
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Púchove, 

konaného dňa 13. apríla 2015 
spis. č. 469/2015  UK1  A-10 

Prítomní: 

Ing.  Daniel  Lako, MUDr.  Viliam Bršiak,  Ing. Lukáš Ranik,  Mgr.  Miroslav Bučko,   
Irena Kováčiková, Ivan Sadloň, PaedDr. Miroslav Kubičár, Roman Hvizdák,  JUDr.
Jarmila  Andreánska,  Mgr.  Peter  Bílik,   Mgr.  Hedviga  Šulcová,  Ing.  Peter  Žiačik,
Rudolf Marman, Cyril Crkoň, Ing. Ján Riško, Mgr. Roman Špaček, Miroslav Rosina,
Ivan Kubiš.

R O K O V A N I E

Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou zo dňa 9.4.2015, ktorá bola
riadne zverejnená na úradnej tabuli a na mestskom webe. Vysvetlil, že zasadnutie
mestského  zastupiteľstva  (ďalej  len  MsZ)  bolo  zvolané  mimo  plánu  na  žiadosť
poslancov. Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Mgr.
Rastislav HENEK,  ktorý  v  úvode privítal  poslancov MsZ,  a ostatných prítomných.
Konštatoval,  že  vzhľadom na  počet  prítomných  poslancov  (18  z  19)  je  mestské
zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Ospravedlnil sa Peter Prešnajder.

Primátor navrhol návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Daniel Lako, Ing. Lukáš Ranik
a Mgr. Miroslav Bučko. Spýtal sa, či má niekto iný pozmeňujúci návrh. 
Nikto nepodal iný návrh.

Hlasovanie č. 1 o schválení zloženia návrhovej komisie:
prítomných 18
za                   17 p. Lako, p. Bršiak,  p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p. Bílik,  p.

Šulcová, p. Žiačik, p. Marman, p. Crkoň, p. Riško, p. Sadloň,p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš.
Proti                  0
zdržal sa            1 p. Raník
nehlasoval   0
neprítomný   1 p. Prešnajder,

Primátor  mesta konštatoval,  že  poslanci  schválili  zloženie  návrhovej  komisie.
Následne určil overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Peter Žiačik a Bc. Cyril Crkoň.
Vedením zápisnice poveril Boženu Sádeckú.

PROGRAM :

1. Schválenie  konateľa  MŠK  Púchov  s.r.o.  na  dobu  určitú  t.j.  do  ukončenia
výberového konania.

Mgr. Rastislav Henek  vyzval  poslancov, aby sa vyjadrili  k návrhu programu MsZ
a podali pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. 
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Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Hlasovanie za schválenie programu MsZ Púchov 13.4.2015
prítomných 18
za                   16 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Sadloň, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p. Bílik,

p. Žiačik, p. Marman, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš.
Proti                  1 p.  Andreánska
zdržal sa            1 p. Šulcová,
nehlasoval   0
neprítomný   1 p. Prešnajder,

Primátor konštatoval, že program MsZ bol schválený. 

ad 1)   Schválenie konateľa MŠK Púchov s.r.o. na dobu určitú t.j. do ukončenia
výberového konania.

Primátor otvoril jediný bod programu  - schválenie konateľa pre mestskú spoločnosť
MŠK Púchov s.r.o.
Ing. Daniel Lako – člen návrhovej komisie -  predložil návrh na uznesenie MsR č.
40/2015 v znení:  U Z N E S E N I E  č. 40/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov 
s c h v a ľ u j e  za konateľa MŠK Púchov s.r.o. JUDr. Antona Školeka na dobu určitú
t.j. do 30. júna 2015.

Primátor  na  začiatku  rokovania  sa  spýtal,  či  niekto  z prítomnej  verejnosti  chce
vystúpiť k predloženému bodu programu zasadnutia. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Primátor  uviedol, aby faktické pripomienky k diskutujúcemu dávali  poslanci  až po
primátorovom vyzvaní, aby to bolo prehľadnejšie.
PaedDr. Miroslav Kubičár požiadal p. primátora, že chcel poznať dôvod, prečo sa
má o takom uznesení hlasovať.
Primátor vysvetlil, že ide o to, aby sa spoločnosť MŠK spávala štandardne aj keď bol
odvolaný konateľ. Dočasne tam treba dať človeka, ktorý bude podpisovať dokumenty
za túto spoločnosť, lebo Ing. Bradáčová odmieta podpisovať akékoľvek dokumenty,
a preto  nemohlo  byť  zvolané  ani  valné  zhromaždenie  MŠK,  preto  bol  navrhnutý
dočasný konateľ, aby sa spoločnosť neochromila.
Mgr. Peter Bílik chcel vedieť, kedy bude výberové konanie na konateľa MŠK. Ďalej
ho zaujímalo, prečo má byť zastupujúci konateľ vo funkcii až do 30. júna, keď na
MŠK končí mrazenie ľadu, začína sa s prípravou na letné kúpalisko a mnoho ďalších
problémov, ktoré v tejto spoločnosti treba riešiť. Navrhol vybrať konateľa čím skôr.
Primátor odpovedal, že asi pozajtra pôjdu do tlače podmienky na výberové konanie
na konateľa mestskej spoločnosti. Termín do 30. júna je maximálny možný termín a
bol  stanovený  preto,  aby  sa  stihlo  zverejniť  vyhlásenie  na  výberové  konanie  na
konateľa na 21 dní ako stanovuje zákon. Budú prihlásení záujemcovia na konateľa
MŠK, výberová komisia, ktorú určí p. primátor, vyberie konateľa. Potom bude konateľ
odsúhlasený na MsZ a bude sa môcť ujať postu konateľa aj skôr. 
JUDr. Jarmilu Andreánsku  zaujímalo, kto je zodpovedný za to, že takáto kolapsová
situácia v MŠK nastala, veď primátor mal vedľa seba dosť právnikov, ktorí chodili aj
na zasadnutia  MsZ,  tak museli  vedieť,  že takáto situácia nastane.  Nepáčil  sa jej
zbrklý  spôsob  odvolania  konateľky  MŠK  Ing.  Bradáčovej.  Uviedla,  že  konateľka
odmietla podpísať listiny s dátumom dozadu. Vyjadrila sa, že JUDr. Školek je pre ňu
neprijateľným ako konateľ MŠK. Mali tu byť navrhnutí viacerí kandidáti. Povedala, že
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v Púchove je dosť schopných a veci znalých ľudí, ktorí by mohli dočasne túto funkciu
zastávať.
JUDr. Anton Školek sa vyjadril ku kreovaniu orgánov tejto spoločnosti. Na valnom
zhromaždení (ďalej len VZ) MŠK Púchov s.r.o. bola navrhnutá zmena stanov, kde bol
určený prokurista tejto spoločnosti. Ing. Bradáčová mala z VZ MŠK urobiť zápis, čo
odmietla podpísať aj spraviť. Tým, že neboli dané potrebné dokumenty na zápis do
Obchodného registra SR, aby teraz mohol ako prokurista konať v mene spoločnosti,
keď  bola  odvolaná  konateľka.  Odmietala  podpisovať  listiny  a nepodpísala  ani
pozvánku na VZ MŠK, takže sa nemohlo naplniť ani uznesenie z predchádzajúceho
MsZ,  ktoré  ukladalo  primátorovi  odvolať  konateľku  a  tieto  zmeny vykonať  na  VZ
MŠK. Zakiaľ  toto neprebehlo.  Ing.  Bradáčová je stále konateľkou. Teraz treba na
preklenutie  tohto  právneho  stavu  tohto  obdobia  menovať  konateľa  MŠK,  kým
neprebehne  výberové  konanie.  Ak  prebehne  výberové  konanie  a MsZ  konateľa
schváli, prebehne VZ MŠK, kde bude konateľ menovaný jeho činnosť ako konateľa
sa skončí.
Ing. Ján Riško konštatoval, že poslanci môžu navrhnúť aj iného dočasného konateľa
MŠK. Primátor navrhol jedného človeka. 
Mgr.  Hedviga  Šulcová  uviedla,  že  nie  je  právnička,  ale  postup  odvolávania
konateľky  bol  „šitý  horúcou  ihlou“.  V pondelok  bolo  VZ  MŠK,  kde  dostali
zakladateľskú listinu, ktorú si nestihli ani dobre prečítať. Do 24 hodín mala konateľka
podpísať listiny, tým, že ich nepodpísala sa to predĺžilo. Už v stredu bolo VZ MŠK,
kde bola odvolaná. Uviedla, že si myslí, že keď bola odvolaná , už nemala podpisové
právo.  Takisto,  ako,  keď  primátor  odvolal  prednostku  v  pondelok  ráno  dňa
17.februára, tak stratila podpisové právo.
JUDr. Anton Školek  uviedol, že MsZ uložilo primátorovi , aby na VZ MŠK odvolal
konateľku.  VZ  v tejto  spoločnosti  je  Mesto  Púchov  ako  100%  vlastník,  v mene
ktorého koná zvolený primátor. Len VZ môže odvolať konateľku po schválení v MsZ.
To  sa  nestalo,  preto  Ing.  Bradáčová  ostala  konateľkou  a tým,  že  MŠK  nemalo
zapísaného prokuristu do OR SR, ktorý by mohol dočasne spoločnosť riadiť, keď to
odmieta konateľka. Spoločnosť ostala paralyzovaná. Ide o majetok mesta, za ktorý
sú zodpovední poslanci MsZ.
JUDr. Jarmila Andreánska  tvrdila, že JUDr. Školek, ako mestský právnik, mal na
túto skutočnosť poslancov upozorniť.
JUDr. Anton Školek  konštatoval, že Mgr. Šlucová je členkou dozornej rady, ktorá
mala konateľku kontrolovať,  aby neurobila predražený plot  na kúpalisku.  Ako mal
dopredu  vedieť,  že  konateľka  nebude  chcieť  spolupracovať  a nepodpíše  listiny.
Listiny má nepodpísané.  Listiny sú  na mestskom úrade.  Môže  ich  na mestskom
úrade  podpísať  a môžu sa  zaniesť  na  OR SR a bol  by problém vyriešený,  keby
spoločnosť mala prokuristu. Teraz môže schváliť dočasného konateľa.
Mgr. Hedviga Šulcová uviedla, že odvolanie konateľky MŠK bolo nepremyslené, len
rýchlo  sa  jej  zbaviť,  rátala  s následkami,  ktoré  môžu  vzniknúť.  Preto  bola  proti
takémuto rýchlemu odvolaniu konateľky. Ďalej ju zaujímalo, že prečo nebolo zvolané
VZ MŠK.
JUDr.  Anton  Školek  odpovedal,  že  MsZ  demokraticky  rozhodlo  o  odvolaní
konateľky. VZ MŠK nebolo preto, lebo Ing. Bradáčová – konateľka MŠK odmietla
podpísať akúkoľvek listinu. Načo by robil s p. primátorom VZ, keď Ing. Bradáčová ho
nepodpíše, takisto ako pred 2 týždňami nepodpísala listiny z VZ, tým nebolo možné
vykonať zmeny v OR SR a nemohlo byť naplnené ani uznesenie MsZ, ktorým bol
primátor poverený vykonať tieto zmeny na VZ MŠK. Takže Ing. Bradáčová je stále
konateľkou tejto spoločnosti. 
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PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že chyba sa stala na minulom MsZ, kde sa
mala takáto situácia predvídať. MŠK má v tomto období transformovať futbal, preto
momentálne  nemajú  na  výber  a mali  by  podporiť  JUDr.  Školeka  ako  dočasného
konateľa MŠK. Dnes nemajú iné riešenie. Treba zvoliť konateľa, aby MŠK fungovalo,
a aby sa  dotiahla  transformácia  futbalu.  Žiadal,  aby  boli  zverejnené  na  mestskej
stránke  znalecké posudky k plotu na kúpalisku.
JUDr. Anton Školek  odpovedal, že ani on ani vedenie mesta nemohlo vedieť, že
pani konateľka nepodpíše listiny. Ďalej uviedol, že dnes jednal Ing. Hantákom, ktorý
je oficiálnym majiteľom Futbalového klubu Púchov a.s. a vyzerá to, že v krátkej dobe
by mohlo prísť k dohode s SFZ aj s oboma klubmi a transformácii do MŠK. Mesto
Púchov neprevezme  ani  do  budúcna  žiadne  záväzky  zo  športovej  činnosti  tohto
klubu p. Hantáka. Predrokoval  s p. Hantákom aj to, že ak by sa nejaké záväzky
neskôr objavili, do budúcna, sľúbil mu p. Hanták zatiaľ ústne, že by ich zobral na
seba. 
PaedDr. Miroslava Kubičára zaujímalo, či vie zabezpečiť, aby záväzky neprešli na
Mesto. Lebo to je hlavný problém transformácie.
JUDr. Anton Školek  uviedol, že teraz prišiel z rokovania s p. Hantákom. V klube ide
hlavne  o  hráčov,  ktorí  hrajú  v Púchove,  hráči,  ktorí  hrajú  na  hosťovaní  v iných
kluboch, ... Toto všetko má byť predmetom jednaní, aby v čase najneskôr do konca
mája prešiel futbalový klub pod MŠK, lebo 15.- 16.6. zasadá výkonný výbor SFZ, kde
by mali prechod licencií na MŠK potvrdiť. Takže nová futbalová sezóna by bola už
pod MŠK.
MUDr.  Viliam  Bršiak  konštatoval,  že  človek,  ktorý  vyjde  z výberového  konania
nebude žiadny spasiteľ, ale musí byť znalý veci a bude musieť rešpektovať mestskú
koncepciu  a vízie  poslancov na rozvoj  MŠK v  meste.  Pán Chovanec vypracoval
zaujímavú koncepciu, ako by malo MŠK fungovať. Poslanci si vytýčia  smer ako to
bude fungovať.
PaedDr. Miroslav Kubičár chcel vedieť, ako budú postupovať. Či vznikne mestská
koncepcia športu a konateľ MŠK ju bude musieť rešpektovať, alebo sa bude vyberať
konateľ,  ktorý  predstaví  svoju  koncepciu  rozvoja  MŠK  a MsZ  ju  bude  musieť
rešpektovať.
MUDr. Viliam Bršiak  odpovedal, že konateľ sa musí prispôsobiť koncepcii  mesta
a poslancom MsZ, ktorí majú právo o tom rozhodovať.
JUDr. Jarmila Andreánska povedala, že mestská koncepcia športu bola nastavená.
MUDr. Viliam Bršiak uviedol, že mestská koncepcia bola zle nastavená, lebo sa tam
objavili nedostatky a zlé smery.
Ing.  Daniel  Lako  konštatoval,  že  sa  blíži  výberové konanie  na nového konateľa
MŠK. Bude to vážne vyberanie a krok, ktorý v tomto meste poslanci urobia. Požiadal,
ak  je  to  legislatívne  možné,  aby  na  výberovej  komisii  na  konateľa  MŠK  mohla
zúčastniť aj verejnosť v počte 3-4 ľudí, ktorí by boli ako pozorovatelia. Ľudia z radov
verejnosti  rozumejú  športu,  preto  žiadal,  aby  bola  verejnosť  v komisii  zastúpená.
Následne požiadal  p.  Andreánsku,  aby prestala  čítať  z mobilu  tie  vopred zaslané
otázky.
MUDr.  Viliam  Bršiak  uviedol,  že  účasť  verejnosti  na  výberovom  konaní  sa  mu
nevidela správna. 
Mgr.  Peter  Bílik  chcel  vedieť,  že  ak  budú  zajtra  dané  podmienky  výberového
konania,  bude  určená  už  aj  výberová  komisia.  Žiadal,  aby  boli  poslanci  o tom
informovaní, a aby boli aj poslanci členmi tejto komisie.
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Primátor uviedol, že v priebehu budúceho týždňa bude určená komisia na výberové
konanie konateľa MŠK. Poslancov s tým oboznámi. V komisii budú aj poslanci, dodal
primátor.
JUDr. Jarmila Andreánska reagovala na p. Laka, že si od neho vyprosí , že mala
vopred  zaslané  otázky.  Ona  sa  na  MsZ  pripravuje  sama  na  základe  vlastného
preštudovaného materiálu a svojich poznámok, ktoré mu môže preukázať aj   v jej
počítači.  Ďalej  uviedla,  že  bolo  sľúbené,  že  bude  zverejnený  mestský  znalecký
posudok na plot kúpaliska, no do dnešného dňa sa tak nestalo a nebol zverejnený.
Uviedla, že p. Martvoň má od roku 2007 vymazané z registra, že môže robiť odhad
stavebných prác. Konštatovala, že nevie aký znalecký posudok mohol vypracovávať
p. Martvoň.
Irena Kováčiková  pripomenula, že sa môže stať, že do 30.júna nebude vybraný
konateľ MŠK a potom budeme musieť zvolávať znova MsZ.
JUDr. Anton Školek  odpovedal, že ak by sa náhodou nepodarilo vybrať konateľa
MŠK, MsZ Púchov má naplánované zasadnutie koncom júna, kde by sa mu predĺžila
lehota na zastupovanie konateľa. Uviedol,  že má svoje povinnosti,  a popri  tom si
zobrať ešte konateľa spoločnosti nie je jednoduché. Chce mestu pomôcť a sľúbil aj p.
primátorovi, že pomôže pri riešení problémov a transformácii MŠK. Bol vybraný ako
prokurista  tejto  spoločnosti,  preto  má najbližšie  k tejto  spoločnosti,  aby na krátku
dobu  prevzal  aj  funkciu  konateľa.  Bude  sa  snažiť,  aby  spoločnosť  fungovala.
Konateľom, ktorého si vo výberovom konaní vyberú, by mal byť miestny človek znalý
v športe  a je  akceptovaný.  Nový  konateľ  by mal  byť  zdatný  v športe.  Bude treba
uhrádzať  faktúry  a zabezpečovať  chod  jednotlivých  športovísk  pod  MŠK,  či
futbalového  štadiónu,  hokejového,  plavárne,...,  preto  túto  spoločnosť  musí  riadiť
štatutár, aby bol zabezpečený jej bezproblémový chod a preto prijal po dvoch dňoch
zvažovania túto ponuku.
Ing. Daniel Lako požiadal, aby sa ukončila diskusia a pristúpilo sa k hlasovaniu. 
Primátor ukončil diskusiu a požiadal Ing. Laka aby predložil návrh na uznesenie.
Ing. Daniel Lako – člen návrhovej komisie zopakoval návrh na uznesenie v znení: 

U Z N E S E N I E  č. 40/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

za konateľa MŠK Púchov s.r.o. JUDr. Antona Školeka na dobu určitú t.j. do 30. júna
2015.

Hlasovanie za schválenie UZNESENIA č. 40/2015:
prítomných 18
za                   16 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Sadloň, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p. Bílik,

p. Žiačik, p. Marman, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš.
proti                  1 p.  Andreánska
zdržal sa            1 p. Šulcová,
nehlasoval   0
neprítomný   1 p. Prešnajder,

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č.40/2015 bolo schválené. 

Zápisnica MsZ Púchov 13.04.2015 Strana 5



Primátor  uviedol,  že  bol  naplnený  program dnešného  MsZ. Na záver  rokovania
poďakoval prítomným za účasť a ukončil tretie zasadnutie MsZ Púchov v tomto roku
o 15.45 hod.

Ing. Peter ŽIAČIK Bc. Cyril CRKOŇ
I. overovateľ    II. overovateľ

JUDr. Eva KVOCEROVÁ     Mgr. Rastislav HENEK
prednostka MsÚ     primátor mesta Púchov
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