
Z á p i s n i c a

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 5. júna 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, v rámci prijatých protiepidemických opatrení a ochrany pred COVID -
19  bola  účasť  na  zastupiteľstve  obmedzená,   zúčastnili  sa  iba  tí  vedúci  odd.  a  riaditelia
príspevkových  organizácii  mesta  Čadca,  ktorí  predkladali  bod  na  rokovaní.  Takisto  bol
obmedzený počet občanov mesta, ktorí boli aj priamo na mieste upozornení.
 

Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

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

Ing. Milan Gura - primátor mesta Čadca
Mgr. Xénia Šurhaňáková                   - zástupkyňa primátora mesta Čadca
JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.     - zástupca primátora mesta  Čadca                                      
RNDr. Anna Belousovová - poslankyňa MZ
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. - poslanec MZ
Mgr. Dana Jašurková - 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
Mgr. Marcel Šulo -poslanec MZ
Ing. Rudolf Cyprich -poslanec MZ
Vladimír Malík -poslanec MZ
Mgr. Slávka Zelníková - poslankyňa MZ
JUDr. Ing. Jozef  Vražel, PhD. - poslanec MZ

Ing. František Ščury - vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného
                                                             poriadku a dopravy MsÚ Čadca
Ing. Jaroslav Hacek -prednosta MÚ
Mgr. Radovan Jakuš - výkonný riaditeľ Organizácie cestovného ruchu Kysuce
Mgr. Ľubica Kullová - riaditeľka Domu kultúry 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)    Informácia o stave príprav rozpočtu mesta Čadca na rok 2020. (pridaný bod)       
(3)    Prejednanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta
        Čadca č. 3/2019 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné
        automaty a dani za nevýherné hracie prístroje zo dňa 05.12.2019, Pd 13/20/5502-7 zo dňa
        24.03.2020.

(4)    Správa o činnosti Organizácie cestovného ruchu Kysuce za rok 2019.
(5)    Pomoc občanom a podnikateľom mesta Čadca v súvislosti s krízou vyvolanou šírením
        koronavírusu  (stiahnutý bod)
(6)    Stanovenie platu primátora mesta Čadca.
(7)    Valorizácia platu hlavného kontrolóra mesta Čadca.
(8)    Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta
        v správe príspevkovej organizácie DOM KULTÚRY V ČADCI.
(9)    Informatívna správa o stave plnenia dohody o vzájomnej úprave práv a povinností pri  
        výkone reklamácie diela „Rekonštrukcia hokejbalového štadióna v Čadci.“ (pridaný bod)
(10)   Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.
(11)  Rôzne
(12)  Záver
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R o k o v a n i e

2.zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  Čadca  otvoril  a viedol  Ing.  Milan  Gura,
primátor mesta Čadca. Konštatoval, že  zasadnutie MZ Čadca bolo zvolané na základe §  13,
ods.  4,  písm.  a)  zákona  SNR č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení.  Z celkového  počtu  25
poslancov MZ Čadca bolo prítomných 23 poslancov, poslanci Mgr. Peter Šimulák  a Mária
Badurová  boli ospravedlnení, takže MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať.

Privítal všetkých prítomných poslancov MZ Čadca, prizvaných a ostatných prítomných.
Za overovateľov zápisnice navrhol: Mgr. Martina Klimeka  a Mgr. Danu Jašurkovú
Do návrhovej komisie navrhol: Mariána Kubalu  a Vladimíra Malíka.
Vedením zápisnice poveril  Mgr. Katarínu Lušňákovú, pracovníčku MsÚ Čadca.        

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

Overovatelia: Mgr. Martin Klimek
Mgr. Dana Jašurková

Návrhová komisia:   Marián Kubala, poslanec MZ.
                                                Vladimír Malík, 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
Marián Kubala, poslanec MZ.

                                               Vladimír Malík, poslanec MZ

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poprosil všetkých prítomných, aby dodržiavali
všetky pravidlá, ktoré nariadil krízový štáb, aby rokovali v rúškach. Poprosil prítomných, či má
niekto nejaký bod na doplnenie programu, ktorý dostali.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že má do zaradenia programu dva
body. Ako prvý by chcela zaradiť hneď ako bod č.2 a to „ Informácia o stave príprav rozpočtu
mesta  Čadca  na  rok  2020“.  Podľa  nej  dôvodom  je  to,  že  je  5.6.  2020  a  mesto  ide  na
rozpočtovom provizóriu a poslanci vôbec nevedia, v akom stave je mesto. Sú tam body aj o
predaji  majetku   mesta,  či  je  mesto  v  takom stave,  že  musí  predávať  svoj  majetok.  Ďalej
uviedla, že skoro všetky mestá majú určité opatrenia na pomoc občanom a podnikateľským
subjektom na svojom území. Keďže nepoznajú rozpočet, nevedia ani ako sa môžu v tejto situácii
postaviť k potrebám občanov a podnikateľov. Myslí si, že pomoc sa v tomto prípade očakáva.
Toto odôvodnila  k bodu č.2. Ako ďalšie navrhuje zaradiť bod „Pomoc občanom a takisto
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podnikateľom mesta Čadca v súvislosti s krízou vyvolanou so šírením koronavírusu“, a to ako
bod č. 4.

Vladimír  Malík,  poslanec  MZ,  poznamenal,  že  má podobný návrh ako RNDr.  Anna
Belousovová, a to bod „Informácia o príprave rozpočtu na rok 2020.“ Navrhoval by to zaradiť
pred bod rôzne, aby sa nenarušil program, teda ako bod č.8.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že mal pripravených viac bodov, ale
zastavili ho jeho kolegovia. V bode o informatívnej správe o rozpočte na rok 2020 sa zhoduje
so svojimi  predrečníkmi.  Poznamenal,  že  nedávno bola  ukončená lehota  plnenia  dohody o
reklamácii  ohľadom  rekonštrukcie  hokejbalového  ihriska.  Poprosil  o  zaradenie  bodu
„ Kontrola plnenia úloh a uznesení“ a požiadali by na tomto mieste vedúceho oddelenia, aby
im povedal viac o tom, v akom štádiu je momentálne dohoda mesta s dodávateľom tejto stavby.
Odporúčal by v bode zaúkolovať vedenie, aby na to dohliadala. Pokiaľ vznikla nová dohoda,
nech sa hokejbalový štadión skutočne opraví. Navrhoval by to zaradiť hneď za bod č.2

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, požiadal Mgr. Tomáša Urbaníka, aby zaradil
tento bod do bodu rôzne. 

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, krátko sa vyjadril, že rozumie, ale má pocit,
že by bolo dobré sa uzniesť na nejakej úlohe.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že úlohy sú rozdané, sú tam
príkazy, takisto je tam kontrola, aj s právnikom mesta.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že
to musí byť uvedené ako informatívna správa.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  požiadal  prítomných,  aby  hlasovali  o
pôvodnom  programe  a  následne  o  bodoch,  ktoré  pridali.  Všetky  tri  body.  Poprosil
predkladateľov navrhovaných bodov, aby ich odovzdali návrhovej komisii.
         Hlasovanie za pridaný bod č. 2 -  Informácia o príprave rozpočtu na rok 2020:
        Hlasovanie:  ZA: 22  PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 1  /poslancami  MZ schválené/.
        Hlasovanie za pridaný bod č. 4  Pomoc občanom a podnikateľom mesta Čadca v 
súvislosti s krízou vyvolanou so šírením koronavírusu.
      Hlasovanie:  ZA:  19 PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 4  /poslancami  MZ schválené/.
    Hlasovanie za pridaný bod č. 9-Informatívna správa o stave plnenia dohody o vzájomnej
úprave práv a povinností pri  
        výkone reklamácie diela „Rekonštrukcia hokejbalového štadióna v Čadci.“
      Hlasovanie:  ZA: 22  PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 1  /poslancami  MZ schválené/.
      Hlasovanie:  ZA:  23 PROTI:  0   ZDRŽAL SA:   /poslancami  MZ schválené/.

  Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie
         č. 27/2020

K bodu 2)
Informácia o stave príprav rozpočtu mesta Čadca na rok 2020. (pridaný bod).

Mgr. Marcel Šulo poslanec MZ, poďakoval za siahodlhé odôvodnenie prečo ešte nie je
nachystaný návrh rozpočtu na tento rok. Uviedol, že si osobne myslí, že táto otázka nemohla
Ing. Jaroslava Haceka po toľkých rokoch zaskočiť. Skôr si myslí, že aj keď veci, ktoré spomenul
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sú dôležité pre zostavenie rozpočtu, nejaký návrh mohol prebehnúť a mohli sa vrátiť v priebehu
roka  k  nejakým  zmenám,  ak  by  to  bolo  potrebné.  Ako  uviedol,  skôr  ho  zaujíma  otázka
finančného hospodárenia v tomto roku. ZMOS avizuje zníženie podielových daní, ktoré budú
zasielané obciam a mestám. Dopytoval sa, či je nejaký predbežný  odhad, o koľko sa im zníži
rozpočet oproti roku 2019, prípadne aké opatrenia pripravujú na vykrytie schodku.

Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca, uviedol, že  pravidelne sleduje situáciu, čo
sa týka rozpočtu, je to podľa neho aj otázka na staviteľov projektu, ktorí  mohli informácie
doručiť skôr. Podľa neho sa  veľmi neskoro spamätali, že majú problémy. Prišli s tým, že chcú
predĺžiť výstavbu lehoty o tri mesiace. Ako uviedol,  nepoznajú zmluvy medzi mestom a štátnym
fondom rozvoja bývania a medzi mestom a ministerstvom dopravy. Pripomenul, že všetci traja
musia medzi sebou intenzívne komunikovať. Poukázal na to, že mesto má záväzné zmluvy so
štátnym fondom rozvoja bývania a ministerstvom dopravy, nie investor stavby. Ďalej uviedol, že
čo sa týka odhadov zníženia  podielových daní, všetky informácie sú na stránke ministerstva
financií. Pôvodne bolo plánovaných 10,5 mil. EUR,  vývoj podielových daní sa ale mení každý
mesiac, podľa prognózy. Za apríl bola prognóza 9,7 mil.  EUR. Táto suma  je aj v rozpočte
navrhovaná ako východisková. Nevie však povedať, aký bude vývoj o mesiac, o dva. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol na doplnenie, že všetci poznajú vývoj
a scenáre, nikto ale nevie, ako bude vláda SR nakladať s miliardami. Na základe údajov, ktoré
poskytoval  štatistický úrad, odhad podielových daní  bol  vo výške 10-10,5 mil.  EUR, s  tým
počítalo mesto Čadca. Najhorší scenár, by bol ten, že by suma mala byť iba 7,5 mil. EUR.
Odhady sa momentálne líšia, ale spomínané odhady sú postavené celé „ na vode“.  Nevie sa,
aké budú reakcie v ekonomike. Ďalej uviedol, že pracujú s číslom 9 - 9,7 mil. EUR podielových
daní pre mesto Čadca. Opatrenia, ktoré prijali,  aby znížili schodok, bolo okamžité zvolanie
krízového štábu dňa 15.3. 2020. Krízový štáb veľmi rýchlo reagoval na zatvorenie škôlok a
škôl, následne boli urobené opatrenia proti šíreniu epidémie, tzn. polovica pracovníkov MÚ sa
znížila mzda ihneď na 80%  Začalo sa okamžite šetriť aj vo všetkých organizáciách mesta.

Ing.  Jaroslav  Hacek,  prednosta  MsÚ  Čadca,  doplnil,  že  dôsledne  sleduje  všetky
opatrenia, ktoré prichádzajú  z úradu vlády alebo od hlavného hygienika. Uviedol, že robia
všetko  pre to,  aby peniaze ostali  v  Čadci.  Všetko musí  byť  právne ošetrené aj  zmluvami.
Poznamenal, že aj keď sa ušetrilo na mzdových položkách zamestnancov,  na druhej strane boli
aj určité náklady, za hygienické  rúška, dezinfekciu a pod.

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, poďakoval za vysvetlenie, dopytoval sa, či počítajú v
budúcom rozpočte na rok 2020 aj s nejakou úverovou linkou alebo úverovaním.

Ing. Jaroslav Hacek,  prednosta MsÚ Čadca, doplnil,  že zatiaľ s úverom nepočítajú.
Upresnil, že majú ešte vlaňajší úver, na akcie, ktoré boli schvaľované ešte minulý rok. Takisto
spomenul, že  jeden krátkodobý úver vyčerpali a už aj splatili.  O žiadnom novom úvere sa
zatiaľ neuvažuje.

 Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  krátko  doplnil,  že  zatiaľ  nad  úverom
neuvažujú, uvidí sa, aký bude ďalší vývoj udalostí.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, vyjadrila sa, že tiež reaguje na to, že pán
prednosta je zaskočený ohľadom otázok poslancov „v akom stave je príprava rozpočtu“. Podľa
nej je postup taký, že rozpočet mal byť prijatý už na konci minulého roka. Takú ťažkú situáciu
zažívajú aj iné mestá, rieši sa to podľa nej tak, že ak aj je rozpočet prijatý, budú sa prijímať
zmeny.  Ak sa prijme rozpočet aj 25.6. 2020, aj tak budú prijímať ešte jeho zmeny do konca
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roka. Je to aj z dôvodu, že v štáte je taký stav, aký je. Pripomenula, že na konci roka  však
koronakríza nebola, čiže rozpočet už mohol byť predložený. Ďalej uviedla, že v tomto programe
majú predložené veci, ktoré už vychádzajú  z rozpočtu a oni ich príjmu, pričom nevedia, do akej
miery si môžu dovoliť  ich riešenia. Mali  by vedieť,  v akých  rámcoch sa môžu pohybovať,
potom si určiť priority a na základe toho sa rozhodovať. Myslí si, že  mesto zlyhalo a výhovorky
u nej neobstoja.

JUDr. Ing. Jozef  Vražel, PhD., poslanec MZ, vyslovil svoj názor, že situácia je vážna a
dnes nikto z nich nezávidí nikomu, kto má „v rukách opraty“ a je jedno, či „robí hotdog na
Palárikovej ulici“ a má dvoch zamestnancov alebo má spoločnosť, ktorá obchoduje v rámci
celého sveta a zamestnáva stovky ľudí. Ďalej uviedol, že to zaskočilo každého, ale je čas, aby to
napravili. Je nutnosť vymedziť krízový režim, nastaviť krízový manažment  a možno vyčleniť z
mesta v rozpočte majetok, ktorý mesto do budúcna potrebovať nebude.  Prebytočný majetok  by
nejakým spôsobom zasanoval všetko, čo budú potrebovať. Podľa neho nikto iný o tom nemôže
rozhodovať  v  rámci  ich  zásad  o  hospodárení  majetku  §3  odstavec  4,  vždy  iba  mestské
zastupiteľstvo. Z toho dôvodu si myslí, že si to vyžaduje osobitné rokovanie a dlhodobý, tichý
premýšľací režim, ktorý by všetkých vyviedol z krízy.  Firmy podľa jeho názoru majú veľké
problémy.  Skonštatoval, že ak firmy majú problémy, ktoré neboli na krízu pripravené, následne
bude mať problém mesto. Keby boli rozumní, mohli by nastaviť rozpočet tak, aby mesto oživili
bez straty desiatky.

 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol,  že si váži to, čo povedal JUDr. Ing.
Jozef  Vražel, PhD., je to podľa neho presne to, čo robia a veľmi rád príjme jeho radu, pokiaľ
sa do toho zapojí.  To, čo povedal, má svoje racionálne jadro. Ďalej uviedol, že keď začala
koronakríza, mali rozpočet pripravený,. Stretol sa však s viacerými primátormi a vidí, že teraz
„nariekajú“ pretože mali naplánované rôzne investície, pričom výpadok daní je tak veľký, že
teraz majú problémy s dodávateľmi a investíciami, ktoré rozbehli. Toto  bol jeden z dôvodov,
aby boli opatrní. Uviedol, že tento bod končia bez uznesenia, pretože návrh na uznesenie nebol.
Uznesenie bude formulované tak, že berú na vedomie správu o rozpočte mesta na rok 2020.

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

č.28/2020

K bodu 3)
Prejednanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta
Čadca č. 3/2019 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné 
automaty a dani za nevýherné hracie prístroje zo dňa 05.12.2019, Pd 13/20/5502-7 zo dňa 
24.03.2020.

Mgr. Marcel Šulo,  poslanec MZ, uviedol, že si myslí, že k zákonnosti a nezákonnosti
uznesenia resp. schvaľovania VZN, ktoré dnes majú na stole zaznela veľmi obsiahla diskusia
na nejednom zastupiteľstve v minulom roku. Je rád, že okresná prokuratúra skonštatovala to,
čo tvrdili a o čom sa snažili presvedčiť, že schvaľovací proces ako aj samotné VZN je v rozpore
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so zákonom. Myslí si, že aj v tomto prípade by mal zaúčinkovať zdravý rozum poslancov a v tej
to súvislosti navrhne aj zmenu uznesenia nie na nevyhovuje, ale vyhovuje, pretože sú s tým
spojené veľké finančné prostriedky, ktoré mesto bude musieť všetkým daňovým poplatníkom
vrátiť. Myslí si, že rozumným návrhom zmenou tohto uznesenia by mohli urobiť hrubú čiaru za
nezákonným zvyšovaním daní, ktoré sa udialo v minulom roku a s čistým štítom sa k tomu vrátiť
a prijať nové rozhodnutie. Pokiaľ to bude zaradené do programu. Ďalej uviedol, že nadviaže aj
na  RNDr.  Annu  Belousovovú,  súvisí  s  tým  aj  pomoc  podnikateľským subjektom v  meste  a
rovnako aj mnohým obyvateľom mesta Čadca. Za posledné tri mesiace robili s charitou čo sa
dalo, aby pomohli ľuďom, ktorí sú v ťažkých životných situáciách a podľa názoru odborníkov
sa problémy a nezamestnanosť budú do konca roka iba zvyšovať. Apeluje na sociálne cítenie
všetkých, aby nevystavovali mesto ďalším prípadným súdnym sporom, aby zmenili uznesenie na
vyhovuje a aby ako aj navrhuje JUDr. Ing. Jozef  Vražel, PhD. si sadli za široký stôl a navrhli
nejaké  opatrenia  tak,  aby  mesto  bolo  finančne  stabilizované  a  zároveň  aj  obyvatelia  a
podnikateľské subjekty mesta Čadca. Aby reálne cítili, že mesto sa o nich stará a dostanú od
mesta aj pomocnú ruku. Odôvodnenia uznesenia, ktoré navrhli, sa mu nezdajú také dôležité.
Podľa neho nebolo potrebné, aby prišiel niekto z prokuratúry a opätovne zdôrazňoval to, čo
napísal vo svojom stanovisku. Uviedol, že je dôležité skonštatovanie, že mesto v tomto prípade
porušilo zákon a myslí si, že vedia, čo v tom prípade robiť. Nová politická kultúra by mala
spočívať aj v tom, že pokiaľ je zrejmé, že sa dopustili nejakého „nezákonného konania“, aby
takýto stav čo najskôr odstránili a mohli najmä v týchto krízových časoch začať fungovať ako
mesto s čistým štítom.  Poprosil Ing. Milana Guru, primátora mesta Čadca, ak by sa to dalo,
aby šli vyvolať serióznu diskusiu, vrátiť sa k daňovej politike, majú čas do konca roka to prijať
a nech začnú budúci rok tak, aby do budúcna nevznikli žiadne  problémy a konflikty. Podľa
neho to nie je až taká radikálna položka, aby sa nejakými inteligentnými opatreniami nemohli
dopracovať. V tejto súvislosti podáva návrh na zmenu uznesenia návrhovej komisii.
 Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  poprosil  následne  o  odovzdanie  návrhu
návrhovej komisii.

RNDr. Anna Belousovová,  poslankyňa MZ, vyslovila  svoj  názor,  že ak by si  to  mali
zosumarizovať, protest prokurátora ich upozorňuje na to, že bola urobená žiacka chyba, pri
prijímaní uznesenia o VZN o zvýšení daní a poplatkov. Hlavnou chybou bolo, že VZN nebolo
zverejnené tak, ako ukladá zákon. Aby aj občania, ktorí budú mať možnosť sledovať záznam
vedeli,  o  čo  sa  jedná.  Pri  tom  všetkom  boli  zvýšené  všetky  miestne  dane  a  poplatky  v
neprospech podnikateľských subjektov a občanov. Okresná prokuratúra im dala protestom na
vedomie,  že  spomínané  prijatie  navýšenia  je  v  rozpore  so  zákonnom.  Inak  povedané,
zastupiteľstvo  urobilo  nezákonný  krok.  To,  čo  povedal  JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,
zástupca  primátora  mesta  Čadca,  že  prokurátorka  nebola  na  prejednaní,  na  prejednanie
nemajú povinnosť prísť. Myslí si, že pre gramotného človeka je dostatočné, ak v proteste je na
piatich stranách odôvodnenie, prečo tento protest podali. Ak budú hlasovať za to, že odmietajú
protest  prokurátora,  budú  pokračovať  v  nezákonnom konaní.  Poslanci,  ktorí  budú  za  toto
hlasovať, budú hlasovať za pokračovanie nezákonného stavu a prikrytie svojich chýb. Toto by
im chcela zdôrazniť. Uviedla, že si treba položiť otázku, či im ide o vlastnú reputáciu alebo o
to, aby sa prijali zákonné opatrenia. Ďalej uviedla, že niektorí chceli dane a poplatky zvýšiť, čo
prokuratúra označila ako nezákonné.  Teraz,  ako poslanci  budú zvažovať,  či  sa priklonia v
prospech občana, pretože ten má platiť nižšie poplatky alebo protest prokurátora odmietnu a
budú hlasovať opätovne za navýšenie poplatkov. Osobne si to nedovolí z viacerých dôvodov, za
navýšenie   vtedy  nehlasovala a myslí si, že spôsob prijatia navýšenia VZN nebol správny. Ako
zástupcovia  občanov by  mali  vždy hlasovať  v  ich prospech.  Zaujímalo  by  ju,  ako to  budú
občanom vracať,  ak sa žalobou potvrdí,  že  to bolo  nezákonné.  Rozhodnutím, že  zamietnu
protest prokurátora,  budú vlastne brať od obyvateľov bezúročné pôžičky, o to navýšenie. Pýta
sa, ako im ich budú vracať a ako sa občania budú proti tomu brániť. Ona, ako občan, bude
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postupovať tak, a hovorí to úplne otvorene, navýšené dane nezaplatí. Zaplatí pôvodné dane.
Ako občan si splní svoje zákonné povinnosti a k tomuto vyzýva aj ostatných občanov, aby platili
len to, čo platili aj v minulom roku. Ak sa to preukáže na súde, v pohode doplatí ten doplatok.
Žiadne  bezúročné  pôžičky  ale  mestu  dávať  nebude.  Občan  by  nemal  doplácať  na
nekompetentnosť,  hlúposť  a  chyby  svojich  volených  zástupcov.   A  dobre  platených.  Ďalej
uviedla, že by sa chcela opýtať momentálne neprítomného pána primátora a ostatných členov
vedenia  mesta,  či  si  osobne  zoberú  na  seba  osobnú  zodpovednosť.  Pýta  sa,  či  občan  má
doplatiť na chyby, ktoré boli urobené. Nebola to chyba občanov, že to nebolo zverejnené na
tabuli. Uviedla, že určite nebude hlasovať, mala naformulované podobné uznesenie ako Mgr.
Marcel Šulo, preto ho už nebude duplicitne dávať.

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ,  krátko sa vyjadril k tomu, čo povedala
RNDr. Anna Belousovová, čo sa stane v prípade, že prehrajú súdny spor. Uviedol, že ho môžu
aj vyhrať, ale môžu ho takisto aj prehrať. Ďalej poznamenal, že toto nie je prvá chyba, je to len
ďalšia  „školácka  chyba“.  Upozornil,  že  treba  dávať  pozor  na  materiály,   pretože  každé
zastupiteľstvo riešia jednu, dve, tri školácke chyby. Treba si dávať pozor, aby si neurobili hanbu
aj pred obyvateľmi. Za spomínané poplatky nehlasoval, mal na to svoje argumenty, nie je vždy
vyslovene proti. Poprosil uviesť, či je aj taký variant, ak súdny spor prehrajú.

 JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že zákon
myslí aj na takúto situáciu, tým pádom vznikne daňový preplatok a ten sa buď započíta na
ďalšie daňové obdobie alebo sa daňovému poplatníkovi vráti. Uviedol, že by sa chcel vyjadriť k
pani RNDr. Anne Belousovovej. Ide o to, že sa musia rozhodnúť, či do súdneho sporu idú, lebo
keď spomínala RNDr. Anna Belousovová, že sú tu „hlúpi úradníci“ a nech si obhajujú ich
„hlúpe chyby“. Poslanci rozhodnú, či si to tí „hlúpi úradníci a ľudia“ budú obhajovať, ako to
expresívne nazvala, alebo to na súd nepôjde. Uviedol, že si myslí, že netreba nikoho urážať,
ešte nie je totiž zrejmé, či sa urobila chyba. Je to zatiaľ názor  prokuratúry. Všetci majú na to
nejaký názor, je to odporúčacieho charakteru, je v kompetencii poslancov dnes rozhodnúť, či sa
pôjde do druhého kola a budú sa brániť na súde. Podľa neho prvý krok, teda žalobu musí
podať  okresná prokuratúra alebo to  dnes  uzavrú a pôjdu podľa pôvodného VZN. V tomto
smere, v  zmysle novej VZN, už sú výmery aj vystavené, takže administratívny proces sa bude
musieť zopakovať. Všetko je to v rukách poslancov. Nikto nejde obhajovať ako treba hlasovať.
Chcel  by  ale  vedieť  jednu  vec,  čo  vie  zrejme  iba  pán  poslanec  Mgr.  Marcel  Šulo,  prečo
prokuratúra nenapadla VZN č. 4/2019, pretože im to prokuratúra musela oznámiť. Bol tam
rovnaký  spôsob prijatia  a  je  preňho minimálne  z  právne  hľadiska  zaujímavé,  že  skupinou
poslancov  boli  napadnuté  dve  VZN a  prokuratúra  vyhotovila  protest  len  na  VZN  3/2019,
pričom spôsob prijatia bol aj na VZN 4/2019. Nevie si na toto dať odpoveď. Preto sa pýta Mgr.
Marcela Šula.

Mgr. Marcel Šulo,  poslanec MZ, uviedol na JUDr. PhDr. Petra Strapáča, PhD., že sa
sugestívnymi rečami snaží navodiť, že v jednom prípade sa prokuratúra stotožnila a v druhom
nie, chce ho poopraviť, že napadnuté bolo len jedno VZN, len VZN 3/2019. Uviedol, aby si
prehral  záznam, kde vyplýva,  že u druhého VZN č.  4/2019 došlo ku konštatovaniu,  že tam
legislatívny  proces  neskončil,  pretože  tam bol  návrh  (čo  sa  týka  poplatkov  za  komunálny
odpad) stiahnutý z rokovania MZ. V tomto prípade nebol legislatívny proces ukončený. Napadli
VZN iba čo sa týka daní.

 JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že chce
opraviť Mgr. Marcela Šula, pretože materiál má pred sebou a píše sa v ňom okrem iného, že „z
tohto dôvodu žiadam, aby okresný prokurátor v rámci svojich právomocí daných mu zákonom
č. 135/ 01 podal protest, nakoľko tieto VZN sú v rozpore so zákonom“. Podpísaný Mgr. Marcel
Šulo.  Uviedol,  že  nemá žiadne  sugestívne  reči  a  je  to  podnet  Mgr.  Marcela  Šula.  Sú  tam
napadnuté dve VZN – VZN 3/2019 a VZN 4/2019. Nemá potrebu klamať, iba sa pýta, prečo
prokuratúra vydala protest iba na VZN 3/2019.
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Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta Čadca,  upozornil  Mgr.  Marcela  Šula,  že  sa môže
prihlásiť podľa poriadku, po ďalšom rečníkovi.

JUDr. Ing. Jozef  Vražel, PhD.,poslanec MZ, uviedol, že nebol na rokovaní, keď sa táto
VZN prijímala, preto sa nemohol k tomu vyjadriť, keďže bol mimo územia Slovenska. Vyjadril
sa, že vôbec nerozumie, prečo 5.12. 2019, keď to mohlo byť 10.12. naraz s rozpočtom. Pripadá
mu to, že niekto tú chybu urobil, unáhlil sa, ale od dátumu 2.12. 2019 bolo dostatok času do
konca mesiaca prijať všetky VZN-ky a zároveň aj rozpočet.  Pýta sa,  prečo stále  riešia len
problémy, ktoré mu prídu detské. Uviedol, že keby chcel niekoho niekto oklamať, rozumel by
tomu.  Ale  v  tomto  nikto  nikoho  nechcel  oklamať,  je  to  vec  verejná,  zastupiteľstvo  je  vec
verejná , preto sa pýta, prečo toto robia. Je rád, že je priložený protest prokurátora, mohli si ho
všetci prečítať. Prokurátor trval na prítomnosti pri prejednávaní, či bol informovaný tak, ako
mal byť, s dostatočným časovým predstihom. Ďalej uviedol, že nevie, či boli oslovení viacerí
advokátskou kanceláriou, ktorá pripravuje kvalifikovaný podnet. Pripravuje ho v oboch VZN. Z
toho,  ako  bola  vybratá  judikatúra  a  podané  protesty  prokurátorov,  termín  zatiaľ  nebol
prekonaný. Ak protest prokurátora postupoval ďalej a zákonný termín v rôznych veciach nebol
prekonaný, bol prekonaný v rokovacom poriadku, ale ich rokovací poriadok bohužiaľ nemajú.
Nemajú ho vôbec zosúladený so súčasným právnym systémom. Chceli ho robiť pred troma,
dvoma rokmi, či pred rokom. Podľa neho, tu vidí ten základný problém. Keby v rokovacom
poriadku mali, že ak schválili uznesenie a materiál odmietli, môžu o ňom rokovať o 30 alebo 60
dní, mohli by sa právne oprieť o mimoriadne silný predpis, na základe ktorého to mohli mať
opätovne predložené. Ale rokovací poriadok nemajú. Ďalej uviedol, že niektorí podnikatelia,
ktorí platia o 20-30% viacej, podľa vzorcov, sú  veľmi silné firmy, ktoré na 90% majú každá
silné právne a profesionálne zastupovanie. Tu môže vzniknúť problém, ktorý by si napr. on na
krk nezobral. Keby tu bol prokurátor a vyjadril sa, išiel by do toho. Ceny, skrytá inflácia ich
neminú, ale musia vykompenzovať chudobným, sociálne odkázaným, mnohodetným, aby týmto
netrpeli.  Toto neurobili.  Nemohli to urobiť, pretože následne po tomto VZN nebol rozpočet.
Keby bol rozpočet, vedeli by prínos daní, vedeli by, koľko majú navyše, koľko z toho sa môže
presunúť niekde inde. Takisto uviedol, že firmy a podnikatelia sú nahnevaní, že musia zaplatiť
jednou platbou do 15 dní, aj keď boli vždy platby dve. Zúčastnil sa rokovania v rámci komory,
aj  v rámci  živnostenskej  a obchodnej  komory.  V čase koronakrízy „pribili  na krk niekomu
problém“.  Nechce  to  nejakým  spôsobom  zľahčovať,  ale  podľa  jeho  názoru  mali  sedieť  a
rokovať, v marci, apríli, mali vyčleniť majetok, ponúknuť ho a odpredať. Mali pomôcť občanom
a podržať podnikateľov. Uviedol, že zrejme príde čas, keď budú predstierať červený koberec
pred toho,  kto  vytvorí  jedno nové   pracovné miesto.  Uviedol,  že  ukáže  poslancom fotku  z
dnešného ráno spred úradu práce.  Bola  tam rada až  po  daňový  úrad.  A oni  chcú  ísť  do
problému s veľmi silným hráčom, s občanom mesta, ktorý je na prvom mieste a na druhom
podnikateľský subjekt, ktorý živí toto mesto. Ak nebudú zamestnávať, mesto nebude mať z čoho
žiť.  Čo sa  týka  bezdôvodného  obohatenia,  môžu to  preniesť  do  budúcna,  túto  pohľadávku
nemôžu započítať jednostranne, pretože je to daňová vec, nezaplatenie daní je však trestným
činom.  Na  druhej  strane,  ak  mesto  vyhrá,  podnikatelia  nezaplatia  a  zaplatia  minulý  rok,
dopúšťajú sa nezákonného konania. Preto si osobne myslí, nech toto zrušia, sadnú si, prijmú
iné  opatrenia,  pretože  aj  v  odpadovom hospodárstve,  čo  čítal,  ani  tam to  nie  je  úplne  v
poriadku. V judikatúre  zákonný termín zatiaľ prekonaný nebol. Ak bude uznané, že to bolo
nové rokovanie zastupiteľstva, tak termín prekonaný nebol. Preto by poprosil kompetentných
vyhovieť protestu  a radšej sa vrátiť z kratšej cesty. Zopakoval, že nezávidí nikomu, kto má v
rukách opraty a nebude mu to závidieť nasledujúce dva roky.  

 Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, reagoval, že už si to s JUDr. PhDr. Petrom Strapáčom,
PhD., objasnili.

Ing.  Peter  Lariš,  poslanec  MZ,  krátko  sa  vyjadril,  že  právnych  názorov  tu  bolo
povedané viacero. Čo ho mrzí, alebo skôr hnevá, ak tento protest bude úspešný, pýta sa, prečo
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im, poslancom bol podsunutý na rokovanie materiál, ktorý nebol právne čistý. Ak to tak bude,
žiada, chce vedieť presne, kto to zapríčinil. Cíti sa byť ako poslanec podvedený a oklamaný,
keďže im materiál nebol predložený v poriadku. Žiada vedenie mesta, aby im na rokovanie
predkladali  veci,  ktoré  sú  právne  čisté,  skontrolované  právnym  oddelením,  prípadne
skontrolované inými právnymi autoritami.

Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca, reagovala, že by chcela
podporiť Ing. Petra Lariša, môže len potvrdiť za seba a aj za „Čadčanov“, to isté, čo povedal.

Marián Kubala, poslanec MZ, krátko sa vyjadril, že mal takú istú otázku ako mal PhDr.
Pavol Holeštiak, PhD., čo sa stane, keby súd prehrali, čo už bolo zodpovedané. Dopytuje sa,
ako sa vyvodí zodpovednosť, keď k niečomu takémuto príde. Uviedol, že takisto nie je právnik a
musí veriť tým, čo veci predkladajú.

 JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, uviedol, že ako
viacerí uviedli, nikto dnes nevie povedať, ako to celé dopadne. Nie je k tomu žiadna ústavná
rozhodovacia prax, žiaden judikát, je to sporná otázka. Teraz ide o to iba pocitovo, ako sa oni,
poslanci k tomu postavia. Pozerali sa na to mnohí, on, právne oddelenie, ale dnes s určitosťou
nikto nepovie, či majú pravdu, alebo urobili chybu. Je to iba na úvahe súdu. Názor súdu by ho
z profesného hľadiska zaujímal. Na druhej strane majú zodpovednosť, takže sa musia k tomu
ako kolektívny orgán postaviť a dať dnes nejaký spoločný výstup. Je to na ich pleciach. Je
smutný, že neprišla prokurátorka, aj keď v proteste píše, že chce byť prítomná, pretože ho to z
profesionálneho hľadiska veľmi zaujíma. Nikto ale dnes nevie, ako by to dopadlo.

Mgr. Marcel Šulo, zareagoval na JUDr. PhDr. Petra Strapáča, PhD., uviedol, že slovo
zodpovednosť tu rezonuje z každých úst, myslí si, že zodpovedné bude, keď sa k tomu postavia
tak, že vyhovejú a skončia túto  „púť“ nezákonného VZN, ktorým sa ľuďom zvyšovali dane.
Bola  tu  spomenutá  ešte  jedna  vec  od  RNDr.  Anny  Belousovovej,  že  kto  bude  niesť  tú
zodpovednosť, boli ste vyzvaní obaja viceprimátori, či si zoberú zodpovednosť na svoje plecia.
Za všetky tie financie, ktoré bude musieť mesto ľuďom vracať.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, dopytoval sa Mgr.
Marcela Šula, kto bude niesť zodpovednosť za to, že mesto bude mať výpadok 300 tis. EUR, ak
by vyhrali súdny spor. Bude Mgr. Marcel Šulo niesť za to zodpovednosť? Dopytoval sa ho, či
povie  občanom,  kto   zaplatí  rúška,  dezinfekciu  atď.  Uviedol,  že  nič  neobhajuje,  je  len
predkladateľom návrhu, ktorý mu vyplýva z funkcie a postavenia. Uviedol, že je slobodná voľba
každého  poslanca,  ako  sa  rozhodnú.  Nech  nevkladá  „do  úst“,  kto  bude  niesť  za  to
zodpovednosť.  Dopytoval sa, či budú niesť zodpovednosť, keď vyhovejú  protestu a keby súd
povedal, že VZN bolo v poriadku. Uviedol, nech mu donesie jeden právny názor alebo judikát,
ktorý na 100% povie, že legislatívny proces je ukončený alebo nie je ukončený. Taký podľa
neho nie je. Dnes nevedia ani to, či prokurátorka podá žalobu alebo nepodá. Ďalej uviedol, že
koľkokrát  im prokuratúra napadla  VZN a koľkokrát  bola  úspešná.  Nie  je  to  o  tom urobiť
dojem , kto bude za to niesť zodpovednosť, ak by prehrali a  ak by vyhrali by mali dvíhať ruky?
Uviedol, že to nie je ani o vytláčaní politického kapitálu. Jedná sa tu o občanov a o firmy. Je to
o zodpovednosti a o tom, čo idú urobiť s mestom Čadca. Niečo sa urobilo a prijalo, ale toto nie
je o tom, že si bude niekto nahrávať politické body. Priznal, že sa mu páčila diskusia  JUDr.
Ing. Jozefa Vražela, PhD., v ktorej povedal, že nevie, nie je si istý a uviedol, že by si to „na
triko nezobral“. Nie je to o tom, že niekto poukáže,  aby niesol  zodpovednosť.  Podľa neho
zodpovednosť nesú všetci, sú kolektívny orgán, aj keď prioritne je to vždy na vedení mesta.
Dopytoval sa, kto bude niesť zodpovednosť v tom prípade,  keby súd povedal, že VZN bola
prijatá v súlade so zákonom a mesto bude mať výpadok 300 tis.EUR. Momentálne naháňajú
každý „groš“a  podielové dane klesajú. Uviedol, že ľudia chcú, aby sa vyvážali smeti, aby sa
mesto  nejakým spôsobom rozvíjalo, aby sa urobili aspoň tie projekty, ktoré majú zazmluvnené.
aby mali kde ľudia chodiť športovať. Ďalej aby opravili futbalový štadión, na ktorý majú
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dotáciu zo slovenského futbalového zväzu, aby vybudovali atletický ovál, na ktorý majú dotáciu
z ministerstva školstva,  takisto aby doriešili  zateplenie mestského úradu. Ale najbližšie dva
roky, ako povedal aj JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., to bude veľmi ťažké. Nech teda nehovoria o
víťazstvách a prehrách, nerobia si politickú kampaň, ale nech sa bavia vecne. Ďalej uviedol, že
sa môže stať, že mesto bude musieť peniaze vrátiť. V prípade, že by povedali, že neschvália
protest prokurátora, mesto si bude musieť urobiť tú rezervu, možno svojím majetkom, bude
vedieť,  že  musí  tých  300 tis.  EUR vrátiť.  Alebo  na základe  dvojstranných  dohôd započíta
vyrúbené dane do ďalších období. Nie je to o tom, že budú musieť niečo vracať. Ľuďom daňové
povinnosti opätovne vzniknú. Jeho osobný názor je, že mesto nebude vracať peniaze. Ak nejaký
podnikateľ  medzitým  ukončil  podnikateľskú  činnosť  a  bude  žiadať  vrátenie,  budú  musieť
hospodáriť tak, aby s tým rátali a tieto finančné prostriedky v prípade prehry na súde vrátili.
To sú dôsledky, ktoré s tým vznikajú. Vedia, čo im hrozí a vedia, čo sa môže stať. Podľa toho sa
musia zariadiť.

Vladimír Malík, poslanec MZ, vyslovil svoj názor, že chce, aby  zazneli „sedliackym
rozumom skoncipované  myšlienky“.  Uviedol,  že  prijali,  ako  zastupiteľstvo  niečo,  s  čím  sa
skupina poslancov nestotožnila,  posunuli  to na prokuratúru a prišiel  protest  z  prokuratúry.
Protest nie je žiaden „bubák“, je to názor prokuratúry. V názore prokuratúra sa tvrdí, že mesto
nedodržalo 15 dňovú lehotu, niečo teda poslanci odsúhlasili a nebolo to v súlade so zákonom,
pretože to malo byť 15 dní vyvesené. Mesto argumentuje tým, že sa jednalo o poslanecký návrh,
ktorý nemôže byť obmedzovaný 15 dňovou lehotou. Uviedol, že by bol rád, keby jasne zaznelo,
že toto je spor, a nie to, že dvihli dane. Pretože zvyšovaniu daní sa nevyhnú, ako poznamenal aj
JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD. Ak to nie je takto jasne podané občanovi, potom sa na facebooku
šíria  rôzne  informácie  a  z  poslancov  sa  robia  „zlí  ľudia“,  ktorí  chcú  druhým  zle,  že  sa
obohacujú a kradnú a navyšujú dane. Treba jasne povedať, že toto je právny spor, ktorý sa
vyrieši. Vadí mu, keď ho niekto označuje ako zlého človeka, ktorý by chcel občanovi Čadce
ublížiť.  Tak to nie je. Ak to nie je jasne povedané, potom sa píšu  účelové nezmysly,  ktoré
kadekto využíva a vytvára sa nenávisť  voči skupine poslancov. Bol by rád, keby to aj Ing.
Milan Gura, primátor mesta Čadca zhrnul a povedal, o čo tu vlastne ide. Ešte raz zopakoval,
že protest je odporúčací, nemusia sa postaviť do pozoru. Samozrejme, treba to brať vážne, ale
nič im nebráni vyjadriť sa k nemu. Netreba z toho vytĺkať politický kapitál. Podľa neho sa stal
nejaký problém, myslí si, že to prijali v súlade so zákonom, pretože  poslanecký návrh nemusí
mať 15 dňovú lehotu. Poznamenal, že do toho súdu by kľudne šiel.   

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, reagoval na Vladimíra Malíka, že to nepoňal  úplne za
správny koniec, pretože sa tam neobmedzovalo žiadne právo poslanca navrhovať zmeny alebo
body rokovania na MZ, tam šlo o niečo iné. Uviedol, že protest prokurátora nie je len nejakým
odporúčaním, pre samosprávu, ako by sa mala správať alebo o čom by mala rokovať a ako by
mala  rozhodovať.  Je  tam  absolútne  zrejmé  a  napísané.  Je  nesporné,  že  mesto  Čadca  pri
vydávaní VZN 3/2019 nedodržalo zákonné ustanovenie upravujúce normotvornú činnosť. To je
konštatovanie  z  prokuratúry,  nie  je  to  názor  poslanca.  V pléne môžu mať svoje názory,  aj
právne  názory,  v  tomto  prípade  to  prišlo  z  prokuratúry.  Ak  by  šlo  o  VZN,  ktoré  nemá
bezprostredný vplyv na rozpočet mesta, stotožnil by sa s tým, čo povedal Vladimír Malik. V
tomto prípade to má ale bezprostredný dosah. Vidia, v akej ťažkej situácii je mesto Čadca,
nevedia za 5 mesiacov nachystať, nie to ešte schváliť rozpočet mesta. V tomto prípade by mala
byť zodpovednosť na pleciach poslancov. Mali by za tým všetkým  urobiť jednu hrubú čiaru a
nechystať  si  ďalšie  nášľapné  míny  do  budúcna.  Stále  bude  navrhovať  vyhovieť  protestu
prokuratúry. Nielenže to dajú do súladu so zákonom, ale v momente, keď sa tak rozhodnú,
ukážu ako poslanci ľudský rozmer v ťažkej situácii, v ktorej sa nachádza nielen Čadca, ale aj
celé  Slovensko.  Aj  toto  by  bola  jedna  z  foriem  pomoci  mesta  Čadca  a  poslancov  voči
obyvateľom a podnikateľským subjektom.
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Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, vyjadril svoj názor, že každý, kto tu hovorí, má
svoju pravdu. Jediná vec, kde sa stala chyba bolo to, že nebola vyvesená VZN-ka 15 dní. Ako
povedal JUDr. Ing. Jozef Vražel, PhD., mal by byť rokovací poriadok, v ktorom by určili, ako
môžu hlasovať do budúcnosti, ak nastane takýto problém. Ďalej uviedol, že roky mali občania
Čadce najnižšie poplatky za smeti. Uviedol, že aj to navýšenie, ktoré dali 10% a 20%, (každé
má inú skladbu) nie sú vysoké, v porovnaní s niektorými inými mestami. Vyslovil svoj názor, že
si môžu k tomu ešte sadnúť a diskutovať o tom ešte tri hodiny, každý má svoj právny názor,
osobne by bol za to, aby tomuto protestu nevyhoveli.  

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.,  poslanec MZ ,  reagoval  na  margo  Vladimíra  Malíka  a
žiada pána primátora Ing. Milana Guru resp. vedenie mesta, aby bolo jasne zodpovedané, kto
vlastne predkladal materiál,  ktorý bol v decembri schvaľovaný. To je prvý moment,  kde sa
sporia či vyhovieť alebo nevyhovieť protestu prokurátora. Druhý moment, ako uviedol je, aby
neobviňovali poslancov, že sú tí zlí, ktorí schvaľovali zvyšovanie daní a poplatkov. Uviedol, že
si myslí, že ak niekto urobil chybu, treba férovo povedať, aby im prepáčili. Poslanci dostávajú
materiál, s ktorým sa môžu stotožniť, alebo aj nemusia. Niekto materiál ale vypracuje a má za
to zodpovednosť. Tieto dve otázky sú podľa neho „ v povetrí “ a bolo by dobré, keby bolo na ne
zodpovedané.

JUDr. Ing.  Jozef  Vražel,  PhD.,  poslanec MZ, uviedol,  že nechcel  svojím vystúpením
dosiahnuť, aby sa to tu zvrhlo na politiku. Uviedol, že prokuratúra nevydáva odporúčania, ale
záväzné dokumenty a  v rámci zákona o prokuratúre je strážcom zákonnosti. Nemôžu s ním len
tak nakladať. Je to rozhodnutie prokurátora a to nie je v rámci odporúčacích, ale je to jeho
rozhodnutie v rámci zákona o prokuratúre. Ďalej uviedol, že plne súhlasí, čo povedal, že by si
to „nezobral na krk“ a nemôže za to ani hlasovať, pretože vie, že či vyhrajú alebo prehrajú,
majú vždy náklady. Ďalej poznamenal, že súdny proces neskončí v Žiline, „preskúmavačka“
pôjde ďalej a môže sa to prehĺbiť nie na jeden rok alebo na dva. Ak to bude dlhšie ako tri roky
voči  premlčanosti  niektorých  veci,  pôjdu  do  problémov.  Ak  vyhrajú,  bude  to  výborné.  Ale
termíny,  ktoré boli  podané a boli  preskúmavané,   neboli  prekonané,  nie v  tejto  veci,  ale  v
obdobných.   Termín  zatiaľ  nebol  prekonaný.  Ak  náhodou dôjde  k  tomu zásada  verejnosti.
Zásada verejnosti  a  prístupu verejnosti  k  rozhodovaniu  verejnej  moci  samosprávy   v  tých
rozhodnutiach jednoznačne dominuje,  súd v tomto vyhovel.  A potom nech idú  na právo a
ekonómiu bez emócii.

Mgr. Tomáš  Urbaník,  poslanec MZ, vyjadril  svoj názor,  že počúval pozorne  veľmi
podnetné názory kolegov, podľa neho je dôležité sa rozhodnúť včas. Uviedol, že je tu rozkol v
právnych názoroch,  ktoré stoja proti  sebe.  Niekto  by  to  použil  aj  ako spomínaný politický
kapitál a niekto stojí na strane pravdy alebo svojich rozhodnutí. Stotožňuje sa s tým, keby našli
toho, kto za to nesie zodpovednosť. Zásada, ktorá hovorí, že  nová VZN má visieť 15 dní pred
zastupiteľstvom  je naozaj kľúčová. Osobne  si myslí,  že by nemali nabádať obyvateľov, aby
rozdelili platenie daní na dve časti. Tam, kde sú dva názory, mal by rozhodnúť ten najvyšší
element a to je súd. Osobne bol na diskusiách ešte 5.12. 2019, kde sa pýtal, či sú si vedomí, že
zásada verejnosti nebola dodržaná a legislatívny proces dokončený a na základe toho mala byť
po predošlom zastupiteľstve vyvesená VZN-ka. Uviedol, že sú tu ľudia erudovanejší po právnej
stránke ako je on, ale oni musia rozhodnúť ako kolektívny orgán. Osobne by rozhodol tak, ako
sa rozhodli 5.12. 2019 a podľa toho sa uvidí, čo bude.

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, krátko sa vyjadrila, že pán poslanec Mgr.
Tomáš Urbaník spomínal rozličné motívy poslancov pri rozhodovaní a pri hlasovaní. Myslí si,
že ani nejde o to, že ide niekto vytĺkať politický kapitál, alebo nie. Pri tomto hlasovaní  majú na
výber,  buď idú  do  neistoty,  ak  odmietnu  protest  prokurátora  alebo  môžu  ísť  do  istoty,  aj
zastupiteľstvo,  aj  občania.  Dňa  25.6.  2020  je  plánované  MZ  a  bude  sa  tam  schvaľovať
rozpočet, tak nech to príjmu.
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 Ing.  Rudolf  Cyprich,  poslanec MZ, uviedol,  že   bodom programu nie  sú dane,  ale
protest prokurátora. Zastáva názor, že nejaké nezrovnalosti sú aj na strane mesta, aj na strane
prokurátora. Chcel by upozorniť na postoj poslanca, vzhľadom na zákon. Niečo si už s JUDr.
PhDr.  Petrom  Strapáčom,  PhD.,  vyjasnili.  Zverejnenie  návrhu  je  minimálne  15  dní  pred
rokovaním zastupiteľstva,  ak došlo  k  pochybeniu,  určite  to  treba vyriešiť.  Súčasne  s  dňom
zverejnenia začína plynúť 10 dňová lehota na  pripomienkové konanie. V prípade, že nestíha
lehotu, jeho návrh sa stáva ostatným návrhom a predkladateľ ho už nemusí zapracovať, ani
dokonca  dať  do  zoznamu pripomienok.  Je  zákonná  podmienka,  že  tri  dni  pred  rokovaním
zastupiteľstva musí byť doručené poslancom vyhodnotenie pripomienok v písomnej podobe.
Pričom tá jeho „ostatná“ tam už nemusí byť, keďže to nestihol. Ďalej uviedol, že poslanec sa
nemusí dozvedieť o novom návrhu VZN  až z materiálov zastupiteľstva, ktoré má byť doručené
7 dní pred rokovaním, ale podľa rokovacieho poriadku, ktorý majú schválený aj v samotný deň
rokovania. Ide  podľa neho o dosť závažný problém. To, že je VZN zverejnené na webovom
sídle mesta alebo na úradnej tabuli 15 dní pred zastupiteľstvom,  sa nemusí dozvedieť. Nechodí
to kontrolovať. Keďže nestíha pripomienkové konanie, inú možnosť nemá, iba vyjadriť sa na
rokovaní zastupiteľstva. A tu je rozpor.  Prokuratúra v svojom odôvodnení uvádza na str. 4, že
dokonca mal byť na tomto rokovaní zastupiteľstva predložený ďalší návrh, ktorým malo dôjsť k
úprave už zverejneného návrhu a o ktorom mali poslanci mesta rozhodnúť. Ako sa vyjadril,
pozdáva  sa  mu  názor,  že  nech  rozhodne  súd  a  v  odôvodnení  uznesenia  vysvetlí  konečne
zákonný  postup  normotvorného  alebo  legislatívneho  procesu,  pretože  názory  sa  skutočne
rôznia.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca,uviedol, že je ešte
jedna zaujímavá právna otázka, ktorú naznačil Ing. Rudolf Cyprich,a to, či poslanec MZ má
právo dať pripomienku z VZN na rokovaní zastupiteľstva. Podľa jeho názoru áno, pretože je to
právo poslanca. To, čo uviedol pán Ing. Rudolf Cyprich o 10 dňovej lehote sa týka  občanov,
občianskych združení, fyzických a právnických osôb. Ľudia môžu pripomienkovať VZN.  Ide o
veľmi zaujímavú otázku, pretože ako mnohí poslanci aj vedia, ak je na stole VZN, veľakrát do
neho zasahujú priamo na rokovaniach MZ. Keby sa stotožnili s výkladom pani prokurátorky,
ktorá na strane 4 uviedla, že pripomienka poslanca je novým návrhom, potom všetky VZN,
ktoré prijali a kde akýmkoľvek spôsobom ktorýkoľvek poslanec pripomienkoval čokoľvek iné a
hlasovali  o  tom,  tá  VZN-ka  by  mala  byť  v  zmysle  právneho  názoru  pani  prokurátorky
(uvedeného na strane 4, tretí odsek odspodu) neplatná. Uviedol, že teraz sa nebaví o daniach,
aké budú, ale ide aj o otázku právnu, akým spôsobom budú poslanci prijímať ďalšie VZN.
Dopytuje sa, či je poslanec postavený na úroveň fyzickej a právnickej osoby, ktorá má dávať
pripomienky  a sledovať úradnú tabuľu, inak nemôže vykonávať svoj mandát a v prípade VZN
budú  diskutovať  bez  diskusie.  Podľa  jeho  názoru  je  protest   prokurátora  veľmi  zásadným
zásahom do práv poslancov, čo tu nikto nepovedal.  Toto je veľmi dôležité podčiarknuť. Ďalej
uviedol,  že ak príjmu a vyhovejú protestu prokurátora,  de facto sa zbavujú všetci  poslanci
práva a možnosti podávať návrhy a pripomienky k VZN, pretože v proteste na strane 4 je to tak
uvedené.  
 Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že ďakuje za plodnú diskusiu, podľa
neho sa môžu prieť ešte ďalšie dve hodiny. Bol vznesený návrh, ktorý podal Mgr. Marcel Šulo,
preto poprosil návrhovú komisiu, aby ho predniesla a budú najskôr hlasovať o ňom.

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, že v pozmeňujúci návrh Mgr. Marcela Šula znel
„Zmena uznesenia k bodu 3 v časti B - „vyhovuje“.

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  vyslovil  svoj  názor  a  odporučil,  aby
nevyhoveli  protestu  prokurátora,  pán poslanec  Mgr.  Marcel  Šulo  dával  opačný  názor,  aby
vyhoveli.
Poprosil hlasovať proti tomuto  Následne dal hlasovať za návrh Mgr. Marcela Šula:

Hlasovanie:  ZA:   8 PROTI:   10 ZDRŽAL SA: 4  /poslancami  MZ nechválené/.
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Následne dal hlasovať za pôvodný návrh JUDr. PhDr. Petra Strapáča, PhD.
Hlasovanie:  ZA:   14  PROTI:   8  ZDRŽAL SA: 1  /poslancami  MZ schválené/.

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

č. 29/2020

K bodu  4)

Správa o     činnosti Organizácie cestovného ruchu Kysuce za rok     2019.

Mgr.  Martin Klimek,  poslanec  MZ, uviedol,  že  by rád  dal  do pozornosti  pri  ďalšej
tvorbe  materiálov  s  tematikou zimy,  že  v  Čadci  –  časti  Čadečka začali  domáci  obyvatelia
upravovať lesné cesty. Posledné roky tam začalo chodiť veľa bežkárov a možno je to aj úloha
pre mesto, keby pomohla domácim obyvateľom s úpravou bežeckých tratí. V Čadci „zakapali“
všetky  možnosti lyžiarskeho športu. Možno by nebolo zlé do budúcna porozmýšľať nad týmto
populárnym športom a trošku ho spopularizovať. Domáci obyvatelia ho upravujú provizórnym
prístrojom a kto pozná obec Karlovice, vie, že obec žije celú zimu z bežkárskych aktivít. Na toto
chcel upozorniť.

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. , poslanec MZ, poďakoval za predloženú správu, uviedol,
že  by  chcel  dať  do  budúcnosti  námet,  aby  zatraktívnili  niektoré  z  prírodného  hľadiska
zaujímavé  miesta, či už je to Husárik, Horelica , Drahošanka a najmä Milošová – Megoňky.
Práve tu bol aj úspešne zavŕšený projekt, i keď vyhliadková terasa nebola dokončená. Myslí, že
je to stále v platnom stavebnom povolení,  čiže by bolo dobré pokračovať, predsa je to len
svetová rarita. Je toho názoru, že by to nemuselo byť ani finančne náročné. Ďalej spomenul, že
pred 4 mesiacmi dostali cenu za najkrajší park roka 2019 na Slovensku, takže majú na čom
stavať. Spomenul pani Slávikovú, ktorá je absolútna špička na písanie a realizovanie projektov.
Uviedol, že by aj v tomto smere mohli Čadcu zatraktívniť. Podľa neho Čadca nie sú len hlavné
sídliská , ale aj ďalšie krásy, ako boli spomínané. Musí podporiť aj spomínanú Čadečku, kde
mesto môže byť takisto nápomocné. Určite to v rámci mesta radi podporia. 

 Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca, uviedla, že by chcela
podporiť  predrečníka  Mgr.  Radovana  Jakuša.  Stretáva  sa  s  ním  častejšie,  určite  jej  na
cestovnom ruchu veľmi záleží, dôkazom čoho je aj to, že začali diskusiu o Vojtovskom prameni
a teší sa, keď sa to zrealizuje. Súhlasí úplne s tým, že mesto Čadca aj s prímestskými oblasťami
má čo ponúknuť.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, vyslovil svoj názor , že vníma cestovný ruch ako jednu
z možností,  ako dostať financie do mesta Čadca a tým stabilizovať zamestnanosť  v  našom
meste. Je toho názoru, že o to viac by sa mali v týchto ťažkých časoch sústrediť na rozvoj
cestovného  ruchu,  pretože  ľudia  na  Slovensku  a  z  blízkych  krajín  budú  využívať  domáce
destinácie.  Bol  by  možno ambicióznejší  v  získavaní  nových  členov,  keďže  spomínali  iba  6
nových členov. Myslí si,  že je tu omnoho väčší počet zariadení s ubytovacími kapacitami a
poskytovateľov rôznych atrakcií, ktoré by mohli zvýšiť atraktívnosť Kysúc. Ďalej pripomenul,
že v minulosti boli častokrát svedkami, že bolo všade plno zahraničných áut a všetky penzióny
boli  poobsadzované, najmä v zimnej sezóne.  Dnes je to skôr raritou. Chcel by predrečníka
podporiť  a spoločne by sa mohli zamyslieť ako ďalej, pretože cestovný ruch by mohol byť
jednou  z  dominánt,  ako  zabezpečiť  aj  príjem  do  mestského  rozpočtu,  ako  aj  príjem  pre
obyvateľov mesta.

JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  zástupca primátora mesta  Čadca,  uviedol,  že  by
chcel reagovať aj na Mgr. Marcela Šula, ktorý uviedol, aby sa mesto v týchto veciach rozvíjalo.
Osobne viedol rokovanie s Ing. Milanom Gurom, primátorom mesta Čadca a Ing. Mikovčákom,
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ktorý  mestu  podaroval  hotový  projekt  rozhľadne  na  Husáriku.  Momentálne  jednajú  so
zástupcami  Lesov SR, ktorí im dali predbežný súhlas s vybudovaním rozhľadne na pozemku,
ktorý je v správe Lesov SR. Následne oslovili aj horský hotel Husárik. Ten chce vybudovať
cyklokrosové trate, aj trate na kolobežky a takisto rokujú s predstaviteľmi spoločnosti Lesy SR.
Majú záujem predložiť spoločné memorandum o zatraktívnení tejto oblasti, tak, aby rozhľadňa,
ktorú postaví mesto Čadca,  korelovala so zámerom, ktorý predloží hotel Husárik. Jednalo by
sa o požičovne bicyklov, elektrobicyklov,  vybudovanie nabíjacích staníc na elektrobicykle, s
trasami  až  na  Petránky.  Investor  im  sľúbil  okrem  požičovne  kolobežiek   vybudovať  aj
prístupovú cestu k rozhľadni na svoje náklady.  Husárik podľa jeho názoru patrí medzi top
lokalitu,  ktorú  chcú  ďalej  budovať  a  rozvíjať.  Na  oddelení  výstavby  je  hotový  projekt,  je
každému k nahliadnutiu a veľmi sa z neho tešia. Dúfa, že sa nájdu finančné prostriedky aj chuť
podporiť tento projekt.

Mgr. Dana Jašurková, poslankyňa MZ, uviedla, že by ju zaujímalo, akým kľúčom sa
vyberajú ďalšie podnikateľské subjekty, aby mohli byť členmi OCR Kysuce. Tiež si myslí, ako
jej  predrečníci,  že takýchto subjektov je na Kysuciach viacej,  preto by sa mohlo osloviť  aj
viacej podnikateľov. Takisto už boli spomenuté  plánované opravy ohľadom Vojtovho prameňa,
čo je jej srdcovou záležitosťou. Bola by rada, keby sa cestovný ruch na Kysuce dotiahol, keďže
Kysuce tvoria akýsi stred medzi Poľskom ČR a Slovenskom. Bude rada, keď  podnikateľských
subjektov bude viac.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že bude odpovedať, keďže je predseda
celého  združenia  a  zároveň  jeden  z  hlavných  zakladateľov.  Aj  keď  momentálne  nie  sú  v
združení všetky obce, združeniu sa darí, pretože sa idú spájať s bystrickou dolinou. Upresnil, že
každý podnikateľský subjekt, ktorý má záujem, má právo vstúpiť, samozrejme sa bude o tom
hlasovať. Vždy sa robí nábor a nebránia sa nijakým podnikateľským subjektom, ktorí pracujú v
cestovnom ruchu a majú podnikateľskú činnosť.

Mgr. Radovan Jakuš, výkonný riaditeľ OCR Kysuce, doplnil, čo sa týka podnikateľských
subjektov, tí môžu vstupovať len vtedy, keď je obec pod ktorú spadajú, členom OCR Kysuce.
Preto prvoradou snahou združenia je získať všetky obce a mestá v rámci Kysúc a následne na
to môžu osloviť všetky podnikateľské subjekty, ktoré sú v spáde týchto obcí. Doplnil ohľadom
bežkárskych trás a cyklotrás, že tento rok majú zaradený ako projekt cyklotrasy z Čadce do
Krásna nad Kysucou,  čo  bude pomerne rýchla  záležitosť.  Tento  rok  bude  pripravená  celá
projektová dokumentácia a vysporiadanie pozemkov,  akonáhle vyjdu výzvy,  prihlásia sa do
výziev a bola by vytvorená trasa. Mesto ju už čiastočne upravovalo, ale bude prepojená až na
cyklocestu  do  Krásna  nad  Kysucou.  Ďalej  uviedol,  že  nie  je  za  to,  aby  sa  len  niečo
rekonštruovalo, ale má záujem, aby vytvorili aj niečo nové. Pán Mikovčák im dal projekt, ktorý
bol  pôvodne  vytvorený  ako  náučný  chodník  na  chotárny  kopec  a  jeden  z   prvkov  je
rekonštrukcia  Vojtovho prameňa. Bude tam jazierko a altán.

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

č.30/2020

K bodu 5)
Pomoc občanom a podnikateľom mesta Čadca v súvislosti s krízou vyvolanou šírením
koronavírusu.  (stiahnutý bod)

Predkladá: RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ
RNDr. Anna  Belousovová, poslankyňa MZ, k bodu ešte doplnila,  že by mohli  prijať

symbolickú pomoc, preto navrhuje uznesenie, aby mesto Čadca v snahe zmierniť dopady krízy
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vyvolanej šírením koronavírusu odpúšťa poplatky súvisiace s využívaním centra voľného času,
školských klubov,  družín a ZUŠ pre všetky deti  rodín,  kde je počet vyšší  ako dve deti.  Ako
počúva a rozpráva s ľuďmi, situácia je ťažká, nastúpi nezamestnanosť, preto toto symbolické
gesto. Nejedná sa o „veľký peniaz“, tak by to podľa nej mohli prijať.

Mgr.  Xénia Šurhaňáková,  zástupkyňa primátora mesta Čadca,  krátko sa vyjadrila a
poďakovala RNDr. Anne Belousovovej za jej návrh, uviedla, že keďže sleduje všetky veci, ktoré
sa dejú v meste na webe. Aj osobne chodí po meste, sama už predložila Ing. Milanovi Gurovi,
primátorovi mesta Čadca, svoj návrh, oficiálny názov by mohol byť  „komisie starostlivosti o
občana“ , ale môžu sa dohodnúť aj na inom názve, je to podľa nej detail. Ďalej uviedla, aby sa
zišli, samozrejme to musí prejsť cez zastupiteľstvo, nemá s tým žiaden problém,  bude len rada.

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta Čadca, vyslovil svoj názor,
že keďže tento bod je veľmi zaujímavý, bolo by dobré povedať, čo mesto Čadca pre občanov
urobilo.  Mesto  Čadca  ako  jedno  z  prvých  miest  reagovalo  na  vzniknutú  situáciu  okolo
koronavírusu.  Prišiel príkaz primátora, zatvorili sa škôlky, školy. Následne prijalo mesto veľmi
vážne ekonomické rozhodnutie, kedy vybavilo domácnosti mesta rúškami. Mesto sa okamžite
staralo  o  toto  zabezpečenie  v  čase, keď  to  nebolo  ešte  ich  nosenie  povinné.  Oslovili
podnikateľov,  aby  šili  rúška,  neboli  kupované  z  Číny,  ale  snažili  sa  podporiť  miestnych
lokálnych  podnikateľov ako  je  Darafashion,  Honor,  Pavol  Cyprich,  nenapadnú  mu  všetky
firmy, ktoré šili hygienické rúška. Takisto pomáhali zamestnanci Domu  kultúry Čadca, ktorí
neboli vyťažení, ale okamžite podali pomocnú ruku.  Pani riaditeľka zorganizovala 5-6 dievčat,
ktoré namiesto toho, aby doma nečinne sedeli, (keďže Dom kultúry bol zatvorený a iba niektorí
zamestnanci  sa  podieľali  na  rekonštrukcii),  ochotne  šili  rúška.  Mesto  Čadca  poskytlo
hygienické  potreby  domovom dôchodcov,  Mestskému podniku  služieb,  Dombytu  Čadca,  ale
zabezpečili  ich aj pre organizácie, ktoré sú v pôsobnosti Vyššieho územnému celku. Mysleli aj
na seniorov v domovoch, ktoré mesto nemá v správe – na Žarci, Hviezdoslavovej ulici alebo na
Horelici. Urobila sa veľká akcia, do ktorej sa zapojilo veľa poslancov, ako aj zamestnancov
Mestského úradu v Čadci a tiež dobrovoľných hasičov, ktorým chce týmto poďakovať, pretože
sa podieľali na balíkovaní a roznose týchto hygienických rúšok do každej schránky v meste. Ak
niekto  rúško  nedostal,  kontaktoval  ich  a  bola  zjednaná  náprava.  Ďalej  sa  zabezpečila
dezinfekcia mesta, bytových domov, ktoré sú v správe príspevkovej organizácie Dombyt Čadca,
nakúpenie hygienických prostriedkov pre zamestnancov mestského podniku služieb a mestskej
polície, tak, aby mohli plnohodnotne zabezpečovať svoju činnosť. Aj keď v krízovom režime, ale
zabezpečil sa chod Mestského úradu za  prítomnosti mestského policajta. Chce poďakovať aj
mestskej polícii. Aj keď bola veľká nevôľa ľudí, často nie veľmi dobre reagovali na to, že nie sú
všetky  služby  k  dispozícii,  jednali  veľmi  profesionálne.  Takisto  úradníci  riešili  situáciu  na
vysokej  úrovni.  Mesto  promptne  reagovalo  aj  na  znovuotvorenie  škôlok  a  škôl,  zvolali  sa
riaditeľky a riaditelia a nábeh do škôl bol úplne bezproblémový. Podotýka, že mnoho obcí
nechalo svoje školy zatvorené napr.  Raková alebo Svrčinovec.  Mesto bolo pripravené,  lebo
vedelo, že takáto situácia môže nastať. Ďalej sa urobili kroky, aby mohla byť bez problémov
otvorená plaváreň, fitnescentrum, kde prebiehala údržba a hygiena, stále sa čistilo, upratovalo,
aby sa služba ihneď ako to bude možné poskytla. Tak sa aj stalo. Takisto sa robí príprava na
otvorenie kúpaliska, verí, že opatrenia budú také, aby mohli otvoriť aj kúpalisko. Na pomoc
občanom urobili veľmi veľa a treba si uvedomiť, že opatrenia aj niečo stáli. Hygienické rúška
nikto nešil zadarmo a v čase, keď bol dopyt vysoký, muselo mesto za ne zaplatiť. Takisto aj
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dezinfekcie boli nemalým výdavkom pre mesto Čadca. Uviedol, že chcú byť všetci sociálni, ale
na druhej strane majú problém naplniť rozpočet, keďže podielové dane rapídnym spôsobom
klesli.  Momentálne nikto nevie  povedať,  akým spôsobom sa bude situácia vyvíjať.  Preto si
nemyslí, že je cestou kresania poplatkov napr. v základných umeleckých školách a ešte takým
diskriminačným spôsobom, že rodiny, ktoré majú viac ako dve deti. Myslí si, že by to nebolo v
poriadku, pretože návrh neskúma sociálne postavenie rodiny, ale iba mnohopočetnosť, pričom
môže mať znaky diskriminačného charakteru.  Podľa neho sociálny  systém v  meste  funguje
plnohodnotne. Ďalej uviedol, že chcel všetky tieto veci len zhrnúť. Okrem toho mesto Čadca
zaviedlo MHD v núdzovom tzv. víkendovom  režime, pričom sa mestu podarilo vyjednať dohodu
s firmou SAD Žilina a.s.  Ide o to, že mesto môže limitovať počet objednanej dopravy počas
roka vo výške 5%. Keďže marec, apríl a máj sa prakticky nejazdilo, mesto prekročilo týchto 5%
a hrozili sankcie. Podarilo sa im však vyjednať dodatok k zmluve, na základe ktorej si tieto
sankcie SAD Žilina a.s. nebude uplatňovať. Je to významná vec, kde sa mestu podarilo zasa
niečo ušetriť. Ďalej uviedol, že čo sa týka návrhovej  komisie, nemá s tým problém, môže sa
zriadiť komisia ako poradný orgán v zmysle zákona o obecnom zriadení. Je to však zásah do
VZN, preto budú musieť prijať nové VZN, pretože  VZN určuje počet komisií. Preto si myslí, že
to nemôžu urobiť ako poslanecký návrh na tomto zastupiteľstve. Takýto materiál treba pripraviť
a doplniť ho, lebo sa dotýka ďalších materiálov, na ktoré je mesto naviazané. Návrh veľmi víta,
pretože takáto debata môže byť iba na prospech mesta.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, krátko reagoval, že k veci, ktoré JUDr. PhDr.
Peter Strapáč, PhD., zhrnul neboli vôbec jednoduché, lebo mesto Čadca bolo medzi prvými,
ktoré reagovalo a v krízovom štábe boli skúsení ľudia ako napr. Ing. Ščury. Dokonca vyzývali
aj VUC Žilina a okolité mestá a obce, aby sa pohli aj oni, následne im aj radili. Okrem rúšok,
ktoré mali medzi prvými, vyprázdnili všetky sklady školských jedální a veľké množstvo potravín
rozdali  sociálne slabším. Inak by sa potraviny znehodnotili.  Dovážali  takisto na charitu.  V
priebehu  marca  a  apríla  urobili  všetko,  čo  sa  len  dalo,  za  čo  môžu  byť  poslanci  ako  aj
zamestnanci mesta a mnohí  pomáhajúci dobrovoľníci hrdí.  

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že víta, čo povedali, ale nemala na
mysli veci, čo sa urobili priamo, keď boli najhoršie časy. Komisia, ktorá by sa vytvorila v čase,
keď sa už uvoľňujú opatrenia, by mohla byť prenášačom tlaku zdola. To je podľa nej postavenie
poslancov a ich hlavné poslanie,  iniciovať rozličné formy pomoci alebo nejaké akcie. Bolo by
možno dobré pouvažovať o komunitných, charitatívnych akciách alebo dať návrh napr. v rámci
pomoci  podnikateľom,  aby  mesto  trochu ožilo.  Mohli  by  napríklad  dať  uličné  priestory  za
symbolickú cenu. Spomínaná komisia by mala byť akési fórum a svoje návrh predloží neskôr
mestskému zastupiteľstvu. Nemala na mysli komisiu, ktorá je v rokovacom poriadku, ale ako
dočasnú  komisiu,  ktorá  bude  pracovať  len  k  tomuto.  Upresnila,  že  v  tom,  čo  navrhovala
ohľadom  rodiny  mal  JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD.  pravdu.  Niekto  nie  je  na  pomoc
odkázaný, ale doplnilo by sa, že to bude pre deti zo sociálne odkázaných rodín, ktoré majú viac
ako dve deti. Takých nie je v meste veľa, bolo by to skôr také symbolické gesto.

Mgr. Xénia Šurhaňáková,  zástupkyňa primátora mesta Čadca,  uviedla,  že na margo
pomoci  by  chcela  poďakovať  všetkým,  ktorí  nezištne   vstupovali  do  pomoci,  ktorá  bola
poskytnutá a bola robená bez toho, aby sa zbierali politické body. Za seba ale aj niektorých
ďalších  môže  povedať,  že  nie  všetko  bolo  z  účtu  mesta,  ako  sa  deklarovalo  na  určitých
miestach.  Bola to  pomoc,  ktorá bola adresovaná aj  do inštitúcii,  ktoré neboli  mestské ako
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domov dôchodcov v parku alebo nemocnica v Čadci, kde ona a aj mesto poskytli pomoc. Ďalej
uviedla, že existuje stále skupina, ktorá pomáha rodinám a chce veriť tomu, že to je nezištne a
bez zbierania politických bodov, čomu sa úprimne teší. Takisto aj ona zo svojho platu, na ktorý
mnohí narážali, pomáha rodinám. Je toho názoru, že keď sa niečo robí nezištne, nemá dôvod
dávať to do éteru a zverejňovať. Je to čisto jej záležitosť, v ktorej mieni pokračovať. Na margo
komisie uviedla, že je za to, aby táto komisia bola nie dočasná, ale trvalá.

Vladimír Malík, poslanec MZ, krátko sa vyjadril, že čo sa týka úľav, ktoré spomínala
RNDr. Anna Belousovová, môže dodať, že bol aj s poslancom Mariánom Kubalom na zasadaní
rady centra voľného času. Organizácie majú svoj program nabitý na celý rok, rátajú s každým
eurom. Ak sa bude dnes hlasovať za nejaké úľavy, bude hlasovať proti, pokiaľ sa to nebude
konzultovať s vedením centra, napr. s pánom Jurgom. Podľa neho bolo takéto gesto už aj v
minulosti, potom však straty už nikto neriešil.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že by chcel dať návrh, keďže tento
bod nemajú riadne pripravený, aby sa nehlasovalo o návrhoch RNDr. Anny Belousovovej, je to
mimo programu. Ďalej uviedol, nech to nechajú naňho, on vytvorí nejakú komisiu, poradný
ográn z nich – poslancov, presne na témy, o ktorých hovorili. Do budúceho zastupiteľstva to
môžu predložiť  ako návrh.   Na hlasovanie   zníženia  poplatkov by musel  zavolať  aj  pána
PaedDr. Jána Poláka, museli  by vstúpiť aj  do VZN-ky.   Je za to,  aby sa vytvorila skupina
poslancov, ktorí budú dávať konkrétne návrhy a predkladať ich do zastupiteľstva. Dopytoval sa
RNDr. Anny Belousovovej, či trvá na svojom návrhu.
 RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že dala návrh na diskusiu, pretože
ak  má byť zriadená komisia, v uznesení mala uvedené „v zložení“, čiže by  museli niektorí
kolegovia v diskusii prejaviť chuť byť v komisii. Hlási sa ako prvá, preto to navrhla. Ak si to
niekto ešte rozmyslí, môže sa doplniť, ozvala sa zatiaľ len Mgr. Xénia Šurhaňáková, takže sú
len dve.

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

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, reagovala, že nemôže svoj návrh predložiť,
pretože tam bola „časť“, že v diskusii by sa mali prejaviť. Nestalo sa tiak, prejavila sa iba Mgr.
Xénia Šurhaňáková a ona. Keďže by tam bola len dvojčlenná komisia, svoj návrh berie späť.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, vo faktickej  poznámke  na RNDr. Annu Belousovovú
uviedol,  že sa chcel prihlásiť  do komisie a dopytoval sa,  či  budú o tom opätovne rokovať,
pretože by sa rád zapojil.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, reagoval, že je veľmi zlé, keď sú body bez
materiálov. Uviedol, že RNDr. Anna Belousovová svoj bod stiahla, preto tento bod sťahuje.
Vyslovil názor, nech to berú tak že ponuka na zriadenie komisie príde.

K bodu 6)
S  tanovenie plat  u primátora mesta Čadca.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, krátko  sa  vyjadril  k tomuto bodu. Vyjadril
svoj názor, že v médiách počúvajú, ako sa primátori vzdávajú svojich 60% odmien. Nie je to
pravda,  je  to  farizejstvo,  mesto  to   musí  zdaniť  v  plnej  výške.  Preto  navrhuje,  čo  sa  aj
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predkladá, aby mu stiahli 19%, aby to nezaťažilo zdanenie mesta, ostane na „holoplate“, tak,
ako mu zo zákona patrí. Musí konštatovať, pre ich informáciu, že má najnižší plat a najnižšiu
časť prémii v celej dobe „primátorovania“. Keďže sa ale ide šetriť, a aj zamestnanci súhlasili s
tým, že pôjdu na určité percentá s platom dole, chce požiadať , aby mu stiahli spomínaných
19%.

Mgr.  Jaroslav  Klus,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  si  vysoko  váži  toto  gesto.  Chcel  by
navrhnúť, aby sa opatrenie neurobilo do 1.7. 2020, ale do konca roka s tým, že by to platilo aj
pre všetkých, na ktorých nadväzuje plat primátora a mali by pozastavenie o 19% do 1.1.2021.
Uviedol, že návrh podáva aj písomne.

Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MÚ Čadca, upresnil, že takto sa to podať nedá, ide o to,
že k 1.1. 2021 bude priemerný plat pracovníka celkom iný, ako je k dnešnému dňu. Vždy sa
vychádza z toho, aký je priemerný plat pracovníka hospodárstva k 1.1. Vždy má  podľa toho
primátor  stanovený   plat  (príslušný  násobok)  Zástupcovia  primátora  spadajú  pod  judikát
primátora a ten im podľa zákona určuje plat tak, ako ukladá zákon. Ak sa zníži primátorovi
plat, znížia sa aj  poslancom  odmeny a poníži sa plat aj obom zástupcom. Plat má iba Mgr.
Xénia Šurhaňáková, JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD. má iba odmenu. Všetko je to upravené v
zákone č. 369. Nedá sa to vykonať so spätnou účinnosťou a takisto to nemôže obmedzovať
dátumom, pretože k 1.1. nasledujúceho roka môže byť základný plat iný. Ďalej uviedol, že plat
primátora sa bude upravovať na budúci rok, podľa priemerného platu, znova sa predloží na
schválenie k  1.1.2021. Ak sa mu nedá pohyblivá čiastka a ostane na „holoplate“, ten bude
určite iný, aký je k dnešnému dňu. Taký je postup výpočtu.
 Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, reagoval, že rozumie tomu, že to bude mať dopad aj
na ich platy.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upresnil, že účinnosť  zníženia je od 1.7.2020
do budúcnosti, nie do 1.7.2020.

JUDr.  PhDr.  Peter  Strapáč,  PhD.,  zástupca  primátora  mesta  Čadca,reagoval,  že
materiál je napísaný trochu zmätočne, ale účinnosť platí od dátumu 1.7.2020. Nemožno totiž
odobrať mzdu spätne. Preto je to od 1.7.2020 do budúcnosti.

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, uviedol, že v tom prípade  svoj návrh berie späť.
Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, že sa už nebude vyjadrovať, bolo to ozrejmené.
Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, reagoval, že už sa takisto nebude vyjadrovať.
Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MÚ Čadca, uviedol, že v správe majú uvedené všetko,

na aký plat by mal mať primátor nárok, aj s pohyblivou čiastkou, aký má starý plat a aký plat
navrhujú k 1.7.2020.
     
       Hlasovanie:  ZA: 19   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.31/2020
K bodu 7)
Valorizácia platu hlavného kontrolóra mesta Čadca.

       Hlasovanie:  ZA: 19   PROTI:  0   ZDRŽAL SA:  0  /poslancami  MZ  schválené/.
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             Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č.32/2020

K bodu 8)
Návrh uzatvorenia zmluvy o     výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta
v správe príspevkovej organizácie DOM KULTÚRY V ČADCI.

Predkladá: Mgr. Ľubica Kullová, riaditeľka Domu kultúry Čadca

        Hlasovanie:  ZA:  19  PROTI:  0  ZDRŽAL SA:  0  /poslancami  MZ  schválené/.
Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č.8 zápisnice.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 33 /2020

K bodu 9)
Informatívna správa o stave plnenia dohody o vzájomnej úprave práv a povinností pri
výkone reklamácie diela „Rekonštrukcia hokejbalového štadióna v Čadci.“ (doplnený bod)

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

Mgr.  Tomáš  Urbaník,  poslanec  MZ,  vyjadril  svoj  názor,  že  chcel  využiť  možnosť
predložiť  bod  na  zastupiteľstvo,  aby  aj  kolegovia  mali  informácie.  Poznamenal,  že  aj  do
budúcna  bude chcieť  uplatňovať  takéto  právo,  aby  im  vedúci  oddelení  prípadne  riaditelia
príspevkových organizácii vysvetlili priamo na rovinu a verejne niektoré kľúčové otázky, ktoré
sa ich budú týkať. Myslí si, že takto nebude dochádzať k dezinformáciám, aby ľudí nezahlcovali
zbytočnosťami.  Uviedol,  že termín do 31.5.2020 pokladal za záväzný na  ukončenie úprav,
preto to uviedol aj pred členmi a podporovateľmi. Ďalej uviedol, že nemá úplnú vedomosť, ale
mal pocit, že výstavba D3 ide bez omeškania, teda z firmy Hyzostav Žilina by mali možnosti
dodávať svoje služby bez meškania. Reagoval, že ak by umožnili predĺžiť termín dokončenia do
septembra, tak by tretí turnaj o pohár primátora mesta musel byť opäť niekde inde. Boli by už
na smiech úplne všade. Verí tomu, že ak sa dodrží dohoda, tak sa nájde niekto, kto bude mať
silu začať odznova, s novými vecami, novými ľuďmi, s  podmienkami, ktoré oni nemali. Dnes
prišiel  s  návrhmi,  ktoré  chcel  riešiť,  mal  úplne  inú  predstavu  o  ich  fungovaní.  Váži  si
informáciu ohľadom stavu hokejbalového ihriska a verí, že to bude správne ďalej posúvané.
Ako povedal aj kolega Vladimír Malík, niekedy je to aj na škodu veci.

Ing.  Peter  Lariš,  poslanec  MZ,  reagoval,  že  sa  zúčastnil  rokovaní  so  staviteľom
hokejbalového ihriska, bola  dohoda do konca mája. Uviedol, že sa mu  ťažko vyjadruje, do
akej miery koronavírus zapríčinil, že sa nesplnila zmluva. Myslí si ale, že minimálne dnešným
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dňom by sa malo už niečo diať. Položil otázku, či to stihnú za tri týždne urobiť. Dopytoval sa
preto, lebo im  idú termín predlžovať, preto si myslí, že minimálne nejaké prípravné práce tam
už mohli začať.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, upresnil, že dohoda rieši ukončenie prác, nie
začatie prác.  Pýta sa, akú má momentálne možnosť ho ovplyvniť,  aby tam nastúpil.  Mesto
predlžilo dohodu do konca júna s tým, že ak to nebude dovtedy ukončené, nastupujú sankcie,
ktoré budú vymáhať.
 Ing. Peter Lariš, poslanec MZ, krátko reagoval, že by mala byť lepšia informovanosť, že
sa niečo udialo, keď sa takéto niečo udeje, treba to posúvať trošku ďalej.

Marián  Kubala,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  v  tomto  podporuje  kolegu  Mgr.  Tomáša
Urabníka.  Je  prekvapený  z  toho,  že  sa  ustúpilo  v  termíne  realizácie.  Svojvoľne  niekomu
ustúpili, podľa neho sa stáva z toho „národný šport“. Každý je dnes rád, že má robotu. Trvá na
tom,  aby  bolo  v  zápise,  že  ak  nedodržia  teraz  termín,  ktorý  sa  im  predĺžil,  aby  sa  tvrdo
uplatňovali sankcie. On sám hlasoval za toto ihrisko, vie, že sa zbierala petícia, myslí si, že toto
je nonsens.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že niektoré veci, ktoré sa chcel opýtať tam už
zazneli, stotožňuje sa s tým, čo povedal Ing. František Ščury. Vyšli im veľmi v ústrety tým, akú
dohodu  podpísali.  Bol  by  za  to,  aby  stavebný  úrad  ako  aj   vedenie  mesta  vyvodilo
zodpovednosť a začali so sankciami, pretože dobré slovo pravdepodobne v tejto spoločnosti
neplatí.  Všetky stavebné práce mali  byť realizované v exteriéri,  takže sa ich nejaké krízové
opatrenia nedotkli. Spomenuli, že  vyzvali staviteľa, aby začal s opravou. Chce preto poprosiť,
ak  by  bolo  možné zaslať  mu mailom spomínanú výzvu,  ako  aj  dohodu,  kedy  mu posunuli
termín. Zatiaľ to na  internete nenašiel. Dohoda podliehala zverejneniu a rovnako akýkoľvek
dodatok. Poprosí prípadne zaslať link, kde by si to mohol stiahnuť.  

Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného  poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, reagoval, že situáciu preverí. Dohoda sa robila cez právne oddelenie a ak bolo
potrebné zverejnenie takejto listiny, tak tak urobilo. Žiadosť, ktorá prišla na mesto obsahovala
dôvody ohľadom koronakrízy,  ale  vyznelo  z  toho,  že  dodávky niektorých komponentov boli
blokované na hraniciach a aj z týchto dôvodov nevedeli urobiť veci načas. Aj oni naliehali na
fakt, že na diaľnici robí 200 ľudí a život sa tam nezastavil. Iné je ale možno pokračovať menšej
firme, ktorá je možno  personálne limitovaná. Najskôr uvažovali o dvoch týždňoch, potom to
posunuli, aby to nebolo na úkor kavlity. Ešte dnes to preverí a bude kontaktovať pána Taráča,
kedy mieni nastúpiť, aby si mohol prevziať stavbu a znovu začal robiť. Zároveň budú chcieť od
neho aj nejaký harmonogram, ako to stihnú do konca júna urobiť.

 Hlasovanie:  ZA: 22  PROTI:   0 ZDRŽAL SA: 1   /poslancami  MZ  schválené/.
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

č. 34 /2020
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K bodu 10)
Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností.

Informuje: Ing. František Ščury, vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a
dopravy MsÚ Čadca
Materiál č. 1

 Mgr.  Tomáš  Urbaník,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  celý  deň  riešia  problémy,  ktoré
nedávajú zmysel. Bude sa snažiť hlavne pýtať, preto si aj  podrobne  preštudoval materiál.
Dopytoval sa, či majiteľ nadobudol predmetný pozemok pod svojou administratívnou budovou,
ktorú buduje na základe verejnej obchodnej súťaže 3/2017.

Ing. František Ščury,  vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného  poriadku a dopravy
MsÚ Čadca,  uviedol,  že  áno,  tri  pozemky  a  tri  podiely  v  pozemkoch,  ktoré  sú  parcelami
prístupu  nadobudol  formou  verejnej  obchodnej  súťaže,  ktorú  mali  takisto  schválenú
zastupiteľstvom.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, dopytoval sa, či je možné, že sa v procese od toho
roku 2017 do dnešného dňa zmenila podmienka ktorá je v bode 4 – podanie súťažného návrhu
záväzok  kupujúceho, že predmet kúpy použije pre účel výstavby garáže a prístupu k nej za
podmienok stanovených stavebným úradom.

Ing. František Ščury,  vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného  poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, uviedol, že následne po nadobudnutí vlastníctva pán Gavlák požiadal o stavebné
povolenie  na  tri  garáže  a  vybudovanie  spevnenej  plochy,  ktorá  tam  chýbala.  To  mu  bolo
vydané.  Počas  uskutočňovania  stavby  požiadal  o  zmenu  stavby  pred  jej  dokončením,  kde
rozšíril  rozsah  stavby  o  ďalšie  podlažie  s  tým,  že  podľa  prevažujúcej  plochy  bol
preklasifikovaný  charakter  stavby  na  nebytovú  budovu,  v  tomto  prípade  o  administratívnu
budovu.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že nejde o nebytovú budovu, pretože pán
Gavlák v žiadosti uviedol, že buduje administratívnu budovu s bytovou jednotkou. Preto žiada,
pokiaľ idú o tomto hlasovať,  zrušiť vetu,  ktorá je v dôvodovej správe – vyjadrenie B – na
predmetných pozemkoch chce žiadateľ vybudovať administratívnu budovu s bytovou jednotkou,
pretože on to už robí. Hraničí mu to s podozreniami, že tu niekto porušil VOS, o ktorej dnes
majú ešte hlasovať. Hlasovalo za ňu 22 poslancov mesta a je to na právnom zhodnotení, či je
to   správne.  Pokiaľ  by  sa  do  toho  oprel  ďalej,  deň  pred  zastupiteľstvom sa  rozprával  so
známym,  ktorý  kupuje  pozemok  v  inej  obci  a  starostka  mu  v  osobnej  diskusii  vyjadrila
podmienku, že pokiaľ nebude mať aj vlastnícke právo na pozemok pred tým pozemkom a na
prístupovú cestu, tak mu nevydá stavebné povolenie. Dopytoval sa, či vydal mestský úrad pánu
Gavlákovi stavebné povolenie na administratívnu budovu.

Ing. František Ščury,  vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, upresnil, že aj jedno, aj druhé povolenie bolo vydané, je tam zmena stavby pred
jej dokončením. Využíva sa stavebníkom v situácii, keď zmení svoj zámer alebo ho nútia k tomu
určité dôvody zmeniť pôvodné zámery. Rozhodnutím sa mu táto zmena povolila.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ,uviedol, že žiadosť prišla na mesto 25.3. 2020, ide o
104 a 102 metrov štvorcových okolo budovy, ktorá je postavená. Ďalej uviedol, že pozná ľudí,
ktorí majú omnoho menšie plochy a chcú si vybudovať malé parkovisko pred budovou, aby tam
mohli parkovať, ale neumožňujú im to. Dopytuje sa, či majú na mestskom zastupiteľstve rôzny
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meter v rozhodovaní o takýchto návrhoch. Keby boli spravodliví, majú na stole všetky žiadosti
a pracujú intenzívnejšie. Má pocit, že niekedy sa vyberajú ľudia podľa toho, kto je s kým aký
kamarát. Je to jeho domnienka.

Ing. František  Ščury,  vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, upresnil, že evidenciu žiadostí, ktoré sa týkajú nehnuteľností vo vlastníctve mesta
Čadca má na starosti pani Suchánková. Môže si za ňou kedykoľvek zájsť a prejsť si zoznam a
dátumy, kedy jednotlivé žiadosti prichádzajú. Uviedol, že určite žiadne preferovanie nevníma a
necíti. Pani Suchánková dostane žiadosti, zájde za pánom prednostom, ten na komisii vedenia
mesta každú žiadosť preberie a rozhodne, či žiadosť posunie do orgánov mesta alebo sa vybaví
listom. Pretože sú aj také žiadosti, na ktoré vedia reagovať hneď.  Niektoré žiadosti sú ale také,
že  sa  môžu  prejednať  hneď  aj  v  komisii,  aj  v  rade,  pretože  majú  všetky  náležitosti  –
geometrický plán, znalecký posudok a všetky veci, ktoré potrebujú do výsledného uznesenia
schváliť,  aby  to  potom  po  podpísaní  zmluvy  mohli  zavkladovať  v  katastri.  Inak  by  im  to
neprešlo.  Niekto  im  pošle  len  fotku,  vyznačí  krúžkom,  čo  chce  kúpiť  a  potom  s  takouto
žiadosťou  musia  robiť  niekoľko  mesiacov,  kým  sa  dostane  na  radu  a  na  schválenie
zastupiteľstvom.
 Mgr.  Tomáš  Urbaník,  poslanec  MZ,  dopytoval  sa,  či  nemajú  iný  zámer  s  týmito
pozemkami.

Ing. František Ščury,  vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného  poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, uviedol, že je to trojuholníková parcela, ťažko využiteľná, naviac, na pozemku sú
umiestnené dve siete, ktoré ťažko nejaký investor preloží. Tvar, rozmery a parametre nedovolia,
aby sa tam niečo stavalo, maximálne nejaká spevnená plocha. Budú sa usilovať, aby sa tam
urobila. Chodník končí pri plote základnej umeleckej školy, odtiaľ pokračuje chodník, kde by
mohli investora „zapriahnuť“, aby im s tým pomohol. Chce poprosiť poslancov, aby na základe
zákona o vecnom bremene  uznesenie doplnili,  pretože to  sa na rade zabudlo.  Na základe
vecného  bremena,  ktoré  tam  dajú,  im  tam  investor  vybuduje  chodník  v  parametroch,  aké
potrebujú.

Mgr.  Marcel  Šulo,  poslanec  MZ,  reagoval,  že  by  nadviazal  na  to,  čo  povedal  Mgr.
Tomáš Urbaník. Z mapy mu je zrejmé, že stavba, ktorá tam je asi nemala napojenie na miestnu
komunikáciu,  lebo  predávajú  ten  spoj.  Myslí  si,  že  idú  do  rozporu  s  účelom,  za  ktorý
odpredávali  pozemok.   Možno  stavebný  úrad  nemal  súhlasiť  so  zmenou  stavby  pred
dokončením, pretože tam bolo striktne uvedené, na aký účel sa majú využívať. Bol by rád, keby
k tomu nachystali komplexnejší materiál, kto a kedy podal žiadosť, kedy nastali zmeny, možno
by sa mali o to viac zaujímať. Ďalej uviedol, že ho často ľudia kontaktujú, že nie je možné
dostať stavebné povolenie na vlastnom pozemku, pretože je množstvo regulatív, na ktoré sa
veľmi pedantne dbá, aby boli dodržané. Potom je tu zrazu nejaká stavba, ktorá nemá napojenie
na pozemnú komunikáciu, mali to byť garáže a zrazu tam vyrastie administratívna budova.
Netreba sa potom čudovať, že sa verejnosť na toto pýta. Toto je nejaký extra prípad, pri ktorom
sa všetko dá a sú prípady, pri ktorých sa nedá robiť nič.  Poprosil o podrobnejšie spracovanie
materiálu, aby sa odstránili nezrovnalosti, aby sa poslanci a takisto verejnosť dozvedeli, ako v
tomto prípade postupoval stavebný úrad.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že pokiaľ sú takéto výhrady a nie sú
odkomunikované, navrhuje materiál stiahnuť a pripraviť ho do budúceho zastupiteľstva.
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Materiál č. 3
Informuje:  Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  ÚP, stavebného  poriadku  a
dopravy MsÚ Čadca

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, krátko reagoval, že sa zamýšľa nad tým, ako sa
starajú o svoj majetok. Pred dvomi rokmi zrušili verejnú obchodnú súťaž na ZŠ A. Hlinku, keď
sa bavia o Palárikovom dome alebo teraz, keď je na stole „srdce Čadce“. Uviedol, že dnes
navrhli, aby sa predal prebytočný majetok. Má pocit, ako keby chceli mesto rozpredať. Ďalej
uviedol, že hoci je zámer zaujímavý, kladie si otázku, prečo sa o to nepostarali už pár rokov
dozadu. Je to podľa neho strašné, nevie, kto nájomcom predlžuje zmluvy, je toho názoru, že to
treba predať, potom ale nebudú mať skoro nič.

Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že si všetci uvedomujú, že vzhľad ulice nedáva
dobrú známku výzoru mesta, pretože je to miesto, ktoré je frekventovane navštevované nielen
obyvateľmi tohto mesta,  ale  aj  návštevníkmi.  Uviedol,  že by mohli  vyhodnotiť,  či  by sa im
nepodarilo  urobiť  s  investorom nejaký  spoločný  projekt,  aby  aspoň časť  budovy  ostalo  vo
vlastníctve mesta a možno za odpredanú časť by zrekonštruoval zvyšnú časť a aspoň niečo
pekné by v meste ostalo. Rovnako v materiáli nevidí možnosť realizácie opravy bytových domov
prostredníctvom  štátneho  fondu  rozvoja  bývania.  Na  jednej  strane  kupujú  nové  byty  za
výhodných podmienok,  na druhej  strane sa tu  rozpráva o ďalších  investíciách,  ktoré budú
musieť  obyvatelia  znášať  prostredníctvom  rozpočtu  mesta  Čadca.  Toto  je  objekt,  ktorý  je
vlastníctvom mesta, myslí si, že im nič nebráni, aby využili financovanie štátneho fondu rozvoja
bývania. Nenaráža na to, že to musí byť celý objekt, ale aspoň časť. Mali by mať ako mesto
ambíciu nechať niečo aj pre budúce generácie. To, že je kríza, neznamená, že sa všetko predá.
Mesto aj v budúcnosti musí z niečoho žiť. Mali by sa skúsiť zamyslieť aj nad inými formami ako
zmeniť vzhľad týchto budov, zároveň aby niečo ostalo aj pre budúce generácie. Ďalej nadviazal
na to, čo povedal Mgr. Tomáš Urbaník, faktom je, že zákon o majetku obcí  zákon č. 138 z roku
1991  zbierky v §7 ods.2 jasne hovorí, aké sú povinnosti správcu majetku. V tomto v minulosti
trochu zlyhávali, je to aj vizitka, ako sa k majetku postavili. Ak je možné opraviť iné majetky a
budovy, prečo nemohli opraviť Moyzesovu ulicu. Ďalej uviedol, že investor to bude kupovať s
ťarchou, on obyvateľov mesta nepokladá za ťarchu, žiaden obyvateľ nie je ťarchou mesta. Z
obyvateľov mesta mestský úrad a budova ako taká žije. Sú na to naviazané podielové dane a
ich výška, preto si nemyslí, že ich treba označovať za ťarchu.

Ing. František Ščury,  vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, upresnil,  že to určite rasisticky nepoňal,  má veľa kamarátov z tejto komunity.
Zdravia  ho,  keď  sa  vidia  na  ulici,  nemá s  nimi  žiaden problém.  Je  to  ťarcha z  právneho
hľadiska, keby tam býval ktokoľvek, ak nájomnú zmluvu nechajú v platnosti, v čase, keď sa to
bude predávať, bude to ťarcha, tak to treba poňať.  Myslel  to skôr ako súdny znalec,  ktorý
oceňuje nehnuteľnosti, že tá ťarcha ponižuje hodnotu. Napriek tomu dali hodnotu ešte vyššiu,
ako je v znaleckom posudku.

Mgr.  Marcel  Šulo,  poslanec MZ, krátko reagoval,  či  je  možné udeliť   súťažiacim v
prípade, že by mali najvyššie podanie a odstúpia, nejakú zmluvnú pokutu.

 Ing. František Ščury,  vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ  Čadca,  uviedol,  že  toto  bolo  aj  v  záverečnej  komisii.  Komisia  výstavby  odporučila
odpredaj s tým, že bude do podmienok vložené aj prepadnutie zábezpeky.
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Mgr. Marcel Šulo, poslanec MZ, uviedol, že nemá nič proti tomu a bude rád, keď sa s
tým niečo pohne, ale nemôže súhlasiť s touto formou. Keby boli predložené alternatívy, tak v
poriadku, ale pokiaľ pôjdu len jednostranne, len odpredajom a zbavením sa majetku,  je to
neprijateľné.

Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ, vyjadrila svoj názor, že ju zaujali kritéria, ktoré
boli v podmienkach. V článku 3 je napísané, že kritériá hodnotenia súťažných návrhov je v
podstate len jediné, najvyššie ponúknutá kúpna cena. Zdá sa jej to zarážajúce, pretože by tam
mohli byť aj iné parametre. Dopytuje sa, že ak navrhovateľ navrhne nejaký nereálny objekt,
stačí, že ponúkne najvyššiu cenu. Chýba jej inovatívnosť návrhu, technická realizovateľnosť
alebo  kvalita  návrhu.  V  článku  2  síce  bolo  uvedené,  že  navrhovateľ  sa  zaväzuje,  ale  je
bezpredmetný, lebo nie je jedným z kritérií. Páčil sa jej návrh, ktorý dal Mgr. Marcel Šulo, aby
pouvažovali nad čiastočným odpredajom, dať čiastočný nájom, opraviť atď.

Ing. František Ščury,  vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného poriadku a dopravy
MsÚ Čadca, doplnil, že tam je klauzula, že to musí výherca do piatich rokov zrealizovať podľa
regulatívov územného plánu. Regulatív územného  plánu hovorí o polyfunkčnej budove. Sami si
kládli otázku, keď tvorili podmienky súťaže, či záujemca  ponechá  budovu,  prestavia ju do
viacfunkčnej  polyfunkčnej polohy alebo ju zbúra a postaví na pozemku úplne novú budovu.
Pamätá si,  keď boli byty prvými nájomnými bytmi v meste, dokonca v nich býval predseda
súdu. Vtedy byty obývali osobnosti mesta. Uviedol, že stavba je v bezútešnom stave, nevie, či by
náklady na obnovenie bytového fondu stáli za to. Možno sa bude dať z budovy niečo urobiť,
ako  sa  to  ukázalo  na  Májovej  ulici.  Zatlieskal  by,  keby  regulatívy  územného  plánu  boli
dodržané,  keby  to  bola  polyfunkcia  a  to  taká,  že  prízemie  by  bolo  na  úrovni  chodníka.
Konštrukčné riešenie súčasnej budovy to neumožňuje. Je tam posunuté podlažie, dostanete sa
na  prízemie  cez  jedno  schodiskové  rameno,  bariérovo,  čo  je  dnes  neprípustné.  Norma
prikazuje, že ak chcete mať nejaké nebytové priestory, musíte ich mať prístupné bezbariérovo.
Ďalej uviedol, že to skôr vidia tak, že to niekto kúpi, zbúra a postaví budovu v parametroch
jedno podzemné podlažie,  parter  na úrovni  chodníka  a na tom ďalšie  podlažie  s  využitým
podkrovím.

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, uviedol, že osobne je vždy proti odpredaju mestského
majetku, lenže v tomto prípade mesto 30 rokov nebolo s objektami schopné nič robiť. Myslí si,
že toto je jediná cesta, ako centrum mesta dať do poriadku. Pokiaľ mesto nemá na to peniaze,
je lepšie to predať nejakému investorovi a objekt odpredať.  Uviedol, že sa stotožňuje s Mgr.
Marcelom Šulom, že  treba vstúpiť do nejakého spoločného projektu s budúcim investorom.
Myslí si, že v centre mesta majú alarmujúci stav s parkovaním. Budúci investor v kooperácii s
mestom by na ulici Hollého mohol napríklad spoločne vybudovať parkovisko. Môžu si tam dať
parkovací automat a mesto bude z toho ešte ziskové. Určite by bol za to, aby išli touto cestou.
Určite im ľudia budú vďační, ak vytvoria miesta na parkovanie, sám v blízkosti má kanceláriu
a ľudia tam nemajú kde parkovať. Stotožňuje sa s Ing. Františkom Ščurym, že budúci investor
tam nemôže ísť mimo územný plán.

Marián Kubala, poslanec MZ, mal výhrady k materiálu,  chýba mu tam  termín súťaže. 
Ing. František Ščury,  vedúci oddelenia výstavby, ÚP, stavebného  poriadku a dopravy

MsÚ Čadca, upresnil, že to bude v lehote šiestich mesiacoch, ak urobia dve kolá súťaže, uvidia,
ako to stihnú.
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 Marián Kubala, poslanec MZ,  ďalej reagoval, že má  problém s termínmi obhliadky
22.6. a 26.6. 2020.  Dopytoval sa, že ak sa im to nepodarí vysúťažiť, či sa to bude automaticky
predlžovať.
Ing.  František Ščury,  vedúci  oddelenia výstavby,  ÚP,  stavebného  poriadku a dopravy MsÚ
Čadca, potvrdil, že áno.

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. , mal výhrady, že  nenašiel v materiáloch informáciu, že v
prípade víťazného uchádzača, keby neposkytol súčinnosť pri zmluve, príde o zábezpeku 100 tis.
EUR, aby sa predišlo špekuláciám. To v materiáloch nie je a schvaľovali by materiál, ktorý toto
nezahŕňa.  Uviedol, že budovy sú v zlom stave, ale 31 bytov v centre mesta nie je málo. Možno
keď situácia počkala 30 rokov, počkalo by sa ešte ďalšie dva – tri mesiace a zvážiť, či by to
nešlo cez nejaký projekt. Je to v centre mesta a nikoho určite neteší bezpečnosť a dizajn tohto
miesta.

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ, vyjadril svoj názor, že podmienky verejnej obchodnej
súťaže  nech  sú  vypracované  akokoľvek  dôsledne,  vždy  ich  ide  obísť.  Príkladom  je  aj
predchádzajúci bod, keď v podmienkach bolo uvedené, čo sa má postaviť. Dokonca výherca dal
čestné prehlásenie, vystavilo sa mu stavebné povolenie a teraz sami zamestnanci mesta „dajú
hlavu  do  piesku“,  že  sa  nič  neudialo  a  všetko  je  v  poriadku.  Sám uviedol,  že  ide  stavať
administratívnu budovu, predával sa mu prístup ku garážam, takže verejná obchodná súťaž sa
dá  obísť.  Žiaľ,  stáva  sa  im  to  často  na  meste,  že  výstavba  na  majetku  mesta  je  úplná
samozrejmosť. Nikdy nebola nikomu vyčíslená pokuta, viď oporný múr v Martinkovom potoku.
Pripadá mu to ako „najposlednejší“ spôsob. Myslí si, že treba doriešiť tento materiál, stiahnuť
ho a potom ho predložiť.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že o tomto už diskutujú 15-20 rokov,
žijú tam neprispôsobiví občania, ktorí robia hanbu tejto lokalite. Preto to chcú predávať aj s
vecným bremenom  alebo s ťarchou. Nechce dať  príkaz na to, aby sa rekonštruovali byty a
potom aby tam týchto neprispôsobivých občanov znova nasťahovali. Deväť rokov im trvalo,
aby znížili  potencionálne rodiny na počet, ktorý je tam dnes. Sú to „vybývané „byty, ktoré
musia ísť dole a musia sa postaviť nové budovy. Chce všetkých požiadať o podporu, aby šli do
verejnej obchodnej súťaže, aby urobili konečne z Moyzesovej ulice takú ulicu, ako sa patrí.

Mgr.  Marcel  Šulo,  poslanec  MZ,  dopytoval  sa,  či  zvyšné  rodiny  sú  platiči  alebo
neplatiči.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, krátko reagoval, že  je tam  osem rodín a
všetci  sú platiči.  

 Hlasovanie:  ZA:  13 PROTI:  9 ZDRŽAL SA:  1  /poslancami  MZ  schválené/.

Materiál č. 3
Informuje:  Ing.  František  Ščury,  vedúci  oddelenia  výstavby,  ÚP,  stavebného  poriadku  a
dopravy MsÚ Čadca

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta  Čadca , uviedol, že už v
minulosti  mali  tému  prebratú  na  MZ,  kde  uzavreli  nejaký  úzus,  že  organizácie  ako
stredoslovenská distribučná, SEVAK atď. majú zákonné vecné bremená, teda nie je potrebné
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ešte aj zmluvne zaťažovať majetok mesta Čadca. Už aj v minulosti  takéto hlasovania mali,
preto odporúča hlasovať proti. 
Na rokovaní mestského zastupiteľstva k materiálu ďalšie pripomienky vznesené neboli.
 

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

č. 34 /2020

K bodu 11)
Rôzne

RNDr.  Anna  Belousovová,  poslankyňa  MZ,  vyjadrila  svoj  názor,  že  minulé
zastupiteľstvo  padlo  tvrdenie  ohľadom  Palárikovho  domu.  Pán  primátor  Ing.  Milan  Gura
povedal, že to prenajala ona, ako vtedajšia primátorka. Bolo to povedané vo vzťahu k tomu, že
ona zapríčinila, že tam bola ruina a vyhorel Palárikov dom. Dala si tú robotu a chcela by
prečítať zmluvu,  zmluvné dokumenty,  ktoré existujú nielen pre pána primátora Ing.  Milana
Guru, ale aj pre ostatných  poslancov. Veľmi často totiž v predovolebnej kampani aj teraz na
internete pod „fejkovými profilmi „ vypisujú úplné hlúposti. Preto si myslí, že keď to tu zaznie
a bude to v zápise a kto chce, môže si dokument ešte pozrieť a okopírovať a zobrať domov.
Uviedla, že ak ešte niekto raz použije to, že mala niečo spoločné s Palárikovým domom, skončí
takisto na trestnom podaní. Môže síce skončiť tak, že mu to zmietnu, ale ona svoje meno nedá
nikomu špiniť. Ďalej uviedla, že bola uzavretá zmluva o nájme nebytových priestorov. Jednou
zmluvnou  stranou  bola  Matica  Slovenská,  podpísaná  čadčianskou  predsedníčkou  Matice
slovenskej  pani  Annou Kyzekovou,  ktorá myslí,  že  nie  je  už  medzi  živými.  Nájomcom bola
Palárkova dvorana s.r.o., to boli „Číňania“. Zmluvu  podpísali  na desať rokov v roku 1998.
Znamená to, že  zmluvu nepodpisovala ona. Palárikov dom vtedy nebol majetkom mesta a ona
nebola štatutárom mesta. Je to, dúfa, každému jasné. Za Maticu slovenskú to podpisovala pani
Anna Kyzeková, a myslí si, že pán poslanec Ing. Rudolf  Cyprich bol vtedy členom výboru
Matice  slovenskej.  Dodala,  že  Ing.  Rudolf  Cyprich  tu  sedí,  keď  ju  urážajú  a  vôbec  nič
nepovedal. Ako výbor, ak nedošlo k nejakému nezákonnému konaniu v roku 1998 musel pani
Kyzekovej schváliť  uznesenie,  že požiada o prenájom. Ona totiž  nemohla nakladať ani ako
štatutár Matice slovenskej. Takisto, ako ďalej uviedla, Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca,
povedal  na  polícii  nepravdivú  informáciu.  Uviedol,  že  nevedel,  že  po  jej  odchode  z  postu
primátorky podpísal zmluvu jej  zástupca Ladislav Škorvánek.  Ladislav Škorvánek neuzavrel
spomínanú zmluvu, potom sa tam na základe zmeny zákonov majetok Matice, čiže Matičný dom
presunul  do  majetku  mesta  spolu  s  právnymi  záväzkami.  „Matica  slovenská  podpísala  s
„Číňanmi“ takú zmluvu, že skončenie nájmu bolo len za možnosti dať výpoveď nájomcovi,
pokiaľ je tento v omeškaní s úhradou nájomného dlhšie ako tri splátky alebo hrubo porušuje
povinnosti  vyplývajúce  z  uzatvorenej  zmluvy  a  v  iných  právnych  predpisoch.  Inak  sa  ani
výpoveď z tých desiatich rokov ani dať nemohla. Keď prešla teda budova znova na mesto,
Ladislav Škorvánek, ako jej zástupca, (keďže ona už primátorkou nebola) urobil jediné, to, čo
ako štatutár urobiť musel. Musel podpísať zmluvu, kde sa zmenil prenajímateľ, lebo právne
záväzky prešli a zmenil sa spôsob platby, lebo tam boli iné úhrady za teplo a pod. Nezmenila sa
ale  cena.  Následne v  roku 2004 Palárikov  dom vyhorel  a   pán primátor,  v  tom čase  pán
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Pohančeník, ukončil zmluvu o nájme, pretože zanikol predmet nájmu. Dúfa, že je to už každému
jasné a ak ešte raz niekto spomenie súvislosti s Palárikovým domom s jej menom, tak skončí
veľmi veľmi zle. A môže si každý pred tým predstaviť, čo chce. Svoje meno si vie očistiť.

Ing.  Rudolf  Cyprich,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  ho  RNDr.  Anna  Belousovová  krivo
obvinila,  pretože  nebol  členom  výboru  v  tom  čase,  keď  bola  uzatváraná  zmluva.  Všetky
informácie, ktoré tu povedala nemá dobre overené. Palárkova dvorana s.r.o. neboli „Číňania“,
ale spoločnosť -„eseročka“ ktorá  bola vytvorená z členov výboru Matice slovenskej. V tom
čase ale on členom výboru nebol. Bol len obyčajným členom.
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K bodu 12)
Záver

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

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

                Mgr. Martin Klimek                                   Mgr. Dana Jašurková
      I. overovateľ                                     II. overovateľ

Zapísala:  Mgr. Katarína Lušňáková
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