
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Púchove, 

konaného dňa 03.09.2015
spis. č. 469/2015  UK1  A-10 

Prítomní: 
Ing.  Daniel  Lako,  Ing.  Lukáš  Ranik,  Mgr.  Miroslav  Bučko,   Irena  Kováčiková,  
Ivan Sadloň, PaedDr. Miroslav Kubičár, Roman Hvizdák, JUDr. Jarmila Andreánska, 
Mgr.  Hedviga  Šulcová,  Ing.  Peter  Žiačik,  Rudolf  Marman,   Bc.  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  na  žiadosť  viacerých  poslancov 
pozvánkou zo dňa 28.8.2015,  ktorá bola riadne zverejnená na úradnej  tabuli,  na 
mestskom  webe.  Zasadnutie  mestského  zastupiteľstva  otvoril  a  viedol  primátor 
mesta Mgr. Rastislav HENEK, ktorý v úvode privítal poslancov MsZ, zamestnancov 
mestského  úradu  a ostatných  prítomných.  Konštatoval,  že  vzhľadom  na  počet 
prítomných  poslancov  (15  z  19)  je  mestské  zastupiteľstvo  uznášaniaschopné. 
Ospravedlnili sa - Peter Prešnajder, MUDr. Viliam Bršiak, MPH a Mgr. Peter Bílik.  
JUDr. Jarmila Andreánska vyšla z rokovacej miestnosti.

Primátor navrhol návrhovú komisiu v zložení:  Irena Kováčiková, Roman Hvizdák 
a Ing. Peter Žiačik. Spýtal sa, či má niekto iný pozmeňujúci návrh. 
Nikto nepodal iný návrh.

Hlasovanie č. 1 o schválení zloženia návrhovej komisie:
prítomných 15/19 p. Lako, p. Raník, p. Bučko , p. Kováčiková, p. Sadloň, ,  p. Kubičár, p. Hvizdák, p. Šulcová, p.  

Žiačik, p. Marman, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš,
za                   15 p. Lako, p. Raník, p. Bučko , p. Kováčiková, p. Sadloň, ,  p. Kubičár, p. Hvizdák, p. Šulcová, p.  

Žiačik, p. Marman, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš,
proti                 0
zdržal sa            0

nehlasoval   1 p. Andreánska
neprítomní  3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

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

Do rokovacej miestnosti prišla JUDr. Jarmila Andreánska.

Program:

1. Schválenie dočasného konateľa MEDIAL Púchov s.r.o., MEDIAL TV, s.r.o. a MEDIAL 
IN, s.r.o. na dobu určitú t.j. do 31.3.2016.
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Primátor  vyzval  poslancov,  aby  sa  vyjadrili  k návrhu  programu  MsZ  a podali 
pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. 
Mgr. Hedviga Šulcová namietala, že bol porušený rokovací poriadok MsZ, lebo mal 
byť na rokovaní ako  bod č.1 „Kontrola plnenia uznesení ...“ a posledný bod „Rôzne“.
Primátor prečítal z rokovacieho poriadku - .... obvykle býva bod č. 1....., takže, nie je 
to povinné.
PaedDr.  Miroslav  Kubičár  dodal,  že  v programe  mu  chýba  bod  „Diskusia 
a interpelácie“.

Primátor vyzval na hlasovanie o predloženom programe MsZ.

Hlasovanie č. 2 o schválení predloženého programu MsZ:
prítomných 16/1

9
p.  Lako,  p.  Raník,  p.  Bučko  ,  p.  Kováčiková,  p.  Sadloň,  ,   p.  Kubičár,  p.  Hvizdák  ,  p. 
Andreánska, p. Šulcová, p. Žiačik, p. Marman, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. 
Kubiš,

za                   14 p. Lako, p. Raník, p. Bučko , p. Kováčiková, p. Sadloň, ,  p. Kubičár, p. Hvizdák , p. Žiačik, p.  
Marman, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš,

proti                 0
zdržal sa            2 p. Andreánska, p. Šulcová,
nehlasoval   0
neprítomní  3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak

Primátor konštatoval, že program MsZ bol schválený.

ad 1)   Schválenie dočasného konateľa MEDIAL Púchov s.r.o., MEDIAL TV, s.r.o.   
a     MEDIAL IN, s.r.o. na dobu určitú t.j. do 31.3.2016.  

Ing. Daniel Lako predložil zdôvodnenie návrhu menovania JUDr. Antona Školeka za 
konateľa spoločností MEDIAL.
Primátor vyzval verejnosť, či sa chce niekto k téme vyjadriť.
O slovo sa prihlásil Mgr. Radoslav Varga.
Primátor vyzval na hlasovanie o udelenie slova na 3 min.

Hlasovanie č. 3 o schválení udelenia slova p. Vargovi:
prítomných 16/1

9
p.  Lako,  p.  Raník,  p.  Bučko  ,  p.  Kováčiková,  p.  Sadloň,  ,   p.  Kubičár,  p.  Hvizdák  ,  p. 
Andreánska, p. Šulcová, p. Žiačik, p. Marman, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. 
Kubiš,

za                   12 p. Kováčiková, p. Sadloň, ,  p. Kubičár, p. Hvizdák , p. Andreánska, p. Šulcová, p. Marman, p. 
Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš,

proti                 2 p. Lako, p. Žiačik,
zdržal sa            2 p. Bučko , p. Raník,
nehlasoval   0
neprítomní  3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak
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Mgr.  Radoslav Varga sa vyjadril  k jeho odvolaniu z MEDIALu,  k prokuristovi  tejto 
spoločnosti, k výberovému konaniu na konateľa tejto spoločnosti, ktoré bolo zrušené. 
Chcel vedieť, kto tvoril komisiu tohto výberového konania a prečo bolo zrušené. 

O slovo sa prihlásil Mgr. Marián Michalec.
Primátor vyzval na hlasovanie o udelenie slova na 3 min.

Hlasovanie č. 4 o schválení udelenia slova p. Michalcovi:
prítomných 16/1

9
p.  Lako,  p.  Raník,  p.  Bučko  ,  p.  Kováčiková,  p.  Sadloň,  ,   p.  Kubičár,  p.  Hvizdák  ,  p. 
Andreánska, p. Šulcová, p. Žiačik, p. Marman, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. 
Kubiš,

za                   11 p. Raník, p. Kováčiková, p. Sadloň, ,  p. Kubičár, p. Šulcová, p. Marman, p. Riško, p. Špaček, 
p. Rosina, p. Kubiš,

proti                 3 p. Crkoň, p. Lako, p. Žiačik,
zdržal sa            2 p. Bučko , p. Hvizdák ,
nehlasoval   0
neprítomní  3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, p. Andreánska,

Mgr.  Marián  Michalec vyjadril  námietku  k menovaniu  JUDr.  Antona  Školeka  za 
konateľa spoločností  MEDIALov.  Tvrdil,  že MsBP odmietol,  aby bol  JUDr.  Školek 
právnikom tejto mestskej spoločnosti.
JUDr.  Anton  Školek  reagoval  na  vyjadrenia  p.  Vargu.  Ďalej  konštatoval,  že  sa 
nemieni vyjadrovať k invektívam p. Michalca. Uviedol, že MŠK napreduje pozitívnym 
smerom. Kontrolou zmlúv MŠK zistil, že nimi vznikla mestu škody.

Peter Galovič – konateľ TV Považie požiadal o slovo.
Primátor vyzval na hlasovanie o udelenie slova na 3 min.

Hlasovanie č. 5 o schválení udelenia slova p. Galovičovi:
prítomných 16/1

9
p.  Lako,  p.  Raník,  p.  Bučko  ,  p.  Kováčiková,  p.  Sadloň,  ,   p.  Kubičár,  p.  Hvizdák  ,  p. 
Andreánska, p. Šulcová, p. Žiačik, p. Marman, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. 
Kubiš,

za                   16 p.  Lako,  p.  Raník,  p.  Bučko  ,  p.  Kováčiková,  p.  Sadloň,  ,   p.  Kubičár,  p.  Hvizdák  ,  p. 
Andreánska, p. Šulcová, p. Žiačik, p. Marman, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. 
Kubiš,

proti                 0
zdržal sa            0
nehlasoval   0
neprítomní  3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak

Peter Galovič – konateľ TV Považie konštatoval, že ¾ roka počúva o 3 mestských 
spoločnostiach MEDIALu, do ktorých ide cca 150 tis. € ročne, čo sa mu videlo veľa 
peňazí. Následne preložil svoju ponuku vo výške 36tis.€ na rok na zabezpečenie TV 
vysielania jeho spoločnosťou TV Považie a to v rozsahu, ako je teraz v Púchovskej 
televízii aj s ľuďmi a aktivitami, ktoré teraz zastrešujú. Pritom ich TV vysielanie vedia 
šíriť v rámci celého TSK, nielen v Púchove. Dodal, že budúci týždeň predloží túto 
ponuku písomne na podateľňu MsÚ Púchov.
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Ing. Lukáš Ranik povedal, že JUDr. Anton Školek je právnik znalý veci, a preto ho 
odporúča  za  konateľa.  V týchto  spoločnostiach  je  prokuristom,  pozná  ich 
problematiku.
Ing. Daniel Lako  sa vyjadril  k slovám p. Michalca na jeho osobu k MsBP, že mu 
odpovie písomne a odpoveď zverejní v Púchovských listoch. Následne podal návrh 
na ukončenie diskusie.
Primátor vyzval poslancov na hlasovanie o ukončenie diskusie na návrh p. Laka.
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Hlasovanie č. 6 o schválenie ukončenia diskusie:
prítomných 16/1

9
p.  Lako,  p.  Raník,  p.  Bučko  ,  p.  Kováčiková,  p.  Sadloň,  ,   p.  Kubičár,  p.  Hvizdák  ,  p. 
Andreánska, p. Šulcová, p. Žiačik, p. Marman, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. 
Kubiš,

za                    8 p. Lako, p. Bučko , p. Hvizdák, p. Žiačik, p. Marman, p. Riško, p. Špaček, p. Kubiš,
proti                 5  p. Andreánska, p. Crkoň, p. Kubičár, p. Raník, p. Šulcová,
zdržal sa            3 p. Kováčiková, p. Rosina, p. Sadloň,  
nehlasoval   0
neprítomní  3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak

Primátor konštatoval, že ukončenie diskusie nebolo schválené. Pokračovalo sa 
v diskusii.

JUDr. Jarmila Andreánska reagovala na p. Školeka k odmenám MŠK, či už podal 
trestné oznámenie. K zmluvám MŠK uviedla, že zmeny urobil len v 2 ustanoveniach, 
ostatné v nich ostalo rovnaké, dodala. 
JUDr. Anton Školek  uviedol,  že s nezákonnými zisteniami na MŠK, ktoré nie sú 
zatiaľ  ukončené,  urobí  tak,  ako  sa  má.  Podá  na  prokuratúru  žalobu  ako  treba. 
Nebude dávať trestné oznámenie, ako je zvykom tu v Púchove. 
PaedDr. Miroslav Kubičár  chcel vedieť, prečo bolo zrušené výberové konanie na 
konateľa MEDIALu.
JUDr.  Jarmila  Andreánska  spýtala  sa,  či  bol  uvedený  dôvod  rozviazania 
pracovného pomeru s p. Vargom v MEDIALoch. Chcela vedieť, kedy budú poslanci 
informovaní o nezákonných zisteniach.
JUDr.  Anton  Školek bol  uvedený  dôvod,  a to  zmena  organizačnej  štruktúry 
v MEDIALoch za účelom zníženia nákladov, kde bola prerozdelená práca športového 
redaktora na iného redaktora. Pracovný pomer bol ukončený s p. Vargom dohodou. 
Dodal,  že  po  ukončení  zistení  čísel,  predloží  poslancom  písomný  materiál 
o nezákonných zisteniach do najbližšieho MsZ.
Bc. Cyril Crkoň navrhol ukončiť diskusiu.
PaedDr. Miroslav Kubičár žiadal odpoveď, prečo bolo zrušené výberové konanie.
Primátor vysvetlil, že výmenou na MŠK sa veľa ušetrilo a veci sa posunuli dopredu. 
Zatiaľ  nikde  Mesto  Púchov  neprerobilo,  ale  financie  využíva  efektívne.  To  chcú 
postupne docieliť vo všetkých mestských spoločnostiach, aby sa robilo efektívnejšie. 
Na MŠK sa nahlásila kontrola z NKÚ v budúcom týždni. Uvidíme, ako dopadnú ich 
zistenia.  K zrušenému  výberovému  konaniu  rozprával  s predsedom  výberovej 
komisie. Uznal jeho dôvody za opodstatnené. Koncepciou, ktorá bola predstavená 
v priebehu  tretieho  mesiaca,   chceme  získať  danú  spoločnosť,  aby  bola  100% 
mestská a aby sa nám podarilo skĺbiť ekonomické veci a ostatné, čím by sa šetrilo. 
Požiadal túto vec posunúť dopredu a o jej podporu.
Primátor vyzval poslancov na hlasovanie o ukončenie diskusie na návrh p. Crkoňa.
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Hlasovanie č. 7 o schválenie ukončenia diskusie:
prítomných 16/1

9
p.  Lako,  p.  Raník,  p.  Bučko  ,  p.  Kováčiková,  p.  Sadloň,  ,   p.  Kubičár,  p.  Hvizdák  ,  p. 
Andreánska, p. Šulcová, p. Žiačik, p. Marman, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. 
Kubiš,

za                    14 p. Lako, p. Raník, p. Bučko , p. Kováčiková, p. Sadloň, ,  p. Kubičár, p. Hvizdák , p. Šulcová, 
p. Žiačik, p. Marman, p. Crkoň, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš,

proti                 1 p. Andreánska,
zdržal sa            1 p. Riško,
nehlasoval   0
neprítomní  3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak

Primátor konštatoval, že ukončenie diskusie bolo schválené.

Irena Kováčiková  členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 
93/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 93/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov

a) s c h v a ľ u j e  

za  konateľa  MEDIAL  Púchov  s.r.o.,  so  sídlom  Námestie  slobody  1400,  
Púchov 020 01,  IČO: 36 330 272;  MEDIAL TV, s.r.o.  so sídlom Námestie slobody 
1400/12, Púchov 020 01, IČO: 44 040 504 a MEDIAL IN, s.r.o. so sídlom Námestie 
slobody 1401, Púchov 020 01, IČO: 44 040 610 JUDr. Antona ŠKOLEKA, na dobu 
určitú t.j. do 31.03.2016.

b) u k l a d á 

jedinému  spoločníkovi  v zastúpení  primátorom  mesta  Púchov  
Mgr.  Rastislavom  Henekom   realizovať  rozhodnutie  MsZ  Púchov  na  najbližšom 
Valnom  zhromaždení  spoločností  -  MEDIAL  Púchov  s.r.o.,  so  sídlom  Námestie 
slobody  1400,  Púchov  020  01,  IČO:  36 330 272;  MEDIAL  TV,  s.r.o.  so  sídlom 
Námestie slobody 1400/12, Púchov 020 01, IČO: 44 040 504 a MEDIAL IN, s.r.o. so 
sídlom Námestie slobody 1401, Púchov 020 01, IČO: 44 040 610.

Hlasovanie č. 8 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 93/2015:
prítomných 16 p. Lako, p. Raník, p. Bučko , p. Kováčiková, p. Sadloň, ,  p. Kubičár, p. Hvizdák , p. Andreánska,  

p. Šulcová, p. Žiačik, p. Marman, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš,
za                   13 p. Lako, p. Raník, p. Bučko , p. Kováčiková, p. Sadloň, ,  p. Hvizdák , p. Žiačik, p. Marman, p. 

Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš,
proti                  1 p. Andreánska,
zdržal sa             2 p. Kubičár, p. Šulcová,
nehlasoval    0
neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak,
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Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 93/2015 poslanci schválili.

 

Primátor konštatoval, že program MsZ bol naplnený. Poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil zasadnutie MsZ Púchov o 16.00hod. 

Podrobnejší  priebeh  a diskusiu  zo  zasadnutia  MsZ  nájdete  v TV  nahrávke 
zverejnenej na mestskej stránke www.puchov.sk  

Bc. Cyril CRKOŇ Ing. Lukáš RANIK
I. overovateľ    II. overovateľ

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