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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Púchove,  

konaného dňa 24.09.2015 
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 pozvánkou zo dňa 16.9.2015, 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 (16 z 19) je mestské 
zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Ospravedlnili sa - Peter Prešnajder, MUDr. Viliam 
Bršiak, MPH a Mgr. Peter Bílik. 
 
 
Primátor navrhol návrhovú komisiu v zložení:  Irena Kováčiková, Roman Hvizdák 
a Bc. Cyril Crkoň. Spýtal sa, či má niekto iný pozmeňujúci návrh.  
Nikto nepodal iný návrh. 

 
Hlasovanie č.1 za prijatie návrhovej komisie: 

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                     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  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci schválili zloženie návrhovej komisie. 

 
 
Návrh programu: 
 

1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, správa 
o činnosti hlavného kontrolóra  

2. Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k  30.6.2015 a monitorovacia správa 
programového rozpočtu k 30.6.2015  

3. Úprava rozpočtu 2015  
4. Doplnok č. 1 k VZN č.4/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady pre mesto Púchov 
5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Púchov  
6. Zásady nájmu a stanovenia základných cien nájmu pozemkov vo vlastníctve 

Mesta Púchov  
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7. Zásady nájmu a stanovenie cien nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve 
mesta Púchov  

8. Operačný plán zimnej údržby 2015 – 2016  
9. Spolufinancovanie projektov Mestom Púchov 
10. Správa o činnosti ZZ PO Dom kultúry 
11. Zápisnica z rokovania komisie na preskúmanie oprávnených nákladov na 

Dome smútku na cintoríne v meste Púchov  
12. Predaj, kúpa  
13. Dotácie  
14. Informácia o investičných akciách  
15. Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MESTSKÉHO BYTOVÉHO 

PODNIKU, s.r.o., Podniku technických služieb mesta, s.r.o., MEDIALu 
Púchov, s.r.o., MŠK Púchov s.r.o. a MsÚ Púchov 

16. Rôzne  
17. Diskusia a interpelácie 

 

 

Primátor vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu programu MsZ a podali 
pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.  
Mgr. Hedviga Šulcová podala pozmeňujúci návrh k programu MsZ v znení:  
ako bod 2) Informácia o postupe poslanca Daniela Laka pri jednaní s firmou SA s.r.o. 
Bratislava o vlastníctve mestskej spoločnosti Mestský bytový podnik s.r.o. Púchov, 
ktorým je optický kábel zaevidovaný do majetku firmy v roku 2009. 
Primátor vyzval na hlasovanie za pozmeňujúci návrh Mgr. Hedvigy Šulcovej 
k programu MsZ. 

 
Hlasovanie č.2 za prijatie pozmeňujúceho návrhu k programu p. Šulcová: 

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                      9 p. Lako,  p. Sadloň, ,  p. Kubičár, p. Andreánska, p. Šulcová, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. 
Kubiš,  

proti                    6 p. Bučko , p. Crkoň, p. Hvizdák , p. Kováčiková, p. Raník , p. Žiačik, 

zdržal sa                1 p. Marman, 

nehlasoval      0  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci schválili pozmeňujúci návrh p. Šulcovej. 

 
Irena Kováčiková podala pozmeňujúci návrh k programu MsZ v znení:  
ako bod 5) Schválenie tretieho konateľa MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o. 
Púchov a MsBP Servis, s.r.o. Púchov za Mesto Púchov. 
Primátor vyzval na hlasovanie za pozmeňujúci návrh Ireny Kováčikovej k programu 
MsZ. 
 
Hlasovanie č.3 za prijatie pozmeňujúceho návrhu k programu p. Kováčiková: 

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                     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                    1 p. Andreánska, 

zdržal sa                1 p. Šulcová 

nehlasoval      0  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci schvalili pozmeňujúci návrh p. Kováčikovej. 
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Program s dvoma pozmeňujúcimi návrhmi poslankýň MsZ: 
 

1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, správa 
o činnosti hlavného kontrolóra  

2. Informácia o postupe poslanca Daniela Laka pri jednaní s firmou SA s.r.o. 
Bratislava o vlastníctve mestskej spoločnosti Mestský bytový podnik s.r.o. 
Púchov, ktorým je optický kábel zaevidovaný do majetku firmy v roku 2009 

3. Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k  30.6.2015 a monitorovacia správa 
programového rozpočtu k 30.6.2015  

4. Úprava rozpočtu 2015  
5. Schválenie tretieho konateľa MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o. 

Púchov a MsBP Servis, s.r.o. Púchov za Mesto Púchov. 
6. Doplnok č. 1 k VZN č.4/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady pre mesto Púchov 
7. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Púchov  
8. Zásady nájmu a stanovenia základných cien nájmu pozemkov vo vlastníctve 

Mesta Púchov  
9. Zásady nájmu a stanovenie cien nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta Púchov  
10. Operačný plán zimnej údržby 2015 – 2016  
11. Spolufinancovanie projektov Mestom Púchov 
12. Správa o činnosti ZZ PO Dom kultúry 
13. Zápisnica z rokovania komisie na preskúmanie oprávnených nákladov na 

Dome smútku na cintoríne v meste Púchov  
14. Predaj, kúpa  
15. Dotácie  
16. Informácia o investičných akciách  
17. Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MESTSKÉHO BYTOVÉHO 

PODNIKU, s.r.o., Podniku technických služieb mesta, s.r.o., MEDIALu 
Púchov, s.r.o., MŠK Púchov s.r.o. a MsÚ Púchov 

18. Rôzne  
19. Diskusia a interpelácie 

 
Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu  o programe ako celku. 
 
Hlasovanie č.4 za prijatie programu MsZ: 

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                     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  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci schválili program MsZ . 

 
 
 
ad 1) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, správa 
o činnosti hlavného kontrolóra 
 
Mgr. Miroslav Jurči preložil písomne materiál - Kontrola plnenia uznesení z 
predchádzajúceho zasadnutia MsZ, správa o činnosti hlavného kontrolóra. Vyzval 
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poslancov, aby sa k nemu vyjadrili. 
Primátor vyzval, aby sa občania mesta prihlásili do diskusie. 
Oslovo sa prihlásil Milan Gabaj. 

 
Hlasovanie č.5 za prijatie udelenie slova p. Gabaj: 

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                     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  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci schválili udelenie slova  p. Gabajovi. 

 
Milan Gabaj chcel vedieť od hlavného kontrolóra mesta, či za jeho obdobia, čo je vo 
funkcii, bolo podané trestné oznámenie na bývalého primátora Mariána Michalca.   
Mgr. Miroslav Jurči odpovedal, že nie. 
Milan Gabaj povedal, že sa mu dostal do rúk materiál, prílohou ktorého bol list 
z odboru boja proti korupcii z roku 2005, kde podľa tohto listu mal bývalý primátor 
uviesť MsZ do omylu, keď bola uhradená faktúra za 4-týždňový intenzívny jazykový 
kurz a pritom , v tom čase mal byť na dovolenke s rodinou. Bolo to adresované na PZ 
v Považskej Bystrici. Požiadal súčasného primátora, aby postupoval tak, ako mu 
zákon káže a odovzdal mu predmetný list. 
Irena Kováčiková uviedla, že bola iniciátorkou kontroly o cestovných náhradách 
dočasného konateľa MŠK. Požadovala odpovedať na ďalšie nevyjasnené otázky: či 
p. Školek mal platné rozhodnutie na vykonanie služobnej cesty a chýbala jej tu aj 
podrobná správa zo služobnej cesty. 
Mgr. Miroslav Jurči  konštatoval, že jej odpovie písomne.   
PaedDr. Miroslav Kubičár žiadal, aby na tieto otázky odpovedal p. Školek. 
JUDr. Anton Školek vysvetlil, že ako konateľ MŠK mal v zmluve o výkone funkcie 
uvedené i cestovné náhrady, ktoré si uplatnil. Bol 2-krát na SFZ v Bratislave. Raz bol 
jednať na SFZ v Trnave k transformácii futbalu. Potrebné doklady predložil 
k vyúčtovaniu ciest. 
JUDr. Jarmila Andreánská uviedla, že očakávala od hlavného kontrolóra správu, 
ako sa narába s verejnými finančnými prostriedkami, preto chcela vedieť, na čo boli 
použité financie na viac pri výmene radiátorov na ZŠ Mládežnícka. Podala hlavnému 
kontrolórovi podnet na vykonanie kontroly v 3 bodoch. Následne predložila návrh na 
uznesenie. 
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh p. Andreánskej na 
uznesenie MsZ č. 94/2015  v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 94/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
 

a) s c h v a ľ u j e  
 
vytvorenie mimoriadnej komisie MsZ na kontrolu postupu verejného 
obstarávania súvisiaceho s výmenou radiátorov na ZŠ Mládežnícka v Púchove, 
uskutočnenou vo februári a marci v roku 2015, ako aj odôvodnenosti zaplatených 
cien radiátorov v porovnaní s bežne dostupnými cena výrobkov a prác, v zložení: 
Daniel Lako,  Lukáš Ranik, Rudolf Marman, Cyril Crkoň, Roman Hvizdák, 
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b) o d p o r ú č a   
 
komisii pre ďalší postup pri stanovení hodnoty radiátorov a prác realizovaných na ZŠ 
Mládežnícka v Púchove vo februári a marci v roku 2015 sa znova spojiť so znalcami: 
Ing. Milošom Kovalom a Ing. Antonom Martvoňom, ktorí zhotovili znalecké posudky 
k hodnote plota okolo otvoreného bazéna a v areáli MŠK Púchov. 
 
Hlasovanie č. 6 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 94/2015: 

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                     12 p. Lako, p. Raník, , p. Sadloň, ,  p. Kubičár, p. Hvizdák , p. Andreánska, p. Šulcová, p. Žiačik, p. 
Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, 

proti                    2 p. Crkoň, p. Kováčiková 

zdržal sa                2 p. Bučko, p. Marman, 

nehlasoval      0  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 94/2015. 

 
 

Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 95/2015 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 95/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 

1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, 

2. Správu o činnosti hlavného kontrolóra. 

 
Hlasovanie č. 7 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 95/2015: 

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                     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  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 95/2015 

 
 

 
ad 2) Informácia o postupe poslanca Daniela Laka pri jednaní s firmou SA s.r.o. 
Bratislava o vlastníctve mestskej spoločnosti Mestský bytový podnik s.r.o. 
Púchov, ktorým je optický kábel zaevidovaný do majetku firmy v roku 2009. 
 
Mgr. Hedviga Šulcová predkladateľka tohto bodu. 
Ing. Daniel Lako konštatoval, že opäť vidno, ako to niekto z pozadia riadi, keď p. 
Šulcová si nepamätá, čo chce od neho vedieť. Na poslednom MsZ povedal, že svoju 
odpoveď zverejní v Púchovských listoch, ktoré vydáva p. Varga, kde znova osočuje 
slušných ľudí a kradne materiál autorom, ktorí mu nedali súhlas na ich zverejnenie. 
Uviedol, že je predsedom DR MsBP. Pred časom sa na neho obrátila firma SA s.r.o. 
z Bratislavy so žiadosťou o nápravu, lebo počas realizácie teplovodu položili optický 
kábel, ktorý užíva MsBP. Poslali mu 4 materiály, ktoré poslal e-mailom p. Motúzovi. 
Ing. Vladimír Motúz odpovedal, že dostal e-mail, nie 4 materiály. V e-maile bola 
žiadosť spoločnosti SA na spoločnosť Iseng - mont, s.r.o. ktorá bola generálnym 
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dodávateľom tejto stavby. Nešlo o obchodný vzťah MsBP, tak na to nereagoval, 
uviedol p. Motúz. Ak mal na to reagovať, tak ho mal p. Lako na to upozorniť. 
Ing. Daniel Lako uviedol, že ako dôkaz, nechá túto e-mailovú komunikáciu s p. 
Motúzom u p. Galisa na sekretariáte primátora k nahliadnutiu pre občanov, aby videli, 
že tam boli 4 prílohy. Keď nedostal odpoveď od p. Motúza, pozval firmu SA do 
Púchova a zároveň mu napísal 25.8.2015 pozvánku na DR MsBP, ktorá bude u p. 
primátora dňa 27.8.2015 o 13.30hod. Na konci bolo napísané, že po skončení 
programu budeme pokračovať v rokovaní so spoločnosťou SA s.r.o. 
Ing. Vladimír Motúz odpovedal, že tento e-mail dostal, ale váha pozvánky bola 
s úplne iným programom. Nedostali od p. Laka informáciu, že k čomu a s kým sa idú 
stretnúť, aby sa toto rokovanie mohli pripraviť. Takto sa dostali do priamej 
konfrontácie firmy, ktorá bola na nich pripravená. Firma SA žiadala asi v roku 2006 
cca 1,242mil. Sk .  
Ing. Daniel Lako konštatoval, že p. Michalec na poslednom MsZ vystúpil, že 
bratislavská firma má premlčanú pohľadávku voči Púchovu vo výške 300tis.€. 
Predložil korešpondenciu s konateľom firmy p. Trenčianskym, v ktorej uvádzal, že 
nikomu žiadnu ponuku na optickú sieť nepredkladali. Tvrdil, že MsBP vedel, že táto 
firma bude na rokovaní. V MsBP je NKÚ (Najvyšší kontrolný úrad), ktorý preverí 
skutkový stav v tejto spoločnosti. 
Ing. Vladimír Motúz uviedol, že na jednaní firma použila veľa poloprávd a klamstiev. 
Firma SA si neuplatnila svoje nároky, ktoré ostali premlčané, preto ich MsBP zobral 
do svojho majetku.  
PaedDr. Miroslav Kubičár uviedol, že keď háji záujmy mesta, musí mať dostatočné 
informácie. Preto chcel vedieť kto bol dodávateľom tejto stavby. 
Ing. Vladimír Motúz konštatoval, že s firmou SA MsBP neobchodoval. Zákazku pre 
nich robil Iseng- mont, cez ktorý firma SA bola subdodávateľom, ktorá kládla 
metalický kábel bez súhlasu objednávateľa, ktorý chceli potom speňažiť. 
JUDr. Jarmila Andreánska chcela vedieť, aké doklady preukázala firmy SA na 
opodstatnenosť pohľadávky, či ju mali v účtovníctve, a prečo sa jednalo za 
zatvorenými dverami s poslancami o čom p. Motúz nevedel. Zdalo sa jej divné, ak sa 
niekto po 9-tich rokoch ohlási s takouto pohľadávkou. Zaujímala sa, či mala táto firma 
stavebné povolenie na pokladanie týchto chráničiek v meste. 
Primátor konštatoval, že vždy budeme hájiť farby slušnosti. 
Ing. Daniel Lako informoval, že všetko zatiaľ v rovine teoretickej aj zistenie týchto 
nárokov pohľadávky firmy SA. Tých 300 tis. si vymyslel p. Michalec. NKÚ rieši 
kontrolu v MsBP. Bratislavská firma tu pokladala chráničky, ktoré sa predali SWANU 
za cca 83 tis. €. Táto sieť prepája v meste cca 75% objektov. 
Primátor  dodal, že sa počká na výsledok kontroly z NKÚ. 
 
 
ad 3) Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k  30.6.2015 a monitorovacia správa 
programového rozpočtu k 30.6.2015  
 
Ing. Lucia Pružinská podala informáciu k priebežnému plneniu rozpočtu Mesta 
Púchov  k  30.6.2015 a k monitorovacej správe programového rozpočtu k 30.6.2015. 
V plnení príjmov aj výdavkov ide mesto cca na 50%. Investície sa začnú plniť až 
v druhom polroku. Nachádzajú sa tam príjmy z grantov, ktoré mesto získalo. Materiál 
bol riadne zverejnený na úradnej tabuli aj na webe mesta. Bol prerokovaný 
v ekonomickej komisii a MsR, ktoré ho odporučili na schválenie. 
O slovo sa prihlásil Radoslav Varga. 
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Hlasovanie č. 8 za udelenie slova p. Varga: 

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

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

proti                    1 p. Lako, 

zdržal sa                0  

nehlasoval      1 p. Šulcová, 

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci schválili udelenie slova p. Vargovi. 

Nehlasovala p. Šulcová, jednalo o oneskorené stlačenie hlasovacieho zariadenia. 
 
Radoslav Varga povedal, že poslanci idú schvaľovať plnenie rozpočtu k polroku, 
ktoré bolo prerokované aj na ekonomickej komisii, ktorej časť bola neverejná. Podľa 
neho to malo byť uvedené v pozvánke. Uviedol, že na parkovaní sa vybralo cca 131 
tis. €, ktoré sa majú znova použiť pre mesto. Zatiaľ nebolo vybudované ani jedno 
parkovacie miesto. 
Primátor konštatoval, že cez požiadavky poslancov si schváli aj nové parkovacie 
miesta, ktoré sú v štádiu súťaženia. No najskôr musia dať do poriadku nelegálne 
dopravné značenia. 
JUDr. Eva Kvocerová uviedla, že zasadnutí rady školy ZŠ Komenského, kde bola 
ako poslankyňa aj s p. Kubičárom a p. Vargom, ich upozornila na nelegitímne 
označenú žltú čiaru pred MsÚ. Dúfala, že títo dvaja poslanci to dajú do poriadku. 
PaedDr. Miroslav Kubičár odvetil, že keď p. prednostka na to prišla, že je žltá čiara 
pred MsÚ nelegitímna, mala ju dať odstrániť. 
Mgr. Roman Špaček konštatoval, že si porovnával správy z r. 2014 a r. 2015 a zistil, 
že pre tento rok sú mnohé položky menšie ako vlani. Požiadavky poslancov sa mohli 
riešiť priamo z rozpočtu , nie cez úpravu rozpočtu. Mesto je zatiaľ v dobrej 
ekonomickej kondícii.  
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 96/2015 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 96/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
s c h v a ľ u j e   
 
Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k  30.6.2015 a monitorovaciu správu programového 
rozpočtu k 30.6.2015  
 

 
Hlasovanie č. 9 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 96/2015: 

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                     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  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 96/2015. 
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ad 4) Úprava rozpočtu 2015  
 
Ing. Lucia Pružinská konštatovala, že úprava rozpočtu bola zverejnená na úradnej 
tabuli aj webe mesta. V úprave rozpočtu ide o presun medzi  položkami a čerpanie 
rezervného fondu presunmi a spresneniami programov.  
 
O slovo sa prihlásil Branislav Štrbáň zo Záskalia. 
 
Hlasovanie č. 10 za udelenie slova p. Štrbáň: 

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                     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  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci schválili udelenie slova p. Štrbáňovi. 

 
Branislav Štrbáň uviedol, že v miestnej časti Záskalie sa realizuje projekt 
kanalizácie ale nie je tam verejný vodovod. Žiadali vtedajšie vedenie mesta, aby bol 
s PVS dohodnutý dorobiť projekt aj na vodovod, lebo im už vysychajú studne 
a ostávajú za sucha bez vody. Požiadal, aby poslanci a primátor našli financie 
v rozpočte mesta na zrealizovanie vodovodu v tejto časti mesta, keď je cesta 
rozkopaná, napriek tomu, že bola robená pred 2 rokmi nová. Požiadal poslanca p. 
Rosinu ako poslanca za ich miestnu časť, aby predložil návrh na uznesenie na 
realizáciu projektu vodovodu.  
Miroslav Rosina konštatoval, že v Záskalí potrebujú zrealizovať vodovod v dĺžke 
650m preto požiadal, aby bola táto akcia hradená z rezervného fondu. Následne 
predložil pozmeňujúci návrh  - uznesenie č. 97/2015 (viď nižšie). 
Ing. arch. Daniela Šicová informovala, že mesto sa snaží problém riešiť. Dali urobiť 
projektovú dokumentáciu (ďalej len PD) aby vedeli naceniť náklady. Situáciu s vodou 
tam majú zlú. Evidujú viacej požiadaviek na predĺženie vodovodov, preto budú 
pripravovať PD aj na ďalšie mestské časti, aby mohli žiadať o granty, ak budú 
vyhlásené. 
Ing. Daniel Lako chcel vedieť, či občania budú nejakým spôsobom pripravení 
spolufinancovať tento projekt vodovodu, keď nebol naplánovaný v rozpočte. 
Branislav Štrbáň uviedol, že majú eminentný záujem, aby tam vodovod bol. Sú si 
vedomí toho, že ak to bude treba, nejakou mierou budú na projekte participovať. Ide 
o pripojenie cca 20 rodinných domov. Je perspektíva, že tam bude výstavba 
pokračovať. 
O slovo sa prihlásil Ivan Plevák. 
 
Hlasovanie č. 11 za udelenie slova p. Plevák: 

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                     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  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci schválili udelenie slova p. Plevákovi. 
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Ivan Plevák konštatoval, že zásobník vody sa nachádza nad nimi, ktorý zásobuje 
celé mesto. Vyteká tam veľa vody a je smutné, že oni sú bez vody. Potrebujú 
dobudovať len 650 m vodovou. 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár položil otázku na p. Pružinskú, či sa to musí riešiť 
samostatným uznesením, alebo sa  to dá urobiť v úprave rozpočtu, a či to dnes 
dokážeme urobiť.  
Ing. Lucia Pružinská odpovedala, že dokážeme to urobiť teraz, lebo ostali 
nevyčerpané finančné prostriedky z RF. Môže sa to urobiť cez pozmeňujúci návrh do 
čerpania z RF. 
PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že suma za výstavbu vodovodu nie je 
konečná. Budeme ju vedieť až po vysúťažení. Vedenie mesta a ekonomická komisia 
môže s týmito občanmi rokovať ako sa bude prípadne uhrádzať na účet mesta. 
V zápisnici chcel uviesť, že to bude čiastka z RF do výšky 45 500,-€, aby sa 
realizácia vodovodu v Záskalí nezabrzdila.  
Mgr. Roman Špaček uviedol, že sú tam občania, ktorí si musia kupovať vodu, ide 
o havarijný stav. 
JUDr. Jarmila Andreánska chcela vedieť, či sa vodovod bude realizovať ešte tento 
rok počas realizácie kanalizácie. 
Ing. arch. Daniela Šicová konštatovala, že projekt kanalizácie realizuje PVS. Ak sa 
mestu podarí vysúťažiť dodávateľa na projekt vodovodu Záskalie, budú ho realizovať 
ešte v tomto roku. 
Primátor vyzval členku návrhovej komisie, aby predložila pozmeňujúci návrh  
p. Rosinu. 
 
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila pozmeňujúci návrh p. Rosinu 
ako uznesenie MsZ č. 97/2015 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 97/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
s c h v a ľ u j e   
 
sumu  45 500,- € na realizáciu stavby „Rozšírenie verejného vodovodu“ v časti 
Záskalie v dĺžke 650m, do programu rozpočtu 12. podprogramu 12.11. realizácia 
„Realizácia rozšírenia vodovodu Záskalie“  oddiel 0630 položka 717 001, ako 
čerpanie rezervného fondu. 
 
Hlasovanie č. 12 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 97/2015/ pozmeňujúci návrh  p. Rosina: 

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                     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  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci schválili pozmeňujúci návrh p. Rosinu uznesením MsZ č. 97/2015 

 
 
 
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 98/2015 v znení: 
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U Z N E S E N I E  č. 98/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
s c h v a ľ u j e 
 

a) úpravu rozpočtu mesta Púchov na rok 2015 v sume - príjmy 26 000 € 

a výdavky 26 000 € podľa priloženej tabuľky, 

 
b) čerpanie rezervného  fondu mesta Púchov vo výške 45 500,-€ a presun medzi 

položkami  - podľa priloženej tabuľky. 

 
Hlasovanie č. 13 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 98/2015 (so zapracovaným pozmeňujúcim návrhom p. Rosinu): 

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                     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  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 98/2015. 

 
 

 
ad 5) Schválenie tretieho konateľa MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o. 
Púchov a MsBP Servis, s.r.o. Púchov za mesto Púchov. 
 
Ing. Daniel Lako predložil návrh na doplnenie tretieho konateľa MESTSKÉHO 
BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o. a MsBP Servis, s.r.o. z dôvodov, že sú tam 3 vlastníci, 
z toho 2 súkromné osoby – p. Motúz a p. Šamánek a mesto Púchov, ktoré vlastní 
99,89% podiel. Ing. Motúz vlastní 0,055% a aj Ing. Šamánek vlastní 0,055%, pritom 
podiel na zisku je nasledovný: Mesto Púchov 80%, p. Motúz 10% a p. Šamánek 
10%. Položil otázku, kto tu koho zastupuje. V spoločnosti sú 2 konatelia, ktorí 
zastupujú sami seba. Mesto Púchov, ako väčšinového vlastníka tu nezastupuje nikto. 
Ak chce mať mesto kontrolu nad majetkom vo výške cca 6,8 mil. €, musí tam 
vlastného zástupcu, vlastného konateľa. V súčasnosti prebieha na MsBP kontrola 
z NKÚ, preto navrhol za konateľa p. Viliama Karasa, ktorý preukázal svoje 
ekonomické schopnosti už pri inej mestskej spoločnosti. Spolu s JUDr. Školekom a p. 
Luhovým – novým konateľom dokázali stabilizovať MŠK. Ďalej oznámil občanom, že 
MsBP má na účte cca 1,4 mil. € zisku, čo malo byť vyplatené občanom pri vyúčtovaní 
za teplo a teplú vodu. Tieto peniaze teraz vrátia tak, že ich použijú na výstavbu 
energetických zdrojov, ktoré dokážu výrazne znížiť spotrebu energií pri výrobe tepla 
a teplej vody, čo pocítime vo forme nižších účtov za ne. Požiadal poslancov, aby 
zahlasovali za návrh tretieho konateľa, ktorý by chránil záujmy mesta a občanov. 
Následne prečítal návrh na uznesenie v znení:  
 
U Z N E S E N I E  č. 99/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
 

a) s c h v a ľ u j e   
 
za konateľa MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o., so sídlom 
Sedlišťská 1446/7, 020 01  Púchov IČO: 31 632 157 a MsBP Servis, s.r.o. so 
sídlom Sedlišťská 1446/7, 020 01  Púchov IČO: 36 317 055  Ing. Viliam Karas, 
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na dobu určitú t.j. do 31.12.2015. 
 

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 spoločnosti MESTSKÉHO BYTOVÉHO 
PODNIKU, s.r.o., so sídlom Sedlišťská 1446/7, 020 01  Púchov  
IČO: 31 632 157 a MsBP Servis, s.r.o. so sídlom Sedlišťská 1446/7, 020 01  
Púchov IČO: 36 317 055. 

 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár  konštatoval, p. primátor predsedá VZ MsBP, kde sa 
určujú veci ako majú robiť. Položil otázku na p. Motúza a p. Karasa, že aké je 
ekonomické zdravie MsBP a či má nejaké straty. 
Ing. Vladimír Motúz uviedol, že MsBP a MsBP Servis majú vysporiadané všetky 
pohľadávky. Trvale vykazujú zisky. Teraz sú bez straty. V spoločnosti sú 2 konatelia, 
ktorí zastupujú záujmy mestských spoločností, nie svoje. Predkladajú návrhy, ale DR 
a VZ stanovujú pravidlá v spoločnostiach. 
Ing. Viliam Karas informoval, že v roku 2013 a 2014 publikoval letáky o MsBP, kde 
riešil záujmy mesta a iných osôb. Zisky tieto spoločnosti tvoria, ale na úkor koho, 
spýtal sa. Ako občan si myslí, že ide o neprimerané zisky týchto spoločností. Ďalej 
videl problém v komunikácii s MsBP, v nákladoch pri vyúčtovaní za teplo a teplú vodu 
sú nielen ceny podľa úradu regulácie sieťových odvetví, ale sú tam aj (nákup napr. 
lepšie/ horšie auto, či kúpil 1-2-3 autá, ktoré potrebujú na činnosť), ... Je tam veľa 
veličín, ktoré mesto potrebuje vedieť, preto by sa nebál hájiť záujmy mesta, aby tieto 
informácie zamlčal. 
PaedDr. Miroslav Kubičár chcel vedieť, či majú premyslenú komunikáciu medzi 3 
konateľmi, keď p. Karas povedal, že bude komunikovať s NKÚ.  
JUDr. Anton Školek odpovedal, že takéto doplnenie je v súlade so spoločenskou 
zmluvou MsBP a aj v súlade s Obchodným zákonníkom. Každý konateľ môže konať 
samostatne alebo len spolu, sú rôzne formy, záleží na tom , ako rozhodne VZ, teda 
p. primátor, lebo tam má podiel hlasov 80%. V čase medzi jednotlivými VZ (spravidla 
1x ročne), riadia spoločnosti konatelia, teda p. primátor na to nemá dosah a nemá 
tam ani svojho štatutárneho zástupcu v čase mimo VZ. 
Ing. Lukáša Ranika zaujímalo, či konatelia MsBP spolupracujú s DR a ako  dobre 
zastupujú mesto. 
Ing. Daniel Lako odpovedal, že celková komunikácia s MsBP s DR aj cez 
ekonomickú komisiu je dobrá. Vždy včas reagujú. Nikoho nejdú odvolať, ale posilňujú 
právomoci mesta v týchto spoločnostiach. Ale musel povedať pred občanmi, že keby 
nezasiahli, za minulý rok by MsBP vykázal stratu cez 100 tis. €. Tieto peniaze boli 
nasmerované na činnosť domu kultúry (ďalej len DK ). Dnes vidia, že tie peniaze DK 
vôbec nepotrebuje. Rok dozadu bolo rozhodnutím  bývalým primátorom a VZ z MsBP 
odoslané 70 tis. € na činnosť DK. Tie peniaze mali byť vrátené občanom Púchova, 
ktorí odoberajú od MsBP teplo a teplú vodu. 
Ivana Sadloňa zaujímali možnosti šetrenia v MsBP cez nové energetické zdroje. 
Ing. Vladimír Motúz konštatoval, že dali urobiť energetický audit, ktorý majú zatiaľ 
vo forme štúdie v podnikateľskom zámere. 
Ing. Daniel Lako navrhol ukončiť diskusiu. Dodal, že mesto má dobrý zámer 
vybudovania úsporných energetických zariadení. 
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Hlasovanie č.14  za prijatie ukončenia diskusie – p. Lako: 

prítomných  15  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. Lako, p. Raník, p. Bučko , p. Kováčiková,. Hvizdák , p. Andreánska, p. Žiačik, p. Marman, p. 
Crkoň, p. Špaček, p. Rosina,  

proti                    3 p. Kubičár, p. Kubiš, p. Riško, 

zdržal sa                1 p. Sadloň, 

nehlasoval      0  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, p. Šulcová, 

Poslanci schválili ukončenie diskusie. 

 
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie zopakovala návrh na uznesenie MsZ  
č. 99/2015 (viď vyššie): 

 
Hlasovanie č.15  za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 99/2015: 

prítomných  14 p. Lako, p. Raník, p. Bučko , p. Kováčiková,   p. Kubičár,  p. Andreánska, p. Šulcová, p. Žiačik, 
p. Marman, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, 

za                     11 p. Lako, p. Raník, p. Bučko , p. Kováčiková, p. Žiačik, p. Marman, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, 
p. Rosina, p. Kubiš, 

proti                    3 p. Andreánska, p. Kubičár, p. Šulcová, 

zdržal sa                0  

nehlasoval      2 p. Hvizdák, p. Sadloň, 

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Porucha na hlasovacom zariadení, opakované hlasovanie. 

 
Hlasovanie č.  16 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 99/2015 : 

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                    3 p. Andreánska, p. Kubičár, p. Šulcová, 

zdržal sa                0  

nehlasoval      0  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 99/2015. 

 
 
 
 

Primátor vyhlásil prestávku v rokovaní MsZ. Po prestávke bolo prítomných 
poslancov 16/19. MsZ bolo uznášaniaschopné. 
 
 
 
ad 6) Doplnok č. 1 k VZN č.4/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady pre mesto Púchov 
 
Ing. Lucia Pružinská informovala o Doplnku č. 1 k VZN č.4/2014 o poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre mesto Púchov, ktorý bol 
zverejnený na úradnej tabuli aj webe mesta. Úprava nastáva v bode 5.1.5.1. písm. c) 
sa dopĺňa tretia veta v znení: „Ak je občan rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny uznaný za občana ZŤP v priebehu kalendárneho roku, môže požiadať 
o znížený poplatok v nasledujúcom zdaňovacom období v príslušnom zdaňovacom 
období na obdobie od dátumu právoplatnosti vydaného rozhodnutia za občana ZŤP 
do konca zdaňovacieho obdobia.“ To znamená, že občanovi sa alikvotne upraví 
rozhodnutie od uznania za občana ZŤP na základe žiadosti a predloženia 
príslušných dokladov. 
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Ing. Lukáš Raník podal doplňujúci návrh k bodu 5.1.5.1. doplniť na konci odseku za 
slovo ... rozhodnutia „ o vydaní preukazu“ za občana ZŤP... 
Primátor vyzval na hlasovanie za pozmeňujúci návrh p. Ranika. 
 
Hlasovanie č. 17 za prijatie pozmeňujúceho návrhu p. Ranika: 

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                     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  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci prijali pozmeňujúci návrh p. Ranika. 

 
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 100/2015 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 100/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
s c h v a ľ u j e 
 
Doplnok č. 1 k VZN č.4/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady pre mesto Púchov so schváleným pozmeňujúcim návrhom. 
 

 
Hlasovanie č. 18 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 100/2015: 

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                     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  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 100/2015. 

 
 
 

 
ad 7) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Púchov  
 
Ing. Lucia Pružinská informovala, že zásady boli riadne zverejnené na úradnej 
tabuli aj webe mesta. Vydávajú sa z dôvodu aktualizácie na platnú legislatívu. 
Upozornila na niektoré úpravy v zmysle dôvodovej správy. 
PaedDr. Miroslav Kubičár uviedol, že zviedli zápas o VZN o strategickom 
majetkom, či má byť v takejto podobe alebo to má byť robené formou zásad 
o nakladaní s majetkom mesta. Poslanci majú chrániť majetok mesta, preto bol 
zostavený katalóg strategického majetku. Preto podal pozmeňujúci návrh, aby bol 
majetok mesta chránený, v znení: 

 v bode 5.4.1.1. vypustiť druhé slovo: spôsobe. Navrhol nové znenie: 
O prevode vlastníctva nehnuteľného majetku na iné subjekty rozhoduje MsZ 
s výnimkou, ak je mesto povinné previesť nehnuteľný majetok podľa 
osobitného predpisu. 

 v bode 5.6.3. vypustiť poslednú vetu: V odôvodnených prípadoch rozhoduje 
MsZ. 
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 v bode 5.7.4. doplnenie odseku následne: Pre nájom ostatných nehnuteľností 
mesta a mestských pozemkov sa používajú predchádzajúce odstavce 
primerane s tým, že dohody pripraví mestský úrad a zmluvný vzťah uzatvorí 
mesto zastúpené primátorom. 

 v bode 5.9. body 5.9.1.a 5.9.3. sú takmer totožné, líšia sa len bodom 5.9.3. a), 
a v texte 5.9.1. e) „viesť majetok v účtovníctve a“... presunúť z bodu 5.9.3. 
bod a) ako bod 5.9.1. a) a vypustiť celý bod 5.9.3. 

 doplniť bod 5.9.1. Centrálna evidencia všetkého nehmotného a hmotného 
majetku mesta vrátane jeho majetkových práv vyplývajúcich z jeho 
účasti alebo podielu v iných organizáciách, sa vykonáva a združuje na 
právnom oddelení Mestského úradu v Púchove. Toto oddelenie je 
zodpovedné za prípravu zmlúv o nakladaní s týmto majetkom mesta, 
proces jeho zisťovania, evidencie, oceňovanie, kontroly, inventarizácie 
a vyraďovania. 

 nový bod 5.9.4. je zakázané na majetku mesta zriadiť bezodplatne 
v prospech iných osôb akékoľvek majetkové vecné právo. 

Ing. Lucia Pružinská upozornila, že robia centrálnu evidenciu všetkého majetku 
mesta aj majetku, ktorý má mesto v správe mestských spoločností. Bod 5.9.1. sa jej 
videl preto duplicitný a zbytočný. Túto povinnosť im ukladá zákon. Bod 5.4.1.1. je tiež 
citáciou zo zákona, tak ho nemožno zmeniť. 
Ing. Daniel Lako konštatoval, že materiál bol prerokovaný v komisiách aj v MsR. 
Teraz nie je istota, či tieto navrhované zmeny budú správne v zmysle zákona.  
JUDr. Anton Školek navrhol, aby bol tento pozmeňujúci návrh vyhodnotený neskôr 
a bol potom daný formou doplnku k zásadám aby sa ostatné zásady, ktoré naň 
nadväzujú nezablokovali.  
Rudolf Marman žiadal, aby boli zásady schválené v predloženej podobe a p. 
Kubičár, aby stiahol svoj návrh na prerokovanie do MsR a potom o ňom rozhodne. 
PaedDr. Miroslav Kubičár súhlasil so stiahnutím svojho pozmeňujúceho návrhu. 
 
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 101/2015 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 101/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
s c h v a ľ u j e  
 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Púchov.  
 

 
Hlasovanie č. 19 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 101/2015: 

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                    0  

zdržal sa                3 p. Andreánska, p. Šulcová, p. Kubičár 

nehlasoval      0  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 101/2015. 
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ad 8) Zásady nájmu a stanovenia základných cien nájmu pozemkov vo 
vlastníctve Mesta Púchov  
 
JUDr. Eva Kvocerová predkladala Zásady nájmu a stanovenia základných cien 
nájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Púchov, ktoré odrážajú zrušenie VZN 
o strategickom majetku mesta, ktoré bolo zrušené na základe protestu prokurátora. 
Novela zákona o majetku obcí ukladá obciam primerane uplatňovať postup pri 
nechaní majetku do nájmu. Zisťovala ceny nájmov pozemkov. Snažili sa rozdeľovať 
pozemky rôzne. Nakoniec nechali pôvodné označenie lokalít na mapke mesta. 
Upriamila pozornosť na zrušenie osobitného zreteľa pri nájmoch pozemkov na 
reklamné zariadenia. Pri nich spresnila cena za 1 ks t.j. za 1 stranu panelu. V bode 
5.3.4. je stanovený v odôvodnených prípadoch nájom pozemkov pre sociálne účely, 
neziskové organizácie, ..., kde MsR môže udeliť výnimku a znížiť nájom až na 1,-€ za 
celý predmet nájmu na obdobie maximálne 3 rokov. V prípade dlhšieho nájmu 
rozhoduje MsZ. Ďalší prenájom pre komerčné účely podlieha postupom podľa týchto 
zásad. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 102/2015 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 102/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
s c h v a ľ u j e   
 
Zásady nájmu a stanovenia základných cien nájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta 
Púchov. 
 
Hlasovanie č. 20 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 102/2015: 

prítomných  15  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. 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                1 p. Andreánska, 

nehlasoval      1 p. Lako, 

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 102/2015. 

 
 
 
 
ad 9) Zásady nájmu a stanovenie cien nájmu nebytových priestorov vo 
vlastníctve mesta Púchov  
 
Ing. Vladimír Motúz predkladal Zásady nájmu a stanovenie cien nájmu nebytových 
priestorov (ďalej len NP) vo vlastníctve mesta Púchov, ktoré navrhol zmeniť z dôvodu 
poslednej novelizácie zákona, kde sa zaviedla povinnosť pre obce primerane použiť 
ustanovenia týkajúce sa prevodov vlastníctva majetku obce aj pre prípady 
prenechania majetku obce do nájmu. V meste sa nachádza v súčasnosti prebytok 
NP. Mesto vlastní NP technicky zastarané, opotrebované a s vyššími nákladmi na 
kúrenie okrem priestorov v KVC. Preto v tejto situácii treba ceny zreálniť. Ceny 
nájmov sa v týchto priestoroch znižujú cca o 15%. Na dlhšiu dobu nájom na 3 roky 
bude so zľavou. Ak by nájom ukončil skôr, musel by zľavu doplatiť. Pôsobnosť Zásad 
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nájmu NP sa rozširuje o všetky subjekty vykonávajúce správu NP vo vlastníctve 
Mesta Púchov. Nová kategorizácia NP umožňuje variabilnejšie zohľadňovať 
atraktívnosť jednotlivých NP. Nastali aj zmeny v platobných podmienkach, kde sa 
vyžaduje úhrada nájmu za daný mesiac vopred do 25. dňa predchádzajúceho 
mesiaca. MsR má kompetenciu prenájmu NP do 3 rokov, primátor do 10 dní a ostané 
nájmy NP má v kompetencii MsZ. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 103/2015 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 103/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
s c h v a ľ u j e   
 
Zásady nájmu a stanovenie cien nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Púchov. 
 
Hlasovanie č. 21 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 103/2015: 

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                     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                1 p. Andreánska, 

nehlasoval      0  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 103/2015. 

 
 

 
ad 10) Operačný plán zimnej údržby 2015 – 2016  
 
Ing. Mgr. Alena Vavrová informovala o Operačnom plán zimnej údržby na roky 2015 
– 2016. Zmena nastala na str. 5,  kde boli zaradené do zimnej údržby chodník a 
nadjazd pri Continentali. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 104/2015 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 104/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
s c h v a ľ u j e 
 
Operačný plán zimnej údržby 2015 – 2016.  
 
 
Hlasovanie č. 22 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 104/2015: 

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                     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  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 104/2015. 



Zápisnica MsZ 24.9.2015 Strana 17 

 

ad 11) Spolufinancovanie projektov Mestom Púchov 
 
Ing. ach. Daniela Šicová konštatovala, že predkladá 3 uznesenia, ktoré bude treba 
priložiť k žiadostiam o poskytnutie  nenávratného finančného príspevku o EU granty. 
Treba mať pripravené projektové dokumentácie na rekonštrukcie ZŠ Komenského, 
ZŠ Gorazdová a ZŠ Slovanská na výmenu okien a zateplenie. Ak by sme získali 
dotáciu z EU projektov, Mesto sa na nich musí podieľať vo výške 5% z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt. 
PaedDr. Miroslav Kubičár chcel vedieť, či už boli vyhlásené výzvy cez enviro fond 
a či aj tam žiadali. 
Ing. ach. Daniela Šicová odpovedala, že cez enviro fond sú výzvy do 200 tis. €, ale 
na jednu budovu školy potrebujú cca 500 tis. €. 
Irena Kováčiková vyjadrila rozčarovanie nad sľúbeným zateplením ZŠ 
Komenského, lebo ide zima a majú tam zlé okná. Následne preložila návrh na 
uznesenie MsZ č. 105/2015 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 105/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
s c h v a ľ u j e   
 
 

a) Predloženie Žiadosti  o poskytnutie  nenávratného finančného príspevku 

v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4, 

Špecifický cieľ 4.3.1: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných 

budov, Aktivita A: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, za 

účelom realizácie projektu: „ Zníženie energetickej náročnosti verejných 

budov – objektov v areáli ZŠ Komenského“ v Púchove.  

b) Spolufinancovanie predmetného projektu z vlastných zdrojov minimálne vo 

výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt. 

 
Hlasovanie č. 23 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 105/2015: 

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                     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                1 p. Andreánska, 

nehlasoval      0  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 105/2015. 

 
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 106/2015 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 106/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
s c h v a ľ u j e   
 

a) Predloženie Žiadosti  o poskytnutie  nenávratného finančného príspevku 

v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4, 
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Špecifický cieľ 4.3.1: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných 

budov, Aktivita A: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, za 

účelom realizácie projektu: „Projekt zateplenia ZŠ Gorazdova, Púchov“.  

b) Spolufinancovanie predmetného projektu z vlastných zdrojov minimálne vo 

výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt. 

 
Hlasovanie č. 24 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 106/2015: 

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                     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  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 106/2015. 

 
 
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 107/2015 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 107/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
s c h v a ľ u j e   
 

a) Predloženie Žiadosti  o poskytnutie  nenávratného finančného príspevku 

v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4, 

Špecifický cieľ 4.3.1: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných 

budov, Aktivita A: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, za 

účelom realizácie projektu: „Projekt zateplenia ZŠ Slovanská, Púchov“  .  

b) Spolufinancovanie predmetného projektu z vlastných zdrojov minimálne vo 

výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt. 

 
Hlasovanie č. 25 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 107/2015: 

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                     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  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 107/2015. 

 
 

 
ad 12) Správa o činnosti ZZ PO Dom kultúry 
 
Mgr. Milada Vargová konštatovala, že predložila písomne Správu o činnosti ZZ PO 
Dom kultúry Púchov a poslanci sa k nej môžu vyjadriť. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
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Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 108/2015 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 108/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Správu o činnosti ZZ PO Dom kultúry Púchov. 
 
Hlasovanie č. 26 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 108/2015: 

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                     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  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 108/2015. 

 
 
 
 

ad 13) Zápisnica z rokovania komisie na preskúmanie oprávnených nákladov 
na Dome smútku na cintoríne v meste Púchov  
 
Irena Kováčiková predložila informáciu a Zápisnicu z rokovania komisie na 
preskúmanie oprávnených nákladov na dome smútku na cintoríne v meste Púchov.  
Komisia bola schválená uznesením MsZ č. 87/2015. Za komisiu skonštatovala, že 
prijali záver podľa zápisnice, že použité financie sú primerané. 
PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že komisia rokovala korektne. Podľa neho 
komisia bola zbytočná, lebo to všetko vzniklo neoverených fám. 
Ing. Daniel Lako uviedol, že vypočul žiadosť občanov, aby sa preverila činnosť 
a použité finančné prostriedky prístrešku na cintoríne. Skutočnosť nevedeli dokázať. 
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 109/2015 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 109/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Zápisnicu z rokovania komisie na preskúmanie oprávnených nákladov na dome 
smútku na cintoríne v meste Púchov.  
 
Hlasovanie č. 27 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 109/2015: 

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

proti                    0  

zdržal sa                2 p. Raník, p. Marman, 

nehlasoval      0  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 109/2015. 
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Z rokovacej miestnosti vyšiel Ing. Daniel Lako a Rudolf Marman. 
 
ad 14) Predaj, kúpa  
 
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenia MsZ  
č. 110/2015  a č. 111/2015, ktoré spolu súvisia,  v znení: 
  
U Z N E S E N I E  č. 110/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
b e r i e    n a   v e d o m i e,  ž e 
 
odpredaj spoluvlastníckeho podielu 1/20 na pozemku novovytvorená parcela  KNC č. 
1260/62 , orná pôda o výmere 39 m2 a odpredaj pozemku novovytvorená parcela 
KNC 77/5, zastavané plochy o výmere 10 m2, v celosti 1/1 pre ŽSR (Železnice 
Slovenskej republiky, Bratislava) je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 
9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí 
 

Zdôvodnenie:   
Ide o vysporiadanie pozemkov v súvislosti so stavbou vo verejnom záujme - „ŽSR, 
Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod,  I. etapa, č. 
stavby AA 04001“, v katastrálnom území Nosice. 
 
 
U Z N E S E N I E  č. 111/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
s c h v a ľ u j e   
 
odpredaj spoluvlastníckeho podielu 1/20 na pozemku novovytvorená parcela  KNC  
č. 1260/62, orná pôda o výmere 39 m2 a odpredaj pozemku novovytvorená parcela 
KNC 77/5, zastavané plochy o výmere 10 m2, v celosti 1/1 pre ŽSR (Železnice 
Slovenskej republiky, Bratislava) za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku č. 
111/2015 zo dňa 22.7.2015 vypracovaného znalcom Ing. Eduardom Sahánkom 
158,78 EUR ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
 
JUDr. Eva Kvocerová informovala, že ide o vysporiadanie pozemkov pod železnicu. 
Zámer bol riadne zverejnený na úradnej tabuli aj na webe mesta. 
 
Hlasovanie č. 28 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 110/2015: 

prítomných  14 p. Raník, p. Bučko , p. Kováčiková, p. Sadloň, ,  p. Kubičár, p. Hvizdák , p. Andreánska, p. 
Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, 

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

proti                    0  

zdržal sa                0  

nehlasoval      1 p. Lako,  

neprítomný   4 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, p. Marman, 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 110/2015. 

Ing. Daniel Lako nevytiahol kartu z hlasovacieho zariadenia pri odchode z rokovacej 
miestnosti. 
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Hlasovanie č. 29 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 111/2015: 

prítomných  14 p. Raník, p. Bučko , p. Kováčiková, p. Sadloň, ,  p. Kubičár, p. Hvizdák , p. Andreánska, p. 
Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, 

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

proti                    0  

zdržal sa                0  

nehlasoval      1 p. Lako,  

neprítomný   4 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, p. Marman, 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 111/2015. 

 
 
 
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 112/2015 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 112/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
s c h v a ľ u j e   
 

zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez parc. 
KN-C č. 1765/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 37m2 v k.ú. Púchov 
v prospech KSM port s.r.o., Bullova 17, 841 01 Bratislava, za cenu stanovenú 
znaleckým posudkom č. 104/2015 znalkyne Ing. Evy Kinczerovej vo výške 
jednorazovej odplaty 120,-€. 

 

JUDr. Eva Kvocerová informovala o zriadení vecného bremena v práve prechodu 
a prejazdu cez parcelu v prospech KSM port s.r.o., za cenu stanovenú znaleckým 
posudkom, ktoré ukázala priložené. 
 

Hlasovanie č. 30 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 112/2015: 

prítomných  14 p. Raník, p. Bučko , p. Kováčiková, p. Sadloň, ,  p. Kubičár, p. Hvizdák , p. Andreánska, p. 
Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, 

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

proti                    0  

zdržal sa                0  

nehlasoval      1 p. Lako,  

neprítomný   4 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, p. Marman, 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 112/2015. 

 
 

ad 15) Dotácie  
 
Mgr. Viera Češková konštatovala, že žiadosti na dotácie boli sumarizované na 
oddelení školstva a sociálnych vecí. Boli prerokované v komisiách a v MsR, ktoré ich 
odporučili na schválenie. 
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 113/2015 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 113/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
s c h v a ľ u j e  
 
dotáciu pre MŠK Púchov s.r.o., Ul. 1. mája 834/29, 020 01  Púchov na finančné  
a materiálne zabezpečenie púchovského futbalového klubu MŠK Púchov s. r. o.  
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v 2. polroku 2015 (materiálne vybavenie športovcov, klubu dresmi, športovými 
potrebami, relaxačnými pomôckami, zabezpečiť priestory vhodné pre tréningy 
a relax, zápasy, súťaže, personálne zabezpečenie, zabezpečenie dopravy 
a prepravy na zápasy, regeneráciu a sústredenia, výmenné pobyty športovcov, 
multimediálne záznamy zápasov a súťažných stretnutí, organizáciu turnajov vrátane 
stravy, občerstvenia, cien a pod. 

        125 000,00 €   
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 31 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 113/2015: 

prítomných  15 p. Lako, p. Raník, p. Bučko , p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák , p. Andreánska, 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. 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      1 p. Sadloň,    

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 113/2015. 

 
 
 

 
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 114/2015 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 114/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
s c h v a ľ u j e 
 
dotáciu pre Dom kultúry Púchov, Divadlo, Hoenningovo námestie 2002, 020 01  
Púchov na zabezpečenie činnosti DK v zmysle schváleného plánu práce na rok 2015 
(energie a služby za prvý polrok) a mzdové náklady novej pracovnej pozície – 
projektového manažéra Župného domu (jún 2015) 
           35 000,00 € 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 32 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 114/2015: 

prítomných  15 p. Lako, p. Raník, p. Bučko , p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák , p. Andreánska, 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. 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      1 p. Sadloň,    

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 114/2015. 

 
 
 
 

Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 115/2015 v znení: 
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U Z N E S E N I E  č. 115/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
s c h v a ľ u j e   
 
dotáciu pre Dom kultúry Púchov, Divadlo, Hoenningovo námestie 2002, 020 01  
Púchov na energie a služby DK Púchov v budove nového divadla v II. polroku roka 
2015 
           26 000,00 € 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár chcel vedieť, či sú všetky dotácie kryté v rozpočte. 
Ing. Lucia Pružinská konštatovala, že všetky dotáciu sú zahrnuté v rozpočte mesta. 
JUDr. Jarmila Andreánska informovala sa, či bude aj tento rok muzikál. 
Mgr. Milada Vargová odpovedala, že rozhodnutím VZ došlo k šetreniu, a preto tento 
rok muzikál nebude. 
Primátor pozval v decembri všetkých na skupinu Elán, ktorá bude mať vystúpenie 
v športovej hale. 
 
Hlasovanie č.33  za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 115/2015: 

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                     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  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 115/2015. 

 
 
 

Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 116/2015 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 116/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
s c h v a ľ u j e   
 
dotáciu pre Športový hokejový klub o.z., Požiarna 1637/5, 020 01  Púchov na 
zabezpečenie podmienok pre hráčov mužstva, tréningové zázemie (hráčska kabína, 
tréningový proces), účasť na majstrovských zápasoch v II. Slovenskej hokejovej lige 
v roku 2015 
           11 000,00 € 
PaedDr. Miroslava Kubičára zaujímalo, aký je dôvod na túto dotáciu.  
Ľubomír Luhový konštatoval, že ide o dotáciu pre Športový hokejový klub občianske 
združenie, ktorá bola tiež zahrnutá v rozpočte. 
 
Hlasovanie č. 34 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 116/2015: 

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                     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  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 116/2015. 
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Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 117/2015 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 117/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
s c h v a ľ u j e   
 
dotáciu pre Volejbalový športový klub Púchov, 1. mája 834/29, 020 01 Púchov na 
zabezpečenie účasti volejbalových družstiev v domácich súťažiach:  

- 1. volejbalová liga mužov 
- 1. volejbalová liga  žiakov 
-  MIDIMAX – súťaž mladších žiakov 

(doprava, súťažné výdavky pri organizácii zápasov a materiálne zabezpečenie) 
             3 000,00 € 
 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 
Hlasovanie č. 35 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 117/2015: 

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                     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  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 117/2015. 

 
 
 
 

Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 118/2015 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 118/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
s c h v a ľ u j e   
 
dotáciu pre Občianske združenie ŠK Odema, Nábrežie slobody 795/2, 020 01  
Púchov  na materiálno- technické zabezpečenie základne tenisovej a stolnotenisovej 
výuky detí 
             3 000,00 € 

 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 36 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 118/2015: 

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                     16  

proti                    0  

zdržal sa                0  

nehlasoval      0  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 118/2015. 
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ad 16) Informácia o investičných akciách  
 
Ing. arch. Daniela Šicová informovala o investičných akciách, ktoré boli schválené 
v rozpočte do polroka. Ku koncu bolo ukončených 7 investičných akcií v spolupráci 
s MAS Naše Považie v rámci Programu rozvoja vidieka, tu prebehli aj finančné 
kontroly okrem Rekonštrukcie rozhlasu v meste Púchov I. etapa, na ktorú sa ohlásila 
kontrola na 1.10.2015. Teraz už postupne prichádzajú finančné prostriedky za 
projekty na účet mesta. Z úpravy rozpočtu vyplynuli ďalšie investičné akcie, z ktorých 
je zrejmá aj úspora financií – rekonštrukcia kanalizácie pri ŽD, kde bol rozpočet  
10 tis. € a obstarávacia cena 1 860,24€ a realizácia terasy KVC – rozpočet 5tis.€ - 
obstarávacia cena 4,5tis.€. Pokračujú na obstarávaní ďalších odsúhlasených 
investičných akcií. 
O slovo sa prihlásil Milan Gabaj. 
 
Hlasovanie č. 37 za udelenie slova p. Gabaj: 

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                     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  

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci schválili udelenie slova p. Gabajovi. 

 
Milana Gabaja zaujímalo, či sa bude nejako riešiť tzv. lievik na ceste z mosta do 
Horných Kočkoviec. 
Ing. arch. Daniela Šicová konštatovala, že v súčasnosti prebieha oprava len 1/3 
Ulice továrenská, ktorá je v investorstve Železníc SR. Teda súvisí s realizáciou 
železničnej trate a rekonštrukciou mosta. Továrenská ulica, ktorá pokračuje ďalej 
bola schválená len na opravu. Lievik na tejto ceste tvorí premostenie, musela k tomu 
spraviť projektová dokumentácia s vyčíslením nákladov a muselo by to schváliť MsZ.  
Bc. Cyril Crkoň informoval, že na tento problém dlhodobo upozorňujú. Bude tam 
problém hlavne v zimných mesiacoch s prejazdom. Dúfal, že sa tento problém podarí 
v blízkej budúcnosti odstrániť. Dodal, že vie, že je všetko o financiách. 
Irena Kováčiková chcela vedieť o aké predlženie a doplnenie kanalizácie 
a vodovodu na Vieske ide. Či je to tá časť čo sa už robí. 
Ing. arch. Daniela Šicová odpovedala, že na Vieske sa robí časť v investorstve PVS 
– odkanalizovanie a realizáciu čistiarne odpadových vôd. Na Vieske majú ešte väčší 
problém s vodou ako v Záskalí. Sú dlhotrvajúce. PVS, si preto zobrala úver a sčasti 
urobí vodovod na Vieske, nie však pre celú Viesku.  Financie, ktoré boli v minulosti 
MsZ určené na rozšírenie kapacít MŠ Slovanská sa presunuli na všetky tieto podnety 
občanov ako sa hlásia o doplnenie vodovodov. K nim robia projektové dokumentácie, 
aby sa mohli uchádzať o granty EU ak budú vyhlásené. 
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 119/2015 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 119/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Informáciu o investičných akciách v meste Púchov. 
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Hlasovanie č. 38 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 119/2015: 

prítomných  15  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                     15 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      1 p. Lako, 

neprítomný   3 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 119/2015. 

 
 

 
 
ad 17) Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MESTSKÉHO BYTOVÉHO 
PODNIKU, s.r.o., Podniku technických služieb mesta, s.r.o., MEDIALu Púchov, 
s.r.o., MŠK Púchov s.r.o. a MsÚ Púchov 
 
Primátor konštatoval, že správy poslanci dostali písomne, môžu sa k nim vyjadriť. 
Mgr. Hedviga Šulcová informovala, že má sťažnosti od ľudí z Ulice 1.mája, aby sa 
táto ulica čistila častejšie. Ďalšia sťažnosť bola od občianky, že na zástavke jedna 
lavička nepostačuje. 
Ing. Ján Krajčovič odpovedal, že sa jedná o štátnu cestu, ale chodníky na Ul. 
1.mája čistia nadštandarde a majú aj iné časti mesta na starosti. PTSM osádza 
lavičky len do mäkkého terénu, tie sa nedajú osadiť na dlažbu.  
Irena Kováčiková počula, že na MŠK deťom z futbalu prispievajú na stravu ešte 
iným spôsobom. Ďalej ju zaujímalo koľko ľudí prijal do MŠK a aké majú pracovné 
náplne. 
Ľubomír Luhový odpovedal, že pokladne MŠK nedávajú na stravu nijaké peniaze. 
Na MŠK prijal len jedného prevádzkara. Poslankyňa môže prísť nahliadnuť do 
pracovnej náplne.  
JUDr. Jarmila Andreánska zaujímalo, kto rozhodol že Púchovské noviny (ďalej len 
PúN) budú 2-týždenník, a že sa cena zníži z 0,30€ na 0,20€. 
JUDr. Anton Školek odpovedal, že cenu za PúN stanovil konateľ spoločnosti 
MEDIAL po konzultácii s ekonomickou komisiou a primátorom.  
Mgr. Tatiana Moravcová konštatovala, že riešia periodicitu PúN a uvažuje sa nad 
tým, že bude znova týždenne vychádzať. 
Ing. Daniel Lako informoval o lepšom hospodárení v MEDIALoch, kde vznikol 
prebytok v hospodárení a MsBP budú uhradené pohľadávky. 
Rudolfa Marmana zaujímalo, aký program pripravuje DK na Silvestra. 
Mgr. Milada Vargová konštatovala, že na Silvestra bude zábava aj ohňostroj. No 
Silvester nebude v tradičnej forme. Bude vítanie Nového roka so skupinou HEX 
a s ohňostrojom. 
Primátor informoval, že Silvester bude okolo 20.00hod., aby bol pre viac ľudí. 
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 120/2015 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 120/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
s.r.o., Podniku technických služieb mesta, s.r.o., MEDIALu Púchov, s.r.o., MŠK 
Púchov s.r.o. a MsÚ Púchov. 
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Hlasovanie č. 39 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 120/2015: 

prítomných  15  p. Lako, p. Raník, p. Bučko , p. Kováčiková, p. Sadloň, ,  , p. Hvizdák , p. Andreánska, 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. 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  

neprítomný   4 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak, p. Kubičár 

Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 120/2015. 

 
 
 
 
 

ad 18) Rôzne  
 
JUDr. Eva Kvocerová podala informáciu k postupom Plánu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja. Uviedla, že dotazníky dostali všetci. Zároveň dostali návrhy 
pracovných skupín - hospodárska, sociálna, enviromentálna a kultúry a športu. 
Požiadala, aby návrh spripomienkovali a aby verejnosť bola nápomocná pri 
spracovávaní návrhov. V pondelok budú už dotazníky aj internete mesta. Do 12.10. 
2015 je termín, aby sa čo najviac aj verejnosti do PHSR zapojilo. Ďalej uviedla, že 
komisiu výstavby bola predložená žiadosť HC Kapitálu na odkúpenie vnútrobloku pri 
Marczibányiho záhrade na vybudovanie Detského zábavného centra. 
Oliver Drobný spravil prezentáciu projektu. Vo vnútrobloku – Marczibányiho záhrada 
by chceli zrealizovať tento vnútroblok na Detské zábavné centrum a relaxačnú časť. 
Zrealizovali by tam objekt, kde by boli rôzne preliezačky pre menšie deti a posedenie 
na kávičku pre matky. 
Diskusia poslancov prebehla.  

 
 
 
 
ad 19) Diskusia a interpelácie 
 
O slovo sa prihlásil Milan Gabaj. 
 
Hlasovanie č. 40 za udelenie slova p. Gabaj: 

prítomných  14  p. Lako, p. Raník, p. Bučko , p. Kováčiková, p. Sadloň, ,   p. Hvizdák , p. Andreánska, p. 
Šulcová, p. Žiačik, p. Marman, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina 

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

proti                    0  

zdržal sa                0  

nehlasoval      0  

neprítomný   5 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak,p. Kubičár, p. Kubiš 

Poslanci schválili udelenie slova p. Gabajovi. 

 
Milan Gabaj vystúpil ohľadne slušnosti správania poslancov a pozostatky šírenia 
strachu. 
O slovo sa prihlásil Mgr. František Macho. 
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Hlasovanie č. 41 za udelenie slova p. Macho: 

prítomných  15 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 

za                     15 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 

proti                    0  

zdržal sa                0  

nehlasoval      0  

neprítomný   4 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak,p. Kubiš 

Poslanci schválili udelenie slova p. Machovi. 

 
Mgr. František Macho upozornil na nesprávne používanie slova „oddych“ pri 
smútočných oznamoch v Púchovských novinách. 
O slovo sa prihlásil Ing. Viliam Karas. 
 
Hlasovanie č. 42 za udelenie slova p. Karas: 

prítomných  15 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 

za                     15 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 

proti                    0  

zdržal sa                0  

nehlasoval      0  

neprítomný   4 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak,p. Kubiš 

Poslanci schválili udelenie slova p. Karasovi. 

 
Ing. Viliam Karas konštatoval, že na zasadnutí MsZ dňa 25.6.2015 p. Bradáčová 
verejne zadeklarovala zverejnenie jej odmien ako konateľky MŠK. Vyzval ju na 
písomný súhlas, to však odmietla. Podalo sa sprístupnenie týchto informácií formou 
211-tky, tak ich zverejnil za posledné 4 roky. Plus pracovala ako ekonómka, ale 
o tom nemal informácie. Ďalej uviedol, že účtovníctvo MEDIALu prešlo MsBP Servis, 
čím sa ušetrí minimálne 5 tis. €.  
O slovo sa prihlásil p. Pěntka.  
 
Hlasovanie č. 43 za udelenie slova p. Pěntka: 

prítomných  15 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 

za                     15 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 

proti                    0  

zdržal sa                0  

nehlasoval      0  

neprítomný   4 p. Prešnajder, p. Bílik, p. Bršiak,p. Kubiš 

Poslanci schválili udelenie slova p. Pěntkovi. 

 
Josef Pěntka žiadal, aby bol zriadený deň otvorených dverí u p. primátora. Ďalej 
požadoval, aby sa poslanci viac venovali ohlasom voličov. 
 
  
JUDr. Jarmila Andreánska chcela vedieť, či od vedúcej ekonomického oddelenia, či 
bol vyrubený úrok z omeškania Makyte. 
Ing. Lucia Pružinská odpovedala, že rozhodnutie nadobudlo platnosť až v roku 
2015. Po dobu 5 rokov je v platnosti možnosť vyrubiť úrok z omeškania.  
Mgr. Hedviga Šulcová informovala, že sa zúčastnila ekonomickej komisie ako 
občan, ktorej 2 body boli neverejné.  
Ing. Daniel Lako spresnil informácie zo zasadnutia ekonomickej komisie, ktorej časť 
bola neverejná. 
JUDr. Anton Školek konštatoval, že komisia MsZ môže byť aj neverejná, bolo to 
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v súlade so zákonom. Na komisii mohli ostať poslanci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou, 
no nie občania. 
PaedDr. Miroslav Kubičár informoval, že na verejnej komisii výstavby ľudia žiadali 
odstránenie náletových drevín. Zatiaľ to nebolo zrealizované.  
Ing. Ján Krajčovič uviedol, že na výrezy dostávajú objednávku z mesta od p. 
Knížatovej.  
Primátor konštatoval, že program MsZ bol naplnený. Poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil zasadnutie MsZ Púchov o 21.00hod. 
  
Podrobnejší priebeh a diskusiu zo zasadnutia MsZ nájdete v TV nahrávke 
zverejnenej na mestskej stránke www.puchov.sk   
 
 
 
 
 
Ing. Ján RIŠKO     Ivan KUBIŠ 
I. overovateľ        II. overovateľ 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Eva KVOCEROVÁ        Mgr. Rastislav HENEK 
prednostka MsÚ         primátor mesta Púchov 
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