražel,  PhD., poslanec MZ, uviedol, že sem emócie patria, ako to
uviedol predrečník, nie vždy je jednoduché priznať chyby a priznať aj to, že človek pochybil,
každý má nejaké to vnútorné ego. Šírenie nepravdivých informácií, či už je  podaním trestných
oznámení, ak je to právoplatne preukázané, spôsobuje ďalšie nezákonné konanie. Bol by rád,
aby už na zastupiteľstvách rokovali o konkrétnych veciach. 
Uviedol,  že polopravdy alebo lživé informácie môžu mať mimoriadne nebezpečné následky.
Neznamená to, že niekto  nepodá alebo podajú trestné oznámenie a klamú v ňom. Či to je o
rozpočte alebo o čomkoľvek, títo ľudia môžu niesť následky. Treba si dať ruku na srdce, nie sú
banda nejakých „pozberancov“, sú ľudia, ktorí majú reprezentovať. Uviedol, aby si  povedali
pravdu, že nestihli  rozpočet. Každý z nich urobil veľa chýb, niekto je už unavený, niekto je
chorý, ale je normálne to povedať a nezaoberať sa takýmito vecami, lebo môže prísť útok aj z
druhej strany.

Ing.  Milan Gura, primátor mesta Čadca, poďakoval JUDr.  Ing. Jozefovi Vraželovi,
PhD., a uviedol, že si myslí, že to zhodnotil tak, ako by to malo byť. Súhlasí, vie si chybu aj
priznať, ale musia ho pochopiť, že si nemôže nechať hovoriť na seba nepravdy. Ak povedal
niečo zlé, za to sa ospravedlnil, čo sa týka  jedného bodu 20. Za ostatným si stojí. Intenzívne
pracujú na rozpočte tak, aby bol vyvážený a tak, aby tam boli aj  rozvojové programy. Citovaný
zákon, ktorý hovoril Mgr. Tomáš Urbaník poznajú a práve preto je dôraz na to, aby rozpočet
predložili  čím skôr.  Ďalej  uviedol,  že tento bod, ktorý bol  aj  zaradený nemá ani  návrh na
uznesenie, pretože ho nikto nepredložil. Preto ukončuje tento bod a berie ho na vedomie.
Zdôraznil RNDr. Anne Belousovovej ešte raz, že ak nepodpísala spomínanú zmluvu, tak sa za to
ospravedlňuje.  Uviedol,  že chce pracovať  so všetkými,  ktorí  mu môžu pomôcť  a poradiť  a
pohnúť  mesto  dopredu.  Čo  sa  týka  zmlúv,  ak  to  RNDr.  Anna  Belousovová  nepodpísala,
ospravedlňuje sa za to. Nemá k tomu viac čo dodať. Myslí si, že dnešné zastupiteľstvo okrem
tejto desaťminútovky mohlo pokračovať v normálnej a pozitívnej emócii.

K bodu 21)
Rôzne.

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, že má otázku týkajúcu sa športu.
Všetci predpokladá, dostali list od športového klubu od polície, ale určite oslovujú poslancov
aj iné športové kluby, keďže ich je spolu osemnásť. Minulý rok sa odsúhlasil  pre tieto kluby
príspevok 120 tis. EUR Uviedol, že nepovie nič nové, ale bol šokovaný, že nedostali príspevky
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v plnej výške. Sú to smutné správy a zvláštne prideľovanie, realizovanie samotného čerpania
dotácii.  Neobstojí argument,  že nie sú peniaze,  pretože za minulý rok mesto Čadca dostalo
najvyšší  podiel  z podielových daní za celých tridsať rokov modernej existencie samosprávy
mesta Čadca. Okrem toho sa v meste masívne čerpá úver a majú možnosť čerpať eurofondy, či
ďalšie granty a dotácie. 
Minimálne štyri kluby sa sťažovali, že nedostali ani polovicu resp. maximálne polovicu sumy,
ktorá bola reálne schválená. Pýta sa, ako môžu niečo plánovať pre deti, dospelých, rozvíjať
talenty, podujatia. Vedia, že sa nemôžu spoliehať na mesto, ale je to jeden z hlavných príjmov
okrem 2%,  sponzorského,  grantov  a  podobne.  Prosí  primátora  Ing. Milana  Guru,  aby  do
najbližšieho zastupiteľstva mesta Čadca bol pripravený konkrétny, zrozumiteľný a podrobný
materiál o celej záležitosti prideľovania dotácii športovým klubom na území mesta Čadca za
minulý rok. Hlavne prosí o informácie, koľko bolo uhradených dotácii jednotlivým klubom za
minulý rok, kto o tom rozhodoval a či niekto dostane po oficiálnych urgenciách vôbec nejakú
dotáciu.

JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  zástupca primátora  mesta  Čadca,  uviedol,  že  je
pravda, že žiaden športový klub nebol čo sa týka dotácii uspokojený na 100%, osobne ho to
veľmi  mrzí.   Na  druhej  strane  majú  VZN,  ktoré  hovorí,  že  dotácia  nie  je  nárokovateľná.
Vychádza sa  z  finančných  prostriedkov,  ktoré  mesto  má.  List  športového  klubu  polície  bol
doručený, ale chcel by vidieť, koľko polícia prispela na činnosť tohto športového klubu. Keď si
pozorne prečítajú   list,  uvidia športové akcie,  ani  jedna z  nich  sa nekoná v meste  Čadca.
Spartan race robia v Krásne nad Kysucou, beh na Veľkú Raču v Oščadnici, Goralmaratón v
obci Čierne. Bol by rád, aby  podporovali kluby, ktoré v Čadci naozaj produkujú mládež. Nemá
správu, že by mal spomínaný klub nejakú mládež. Jediná osoba, ktorá je prezentovaná je pán
Sventek.  Klobúk  dole  pred  ním,  v  jeho  veku,  ako  reprezentuje  Slovensko  a Kysuce,  ale
napríklad športový klub karate ani nefunguje. Uviedol, že musia veľmi citlivo vyhodnocovať aj
činnosť týchto klubov počas roka. Nie vždy sa podarí dotáciu vyčerpať na 100%, na druhej
stane  si  treba uvedomiť,  že  všetky  športové  kluby  majú  športové  haly  zadarmo.  Vždy,  keď
organizujú nejaké podujatie, mesto Čadca im je partnerom, pomáha im s organizáciou, Dom
kultúry,  MPS,  zamestnanci  mesta.  Organizuje  sa  maratón,  beh  na  Husárik,  Žarčianska
desiatka, trate upravuje MPS, majú k dispozícii mestský úrad, hľadajú sa sponzori. Nie je to
len o tejto dotácii. Bol by veľmi nerád, keby sa to paušalizovalo. Je veľa práce, ktorú mesto pre
tieto kluby robí.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upozornil PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD., aby
dodržoval rokovací poriadok.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že súhlasí s návrhmi, sám sa od začiatku
svojho volebného mandátu  o tieto  veci  zaujímal.  31.  mája  mali  verejnú  diskusiu  k  návrhu
podpory rozvoja v meste Čadca. Na nedávnej komisii športu takisto otvoril túto tému, kde bolo
sľúbené, že do 60 dní preberú dva najdôležitejšie dokumenty, jedným z nich bude koncepcia
rozvoja športu v meste, ktorej časťou bude aj prerozdelenie dotácii. Ďalšou témou bude VZN
prerozdeľovanie dotácii.  Vadí mu, ako tam môže byť veta, že v prípade nedostatku finančných
prostriedkov  kluby  nepodporia.  Verí  tomu,  že  by  sa  dal  nastaviť  nejaký  „kľúč“k
prerozdeľovaniu dotácii tak, aby chodili včas.

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že pokiaľ bude mesto na to mať, nech dá do
športu aj pol milióna EUR. Dávno však upozorňoval na to, že takýmto systémom to nejde, aby
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každý klub čakal, čo mu mesto dá a z toho fungovali. Uviedol príklad, aby zašli za hranice
Slovenska  a  zistia,  že  každý  športový  klub  má  hlavného  partnera,  nejakého  súkromného
podnikateľa,  ktorý  klub  dotuje.  Mestá  poskytujú  zadarmo klubom športoviská,  ak  sú  v  ich
vlastníctve.  Ak  má mesto  nejaké  finančné prostriedky  naviac,  tak  ich  poskytne  klubom.  Tu
čakajú kluby ako „divá zver“, aby im mesto pár tisíc hodilo. Uviedol, že  JUDr. PhDr. Peter
Strapáč, PhD.,  má pravdu, že ich aktivity sú skoro nulové. Mesto podporuje šport tým, že
poskytuje športoviská zadarmo a každý zdravý klub, keď chce robiť šport, musí mať hlavného
sponzora a na základe týchto kritérií sa dá fungovať. Musia si vybrať šport ktorý podporia tak,
aby fungoval, robil  reklamu a nie 30 športov, z ktorých nikto nič nemá.

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ,  opakovane poprosil,  aby  bol  materiál  o
ktorý  žiadal  predložený.  Uviedol,  že  keď  nevidia,  koľko  reálne  ktorý  klub  čerpal,  budú
meditovať do rána. Ľudia vnímajú pozitívne, že mesto aj inak podporuje šport, je to len jedna
forma financie mesta.  Chce len spravodlivo a transparentne,  aby bolo viditeľné,  kto koľko
dostal. Bolo odsúhlasených 120 tisíc EUR a výber daní bol najvyšší. Poprosil, aby bol materiál
pripravený do budúceho zastupiteľstva.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  to  bude  brať  ako  súkromnú
žiadosť, pretože  pozná legislatívu a veľmi dobre vie, že v bode rôzne  zaviazať niečo nie je
možné. Bude sa snažiť to pripraviť .

Marián  Kubala,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  má  otázky  na  Ing.  Františka  Ščuryho,
dopytoval sa na začiatky prác na cyklochodníkoch, konkrétne v časti pri Peugeote na Hlinkovej
ulici. Takisto sa dopytoval na začiatok kanalizácie na Horelici, či vedia už  termín realizácie.
Následne uviedol, že prijali VZN ohľadom reklamného smogu, ale pribúdajú im  billboardy na
stanici  v kvetináčoch, na budovách atď.  

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  otázka  ohľadom cyklotrasy  je
určená skôr RNDr. Miloslavovi Šulganovi,  Csc.,  ak klimatické podmienky dovolia,  bude sa
pokračovať v rekonštrukcii chodníkov. Čo sa týka reklamného smogu, je to beh na dlhé trate a
prijatím VZN sa to hneď nevyrieši. Ohľadom prípravy kanalizácie na Horelici vyzval PhDr.
Pavla Holeštiaka PhD., aby sa vyjadril za Sevak.

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ,  vyjadril sa, že je to schválené.
Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, uviedol, požiadavku resp. podnet od občana, ktorý

býva pri križovatke, kde sa nachádza obchod ELKA. Dopytuje sa, či by bolo možné zabezpečiť
zrkadlo pri ELKE smerom od pošty.  Je tam neprehľadná križovatka a autá, ktoré idú smerom
od knižnice naberajú dosť veľkú rýchlosť. Ďalšia požiadavka od obyvateľov , na Hlinkovej ulici
sa sťažujú na  novú organizáciu dopravy, hlavne čo sa týka parkovania a výstupišťa autobusov.
Toto však už s pánom Ing. Ščurym čiastočne poriešil. Ohľadom Palárikovej ulice opakovane
žiada, aby sa kompetentní zamysleli nad úpravou dopravného značenia na pešej zóne, hlavne
čo sa týka možnosti prechodu cyklistov cez pešiu zónu. Prvá lastovička je to, čo sa bude teraz
spúšťať – cyklochodník od nemocnice až po Horelicu. Myslí si, že by bolo dobré zrealizovať
toto aj na pešej zóne. Niektoré firmy platia svojim zamestnancom, aby chodili na bicykli do
práce, sú rôzne projekty. Ak chcú ísť na bicykli deti zo Žarca na rôzne športové podujatia na
plaváreň,  6 ročné dieťa by tlačilo pešo bicykel po celej  pešej zóne. Uviedol, že keď chodí cez
Palárikovu ulicu a je tam zásobovanie, všimol si, že nie je regulovaná rýchlosť. Autá na tejto
ulici chodia šialene rýchlo. Myslí si, že keď sa umiestni  značka 30 km za hodinu na Palárikovu
ulicu, musí to platiť aj pre všetky autá, ktoré tade chodia. Do budúcna by chcel dať podnet pri
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tvorbe materiálov a prospektov cyklookruh a v zime bežkárske trasy v Čadečke. Chodí tam veľa
ľudí  a  dobrovoľne  prispievajú  na  úpravu  týchto  bežkárskych  trás.  Ak  by   sa  dohodli  s
dobrovoľníkmi, vedeli im nejako prispieť a potiahli trasu až do Bukova, bolo by to výborné.
Karlovice v ČR napríklad z toho žijú, ľudia si to veľmi pochvaľujú.

Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, uviedol, že je veľmi rád, že toto Mgr. Martin Klimek
spomenul. Zmienil sa o tom aj na mestskej rade, uvedomuje si, že je neskoro žiadať príspevok.
Vie o tom, že na Čadečke funguje občianske združenie a chceli by nejaký príspevok, starajú sa
o 21 km bežkárskych tratí, organizujú tam rôzne akcie počas celého roka.  Chodí tu veľa ľudí, a
to nielen z Kysúc. Bude žiadať vedenie mesta do budúcna, aby sa aj tam vyčlenili peniaze. Títo
ľudia sa sami skladajú a robia to pre  všetkých, nielen pre seba.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol  ešte jednu vec ohľadom športu. Keď
do mesta Čadca prišla NKU, bolo zhrozené, ako podporujú šport. Ani jedno okresné mesto
nepripravuje také podmienky a také dotácie ako Čadca. Toto si treba uvedomiť. Keď sa opýta,
koľko stojí prevádzka  dvoch športových hál, ktoré všetci naši športovci majú zadarmo, je to
cca 300-350 tisíc EUR. Zhruba  120 tisíc EUR dali priamymi platbami. Môžu to urobiť ako v
iných mestách, rozdeliť 200 tisíc EUR a ešte na tom zarobia. Keď mal v minulosti svoj klub (a
stále má), vlastníkovi  haly Pratex  ( už nikto nespomenie, že halu dostali do správy) platil  od
100 do 240 tisíc korún. Niektoré kluby žiaľ,  nevykazujú činnosť. 
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K bodu 22)
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

                Marián Kubala                                             Mgr. Dana Jašurková
      I. overovateľ                                     II. overovateľ

Zapísala:  Mgr. Katarína Lušňáková
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