
Z á p i s n i c a

zo 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca,
konaného dňa 8. októbra 2020 o 14.00 hod. v budove MsÚ Čadca

Z celkového  počtu  25  poslancov  sa  zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  Čadca
zúčastnilo 24 poslancov, poslanec Mgr. Marcel Šulo sa ospravedlnil.

Ďalej boli prítomní: prednosta MsÚ Čadca,  Mgr. František Linet, náčelník mestskej
polície, v rámci prijatých protiepidemiologických opatrení a ochrany pred COVID - 19 bola
účasť na zastupiteľstve obmedzená. 
 

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                                  
RNDr. Anna Belousovová - poslankyňa MZ
Mgr. Tomáš Urbaník - poslanec MZ
Ing. Peter Lariš - poslanec MZ
Mgr. Jaroslav Klus - poslanec MZ
Marián Kubala - poslanec MZ
JUDr. Jozef Pajer - poslanec MZ
Vladimír Malík -poslanec MZ
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. -poslanec MZ
Mgr. Dana Jašurková -poslankyňa MZ
Mgr. Jozef Rucek - poslanec MZ
Ing. Marián Hlaváč, MBA -poslanec MZ
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P r o g r a m :

(1)   Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,     
        voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie    
        zapisovateľa zápisnice
(2)   Návrh prijatia návratnej finančnej výpomoci 
(3)   Rôzne
(4)   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, že  zasadnutie MZ Čadca bolo zvolané na základe §  13,
ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca privítal  všetkých prítomných poslancov MZ
Čadca, prizvaných a ostatných prítomných.

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

Overovatelia: Mgr. Martin Klimek, poslanec MZ
Ing. Peter Lariš, poslanec MZ

Návrhová komisia:   Vladimír Malík, poslanec MZ
                                                Mgr. Dana Jašurková, poslankyňa MZ

Pracovné predsedníctvo: Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca
Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca
Mgr. Xénia Šurhaňáková, zástupkyňa primátora mesta Čadca
JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD., zástupca primátora mesta 
Čadca
Vladimír Malík, poslanec MZ
Mgr. Dana Jašurková, poslankyňa MZ

           

              
Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  privítal  na  MZ  náčelníka  polície  Mgr.

Františka Lineta, následne uviedol, že v programe je jediný bod, ktorý minulé zastupiteľstvo
odmietli s tým, že bolo málo času. Poprosil prítomných poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu
o predloženom programe. Následne vyzval prítomných, či má niekto nejaký bod na doplnenie
programu, ktorý dostali.  Keďže nikto žiaden bod nedoplnil,  podľa programu vymenoval do
návrhovej  komisie  poslancov  Vladimíra  Malíka  a  Mgr.  Danu  Jašurkovu.  Za  overovateľov
zápisnice určil za overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Martina Klimeka a Ing. Petra Lariša.
Vedením zápisnice poveril  Mgr. Katarínu Lušňákovú, pracovníčku MsÚ Čadca.   

       
         Hlasovanie za program:
   Hlasovanie:  ZA: 20 PROTI:  0   ZDRŽAL SA: 0  /poslancami  MZ schválené/.

3



  
Mestské zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu programu uznesenie

                                                                 č. 66/2020

K bodu 2)
 Návrh prijatia návratnej finančnej výpomoci.
 

 Predkladá:  Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca
JUDr.  Jozef  Pajer,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  osobne  si  myslí,  že  skutočnosť,  že

poskytnutie bezúročnej pôžičky od štátu je sama osebe pozitívnym signálom pre mestá a obce.
Poznamenal, že aj keby museli pôžičku vrátiť, je to bez úrokov, takže to mestu veľmi pomôže,
nehľadiac na to, že  do budúcna sa táto pôžička môže zmeniť aj na grant. Vyjadril sa, že mu je
ľúto jednej veci a to, že niektorí poslanci túto skutočnosť nepochopili a zneužívajú situáciu na
„politikárčenie“ a svoje prezentácie. Uviedol, že doba je zlá, výpadky ohľadom podielových
daní sú veľké, takže sa mu to zdá neopodstatnené. Poslanci, ktorí tak robia by si mali vstúpiť do
svedomia. 

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že je veľmi rád, že zvolali MZ k takejto
vážnej téme. Poznamenal, že úplne akceptuje to, čo povedal kolega JUDr. Jozef Pajer, pretože
doba je zlá. Bol by rád, keby to mal uvedené v tabuľkách a návrhoch,  suma 563 402 € nie je
podľa neho „len tak“. Uviedol, že ako poslanec má mandát na to, aby zastupoval ľudí a aby
dozeral na to, ako sú finančné prostriedky míňané. Podľa neho by sa malo robiť tak, aby mesto
napredovalo. Skonštatoval, že majú pred sebou bod, v ktorom príjmu alebo nepríjmu návratnú
finančnú výpomoc.  Sú to podľa neho výhodné peniaze,  ale chýba mu účel  a predmet,  kam
financie dajú. Ďalej uviedol, že si pána prednostu Ing. Jaroslava Haceka vypočul, počul však
iba každé druhé slovo. Doplnil, že čakal poskytnutie informácie v štatistickejšom vyjadrení o
ekonomickom dopade pandémie na rozpočet, plus zúčtovanie príjmov a výdavkov z obdobia
rozpočtového provizória.  Pokiaľ  vie,  tento  rok mesto nešlo  veľa do finančných investícii  a
momentálne stoja pred otázkou, ako  minúť peniaze. Navrhol, aby sa bavili o tom, ako ich
transparentne investovať  tak,  aby bolo dobre na „každom fronte“,  v  každom obvode,  nech
pošlú ľuďom pozitívny signál o tom, že doba je síce ťažká, ale budovať sa dá aj v „takom
zákryte“ a môžu reálne ukázať, čo je možné. Dopytoval sa, či majú ešte  nejaké  informácie o
ekonomickom dopade.  Uviedol,  že  to  bolo  v  uznesení  rozpočtu  mesta,  ktoré  prijali  v  júni.
Informácie nedostal na mail, ani sa k tomu v rozprave nedostali. 

Ing. Jaroslav Hacek, prednosta MsÚ Čadca, uviedol, že ak boli pol roka v provizóriu,
tak sa automaticky schválenie rozpočtu zúčtováva a premieta do celkového rozpočtu. Uviedol
príklad, že aj podniky, ktoré šli na jednu dvanástinu rozpočtu 2019 tak dostali automaticky
jednu dvanástinu a tá sa vždy zúčtováva v prospech celkového rozpočtu. Skonštatoval, že mu
nemá  tým pádom akú  informáciu  poskytnúť.  Upresnil,  že  je  to  automaticky  zo  zákona v
rozpočtových pravidlách zúčtované  na celý rok.

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, poďakoval prednostovi Ing. Jaroslavovi Hacekovi a
uviedol, že na druhej strane rozpočtu našiel „tri holé vety“ tohto znenia a preto má právo sa
na to „tázať“. Ďalej uviedol, že je samozrejmé, že rozpočet podľa toho upravovali, ale myslí si,
že z hľadiska odbornosti sú to relevantné otázky. Doplnil, že si nevie predstaviť, ako za ním
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chodia všetci poslanci a pýtajú si informácie. Ďalej uviedol, že by chcel po tom, ako budú
rozhodovať o bode dva a schvália ho, upriamiť pozornosť na verejné osvetlenie. Na 7 km v
každej časti majú  cca 1-1,5 km výpadok osvetlenia -čierne diery, kade sa boja chodiť  autom a
už  vôbec  nie  pešo.  Podľa  neho  by  na  toto  mali  dať  zreteľ  pri  investovaní  finančných
prostriedkov  a  komplexnejšie  premyslieť  investície  do  zastávok.  Minulý  rok  očakával,  že
rozpočet sa bude tvoriť v októbri, novembri, nakoniec sa tvoril neskôr, čo akceptuje. Uviedol,
že minulý rok vypracoval jednoduchý komplexný návrh pre jednotlivé  oddelenia, vyzval ich,
nech si skúsia z návrhov niečo zobrať. Verí, že sa podarí niečo dobré vymyslieť. Samozrejme,
pokiaľ návrh prejde. 

Ing.  Marián  Hlaváč,  MBA,  poslanec  MZ,  uviedol  že  chce  podporiť  Mgr.  Tomáša
Urbaníka, sú to aj podľa neho „lacné peniaze“ Vyjadril sa, že by ho tiež zaujímalo, či vedia
konkrétne, kde budú peniaze minuté. Podotkol, že pán prednosta Ing. Jaroslav Hacek uviedol,
že už v podstate vie, kde ich minúť. Dopočul sa, že sa majú z týchto financií robiť cesty, preto sa
dopytuje, či je to pravda.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol,  že skúsi na záver zhrnúť všetko a
naznačí niektoré veci, ktoré by mali byť zrealizované.

Mgr. Danka Jašurková, poslankyňa MZ, uviedla, že by chcela pripomienkovať k tomuto
bodu toľko, že každý človek nie je za pôžičku. Podľa nej bude pôžička pre ďalšie generácie
veľké mínus. Upresnila, že v ich politickom  klube Za Čadčanov skonštatovali, že pôžička nie je
do budúcna dobrá, ale mali veľa rokovaní s koaličným partnerom a dostali prísľub od pána
primátora Ing. Milana Guru, že tieto peniaze budú použité na veľmi dobrú vec. Konkrétne sa
použijú na rôzne projekty, ktoré boli prejednané na koaličnom procese a veria, že tento sľub
bude dodržaný. Ďalej uviedla, že z poslaneckého klubu Za Čadčanov budú veľmi radi, keď sa
tento sľub splní, za čo budú aj hlasovať.

Mgr.  Tomáš  Urbaník,  poslanec  MZ,  faktickou  poznámkou  na Mgr.  Danu Jašurkovú
doplnil, že by bolo fajn, predtým, ako budú hlasovať, počuli aspoň na záznam, „kam by mali
peniaze putovať“.  

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol, že pred piatimi dňami poslal na
vedenie  mesta  mail.  Upresnil,  že  na  VÚC Žilina  pôžička  bola  schválená,  ale  bolo  presne
definované už v komisiách, na ktoré rozvojové kapitálové investičné aktivity to pôjde v oblasti
dopravy, školstvo, kultúru, sociálne a zdravotníctvo. Prvé štyri sa podľa neho týkajú aj mesta
Čadca.  V maili  odporučil,  keby  dostali  informácie  na  čo  konkrétne  to  pôjde  aspoň v  deň
zastupiteľstva.  Upresnil,  že  nikto  nechce,  aby mesto  nedostalo  peniaze,  zatiaľ  úverové,  ale
veria, že sa preklasifikujú na nenávratné. Skonštatoval, že možno urobil chybu, že to neposlal
na vedomie všetkým poslancom. Ďalej uviedol, že záleží, na čo peniaze pôjdu, ak to pôjde na
prefinancovanie kapitálových aktivít a výdavkov v tomto roku, tak nech idú do toho, pretože sa
to oplatí. Zatiaľ ale nikto nevie, na čo peniaze pôjdu, či to ide na bežné „prejedenie“ alebo je
to na kapitálové aktivity.  Podotkol,  že minulé MZ materiály  nemali  a poslanci  majú právo
vedieť, načo peniaze idú. Je za to, aby „nepolitikárčili“  a návrh podporili, ale  chce vedieť, na
čo konkrétne to použijú. Preto napísal „ v dobrom“ aj spomínaný mail, ale doteraz nedostal
odpoveď. Doplnil, že odporúčal investičné kapitálové aktivity. Ďalej uviedol, že keď sa kúpi
napr. v MPS jeden stroj, refinancovanie je možné, aj keď len do konca roka. Následne uviedol,
že s bežnými výdavkami je to trochu problém. 
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Mgr.  Jozef   Rucek,  poslanec  MZ,  uviedol  Ing.  Milanovi  Gurovi,  primátorovi  mesta
Čadca, že mu veria, že financie zo spomínanej  výpomoci budú preinvestované podľa rokovaní
a skutočne uvidia, že tieto peniaze boli použité na opravu chodníkov, ciest a na parkovaciu
politiku. Toto podľa neho najviac trápi občanov Čadce. Ďalej uviedol, že napríklad na ulici
Komenského je cesta úplne hrozná, 30 rokov sa tam nič neinvestovalo. Následne poznamenal,
že  nemajú  istotu,  kam  sa  bude  ekonomika  štátu  uberať  a  neverí,  že  by  vláda  spomínanú
výpomoc  dala  ako  grant.  Preto  verí,  že  peniaze  budú  spravodlivo  využité.  Navrhoval  by
reformu mestského úradu, kde sa určite peniaze nájdu a ušetria. 

RNDr. Anna Belousovová, poslankyňa MZ, uviedla, že pôvodne nechcela vystúpiť, ale
keď počúvala niektorých kolegov poslancov a aj pána primátora, tak jej to príde, že idú na to z
úplne iného konca. Upresnila, že dostali materiál, v ktorom nebolo vôbec napísané, aký je účel
prostriedkov. Vystúpili však niektorí poslanci, ktorí povedali,  že veria pánovi primátorovi, z
čoho usudzuje, že zrejme už nejaké rokovanie mali. Preto by ju zaujímalo, či existujú  oficiálne
rokovania t.j. Mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona a potom sú ešte neoficiálne rokovania s
vedením mesta. Podotkla, že  niektorí už vedia, že to pôjde na infraštruktúru, aj na facebooku
sa písalo kde to pôjde, pričom ona nemôže zastávať to, čo by potrebovali voliči, ktorí ju zvolili.
Podotkla, že pre istotu neverí nikomu, kde budú finančné prostriedky vynaložené.  Následne
doplnila, že tí, ktorí budú hlasovať nejaké dohody medzi sebou majú. Vrcholom podľa nej je to,
že pán primátor sa vyjadril, že všetko na záver zhrnie a povie, na čo peniaze pôjdu. Vyjadrila
sa, či sa im nezdá, že by bolo demokratické povedať  veci na úvod a dať to v písomnom stave.
Okrem toho podľa nej len deklarujú, že MZ vôbec nie je partnerom mesta. Ďalej doplnila, že im
je partnerom „skupinkovanie poslancov“, s ktorými sa rokuje pred začatím a iba tým sa niečo
povie. 

Mgr. Slávka Zelníková, poslankyňa MZ, uviedla, že jej predrečníci to už zhrnuli, už sa
nebude k tomu vracať, je za prijatie výpomoci. Upresnila, že nevie, kam konkrétne  peniaze
majú ísť, preto žiada, aby šli aj do školstva. Upresnila, že v súvislosti s epidemiologickými
nariadeniami  im  v  školstve  vznikajú  nové  situácie.  Poukáza  na  havarijné  stavy,  napríklad
havarijný stav striech, konkrétne na Žarci, kde zateká strecha nad jedálňou. Žiada, aby sa z
pôžičky zafinancovali havarijné stavy na iných školách a aby sa im poskytla možnosť urobiť
prístrešky. Dôvodom je to, že žiaci v momentálnej situácii výskytu covid-19 neprichádzajú do
školy iba hlavným vchodom, ale aj bočnými vchodmi a veľmi dlho čakajú na vstup do školy.
Upozornila,  aby  predišli  tomu,  že  deti  ochorejú.  Uviedla  príklad  ich  školy,  kde  150  detí
vchádza vchodom, ktorý nemá žiaden prístrešok a vďaka rannému filtru, aj pri ich snahe deti
veľmi dlho čakajú,  kým sa dostanú dovnútra.  Pripomenula,  že nevie,  čo sa bude diať,  keď
začne pršať. Preto žiada použiť peniaze na spomínané veci, nehovoriac o tom, že majú zničené
schody, sociálne zariadenia a iné veci. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, podotkol, že je takisto nemilo prekvapený, chcel by mať
takisto možnosť  vedieť a vopred sa dohodnúť o týchto veciach. Je prekvapený, že  s niekým
toto je už predrokované a s ním nie.   

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., poslanec MZ, uviedol na margo predrečníčky, že nevie,
kam peniaze majú ísť, chápe, že každý z poslancov chce lepší chodník, schody, atď., ale musia
zabudnúť na to, že sa z toho budú robiť veľké investície.  Do konca roka sa to podľa neho
nestihne ani vysúťažiť a naprojektovať. Vyzval, aby boli realisti. Zopakoval, že ho mrzí, keď sa
pred piatimi dňami iniciatívne pýtal, a nedostal odpoveď. Podľa neho sa patrí dať poslancovi
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odpoveď,  lebo  tak  káže  slušnosť.  V  materiáli,  ktorý  dostali  boli  len  veci,  ktoré  sú  voľne
dostupné na ministerstve financi, ale nebolo tam uvedené, na čo to pôjde. Spomínaný mail im
môže všetkým preposlať, v prílohe je spomenuté,  že na VÚC Žilina pôžička išla na cca 30
investičných vecí, sám primátor Ing. Milan Gura je poslanec na ŽSK a schvaľoval to. Upresnil,
že  chce,  aby  primerane  komunikovali  s  poslancami,  stačilo  podľa  neho  dvoma  vetami
spomenúť, na čo pôžička pôjde. Takisto podotkol, že navrhoval, aby peniaze dali na refundáciu
alebo MPS nech niečo ešte stihnú kúpiť s tým, že sa to  dokončí budúci rok.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že by chcel dať niektoré veci na pravú
mieru.  Podotkol,  že  schvaľovanie  na  VÚC  Žilina  prebehlo  veľmi  rýchlo  a  bez  rozpravy.
Upresnil, že tam bolo 50 prítomných a 50 poslancov hlasovalo za pôžičku. Všetky peniaze boli
len na prípadný rozpočet, ktorý bol prijatý. Následne uviedol, že pred dvoma týždňami keď sa
pôžička schvaľovala na VÚC Žilina, v zápätí hneď zvolal poradu, na ktorej bolo len vedenie
mesta.  Tam spomenuli,  že  niektoré  akcie,  ktoré  sú  už  v  rozpočte  a  vedeli  o  nich,  nebudú
dofinancované. Pri schválení pôžičky by došlo k doplneniu o investičné akcie, a tie už vlastne v
rozpočte sú. Znamená to, že o všetkom poslanci vedia. Uviedol, že v rozpočte majú parkovací
systém centrálnej mestskej zóny, ako aj Komenského vnútroblok a v pláne je aj chodník na
Podzávoze. Upresnil poslancovi PhDr. Pavlovi Holeštiakovi, PhD., že keď bol ešte riaditeľom
VÚC Žilina, pomáhal im, vtedy dostali od VÚC 100 tis. €, teraz im pridelili smiešnych 30 tisíc
€. Následne spomenul, že majú v pláne urobiť autobusové zastávky, počas tohto a budúceho
roka  by  to  chceli  zrealizovať.  Doplnil,  že  zastávky  osobne  prešiel  a  meral  ich.  Následne
spomenul, že je potrebné urobiť chodník aj na Rázusovej ulici, parkovanie na ulici J. Kráľa,
kde je potrebné rozhrnúť ornicu atď. Zopakoval, že všetky tieto veci  sú v rozpočte. Vyzval
všetkých, aby šli robiť to, čo je naplánované. Ďalej uviedol, že PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.
správne poznamenal, že nie všetko sa stihne zrealizovať. Doplnil, že to ale vedia zúčtovať, len
sa veci prenesú do budúceho roku, kedy sa aj dokončia. Vyjadril sa, že všetko predkladal v
dobrej viere a práve preto žiada všetkých prítomných o podporu, pretože sú to podľa neho
dobré veci. Poznamenal, že takisto odmieta medializáciu predtým, ako  poslanci veci schvália,
osobne to odsudzuje. Pripomenul, že rád vydáva stanoviská po zastupiteľstve, toto podľa neho
robil  každý  primátor.  Uviedol,  že  RNDr.  Anna  Belousovová  dobre  poznamenala  k  tomuto
pripomienku. Podľa neho je to úcta jeden k druhému, zopakoval, že  osobne žiadne vyhlásenie
pred zastupiteľstvom nedal a dá ho až po rokovaní.  Doplnil, že peniaze nechcú „prejesť“, chcú
ich účelne použiť pre dobro občanov. Následne poznamenal, že po zasadaní VÚC sa stretol s
predsedom ZMOS a ten odporúčal  každému starostovi  a  primátorovi,  aby pôžičku zobrali.
Uviedol,  (upozornil,  nech  to  berú  „  s  rezervou“)  že  je  možné,  že  pôžička  bude  možno
prehodnotená ako grant a peniaze budú nenávratné. ZMOS a predseda ZMOS-u urobí všetko
pre to, aby takto vláda pomohla samosprávam na Slovensku. Z toho dôvodu návrh predkladal
ihneď, aby neboli posledným mestom, ktoré pôžičku prijme. Poznamenal, že pokiaľ sa niekoho
dotkol, tak sa ospravedlňuje, ale bolo to všetko robené v dobrej viere.

Vladimír Malík, poslanec MZ, podotkol, že nevie, či primátor mesta Ing. Milan Gura
dobre pochopil to, čo povedal. Vyjadril sa, že mu vadí, že existuje určitá skupina poslancov,
ktorá pozmeňuje hlasovanie niečím, na čom sa vopred dohodli. Podotkol, že by chcel takisto
mať možnosť dohodnúť sa a pozmeniť hlasovanie, aby sa urobilo to, čo chce on. Toto vadí
podľa neho aj všetkým ostatným. Uviedol, že by sa rád dohodol, aby sa do rozpočtu pridala
oprava  Kollárovej ulice, ktorá nebola od roku 1976 asfaltovaná.  
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Ing.  Milan Gura, primátor mesta Čadca, následne požiadal  prítomných  o podporu
bodu. 

Hlasovanie:  ZA: 23 PROTI:  0   ZDRŽAL SA: 0  /poslancami  MZ schválené/.

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

č. 67/2020

K bodu 3)
Rôzne

Mgr. Jaroslav Klus, poslanec MZ, uviedol, že by rád upozornil, že už tretí deň nesvieti
na Žarci osvetlenie, dopytuje sa, či sa s tým bude niečo robiť.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že od pondelka sa na tom robí, pri
škôlke Janka Kráľa je vyhorený kábel, príkaz na opravu je daný a pevne verí, že dnes, prípadne
zajtra poruchu odstránia.  Doplnil,  že  porucha bola  vážnejšia,  ako  si  mysleli.  Upresnil,  že
objednávka na opravu sa dávala  už v pondelok alebo utorok. 

Vladimír Malík, poslanec MZ, podotkol, že by sa chcel vrátiť k tomu, čo žiadal v bode
rôzne v minulom zastupiteľstve, a to aby DOMBYT Čadca opravil pieskovisko v Martinkovom
potoku, kde je zrútená jedna stena a deti sa tam stále hrajú. Podotkol, že v organizácii Dombyt
je vytvorené oddelenie, ktoré sa má zaoberať ihriskami. Osobne bol za pánom Ing. Rudolfom
Cyprichom, ktorý ho poslal za riaditeľom Dombytu, ktorý ho odbil, že ihrisko je zatvorené.
Podľa neho tam stačí poslať jedného človeka s doskou a klincami, nech to opraví,  pretože
deťom nevysvetlia, že nejaký byrokrat vylepil papier s informáciou, že ihrisko je počas covid-19
zatvorené. 

Mgr. Dana Jašurková, poslankyňa MZ, uviedla, že sa takisto chce vrátiť k požiadavke
ohľadom opravy schodov na ul. Janka Kráľa 2597/14. Druhá požiadavka je ohľadom opravy
schodov na tej  istej  ulici  Janka  Kráľa  2584/30.  Dopytovala  sa,  či  sa  schody  opravia  cez
mestský rozpočet  alebo si  ich majú opraviť  vlastníci.  Bola by rada, keby jej  mesto dalo k
tomuto svoje stanovisko.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že sa na to pozrie, ale najskôr musia
zistiť, kto je  vlastníkom schodov. Ak schody nie sú mestské, nemôžu ich opravovať. 

Marián  Kubala,  poslanec  MZ,  uviedol,  že  má  jeden  dotaz  ohľadom  chodníka  na
Horelici.  Oslovili  ho  majitelia  novopostavených  domov  s  otázkou,  či  bude  mesto  budovať
vjazdy k existujúcim novostavbám alebo ich majú robiť sami na vlastné náklady.

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, uviedol, že k  týmto veciam pristupujú citlivo.
Podľa neho ak bude „vysúťažený“ zhotoviteľ, bude uvažovať logicky a nedá prístup kolmo, ale
umiestni tam sklopený obrubník. 

 Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, uviedol, že by si rád vyžiadal informáciu o tom, kde
sa zastavila realizácia chodníka smer Čadečka, pretože pred cca rokom a pol schválili 100 tisíc
€ na spomínanú stavbu. Informoval sa, že by to malo byť spoločne s VÚC Žilina, následne
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uviedol, že nemá spätnú väzbu, prečo bola investícia upravená  o 60 tisíc €. Poprosil, keby mu
to niekto vysvetlil aspoň písomnou formou. 

Ing.  Milan  Gura,  primátor  mesta  Čadca,  uviedol,  že  pred  chvíľou  mal  rozpravu  s
bývalým riaditeľom VÚC Žilina, keby bol počúval, tak to pochopí veľmi rýchlo. Doplnil, že s
PhDr. Pavlom Holeštiakom PhD.,  riešili,  že  VÚC prispeje  na spodnú stavbu (keďže cesta
patrí pod VÚC) na tzv. odvodnenie. Rozdelili investíciu na dve časti. Prvá bola odvodnenie
cesty, ktorá patrí VÚC a druhú časť tvorila vrchná stavaba, chodník, ktorý by podľa zákona
mala patriť mestu. Oslovili každého občana, ktorého sa to týkalo v rozpätí 350 m od školy a
chceli, aby bolo zabezpečené nielen parkovisko, (v škole si vybudovali zo sponzorských peňazí
krásne parkovisko) ale aj nová zastávka. Doplnil, že firma  Strabag plánuje urobiť otočňu, aby
sa spojili chodníky a takisto je naplánovaný veľký zásek a  nová zastávka. Z toho dôvodu sa
minulý týždeň menil stĺp, ktorý stál v ceste a presunul sa na kraj chodníka. Z dôvodu zmeny
vedenia na VÚC Žilina im bolo povedané, že im toto nepodporia vo výške, ako bolo dohodnuté
t.j. cca 80-90 tisíc €. Po dlhých rokovaniach s projektantmi a odbormi z oboch strán dospeli k
názoru, že  VÚC Žilina prispeje maximálne sumou 30 tisíc €. Doplnil,  že vyhlásili súťaž a
vyjadril sa, že sa uvidí, za koľko to vysúťažia. Doplnil, že sa hovorí o sume od 130 do 150 tisíc
€, pričom ešte tento rok chcú začať s výstavbou chodníka. Je toho názoru, že to nie je náročná
investícia, okrem plotov, ktoré budú súkromníkom váľať, a ktoré budú musieť aj postaviť. Takto
sú dohodnutí aj s obyvateľmi, ktorých sa to týka. Momentálne prebieha verejné obstarávanie
na celkovú sumu a  VÚC im neprispeje  ako spoločná investícia,  ale  cez  zmluvu,  kde  bude
sľúbených 30 tisíc €. Doplnil, že to nie je jednoduchá vec a je mu ľúto, že to nedotiahli pred
dvoma rokmi. Pri zmene vedenia VÚC  sa to zastavilo a keďže  nechceli na to použiť len svoje
peniaze, na porade sa dohodli, že kvôli bezpečnosti detí urobia cestu sami. Ešte raz doplnil, že
na výstavbu chodníka Podzávoz je vyhlásená verejná obchodná súťaž. 

Mgr. Tomáš Urbaník, poslanec MZ, poďakoval Ing. Milanovi Gurovi, primátorovi mesta
Čadca  za obsiahlu odpoveď  s tým, že je rád, že sa to takto verejne prejednalo. Nakoľko toto je
ich „pracovňa“, inú cestu ako sa dostať k informáciám nevidel. Následne doplnil, že dostal
informáciu o tom, že sa tam nachádza pekné parkovisko, pozná aj mená údajných sponzorov a
následne odkázal,  keby sa dalo v budúcnosti  pozrieť na stav toaliet  na základnej škole na
Podzávoze.  

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, reagoval dodatočne na Mgr. Slávku Zelníkovú,
-poslankyňu MZ, vyjadril sa, že spomínanú školu Žarec pred 10 rokmi zachránil on, takisto
výstavbou bytov v blízkosti školy sa podľa neho zaistí dostatok žiakov. Do školy Žarec počas
obdobia  ktoré  je  primátorom išlo  najviac  peňazí.  Čo sa  týka  striech,  uviedol,  že  im tiekli
všetky,  teraz  je  to  len  jedna časť.  Minulý  rok sa dala čiastka 350 tisíc  €  len  na kuchyňu.
Doplnil, že sú tam ešte niektoré veci, ktoré by chcel urobiť, minulý mesiac bol na ministerstve
školstva za vedúcou odboru a predložil tam ako jedinú haváriu a to konkrétne strechy a okná v
škole na  Žarci. Vyzval, aby boli trpezliví a počkali.  Uviedol, že je zvedavý, čo mu príde z
ministerstva školstva, ako sa s tým vysporiadajú. Momentálne je všetko zastavené a nedávajú
pre školy peniaze na žiadne  havárie. Následne vyzval, aby si držali palce, aby tieto peniaze
dostali. 

Ing. Milan Gura, primátor mesta Čadca, poďakoval prítomným za dnešné rokovanie
MZ,  vyjadril sa, že pevne verí,  že peniaze dajú tam, kde spomenuli. Dúfa, že nepríde doba,
kedy by bol absolútny prepad podielových daní, lebo by bolo všetko zložitejšie.   
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JUDr.  Jozef  Pajer,  poslanec  MZ, dodatočne doplnil,  že  vzdelanie  detí  je  budúcnosť
národa, ale nemali by zabúdať aj na voľnočasové aktivity, kde by chcel pripomenúť, že budovy
športových hál sú v katastrofálnom stave. Z toho dôvodu žiada, aby sa opravila strecha na
športovej hale, ako aj strecha na tribúne a na všetkých budovách, ktoré sú vo vlastníctve mesta.
Všade zateká a všetko sú to  podľa neho budovy v dezolátnom stave.  Zopakoval,  že  nesmú
zabúdať na voľnočasové aktivity, pretože ak to nedajú do poriadku, za pár rokov tu žiaden
šport nebude.
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K bodu 4)
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                                        Ing. Peter Lariš
         I. overovateľ                                     II. overovateľ

Zapísala:  Mgr. Katarína Lušňáková
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