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Z á p i s n i c a 

 

z 5.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 6. mája  2015 o 8.30. hod. v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 Z celkového počtu 25 poslancov sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca 

zúčastnilo 24 poslancov. 

 

 

 Ďalej boli prítomní:  prednostka MsÚ, hlavný kontrolór mesta Čadca, vedúci oddelení 

MsÚ Čadca, náčelník MsP,  riaditelia riadených príspevkových organizácií mesta Čadca, 

zástupcovia médií, kronikárka mesta, občania mesta.  

 

 Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

 

 

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

 

Ing. Milan Gura    - primátor mesta Čadca 

Ing. František Prívara   - zástupca primátora  

Mgr. Miroslava Mináriková   - poslankyňa MZ 

Mária Badurová    - poslankyňa MZ 

Ing. Ján Drobil     - poslanec MZ 

Mgr. Martin Klimek    - poslanec MZ 

Mgr. Jaroslav Klus    - poslanec MZ 

Vladimír Malík    - poslanec MZ 

JUDr. Peter Strapáč, PhD.    - poslanec MZ 

Ing. Jozef Pohančeník   - poslanec MZ 

Ing. Ľubomír Vojár, PhD.   - poslanec MZ 

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.   - poslanec MZ 

JUDr. Jozef Pajer    - poslanec MZ 

František Kučák    - poslanec MZ 

JUDr. Ján Klučka    - hlavný kontrolór  mesta Čadca 

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc.   - vedúci oddelenia regionálneho rozvoja 

                                                                       a cestovného ruchu MsÚ Čadca   

JUDr. Zuzana Cenigová   - vedúca oddelenia právneho MsÚ Čadca 

Ján Kantorík     - riaditeľ Dombyt-u 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/  Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2014 

3/  Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií mesta Čadca za rok 

      2014        

4/  Personálne zmeny v obsadení orgánov obchodnej spoločnosti s majetkovou 

     účasťou Mesta Čadca  

5/  Zmena a Doplnok 2014 Územného plánu  centrálnej mestskej zóny Čadca 

6/  Predloţenie ţiadosti o   nenávratný finančný príspevok  z Operačného programu   

     Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v rámci Prioritnej osi 2-Energetika, Opatrenia  

     2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie  

     poradenstva v oblasti energetiky, Kód výzvy KaHR–22VS–1501 /doplnený bod/ 

7/  Správa o výsledkoch kontroly  

8/  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 

9/  Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

10/  Rôzne  

11/ Záver 
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R o k o v a n i e 

 

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol Ing. Milan Gura, 

primátor mesta Čadca. 

Konštatoval, ţe  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 24 poslancov, takţe MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 Na zasadnutí MZ Čadca privítal všetkých poslancov MZ Čadca, prizvaných 

a ostatných prítomných. 

 Za overovateľov zápisnice navrhol: Mgr. Martina Klimeka a Mariána Kubalu, 

poslancov MZ Čadca. 

 

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

 

 

 

 

 

K bodu 1) 

Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,  

návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa 

zápisnice 

  

Overovatelia: Mgr. Martin Klimek 

      Marián Kubala 

Návrhová komisia: Ing. Ján Drobil 

  Ing. Rudolf Cyprich  

 

    Pracovné predsedníctvo:     Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca 

   Ing. František Prívara, zástupca primátora mesta Čadca 

   PaedDr. Jaroslav Velička, zástupca primátora mesta Čadca 

   Ing. Anna Zbojanová, prednostka MsÚ Čadca 

       Ing. Ján Drobil, poslanec MZ 

       Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ 

     

Ing. František Prívara, zástupca primátora, doplnil ako bod č. 6 -  Predloţenie 

ţiadosti o   nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Konkurencieschopnosť 

a hospodársky rast v rámci Prioritnej osi 2-Energetika, Opatrenia 2.2 Budovanie a 

modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie  poradenstva v oblasti 

energetiky, Kód výzvy KaHR–22VS–150.  

Uviedol, ţe výzva bola zverejnená tento pondelok, preto promptne pripravili materiál, ktorý 

bol poslancom predloţený pred rokovaním MZ /poslancami MZ schválené/.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

49/2015 
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K bodu 2) 

Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2014 

 

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

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe finančná komisia  na svojom zasadnutí 

veľmi podrobne rokovalo záverečný účet Mesta Čadca za rok 2014 a konštatovala, ţe 

v priebehu roku 2014 došlo k štyrom zmenám rozpočtu. Taktieţ konštatovala, ţe mesto 

dosiahlo za rok 2014 veľmi dobré ekonomické výsledky. Celkové príjmy činili 19 909 225 

EUR a celkové výdavky 19 089 038 EUR, čo znamená, ţe mesto skončilo s prebytkom vyše 

800 tis. EUR. Ďalším pozitívom, na ktoré komisia poukazuje je,  ţe zadĺţenosť mesta uţ vyše 

päť rokov  klesá. K 31.12.2014 činila 48,34 %, čo je veľké pozitívum, narozdiel od iných miest 

na Slovensku, kde naopak zadĺţenosť stúpa.  

Uviedol, ţe na zlepšenie vymáhania pohľadávok komisia odporúča zmenu organizačného 

poriadku v zmysle zlepšenia vymáhania pohľadávok mesta, pretoţe doposiaľ sa vymáhali 

z viacerých oddelení. Koordinácia by sa zlepšila, ak by sa na právnom oddelení vytvorilo 

referát, kde by sa z doterajších pracovníkov jednotlivých oddelení vyčlenili 2-3, ktorí  by sa 

danou činnosťou zaoberali. Je toho názoru, ţe by sa tak vymohlo viac finančných 

prostriedkov a mohli sa  tak  pouţívať na rozvoj mesta.  V závere sa poďakoval za veľmi 

dobré výsledky hospodárenia mesta a za ďalšiu  činnosť v oblasti  uspokojovania poţiadaviek 

občanov za rok 2014 p.  primátorovi, p. prednostke, zástupcom primátora, a tieţ všetkým 

zamestnancom, ktorí sa na tejto práci podieľali  a dané výsledky zabezpečili. Uviedol, ţe 

finančná komisia odporúča MZ schváliť celoročný rozpočet  za rok 2014 bez výhrad.    

Ing. Milan Gura, primátor mesta, sa poďakoval p. prednostke, zamestnancom 

ekonomického oddelenia, ale v prvom rade  poslancom za to obdobie, kedy  zodpovednosť 

zdieľali spolu s ním, pretoţe, ak by nebola zodpovednosť poslancov a navyšovali by svoje 

poţiadavky, nemohli by tak výrazne  zníţiť   dlh  a nemohli by ani predstúpiť s danými 

ekonomickými ukazovateľmi. Uviedol, ţe ak budú zodpovední aj  tento rok, tak budú môcť 

konštatovať, ţe zadĺţenie z 48,34 % by  sa mohlo zníţiť,  čo by bol výrazný odrazový mostík 

pre niektoré investičné akcie, ktoré pripravujú  nielen vo vedení mesta, ale rovnako aj s  

poslancami.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

50/2015 

 

K bodu 3) 

Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií mesta Čadca za rok 2014        

  

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

 

Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkovej organizácie MPS Čadca za rok 2014. 
Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe všetky tri  príspevkové organizácie, ktoré 

dnes predkladali správu o výsledku hospodárenia, sú pre mesto veľmi prospešné. Je však toho 

názoru, ţe najťaţšiu úlohu má MPS,  pretoţe musí plniť najmä poţiadavky občanov, ktoré sú 

viditeľné. Výsledky, ktoré MPS dosiahol v roku 2014, dokazujú, ţe plní oprávnenosť  jeho 

zaloţenia. Veľkou výhodou je aj  to, ţe operatívne realizuje  poţiadavky mesta. Je to 

ekonomicky výhodnejšie, ako keby sa to realizovalo dodávateľskými firmami, čo znamená, ţe 

práce realizujeme lacnejšie. Uviedol, ţe rozpočet  sa v priebehu roka menil MPS trikrát. Je 

toho názoru, ţe rozpočet by bolo potrebné navyšovať kaţdý rok. Poukázal na zastarané 

strojové zariadenia /mechanizmy/, ktoré je nutné obnoviť, čím by sa určite zlepšila realizácia 
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niektorých  opatrení.  Uviedol, ţe MPS  v   roku 2014 realizoval celý rad opatrení, ktoré boli 

aj viditeľné. Na ozrejmenie uviedol, ţe   MPS mal v pláne v roku 2014 opraviť 8 tis. m
2
 ciest, 

z toho skutočne realizoval 24 500 m
2
 ciest, ďalej mal v pláne opravovať chodníky -  350 m

2
, 

z čoho skutočne realizoval  1 100 m
2
, vybudoval vyše 250 parkovacích miest a pod. Je toho 

názoru, ţe existencia  tohto podniku je opodstatnená. V závere svojho príspevku sa poďakoval 

riaditeľovi  MPS  za veľmi dobré výsledky za rok 2014 a poţiadal ho, aby toto poďakovanie 

tlmočil všetkým pracovníkom MPS, ktorí sa o tieto výsledky zaslúţili.   

Ing. Milan Gura, primátor mesta, sa  poďakoval všetkým riaditeľom príspevkových 

organizácií za vykonanú prácu. Verí tomu, ţe v takomto duchu budú pokračovať aj naďalej.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

51/2015 

 

 

K bodu 4) 

Personálne zmeny v obsadení orgánov obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta 

Čadca  

  

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

52/2015 

 

 

 

K bodu 5) 

Zmena a Doplnok 2014 Územného plánu  centrálnej mestskej zóny Čadca 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

53/2015 

 

K bodu 6) 

Predloženie žiadosti o   nenávratný finančný príspevok  z Operačného programu   

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v rámci Prioritnej osi 2-Energetika, Opatrenia  

2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie   

poradenstva v oblasti energetiky, Kód výzvy KaHR–22VS–1501 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 6 zápisnice. 

       PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, nakoľko  výzva bola zverejnená 

predvčerom uviedol, ţe určite všetci uvítali, ţe konáme tak operatívne.  5 mil. EUR je na celé 

Slovensko malá alokácia. Uviedol, ţe to bude nad rámec toho, čo sa  uţ meste Čadca 

realizuje.  Dá sa tak povedať, ţe ušetríme finančné prostriedky.  

Dotazoval sa ohľadne svetlotechnickej štúdie, či sa to stihne pripraviť.  

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci oddelenia, uviedol, ţe výzva je špecifická aj tým, 

ţe doporučuje, aby sa vyuţilo aj elektronické trhovisko, tzn., aby sa urýchlili procesy 

verejného obstarávania.   

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, ţe v kontexte súčasnej zmluvy 

nebude problém ako VO alebo niečo podobné, čo sa týka termínu, keď sa vlastne jedná o 

doplnenie súčasného stavu rekonštrukcie  verejného osvetlenia.  
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RNDr. Miloslav Šulgan, CSc., vedúci oddelenia, uviedol, ţe práce na verejnom 

osvetlení sa  v rámci koncesnej  zmluvy  realizujú. Ich rozsah je cca 90 % rozlohy mesta 

Čadce.  Tie plochy, ktoré neboli predmetom koncesnej zmluvy, by sa daným spôsobom 

/samostatne/  doriešili.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, poukázal na sumu, ktorú  by  bolo vhodné navýšiť, 

pretoţe sa hovorilo o cca 100 tis. EUR, teraz  sa predpokladá, ţe celkové oprávnené náklady 

projektu budú do 200 tis. EUR. Urobia všetko preto, aby boli úspešní aj s vypracovanou 

svetlotechnickou štúdiou a jednaniami aj s koncesionárom, ktorý v meste pôsobí. Uviedol, ţe 

diskusia prebieha. Pevne verí, ţe urobia všetko preto, aby dotiahli nejaké peniaze aj do mesta 

Čadca. Poţiadal o podporu daného bodu.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

54/2015 

 

 

 

K bodu 7) 

Správa o výsledkoch kontroly  

 

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

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe správa o výsledkoch kontroly je prehľadná 

a obsahovo dobre spracovaná. Plne sa s ňou stotoţňuje. Poznamenal, ţe správa má dve časti 

V prvej časti sa hlavný kontrolór zameral na kontrolu plnenia uznesení MZ, kde MZ uloţilo 

právnemu oddeleniu vypracovať novú VZN Mesta Čadca o podnikateľskej činnosti  a určení 

času predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na území mesta Čadca s  termínom 

31.1.2015. Uviedol, ţe to bolo na základe upozornenia okresnej prokuratúry. Poznamenal, ţe 

od daného termínu je uţ tretie MZ.  Mrzí ho, ţe právne oddelenie nepredloţilo ani ţiadosť 

o predĺţenie tohto termínu.  Uviedol, ţe od zadania uţ ubehlo 8 mesiacov a 3 mesiace od 

termínu splnenia. Upozornil, ţe  MsP  nemá podľa čoho konať, keďţe sa uznesenie nesplnilo. 

Je toho názoru, ţe to je aj ignorovanie poslancov MZ, pretoţe prijali uznesenie a nikto sa 

k tomu nevyjadril. Uviedol, ţe keby  vedúca právneho oddelenia predloţila ţiadosť 

o posunutie termínu, pretoţe má mnoho práce, poslanci by to bez problémov odsúhlasili. Mrzí 

ho, ţe sa tu také veci dejú. Poţiadal vedúcu právneho oddelenia, aby sa k danej veci 

vyjadrila.  

Ďalej uviedol, ţe v druhej časti správy je vyhodnotenie VZN č. 101/2009 o poskytovaní 

a vyúčtovaní dotácií z rozpočtu mesta výberovou metódou za obdobie roka 2014. Hlavný 

kontrolór konštatoval, ţe z 32 subjektov si nesplnili  svoju povinnosť štyri subjekty. Mrzí ho, 

ţe sa to opakuje kaţdý rok. Na jednej strane poskytujeme daným subjektom finančné 

prostriedky, ale na druhej strane je   povinnosťou subjektov to do 15.12. príslušného roka 

vyúčtovať. Termín nie je náhodný, ale je stanovený preto tak, aby pracovníci mesta vedeli 

dané doklady zúčtovať a vyhodnotiť. Na jednej strane tieto veci poskytujeme, ale na druhej 

strane, je toho názoru, ţe rok je dlhý, subjekty  môţu na vyúčtovanie  zabudnúť,  a tak 

poţiadal Mgr. Fúrika, ţe ak budú nejaké  subjekty, ktoré ešte v termíne do 31.11. alebo do 

10.12. peniaze nevyúčtovali -  nevyhodnotili, aby im to telefonicky alebo písomne 

pripomenuli, aby sme VZN plnili  a predišli tak zbytočným problémom. Je toho názoru, ţe 

niektoré subjekty na to zabudnú, a preto je potrebné im v tom pomôcť.  

JUDr. Zuzana Cenigová, vedúca oddelenia, uviedla, ţe tu zaznelo, ţe právne 

oddelenie MsÚ Čadca si nesplnilo povinnosť, ktorá mu vyplývala údajne z uznesenia MZ 

Mesta Čadca. Jedná sa o uznesenie tak, ako bolo uvedené v správe hlavného kontrolóra – 

uznesenie MZ Mesta Čadca č. 89/2014 zo dňa 6. novembra 2014. Následne citovala bod D/  
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Ukladá  právnemu oddeleniu mesta Čadca vypracovať nové VZN Mesta Čadca  o 

podnikateľskej činnosti  a určení  času predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na území 

mesta Čadca v termíne do 31.1.2015 a predloţiť na rokovanie do orgánov mesta.  

Uviedla, ţe má za to, ţe daný bod je nevykonateľný a ako taký, jednoducho nemôţe byť ani 

splnený. Právne oddelenie Mesta Čadca neexistuje, je právne oddelenie Mestského úradu  

Čadca. Ďalej uviedla, ţe nie je moţné vypracovať VZN, nariadenia môţu schváliť poslanci 

MZ  mesta Čadca a môţu ho  vydať. Nie je moţné, aby nejaké oddelenie vypracovalo VZN. Je 

moţné  vypracovať len návrh, ktorý musí byť v súlade so zákonom o obecnom zriadení, 

konkrétne  §6. V danom paragrafe je upravený postup, ako sa s takýmto návrhom nakladá. Je 

moţné k nemu predkladať pripomienky  a pod.  

Ďalej uviedla, ţe okrem toho, ţe tam je rozpor so zákonom, tak čo sa týka upravovania 

o podnikateľskej činnosti  a jej riešenia na mestskom úrade, tak  túto povinnosť má oddelenie 

soc. starostlivosti, zdravia, bývania a podnikateľskej činnosti MsÚ Čadca, v zmysle §31 

Organizačného poriadku MsÚ Čadca, čiţe táto povinnosť, ak by prislúchala, tak jedine 

tomuto oddeleniu. Uviedla, ţe právne oddelenie je kedykoľvek nápomocné a určite bude 

spolupracovať, ak by takéto niečo bolo navrhované.    

Ing. Ján Drobil, poslanec MZ, uviedol, ţe on sa plne stotoţňuje s JUDr. Cenigovou, 

ale je toho názoru, ţe pokiaľ bolo dané uznesenie uloţené, bolo potrebné oznámiť, napísať 

alebo vystúpiť na MZ, ţe má k tomu nejaké pripomienky, ale 8 mesiacov sa tu nič neudialo a  

nič nepočuli. Pokiaľ jej názor je taký, ţe uznesenie nebolo správne formulované a bolo 

adresované právnemu oddeleniu, je toho názoru, ţe bolo potrebné sa k tomu  vyjadriť, pretoţe 

poslanci sú  potom zavedení tým, ţe niečo je prijaté, nikto to neplní  a nikto sa k tomu 

nevyjadruje. Uviedol, aby sa nehnevala, ţe sa k tomu vyjadril, keď hlavný kontrolór 

vyhodnotil, ţe uznesenie  nebolo splnené.  On len konštatuje to, čo vyhodnotil hlavný 

kontrolór a dotazuje sa, prečo to nebolo splnené. Je toho názoru, ţe to,  čo JUDr. Cenigová 

povedala, mohlo byť  uţ dávno povedané, napísané alebo konštatované, aby sa s tým mohli 

posunúť ďalej, pretoţe MsP nemá podľa čoho konať. VNZ, ktorá bola na základe okresnej 

prokuratúry pozastavená – neexistuje, je neplatná a 8 mesiacov sme na mŕtvom bode. On len 

konštatuje a vychádza z toho, čo zistil hlavný kontrolór. Uviedol, ţe on nemá nič osobné  na 

JUDr. Cenigovú, ale na uznesenie, ktoré nebolo splnené, ale bohuţiaľ  je napísané, ţe to má 

splniť oddelenie právne.  

JUDr. Zuzana Cenigová, vedúca oddelenia, uviedla, ţe ona sa na poslanca Ing. 

Drobila nehnevá, a ani to neberie osobne. Vychádza z toho, ţe posudzuje veci ako právnik. 

Určite,  ak bude mať moţnosť na MZ v zmysle Rokovacieho poriadku vystupovať,  tak veľmi 

rada to urobí a upozorní na konkrétne veci.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, ohľadne VZN  uviedol, ţe to je nešťastné a  je to 

chybou aj niektorých ľudí, ktorí podľa jeho názoru  škodia. Poukázal na to, ţe takéto VZN 

platí v Ţiline a prokuratúra to nenapadla, u nás to tak nefunguje. VZN bolo pripravené tak, 

ako bolo. Podobné, skoro  identické VZN  je v Ţiline, kde sa rešpektuje, ale bohuţiaľ u nás 

nie, pretoţe  zákon je  daný tak, ţe my  tam môţeme niečo  konštatovať  v cca 10 riadkoch,  

všetko je ináč  riadené zákonom SNR. Uviedol, ţe o tom vie, bolo mnoho diskusií, ohľadne 

daného VZN. Budú  sledovať, ako najlepšie pripraviť VZN,  ale nemyslí si, ţe v súčasnej dobe 

dokáţu pripraviť také VZN, ktoré by bolo nenapadnuteľné.  Môţe kopírovať len zákon, ktorý 

je prijatý, a tým sa bude musieť riadiť.     

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

55/2015 
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K bodu 8) 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 8 zápisnice. 

       Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, uviedol, ţe na poslednej strane plánu kontrolnej 

činnosti  je napísané všeobecne, čo  má kontrolór na pláne počas roka. Je toho názoru, ţe by 

sa to malo doplniť. V minulých rokoch bolo uvedené konkrétne, čo a kedy má hl. kontrolór 

urobiť  počas roka.   

 Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe hlavného kontrolóra si volia poslanci 

MZ, ktorí mu dávajú úlohy a určujú,  čo chcú kontrolovať. Ako  primátor mesta mu nemôţe 

ukladať ţiadne úlohy.  Je na poslancoch tak, ako to minulý rok  urobil aj Ing. Dorobil,  aby 

daný materiál doplnili a  navrhli kontrolu, pretoţe on takú právomoc nemá. Je na poslancoch, 

aby spracovali úlohy, ktoré  by chceli, aby  hlavný kontrolór splnil. Po odsúhlasení MZ, bude 

hlavný kontrolór konať tak, ako  ţiadajú  poslanci.  

  JUDr. Ján Klučka, hlavný kontrolór, uviedol, ţe sa jedná o  prehľad druhého polroka 

2015. Prvý polrok je uţ schválený, na základe ktorého majú predloţené predchádzajúce 

správy. Daný plán kontrolnej činnosti zahŕňa len ten úsek, ktorý by mal kontrolovať, tzn., či to 

je dodrţiavanie VZN a pod. Na základe plánu kontrolnej činnosti môţe ísť do kontrolovaného 

subjektu kontrolu vykonať. Pokiaľ by poslanci mali záujem, aby skontroloval iný subjekt alebo 

konkrétnu vec, tak je to moţné, ale je to  potrebné  povedať, aby to mohol do plánu kontrolnej 

činnosti zahrnúť.  Uviedol, ţe keď zostavoval plán kontrolnej činnosti, tak   ho  vyvesil na 

úradnej tabuli MsÚ  a počas lehoty 15 dní čakal, či niekto k nemu  niečo  povie.  Nakoľko 

nedostal k nemu  ţiadne pripomienky, tak ho predloţil v takej forme aj na rokovanie MZ.  

 

 Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

56/2015 

 

 

 

K bodu 9) 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností 

 

Materiál k tomuto bodu programu tvorí prílohu č. 9 zápisnice. 

Obchodná verejná súťaž č. 1/2015 

František Kučák, poslanec MZ, vyslovil spokojnosť s tým, ţe sa prenájom daných 

nehnuteľností  rieši formou súťaţe. Uviedol, ţe vyhodnotenie súťaţe mu príde náročné v tom, 

ţe sú dve kritériá – investície a nájom. Navrhol to nejakým spôsobom zmeniť, pretoţe ak 

niekto ponúkne vyšší nájom alebo opačne, tak môţe byť pre vyhodnotenie náročné, aby sa 

potom  niekto nesúdil, neodvolával a pod. Je za to, aby to uţ čím skôr fungovalo. Následne 

citoval - kritériami na hodnotenie predloţených návrhov je najvyššia ponúknutá cena za 

prenájom a výška investície na zrealizovanie rekonštrukcie chaty Ţarec a tenisových kurtov.... 

Uviedol, ţe on by navrhol – najvyšší súčet ponúknutej ceny za  ročný prenájom  a výšky 

investície.  

Ján Kantorík, riaditeľ Dombyt-u, uviedol, ţe zvaţovali dané alternatívy, ale dospeli 

k názoru,  ţe  500 EUR /prenájom/  je absolútne minimálna  sadzba, ktorú ponúkli. Je v tom 

zahrnutá poistka, revízia a pod., ktoré musí ako správca zabezpečiť.  Uviedol, ţe keď budú 

záujemcovia a  vyhodnotenie, tak zváţia tieto veci. Poznamenal, ţe predsedom komisie je p. 

prednostka.  
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František Kučák, poslanec MZ, uviedol, ţe on nehovorí, ţe by tam mala byť iná výška, 

on hovorí, ţe ak niekto povie, ţe chce platiť 300 EUR  mesačne a investuje 25 tis. EUR a iný 

zase povie, ţe investuje 30 tis. EUR a ročný nájom bude 500 EUR. Dotazoval sa, čo bude 

podľa daného lepší návrh.  

Ján Kantorík, riaditeľ Dombyt-u, uviedol, ţe sa to ešte určite dá  upraviť, keď schvália 

podmienky, budú uzatvárať zmluvu. Dopracujú sa ešte konkrétnejšie veci, pretoţe tam bude 

musieť byť aj  termín splnenia danej investície. Uviedol, ţe sa jedná o základné podmienky, 

ktoré predloţili. Poukázal na komisiu, kde bude prítomný aj  riaditeľ, ktorý kurty odovzdal, 

Ing. Lariš, Ing. Zbojanová, ktorá je predsedom komisie, tak  komisia vyhodnotí návrhy 

a vyberie najlepšieho.  

JUDr. Peter Strapáč, PhD., uviedol, ţe nakoľko je zo Ţarca, pozná predmetnú 

lokalitu. V minulosti to tam ţilo športom veľmi. Fungovali kurty, chata, lyţiarsky vlek. 

Poukázal na to,  ţe chata  a  kurty nie sú v dobrom stave a vyţadujú rekonštrukciu. Taktieţ by 

bol rád, keby sa podarilo vysúťaţiť osobu, ktorá bude mať k tomu určitý vzťah aj z toho 

pohľadu, aby sa v danej lokalite športoviská nejakým spôsobom zveľaďovali, a aby sa mohli 

rozvíjať aj iné športy, nielen tenis, ale aj bedmintonové ihrisko, nohejbalové ihrisko. Do 

úvahy by mohla prísť aj  krytá nafukovaciu hala na tenisové kurty a pod. Z jeho pohľadu je 

výborná vec, ţe to prebehne formou súťaţe. Uviedol, ţe do kritérií  by   moţno  ešte 

dopracoval spôsob vyuţitia – druh investície, aby to nebola investícia, ktorá by nebola 

účelovo viazaná. Ide o to, aby investícia bola daná  do relaxačného a športového vyuţitia. 

Aby bola účelovo viazaná, nielen  na rekonštrukciu, ale aby bolo účelovo presne 

zadefinované, na čo má slúţiť.   

Ing. Milan Gura, primátor mesta, vyjadril spokojnosť s tým, čo povedal poslanec 

JUDr. Peter Strapáč, PhD., pretoţe budú klásť dôraz na sfunkčnenie daného areálu, ktorý si 

Ţarec zaslúţi. Priorita je rekonštrukcia nie krčmy, ale rekonštrukcia športovísk.  

Ján Kantorík, riaditeľ Dombyt-u, uviedol, ţe v zmluve presne zaviaţu a skonkretizujú 

veci. Toto sú všeobecné podmienky, ktoré sa schvaľujú a ktoré navrhli. Ohľadne nafukovacej 

haly uviedol, ţe sa jedná o miliónové investície, čo nemôţu od niekoho ţiadať. Podľa 

prieskumu trhu, sú ľudia, ktorí sú ochotní  do toho ísť s tým, aby tam bola návratnosť 

investícií.  

Ing. Ľubomír Vojár, PhD., poslanec MZ, uviedol, ţe danému materiálu mal 

predchádzať nejaký zámer mesta alebo niečo podobné vypracované – aké sú športoviská na 

území mesta, v akom sú stave, aký máme s nimi zámer. Potom následne to  dať do súťaţe. 

Uviedol, ţe on to podporí, pretoţe je dôleţité, aby  tenisové kurty opäť oţili. Za roky, čo si 

pamätá, daný areál malo informačné centrum ZZO Čadca a.s., MPS a   teraz Dombyt,   preto 

si myslí, ţe by bolo vhodné vypracovať zámer, kde by bolo zhodnotené, v akom stave sú 

športoviská a čo máme s nimi  v pláne.  Poznamenal, ţe ak vznikne nejaký mestský tenisový  

klub, tak zistíme, ţe nevieme, kde hráva tenis, pretoţe tenisové kurty alebo ihrisko sú 

prenajaté niekomu a budeme mu musieť za to platiť.   Uviedol, ţe by to bolo  moţno lepšie  

zrekonštruovať na náklady mesta, a potom  dať do nájmu, čo by však  vychádzalo zo záveru 

mesta, čo so športoviskami a ihriskami na území mesta.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe bude predstavená štúdia, na ktorej 

spoločne pracujú. Spomenul  Ţarec, Kýčerku, ale aj prímestské časti, ktoré chcú do toho 

zahrnúť. Čo sa týka veľkých športovísk poukázal na nevysporiadané pozemky. Cieľom je 

mestský športový klub, kde by sa športovci zdruţovali.  Uviedol, ţe na takomto projekte rád  

privíta aj účasť Ing. Vojára, PhD. s tým, aby pripomienkovali niektoré veci. Uviedol, ţe  dnes 

schvaľujú len všeobecné podmienky, aby mohli pristúpiť k rekonštrukcii. V závere uviedol, ţe 

súhlasí s tým, čo povedal Ing. Ľubomír Vojár, PhD.. 

JUDr. Peter Strapáč, PhD. poslanec MZ, uviedol, ţe vo veľa veciach súhlasí s  Ing. 

Ľubomírom  Vojárom , PhD. a je rád, ţe to podporí. Poznamenal, ţe koncepcia športovísk 
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alebo ďalší rozvoj športovísk je určite  potrebná, pretoţe tu máme mnoţstvo plôch, ktoré nie 

sú relevantne vyuţívané alebo by sa dali vyuţívať efektívnejšie. Práve naopak, je veľmi rád, ţe 

to prešlo pod jednotnú správu, pretoţe na minulom MZ preberali, ţe tenisové kurty a chata 

boli v správe dvoch príspevkových organizácií. Momentálne to je zjednotené a má to jedného 

,,pána“, čo je veľmi dôleţité.  Je toho názoru, ţe ak máme kritériá takto poloţené a niekto 

investuje určitú sumu finančných prostriedkov do mestského majetku, tak bude mať určite 

záujem, aby to nejakým spôsobom vyzeralo, aby to fungovalo, a aby to bolo prevádzky 

schopné, pretoţe doba nájmu – 13 rokov nie je nejakým spôsobom enormne dlhá, takţe  určite 

bude snaha o návratnosť investície. Uviedol, ţe on je športovec a dané kurty zaţil ešte 

v najväčšej sláve, vie, ako fungovali a vie aj to, ţe záujem o športovanie tam bol, pretoţe na 

,,čínskom múre!´“ nie je moţnosť ísť  športovať niekde inde. V danej lokalite je len školské 

ihrisko pri ZŠ, ktoré je asfaltové, kde je  škvárová dráha a trávnatý povrch – umelá tráva, 

ktorá je  podľa jeho názoru po ţivotnosťou. ,,Čínsky múr“ je ozaj veľký a nie je tam športové 

vyuţitie. Je toho názoru, ţe jeho obyvatelia si zaslúţia, najmä počas letných mesiacov pekné 

športové vyţitie. Poukázal na pekné prostredie, ktoré tam je, a  preto by bol naozaj veľmi rád, 

keby vybrali tu najvhodnejšiu osobu, ktorá bude mať k tomu nejaký vzťah.  

 

Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností - Jozef Baculák, bytom Okružná 109/71, odkúpenie 

objektu tribúny s pozemkom na futbalovom ihrisku 

JUDr. Jozef Pajer, poslanec MZ, dal procedurálny návrh na zníţenie ceny. Navrhol 

zníţiť cenu na 190 tis. EUR z dôvodu, ţe prízemie budovy je v dezolátnom stave a vyţaduje 

značné investície. Je pravda, ţe chceme budovu odkúpiť, avšak podľa jeho názoru je potrebné 

cenu upraviť. Navrhol splátky rozloţiť na cenu  190 tis. EUR tak, ako sa píše v podmienkach 

odpredaja. 

Ing. František Prívara, zástupca primátora, dal pozmeňujúci návrh uznesenia -  

v bode C/ Schvaľuje  -  v podmienkach predaja navrhol roztiahnuť splátky zvyšnej kúpnej 

ceny na 29 mesiacov, čo činí mesačnú splátku 6 896,55 EUR.   

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, vyjadril súhlas  s tým, ţe sa tribúna dostane naspäť  

do rúk futbalového klubu alebo  mesta. Doposiaľ mu však nie je jasné, prečo sa tribúna 

predávala. Poznamenal, ţe to ani nejde  skúmať, nech sa tým zaoberajú tí, ktorí ju predali. 

Uviedol, ţe on keď odchádzal z telovýchovy, tak tribúna bola v perfektom stave. Bola 

vybavená saunou, rehabilitačným zariadením, malou ubytovňou a  reprezentačno-zasadacou 

miestnosťou. Keď sa dozvedel, ţe sa  predáva, tak bol z toho plne rozčarovaný. Uviedol, ţe 

plne podporí daný návrh, bude hlasovať ZA, avšak nevie pochopiť, ţe sa také niečo stalo.   

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, uviedol, ţe aj jeho mrzelo, keď niekto zrazu 

dostal daný objekt do rúk.  Na vysvetlenie uviedol, ţe futbalisti  budovu po revolúcii dostali 

a predali   p. Baculákovi a p. Kľagovi, aby mali za čo hrať. Poukázal na to, v akom zlom stave 

budova je /opadané kachličky, dlaţby a pod./. Upozornil, ţe tam bude potrebné dať niekoľko 

10 tis. EUR, aby sa budova dala do normálneho stavu. Poukázal na  zatekanie strechy. 

Upozornil,  aby zase nebol  ,,čierny Peter“ na meste a na  poslancoch, ţe niečo  zobrali alebo 

odkúpili, nechalo sa to tak  a nič sa s tým nerobilo. Informoval sa u primátora, či má nejaký 

plán, zámer a financie, či sa dá tento areál v nejakom horizonte opraviť.  V závere 

poznamenal, ţe to  určite  podporí. 

JUDr. Peter Strapáč, PhD. poslanec MZ, vyslovil svoju spokojnosť s príspevkom Ing. 

Pohančeníka. Uviedol, ţe on v danej tribúne taktieţ vyrastal, pretoţe hral futbal od siedmich 

rokov, takţe vie, ako to tam vyzeralo. Avšak nie všetko, čo povedal Ing. Pohančeník, je 

pravdou. Nikto tribúnu nepredal. On zaţil časy, keď nemali na zápasy, na  stravu a 

keď kupovali Horalky na benzínových pumpách. Tribúna bola v exekúcii daňového úradu. P. 

Baculák   a p. Kľago túto tribúnu zachránili a kúpili ju za určitú sumu peňazí. Je potrebné 

povedať pravdu tak, ako to bolo. Umoţnili im vtedy v  tribúne pôsobiť. Uviedol, ţe on hrával 
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za Čadcu 20 rokov, takţe má o tom prehľad. Poslanec Mgr. Klus má pravdu, ţe tam bola 

sauna, ktorú si však on uţ nepamätá, ţe by bola funkčná. Taktieţ neboli funkčné rehabilitačné 

zariadenia  a bazén, ktorý tam bol, sa nepouţíval, pretoţe nebolo na vodu. Čo sa týka tribúny, 

Ing. Pohančeník má pravdu, dolná časť je  zdevastovaná a kabíny nie sú pripravené na to, 

aby tam mohli športovci teraz pôsobiť. Bude to vyţadovať investíciu, takţe bude taktieţ čakať 

ako p. primátor zareaguje na pripomienku Ing. Pohančeníka. Ohľadne horných podlaţí 

uviedol, ţe podľa jeho názoru sú v poriadku, pretoţe sú zrekonštruované. Naozaj je potrebné 

povedať pravdu, ţe budova bude vyţadovať nemalé finančné prostriedky, aby mohla byť 

vyuţiteľná. Musíme mať aj plán B alebo plán ďalšieho rozvoja,  pretoţe momentálne tam 

športovcov dať nemôţeme, nakoľko nie je funkčná  ani jedna kabína.  

Vladimír Malík, poslanec MZ, uviedol, ţe daný návrh nie je nový. Uţ pred 6-10 rokmi 

sa uvaţovalo, ţe by mesto kúpilo budovu naspäť. Keď pôsobil v ZZO Čadca, a.s., uţ vtedy sa 

vynorila otázka zaloţenia mestského športového klubu. Uţ v tom čase sa uvaţovalo budovu 

odkúpiť naspäť. Je pravdou, ţe v čase, keď p. Baculák kúpil budovu, tak tie veci, ktoré 

spomínal Mgr. Klus, tam uţ neboli. V tom čase, keď budovu kupoval p. Baculák, uţ bolo 

všetko zdevastované. Uviedol, ţe on daný návrh určite podporí, pretoţe športoviská, ich stav 

v meste, vlastnícke pomery, na akom pozemku stoja jednotlivé športoviská, na akom pozemku 

je futbalový štadión a  kurty, tak   zistíme, ţe na pozemku mesta je len plaváreň a časť 

pozemku ku  vlakovej zastávke smerom na  Makov. Ak chceme do budúcna šport v meste 

stabilizovať, tak nemôţeme o tribúnu prísť. Uviedol, ţe spodná časť je  síce  v zlom stave, 

avšak vrchná časť je v poriadku. Mala tam kanceláriu aj spoločnosť ZZO Čadca, a.s., kde 

pôsobil. V tom čase tam tieţ platili prenájom. Vlastník areálu - Dombyt alebo neskôr mestský 

športový klub to môţe tieţ  vyuţívať a podnikať. Na šport môţe zarobiť aj tak, ţe niektoré 

priestory môţe prenajímať na kancelárie. Uviedol, ţe určite bude  hlasovať ZA.  

JUDr. Peter Strapáč, PhD. poslanec MZ, poznamenal, ţe je toho názoru, ţe v Čadci 

naozaj nemáme športovisko, na ktoré by sme mohli byť hrdí, ktoré by bolo v takom stave, ţe 

by sme mohli usporiadať koncert, prípadne nejaké podujatie, ktoré by prekračovalo hranice 

okresu alebo kraja.  Veľmi ho to mrzí, pretoţe sme veľké mesto a sme určitá spádová oblasť. 

Uviedol, ţe od revolúcie sa tu skutočne  nič nezmenilo. Poznamenal, ţe pred 4 rokmi, keď 

hrali druhú ligu - skupina východ, tak ich prišiel trénovať jeden český tréner, ktorý je uţ ţiaľ 

nebohý a povedal, ţe sa tu za  posledných  40 alebo 50 rokov, čo sa postavil štadión, nič 

nezmenilo. Uviedol, ţe to je naozaj  pravda, len všetko zostarlo. Bol by rád, keby sme 

vybudovali nejaké športoviská a haly, na ktoré by sme boli hrdí. Poukázal na to,  v športových 

správach nikde nevidíme Čadcu.  Dotazoval sa, v ktorých športových správach je Čadca, ţe 

sa tam niečo deje. Prvým predpokladom, aby niečo bolo je, aby sme športovisko vybudovali. 

Skúsme toto urobiť ako nejaký štart, dohodnime sa na podmienkach, dajme si nejaké vízie 

a plány a urobme tu aspoň jedno alebo dve športoviská, na ktoré budeme môcť byť naozaj 

hrdí, kde budeme môcť chodiť s deťmi, s rodinami, a potom tu bude šport moţno  na takej 

úrovni, ako by si mesto Čadca zaslúţilo.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe celkom nesúhlasí, ţe sa v Čadci niečo 

nezmenilo, nesúhlasí, ţe by pre šport nerobili nič, či uţ ako mesto alebo ako jednotlivci. 

Poznamenal, ţe tu sedia ľudia, medzi ktorých patrí aj  on, ktorí výraznou mierou zachovali  

určité športy a financovali ich. Medzi nich patrí aj p. Baculák.  

Ohľadne koncepcie povedal, ţe je to strategický krok, na ktorom uţ pracujú 4. alebo 5.  rok. 

Cieľom je vysporiadať všetky pozemky. Poukázal na Sevak a uviedol, ţe  mesto ešte  čaká  

dlţoba 300 tis. EUR. Uviedol, ţe jeho veľké jednania nie sú o tribúne, ale sú s vodárňami, aby 

konečne koncepčne dotvorili celý areál. Poznamenal, ţe po pravej strane je tzv.  tribúna 

a tzv. športovisko, kde má Sevak cca  20 600  m 
2
. Informoval, ţe na druhý týţdeň je jednanie 

o urovnaní našich záväzkov a pohľadávok, aby sme  konečne mali čisté pozemky a mohli 

konečne budovať areál. Jeho cieľom je, aby sme  boli pyšní na nejaký areál, tzn. - pravá 
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strana, kde  je tribúna, plus ovál, o ktorom následne informoval. Ak budú vysporiadané 

pozemky, môţu sa pustiť  aj do budovania  areálu.  Uviedol, ţe keď bol prezidentom, mali taký 

cieľ, ale bohuţiaľ nestačili to utiahnuť v takej miere, ako chceli, ale v tom čase to ţilo, na čo 

je aj  pyšný. Čo sa týka ľavej strany, budú opäť jednať o tom, aby hokejbalový štadión -  

projekt poslancom  predstavili. Poukázal na projekt, ktorý je uţ  pred finále a ktorý bude 

moţné pripomienkovať. Poznamenal, ţe v krátkom čase ho predstavia, či uţ  na komisiách 

alebo v individuálnych rozhovoroch a pod., aby vedeli, čo nás čaká. Práve to je zniţovanie 

dlhu, aby sme konečne mohli povedať –,, neprejesť“ peniaze, nenavyšovať zákazky, ako sa to 

dialo v minulosti,  ale jasne a poctivo povedať, ţe týmto smerom ideme. Poukázal na  peniaze, 

ktoré by mali byť, buď v európskych fondoch, úverové zdroje, prípadne vlastné zdroje alebo  

PPP-projekty a uviedol, aby sme sa konečne postavili k tomuto problému tak, ako sa patrí. 

Jeho cieľom je, aby najskôr pripravili a upravili  majetkovo-právne vzťahy. Uviedol, ţe dané 

rokovania prebiehajú. Ide to však veľmi pomaly, ale verí tomu, ţe moţno uţ aj na budúci 

týţdeň začnú s tými krokmi, ktoré  sú predrokované - riešiť aj  nevysporiadané pozemky. 

Nechce sa dotýkať toho, v akom stave  je, či uţ jedna juniorka alebo  škvárové, či  hlavné  

ihrisko. Uviedol, ţe toto je prvý krok, aby sa koncepcia športu začala napĺňať a aby sme do 

vlastníctva mohli danú budovu získať. 

Poznamenal, ţe p. Baculák urobil to, čo urobil, a JUDr. Strapáč, PhD. veľmi dobre povedal, 

ţe v podstate budovu v tej dobe zachránil, pretoţe to mohol kúpiť niekto iný. Poukázal na    

doby hojnosti a na  časy, kedy to jednoducho skončilo. On osobne, keď bol prezidentom, 

hľadal sponzorov, aby sa spodná časť upravila. Horná časť spĺňa tie kritéria, ktoré 

očakávajú.  Uviedol, ţe hovoril o dobe hojnosti, potom spomenul krízu, moţnoţe tá cena 

mohla byť úplne iná – niţšia, ale on by to teraz videl úplne opačne.  Poznamenal, ţe po 

voľbách osobne kontaktoval p. Baculáka s jeho projektom a povedal, ţe má záujem a či dodrţí 

slovo, ţe predá budovu  mestu, a či to nepredá niekomu inému. V tom období, ešte nikto 

nemohol vedieť, ako sa bude vyvíjať ekonomika. Informoval, ţe ho ešte v nedeľu a v pondelok 

kontaktovali ľudia, ktorí nemali záujem, aby daný návrh  prešiel,  pretoţe majú záujem to 

odkúpiť aj oni. Prosil p. Baculáka, aby to nechal na MZ, aby s nikým nejednal a dodrţal 

slovo, ktoré mu dal. Uviedol, ţe p. Baculák slovo dodrţal, nemal záujem materiál  stiahnuť, čo 

si nesmierne váţi. Je toho názoru, ţe je vhodné, aby urobili prvý krok – vysporiadanie 

majetkovo-právnych vzťahov, aby urobili  prvý krok smerom k mestskému športovému klubu 

a následne  budú  ďalšie kroky  sledovať na  vysporiadanie pozemkov. Urobiť jeden areál po 

pravej a ľavej strane, na ktorý budeme môcť byť pyšní. Uviedol, ţe privíta kaţdého,   kto bude 

chcieť s ním komunikovať a  prispieť k danej veci. Je toho názoru, ţe keď projekt predstavia, 

tak budú pyšní všetci poslanci.    

Následne dal hlasovať o procedurálnom návrhu JUDr. Pajera, ktorý chce upraviť a zníţiť 

kúpnu sumu na 190 tis. EUR. On osobne po dlhých jednaniach, ktoré absolvoval, odporúčal, 

aby daný návrh poslanci  neprijali, skôr sa mu zdá lepší návrh Ing. Prívaru, ktorý hovorí 

o predlţení splátok na 29 mesiacov. Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ prečítal procedurálny 

návrh – v bode C/ Schvaľuje,... číslo 3. ,,spevnenej plochy nachádzajúcej sa pred vstupom na 

pozemok parc. č. KN-C 1196, za kúpnu cenu celkom  190 000 EUR“.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta uviedol, ţe má obavu, či p. Baculák bude mať 

v danom prípade záujem o predaj nehnuteľnosti. Poţiadal o nepodporu návrhu JUDr. Pajera  

/poslancami MZ neschválené/ 

Ing. Rudolf Cyprich, poslanec MZ prečítal návrh Ing. Prívaru – v podmienkach 

odpredaja navrhol – zvyšná kúpna cena  bude uhradená v pravidelných splátkach po dobu 29 

mesiacov, čo činí výšku mesačnej splátky 6 896,55 EUR /poslancami MZ schválené/.  

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 

57-59/2015 
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K bodu 10) 

Rôzne 

JUDr. Peter Strapáč, PhD., poslanec MZ, sa  v prvom rade poďakoval MPS na čele 

s riaditeľom  Ing. Larišom. Uviedol, ţe ho kontaktovali rodičia z MŠ na Ţarci, kde bol 

rozobraný retardér. Autá  tam chodili väčšou rýchlosťou a ohrozovali deti, ktoré chodia do 

MŠ. Ing. Lariš veľmi promptne zareagoval a ešte v ten deň dal retardér  opraviť. Vyjadril 

spokojnosť s tým, ako MPS zvládol zimnú údrţbu, rekonštrukciu v rámci ciest a pod. Je 

vďačný za takúto spoluprácu.  

Uviedol, ţe ďalším bodom, ktorý ho trápi, je právne oddelenie na MsÚ v Čadci. Poznamenal, 

ţe ho rozoberáme  dosť často. Na jednej strane rozprávame o tom, ţe mesto má nevymoţené 

pohľadávky a určitým spôsobom sa útočí na právne oddelenie, ţe ak by bolo viacej aktívnejšie 

a viacej konalo, tak by tieto pohľadávky boli moţno niţšie. Na druhej strane  však zo svojej 

praxe môţe  povedať, ţe je potrebné sa pozrieť aj na štruktúru pohľadávok, či sú vôbec 

vymoţiteľné. Je moţné urobiť analýzu  a s vedúcou právneho oddelenia sa porozprávať, ako 

sú na tom personálne, kapacitne a  či stíhajú. Je potrebné to riešiť komplexnejšie. Je toho 

názoru, ţe daný problém je  riešiteľný. V prípade, ak právne oddelenie nemá kapacity na 

vymáhanie pohľadávok, je toho názoru, ţe  je veľké mnoţstvo subjektov, ktoré takéto sluţby 

poskytujú, čiţe tento problém je absolútne riešiteľný.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe pripravuje jednu zmenu, o ktorej hovoria 

aj vo vedení mesta. V krátkej dobe  bude predstavená určitá koncepcia aj na vymáhanie 

pohľadávok. Poukázal na to, ţe niektoré pohľadávky sa prenášajú z roka na rok. Bude ich 

potrebné odpísať a predloţiť MZ.  Ohľadom tých, ktoré sú ,,ţivé“ uviedol, ţe  pripravujú 

koncepciu. Poukázal na to, ţe uţ  niečo načrtol  aj poslanec Ing. Drobil. Nemôţeme sa stále 

vyhovárať jeden na druhého a útočiť na niekoho.  Poukázal na to,  ţe ak sú niekedy pracovne 

a profesionálne vzťahy  narušené,  ale  ľudsky sa musíme dať dokopy. V závere poznamenal, 

ţe v krátkej dobe to vyriešia.  

Vladimír Malík, poslanec MZ, poţiadal primátora, či by sa zo svojho postavenia 

nemohol zasadiť v nasledujúcej veci. Na ZŠ Komenského bola zriadená špeciálna trieda pre 

ţiakov so zníţenými komunikačnými schopnosťami. Nevie, z akého dôvodu bola zrušená. 

Uviedol, ţe ho oslovili rodičia týchto detí, ţe im bolo poskytnuté náhradné umiestnenie týchto 

detí v Mojšovej Lúčke.  Cestovné tam aj naspäť vyjde rodičov  150 EUR mesačne s tým, ţe 

deti  stavajú ráno o 5.30 hod. a domov prichádzajú o 17.00 hod. Dotazoval sa u primátora, či 

by nemohol zo  svojej pozície zadať príslušným ľuďom na MsÚ, aby preskúmali moţnosti 

opätovného zriadenia takejto triedy. Uviedol, ţe vzhľadom na to, ako sa na Kysuciach zarába, 

je  150 EUR na jedno dieťa  dosť veľká čiastka. 

Ďalej poţiadal riaditeľa MPS, či by sa plán kosenia nemohol trošku upraviť s prihliadnutím 

na to, aby sa začalo kosiť najskôr  na sídliskách, kde je najviac malých detí, najmä kvôli 

alergiám. Teda, aby sa začalo najskôr kosiť na Kýčerke a na Ţarci, a potom ostatné časti. 

Uviedol, ţe alergických detí kaţdým rokom pribúda. Ľudia by to určite privítali.  

Ďalej poţiadal, náčelníka MsP v nasledovnej veci: uviedol, ţe na ZŠ Rázusova chodia deti aj 

zo stredu mesta. Prechádzajú po ul. Hviezdoslavovej okolo vlakovej zastávky, smerom na 

Makov a  cez  priechod  k ,, Bielemu domu“. Uviedol, ţe sa mu sťaţovali mamičky, ţe sa tam 

nedá prejsť. Dotazoval sa, či by nebolo moţné, v danej časti ráno umiestniť mestského 

policajta, ktorý by na premávku dohliadal, pretoţe on sám, keď  ide ráno do garáţe, má 

problém cez cestu  prejsť.  

Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ, ohľadne ZŠ  Komenského uviedol, ţe tieţ bol 

oslovený jedným rodičom, a nakoľko mu tam pracuje manţelka, tak sa o to zaujímal. Má takú 

informáciu, ţe zrušenie triedy nie je nevôľou mesta, ale ţe tam  nie je kompetentný človek, 
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ktorý by danú prácu robiť mohol. Škola dala aj inzerát a hľadá odborníka, avšak pani, ktorá 

tam pracovala, zamestnanie  zmenila.  

 Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe aj s Mgr. Fúrikom  v ZŠ boli. On bol za 

to, aby triedu otvorili. Je to však aj na p. riaditeľke a manaţmente, aby si takúto triedu 

udrţali. Uviedol, ţe to  slúţilo mnohým deťom. Bude sa pýtať vedenia školy, prečo sa to 

udialo, keď to povolili a prečo naši rodičia s deťmi musia dochádzať do školy tak ďaleko. 

Určite v danej veci  urobia nejakú nápravu. Ohľadne kosenia uviedol, ţe vţdy  je  prioritou  

Kýčerka a Ţarec. Čo sa týka priechodu uviedol, ţe to doriešia s náčelníkom MsP tak, aby 

zabezpečili bezpečnosť našich detí.  

Ing. Jozef Pohančeník, poslanec MZ, uviedol, ţe mnoho občanov sa ho dotazuje, či   sa 

cesta okolo geodézie na ul. Podjavorinskej  nedá urobiť ako obojsmerná. Uviedol, ţe uţ má 

byť alebo je v rekonštrukcii most Horelica a v tej súvislosti poukázal na zápchy, ktoré tu nikdy 

také neboli. Poznamenal, ţe danú cestu vyuţívajú  väčšinou len občania mesta.   Vie o tom, ţe 

boli peripetie, ţe  dopravná značka osadená bola-nebola. Aj napriek tomu, ţe niektorým 

občanom to vadí, skúsme s tým niečo urobiť, aby v tejto takzvanej dopravnej kríze bola táto 

cesta obojsmerná.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe  rokovania ohľadne   daného problému 

boli. Poznamenal, ţe na jednej strane je ţiadosť o obojsmernú premávku a na strane druhej je  

petícia občanov, ktorí majú právo sa sťaţovať. Na rokovanie si pozvali aj jednu stranu,  ktorú 

si vypočuli, a kde  povedal, ţe budú musieť trpieť túto situáciu ešte  minimálne  štyri roky. Na 

druhej strane však nedopustí, aby im devastovali  majetok. Na poslednom rokovaní, ktoré 

viedol a  bolo aj za účasti dopravného inţiniera, Ing. Ščuryho, Ing. Gonščáka sa dohodli, ţe 

spustia obojsmernú premávku, ale len pre osobné autá.  Musia sa len osadiť značky.  

 Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, uviedol, ţe občania zo Ţarca dali poţiadavku na 

orezávanie stromov. Doposiaľ sa im nikto neozval a ani sa s orezávaním stromov nezačalo. 

V hornej časti Ţarca sú vysoké stromy, ktoré zacláňajú do okien, čo spôsobuje, ţe tam  majú 

stále vlhko. Občania si dali poţiadavku, na ktorú doposiaľ  nikto nereagoval. Poţiadal p. 

primátora, aby sa na to pozrel. Ďalej uviedol, ţe most na Bukove sa bude pravdepodobne 

opravovať. Minulý rok, keď  sa most opravil,  bol vo  veľmi dobrom stave. Dnes, keď má 

niekto niţšie auto, tak tam odtrhne nápravu. V tomto prípade je rád, ţe má terénne auto.   

Ďalej poukázal na osvetlenie na Ţarci, uviedol, ţe celá ul. J. Kráľa nesvieti. Vyjadril svoju 

nespokojnosť s tým, ţe staré stoţiare sú natreté na strieborno a spodok je hrdzavý /Moyzesova 

ul./. Ďalej uviedol, ţe  nové  lampy smerom  na Ţarec sú osadené krivo.  V závere zhrnul to, 

čo povedal – rekonštrukcia mostu na Bukove,  orezávanie stromov na Ţarci a osvetlenie.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, ohľadne verejného osvetlenia uviedol, ţe sa jedná 

o ţivú stavbu, všetko sa musí dať do poriadku.  Poznamenal, ţe majú 5 druhov spodných častí. 

Teraz sú tam preto, aby ochránili bezpečnosť občanov. Uviedol, ţe všetko bude vymenené. 

Tak, ako je upravená Horelica a hlavné ulice, tak bude upravené všetko, pretoţe ináč sa to 

nesfunkční. Ešte raz zopakoval, ţe sa jedná o ţivú stavbu.  

Ohľadne Bukova uviedol, ţe o tom vedia, ide o dlhodobý problém. Poznamenal,  ţe zajtra by 

mala byť urobená vydreva. Poukázal však  na problémy medzi NDS a SSC.  

K orezávaniu stromov uviedol, ţe prioritou sú staré ţiadosti. Momentálne  mu  zákon 

o ochrane prírody nedovoľuje, aby dal príkaz na výrub a orezávanie stromov. Môţu to 

zahrnúť na jeseň. Poukázal  na  mnoho ţiadostí a uviedol, ţe momentálne majú iné priority. 

V závere dodal, ţe na jeseň sa o tom  budú rozprávať a  robiť tak, aby vyhoveli občanom. Nie 

všetko sa však dá, pretoţe občania si nasadia svoje stromy. 

Mária Badurová, poslankyňa MZ, uviedla, ţe bola e-mailom oslovená p. Hľuzákovou 

zo sídliska Kýčerka bl. č. 11, ul. Komenského ohľadne rozšírenia parkovacích miest. 

Poukázala  na  nejakú parcelu, ktorú vlastní mesto Čadca. Uviedla, ţe tam boli plánované 

úpravy na parkovacie miesta.   Toho času beţí na KTV, ţe  mesto rieši problém parkovania  



 15 

v meste a po štatistikách o parkovacích miestach v meste  oznámili, ţe  v roku 2015 je 

plánované rozšírenie parkovacích miest aj na ul. Komenského, v celkovom finančnom objeme 

20 tis. EUR. Dotazovala sa, či je to zahrnuté do plánu a ako to vyzerá.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe na danú konkrétnosť a meno nevie 

reagovať, pretoţe ţiadostí majú mnoho. Poukázal na to, ţe momentálne robia revíziu, kde 

300-400 parkovacích miest nie je zaplatených. Týchto občanov vyzývajú, aby si ich zaplatili 

alebo im parkovacie miesto zoberú.  Uviedol, ţe aj takýmto spôsobom budú uvoľňovať 

niektoré parkovacie  miesta 

Mária Badurová, poslankyňa MZ, poznamenala, ţe o tom vie aj PaedDr. Velička.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe PaedDr. Velička mu to spomínal. 

Hovoril  mu o parkovacom mieste, ale  meno nespomínal.  Poznamenal, ţe sa pozrú, či to je 

zahrnuté v koncepcii. V závere poukázal na to, ţe  parkovacie miesta rozširujú  kaţdý rok.  

Mgr. Miroslava Mináriková, poslankyňa MZ,  uviedla, ţe na oddelenie dopravy dala 

ţiadosti o vyznačenie parkovacích miest na ul. Hurbanovej, kde je jednosmerná premávka.  

Poţiadala, keby sa to vyznačilo čiarami. Ďalej poukázala na vyznačenie parkovacích miest 

tak, aby tam nezasahovali bránky. Uviedla, ţe ľudia sú nedisciplinovaní, parkujú od seba 

ďaleko  a nie je tam moţné zaparkovať. Ďalej poţiadala, či by sa nedali urobiť čiary na 

priechodoch. Uviedla, ţe na to  taktieţ dala ţiadosť. Ako príklad uviedla, kriţovatku nad 

Medeou, pri Lokomotíve, kde  sú problémy, pretoţe čiary sú uţ zodraté.   

Ing. Milan Gura, primátor mesta, uviedol, ţe boli jednania  so SSC, a tieţ aj s inými 

organizáciami, ktoré dané úseky  majú v správe. Poznamenal, ţe niečo má v správe aj mesto, 

ale bohuţiaľ teplota musí byť nad 10 
o
C, aby sa mohli pustiť do vyznačovania. Vyznačenie  

parkovacích miest je  však povinnosťou občanov, ktorí parkovacie miesto majú.  Taktieţ  aj 

pri označovaní priechodov musí teplota stúpnuť. Uviedol, ţe to budú robiť naraz v spolupráci 

so SSC, NDS, VÚC, MPS.  Poznamenal, ţe uţ jednania o tom  mali  dávno, ale  budú na to 

myslieť.   

Ing. Ľubomír Vojár, PhD., informoval, ţe na ul. Gočárovej 1506 je v kriţovatke nízka 

bytovka, kde pred ňou je múr s ľudovým motívom, na ktorom sa rozpadá vrch. Pri úprave 

rozpočtu by bolo vhodné prehodnotiť, či sa to dá dole úplne, on  je však skorej za záchranu. 

Momentálne to je však v takom stave, ţe tehla môţe spadnúť na hlavu nejakému dieťaťu.    
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Nakoľko bol program rokovania MZ Čadca vyčerpaný, Ing. Milan Gura, primátor 

mesta Čadca, poďakoval prítomným za účasť a  zasadnutie MZ vyhlásil za ukončené.  

 

 

 

Ing. Anna Z b o j a n o v á    Ing. Milan G u r a 

prednostka  MsÚ Čadca              primátor mesta Čadca   

             

 

 

 

Mgr. Martin Klimek     Marián Kubala  

I. overovateľ               II. overovateľ 

 

       

 

   

 

Zapísala: PhDr. Jana Serafínová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


