
ZÁPISNICA
zo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Púchove, 

konaného dňa 27.4.2015
spis. č. 469/2015  UK1  A-10 

Prítomní: 
JUDr.  Jarmila  Andreánska,  Mgr.  Peter  Bílik,   MUDr.  Viliam  Bršiak,  MPH;  
Mgr.  Miroslav  Bučko,   Bc.  Cyril  Crkoň,  Roman  Hvizdák,   Irena  Kováčiková,  
PaedDr.  Miroslav  Kubičár,  Ivan  Kubiš,  Ing.  Daniel  Lako,  Ing.  Lukáš  Raník,  
Miroslav  Rosina,  Ing.  Ján  Riško,  Mgr.  Hedviga  Šulcová,  Mgr.  Roman  Špaček,  
Ing. Peter Žiačik 

R O K O V A N I E

Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou zo dňa 23.4.2015, 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 Ivan Sadloň a Rudolf  Marman.
Peter Prešnajder príde neskôr.
Primátor navrhol návrhovú komisiu v zložení:  Irena Kováčiková, Roman Hvizdák
a Ing. Ján Riško. Spýtal sa, či má niekto iný pozmeňujúci návrh. 
Nikto nepodal iný návrh.

Hlasovanie č. 1 o schválení zloženia návrhovej komisie:
prítomných 16 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

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

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  3 p. Marman, p. Sadloň, p. Prešnajder

Primátor  mesta konštatoval,  že  poslanci  schválili  zloženie  návrhovej  komisie.
Následne  určil  overovateľov  zápisnice  v zložení:  Ivan  Kubiš  a Ing.  Lukáš  Ranik.
Vedením zápisnice poveril Boženu Sádeckú.

Primátor predložil návrh programu podľa pozvánky na MsZ v znení:

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

2. Záverečný účet  Mesta  Púchov za  rok  2014,  hodnotiaca správa prog-
ramového rozpočtu mesta Púchov za rok 2014

3. Doplnok č. 2 k Zásadám podpory malého a stredného podnikania v mes-
te Púchov

4. Doplnok č.  3  k Zásadám podpory individuálneho bývania v meste Pú-
chov

5. Delegovanie za členov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Púchov
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6. Predĺženie platnosti  dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Púchov na roky 2007-2014“ do 31.12. 2015

7. Zásady pre výberové konanie na prijatie do zamestnania k Mestskej polí-
cií Púchov, získanie odbornej spôsobilosti príslušníkom MsP

8. Informácia o investičných akciách
9. Vyhodnotenie mestského podujatia:  V. Veľkonočný jarmok 
10.Zmluvný vzťah medzi MŠK Púchov s.r.o. a FK Púchov, a.s. o prevode li-

cenčných práv a ostatných práv a povinností
11. Zmluvný  vzťah  medzi  Mestom  Púchov  a občianskym  združením  PU-

CHOVO DEDIČSTVO, 1. mája 871/6, 020 01 Púchov na vytvorenie mul-
timediálneho a nezávislého kultúrno-vzdelávacieho priestoru v meste Pú-
chov v priestoroch Župného domu  

12.Predaj, kúpa
13.Dotácie
14.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

15.Rôzne
16.Diskusia a interpelácie

Mgr.  Hedviga  Šulcová  namietala,  že  mala  byť  ako  predkladateľka  VZN
o strategickom majetku informovaná, že bol na MsR stiahnutý z rokovania.
JUDr. Eva Kvocerová  vysvetlila, že bol daný podnet na Okresnú prokuratúru dňa
11.3.2015 na prešetrenie zákonnosti platného VZN o strategickom majetku. Po jeho
posúdení zákonnosti prokuratúrou, budú poslanci informovaní a podľa tohto výsledku
sa bude riešiť ďalší postup. 
Irena Kováčiková  podala pozmeňovací návrh,  aby bol  ako „bod č.  6 Stanovisko
Mesta Púchov k zriadeniu Cirkevnej materskej školy sv. Margity, Námestie slobody
562/1, Púchov“, v ostatných bodoch sa posunie číslovanie. 

Hlasovanie č. 2 o schválení pozmeňujúceho návrhu Ireny Kováčikovej na doplnenie programu:
prítomných 16 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

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

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  3 p. Marman, p. Sadloň, p. Prešnajder

Primátor  konštatoval,  že  pozmeňujúci  návrh  Ireny  Kováčikovej  bol  schválený.
Následne predlžil doplnený program v znení:

PROGRAM:

1.  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, správa o čin-
nosti hlavného kontrolóra 

2. Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2014, hodnotiaca správa programového
rozpočtu mesta Púchov za rok 2014

3. Doplnok č. 2 k Zásadám podpory malého a stredného podnikania v meste Pú-
chov
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4. Doplnok č. 3 k Zásadám podpory individuálneho bývania v meste Púchov
5. Delegovanie za členov rád škôl  a školských zariadení v zriaďovateľskej  pô-

sobnosti Mesta Púchov
6. Stanovisko Mesta Púchov k zriadeniu Cirkevnej materskej školy sv. Margity,

Námestie slobody 562/1, Púchov
7. Predĺženie  platnosti  dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho roz-

voja mesta Púchov na roky 2007-2014“ do 31.12. 2015
8. Zásady pre výberové konanie na prijatie do zamestnania k Mestskej  polícií

Púchov, získanie odbornej spôsobilosti príslušníkom MsP
9. Informácia o investičných akciách
10.Vyhodnotenie mestského podujatia:  V. Veľkonočný jarmok 
11. Zmluvný vzťah medzi MŠK Púchov s.r.o. a FK Púchov, a.s. o prevode licenč-

ných práv a ostatných práv a povinností
12.Zmluvný vzťah medzi Mestom Púchov a občianskym združením  PUCHOVO

DEDIČSTVO, 1. mája 871/6, 020 01 Púchov na vytvorenie multimediálneho
a nezávislého kultúrno-vzdelávacieho priestoru v meste Púchov v priestoroch
Župného domu  

13.Predaj, kúpa
14.Dotácie
15.Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MESTSKÉHO BYTOVÉHO POD-

NIKU,  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

Hlasovanie č. 3 za schválenie doplneného programu MsZ:
prítomných 16 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

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

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  3 p. Marman, p. Sadloň, p. Prešnajder

Primátor konštatoval, že program MsZ bol schválený.

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

Primátor otvoril prvý bod rokovania MsZ Púchov.
Mgr. Miroslav Jurči konštatoval, že kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia MsZ a Správu o činnosti hlavného kontrolóra dostali písomne a môžu sa
k nim  vyjadriť.  Upozornil,  že  uznesenia  z MsZ  zo  dňa  9.2.2015  č.  19/2015,  
č. 20/25015, č. 21/2015 a č. 22/2015 neboli schválené/neschválené nadpolovičnou
väčšinou poslancov, preto sa nedajú a nemôžu zrealizovať, tak by bolo vhodné navr-
hnúť tieto uznesenia na zrušenie.
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Roman Hvizdák predložil  návrh  na  zrušenie  uznesení  MsZ  č.  19/2015,
20/2015,21/2015 a 22/2015 zo dňa 9.2.2015.

Hlasovanie č. 4 za schválenie pozmeňujúci návrh Romana Hvizdáka na zrušenie uznesení MsZ:
prítomných 16 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

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

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  3 p. Marman, p. Sadloň, p. Prešnajder

Primátor informoval, že pozmeňujúci návrh Romana Hvizdáka na zrušenie uznesení
MsZ č. 19/2015, 20/2015,21/2015 a 22/2015 zo dňa 9.2.2015 bol schválený.
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh uznesenia MsZ v znení:

U Z N E S E N I E  č. 41/2015
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. 5 za prijatie UZNESENIA č. 41/2015:
prítomných 16 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

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

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  3 p. Marman, p. Sadloň, p. Prešnajder

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 41/2015 poslanci zobrali na vedomie.

ad 2)   Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2014, hodnotiaca správa programo-
vého rozpočtu mesta Púchov za rok 2014

Ing.  Lucia  Pružinská predkladala  informáciu  k Záverečnému  účtu  -  Rozpočtové
hospodárenie  mesta  v roku  2014  bolo  prebytkové  –  hrubý  prebytok  predstavuje
sumu 763 084,32 €, očistený o nevyčerpané dotácie je v sume 725 536,22 €. Bol
upravovaný celkovo 3x,  celkové príjmy boli  splnené na 92,48%, bežné príjmy na
93,66%, kapitálové príjmy boli splnené na 64,85% z dôvodu nerealizovaných euro
projektov,  ktoré  sa  presúva  do  nasledujúceho  rozpočtového  roka.  Výdavky  boli
čerpané  na  87,92%,  z toho  bežné  výdavky  na  87,05%  a kapitálové  na  72,62%.
Nečerpanie kapitálových výdavkov je spôsobené vyššie spomínané nerealizovanie
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projektov. Hospodársky výsledok ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi za rok 2014
predstavuje stratu 67 108,72 €. Rozdiel medzi rozpočtovým hospodárením, čo je tok
peňazí  a aktuálnym  hospodárením  je  účtovanie  nákladov  a výnosov  do  obdobia,
s ktorým časovo a vecne súvisia. Napr. čo je v jednom roku v rozpočte príjem, môže
byť výnosom až v ďalšom roku a naopak. Preto vzniká rozdiel medzi hospodárskymi
výsledkami.  Zároveň  je  na  strane  13  uvedený  výpočet  hospodárskeho  výsledku
v metodike ESA 95, kde je výsledok rozpočtového hospodárenia upravený o zmenu
stavu vybraných pohľadávok a záväzkov. Nakoľko zmena stavu záväzkov prevyšuje
výšku pohľadávok, hospodársky výsledok po vylúčení finančných operácií je nižší.
Záverečný  účet  ďalej  obsahuje  prehľad  o tvorbe  a čerpaní  rezervného  fondu,  na
začiatku roka bol vo výške 1 121 067,12 €, prírastok z prebytku hospodárenia roku
2013 bol v sume 571 656,26 €, čerpal sa na investičné akcie v sume 1 650 483,10 €,
zostatok ku koncu roka je 42 240,28 €. Súčasťou Záverečného účtu je aj prehľad
o fonde  rozvoja  bývania,  na  začiatku  roka  bol  jeho  stav  561 748,52  €,  prírastok
84 414,43  z titulu  predaja  bytov  a splátok,  čerpal  sa  na  investičné  akcie  v sume
608 350,93, zostatok k 31.12. predstavoval sumu 37 542,02 €. Materiál je doplnený
aj  o požadované  hospodárenie  obchodných  spoločností  založených  mestom.
Zostatok  úverov  k 31.12.2014  bol  5 693 833,62,  v percentách  48,13  %  bežných
príjmov  roka  2013,  splátky  istiny  a úrokov  tvoria  4,90%.  Hodnotiaca  správa
programového  rozpočtu  obsahujem  prehľad  čerpania  výdavkov  podľa  programov
a zároveň  ich  premietnutie  do  jednotlivých  ukazovateľov.  Záverečný  účet
a Hodnotiaca  správa  boli  prerokované  na  ekonomickej  komisii  a zverejnené  na
internete aj úradnej tabuli mesta. 
Ing. Ján Riško upozornil, že v stanovisku hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
mesta za rok 2014 treba opraviť na str. 1 v predposlednom odseku – „Aktuálna výška
dlhu k 10.03.2015 31.12.2014 predstavuje  48,13%  celkovej  sumy dlhu z bežných
príjmov mesta.
PaedDr. Miroslav Kubičár  konštatoval, že dobré ekonomické hospodárenie mesta
závisí od toho, či mesto riadne spláca svoje istiny. V meste sa riadne splácajú istiny,
čo znamená, že sa dobre hospodárilo aj za bývalého vedenia mesta.  Zdravie mesta
aj ekonomika mesta sú v poriadku na tom mali zásluhu aj poslanci.
Ing. Daniel Lako reagoval na p. Kubičára, že áno, bývalí poslanci aj s primátorom
hospodárili  dobre.  Bolo  to  preto,  lebo  podnikatelia  mali  jedny  z najvyšších  daní
v republike.

Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh uznesenia MsZ v znení:

U Z N E S E N I E  č.   42/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov

1 s c h v a ľ u j e  

a Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez vý-
hrad,

b zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2014 v sume -67 108,72
EUR na účet  428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov,

c ponechanie výsledku z rozpočtového hospodárenia za rok 2014 v sume
725 536,22  EUR v rezervnom fonde mesta,

d Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Púchov za rok 2014,
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2 b e r i e   n a   v e d o m i e 

a stanovisko  hlavného  kontrolóra  k  Záverečnému  účtu  mesta  za  rok
2014,

b správu audítora za rok 2014.

Hlasovanie č. 6 za prijatie UZNESENIA č. 42/2015:
prítomných 16 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

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

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  3 p. Marman, p. Sadloň, p. Prešnajder

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 42/2015 poslanci schválili.

ad 3)   Doplnok č. 2 k     Zásadám podpory malého a stredného podnikania v     meste
Púchov

Ing.  Lucia Pružinská  predložila  informáciu  k  Doplnku č.  2  k Zásadám podpory
malého a stredného podnikania v meste Púchov. Doplnkom sa mení a dopĺňa bod č.
4. Prijímateľ finančnej podpory v časti 4.1. a 4.2. a v bode 5. Podmienky priznania fi-
nančnej podpory  v časti 5.2. bolo doplnené, že výpis z obchodného registra postaču-
je stiahnutý z portálu  www.orsr.sk. Dôvodom jeho vydania bola bližšia a presnejšia
špecifikácia plochy objektu finančnej podpory. Bol špecifikovaný aj postup výpočtu
podpory pri stavbách využívaných na viaceré účely. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh uznesenia MsZ v znení:

U Z N E S E N I E  č.  43/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

Doplnok č. 2 k Zásadám podpory malého a stredného podnikania v meste Púchov.

Hlasovanie č. 7 za prijatie UZNESENIA č. 43/2015:
prítomných 16 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

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

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  3 p. Marman, p. Sadloň, p. Prešnajder

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 43/2015 poslanci schválili.
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ad 4)   Doplnok č. 3 k     Zásadám podpory individuálneho bývania v     meste Púchov

Ing. Lucia Pružinská  predložila informáciu k Doplnku č. 3 k Zásadám podpory indi-
viduálneho bývania v meste Púchov, kde nastáva zmena v bode 5. Podmienky pri-
znania finančnej podpory  v časti 5.3. sa stanovuje termín splatnosti záväzkov prijí-
mateľov finančnej podpory.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh uznesenia MsZ v znení:

U Z N E S E N I E  č.  44/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e 

Doplnok č. 3 k Zásadám podpory individuálneho bývania v meste Púchov.

Hlasovanie č. 8 za prijatie UZNESENIA č. 44/2015:
prítomných 16 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

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

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  3 p. Marman, p. Sadloň, p. Prešnajder

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 44/2015 poslanci schválili.

ad 5)    D  elegovanie za členov rád škôl a     školských zariadení v     zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Púchov

Mgr. Viera Češková informovala, že MsZ v Púchove v zmysle ustanovenia §11 ods.
4  Zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení,  v znení  neskorších  predpisov,
s poukazom na ustanovenie §25 ods. 5 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov má prerokovať návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov
Mesta Púchov do rád škôl a školských zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
Rada  školy  patrí  medzi  iniciatívne  a poradné  orgány  samosprávy  školy,  ktoré
presadzujú  verejné  záujmy  a záujmy  žiakov  a rodičov,  zamestnancov  v oblasti
výchovy a vzdelávania.  Rada  školy  (ďalej  len  RŠ)  zabezpečuje  verejnú  kontrolu,
posudzuje a vyjadruje sa  k činnosti  škôl a školských zariadení z pohľadu školskej
problematiky.  RŠ  sa  zriaďuje  pri  školách  a školských  zariadeniach.  Uskutočňuje
výberové konanie na pozíciu  riaditeľa školy,  navrhuje kandidáta na vymenovanie,
predkladá  návrh  na  odvolanie  riaditeľa  školy.  RŠ  sa  vyjadruje  ku  koncepčným
zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy. Riaditeľ školy RŠ predkladá –
návrhy  počtov  žiakov,  návrh  školského  vzdelávacieho  programu,  návrh  rozpočtu,
správu  o výchove  a vzdelávaní,  správu  o hospodárení  školy,  koncepčný  zámer
rozvoja školy a informáciu o pedadogicko - organizačnom zabezpečení výchovno –
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vzdelávacieho  procesu.  Zloženie  RŠ  vyplýva  zo  Zákona  č.  596/2003  o štátnej
správe. Počty členov sú viazané na počet zamestnancov. Počet členov v RŠ musí
byť nepárny  - 5 až 11 členov. Zamestnanci školy nemôžu tvoriť väčšinu členov RŠ. 
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh uznesenia MsZ v znení:

U Z N E S E N I E  č.  45/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov

A/  o d v o l á v a  

delegovaných zástupcov Mesta Púchov z rád škôl 

Materská škola Chmelinec č.1411, Púchov
 Ing. Jaroslav Hupka

Materská škola Mládežnícka č.13, Púchov
 Mgr. Anna Janíková

Materská škola  Nosice 221, Púchov
 Peter Divinský

Materská škola Požiarna č. 1291, Púchov
 MUDr. Pavol Šponiar

Materská škola Požiarna č. 1292, Púchov
 Mgr. Radoslav Varga

Základná škola Ul. Gorazdova č.1174, Púchov
 Ivan Zahradový
 Ján Poliach

Základná škola „J. A. Komenského“, Komenského č. 50, Púchov
 Mgr. Radoslav Varga
 JUDr. Eva Kvocerová

Základná škola Mládežnícka č. 1434/16, Púchov
 Ing. Jaroslav Hupka

Základná škola s materskou školou, Ul. Slovanská č. 23, Púchov
 Ing. Martina Jankurová
 Milan Trník

Základná umelecká škola, Poštová č. 809, Púchov
 Ján Poliach

B/ d e l e g u j e  

zástupcov Mesta Púchov do rád škôl 
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Materská škola Chmelinec č.1411, Púchov
 Ing. Lukáš Ranik

Materská škola Mládežnícka č.13, Púchov
 Mgr. Miroslav Bučko

Materská škola  Nosice 221, Púchov
 Miroslav Rosina

Materská škola Požiarna č. 1291, Púchov
 Roman Hvizdák

Materská škola Požiarna č. 1292, Púchov
 Ivan Sadloň

Základná škola Ul. Gorazdova č.1174, Púchov
 Ing. Peter Žiačik
 Ivan Kubiš

Základná škola „J. A. Komenského“, Komenského č. 50, Púchov
 JUDr. Jarmila Andreánska
 Roman Hvizdák

Základná škola Mládežnícka č. 1434/16, Púchov
 Ing. Lukáš Ranik

Základná škola s materskou školou, Ul. Slovanská č. 23, Púchov
 Miroslav Rosina
 Mgr. Roman Špaček

Základná umelecká škola, Poštová č. 809, Púchov
 Mgr. Hedviga Šulcová

Hlasovanie č. 9 za prijatie UZNESENIA č. 45/2015:
prítomných 16 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš.
za                   15 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš
proti                 0
zdržal sa           1 p. Bílik,  
nehlasoval  0
neprítomní  3 p. Marman, p. Sadloň, p. Prešnajder

Primátor konštatoval, že poslanci schválili uznesenie MsZ č. 45/2015.

ad  6)  Stanovisko  Mesta  Púchov  k     zriadeniu  Cirkevnej  materskej  školy  sv.
Margity, Námestie slobody 562/1, Púchov

Irena  Kováčiková  informovala  o stanovisku  Mesta  Púchov  k žiadosti  Žilinskej
diecézy na zriadenie cirkevnej MŠ k 1. 9. 2015, s účinnosťou od 1. 09. 2016. Žiadosť
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bola prerokovaná na MsR, kde poslanci požadovali doplnenie údajov. Dňa 24.4.2015
sa uskutočnilo rokovanie, kde boli  doplnené údaje o MŠ sv. Margity,  do ktorej  by
malo chodiť cca 20 detí. MŠ bude umiestnená v priestoroch ZŠ sv. Margity. Súhlasné
stanovisko  Mesta  o zriadení  tejto  MŠ  potrebujú  ku  žiadosti  o grant  na  jej
vybudovanie.  K 1.9.2016  by  mali  MŠ  otvoriť,  ale  financie  z rozpočtu  Mesta
z podielových daní zo štátu môžu dostať až od 1.1.2017.  Prevádzkové a mzdové
náklady  sa  zaviazali,  že  si  budú  hradiť  z vlastných  zdrojov.  Dôvodom  žiadosti
a súhlasu Mesta je riešenie nedostatku miest v MŠ.
PaedLic.  Ing.  Ľubica Mišíková,  PhD.  riaditeľka  ZŠ sv.  Margity  konštatovala,  že
rodičia ich požiadali, aby zriadili MŠ. Plánujú ju otvoriť už k 1.9.2015 kvôli financiám
zo štrukturálnych fondov. 
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh uznesenia MsZ v znení:

U Z N E S E N I E  č. 46/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s ú h l a s í

so zriadením Cirkevnej materskej školy sv. Margity, Námestie Slobody 562/1, Púchov
k 1.  9.  2015,  s účinnosťou od 1.  09.  2016 na žiadosť  Žilinskej  diecézy,  v zmysle
ustanovenia  §  11  ods.  4  zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení,  v znení
neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 16 ods. 1 písm. l) zákona č.
596/2003  Z.  z.  o štátnej  správe  v školstve  a školskej  samospráve  a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Hlasovanie č. 10 za prijatie UZNESENIA č. 46/2015:
prítomných 16 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

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

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  3 p. Marman, p. Sadloň, p. Prešnajder

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 42/2015 poslanci hlasovaním schválili.

ad 7)    Predĺženie platnosti dokumentu „Program hospodárskeho a     sociálneho
rozvoja mesta Púchov na roky 2007-2014“ do 31.12. 2015 

Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh uznesenia MsZ v znení:

U Z N E S E N I E  č. 47/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

a Predĺženie  platnosti  dokumentu  „Program  hospodárskeho  a sociálneho
rozvoja mesta Púchov na roky 2007 – 2014“ do 31.12.2015,
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b Zámer spracovať dokument  „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Púchov na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030“ do 31.12.2015.

JUDr.  Eva Kvocerová vysvetlila,  že  Mesto  musí  požiadať  o predĺženie  platnosti
dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov na roky
2007 – 2014“ do 31.12.2015, aby sa počas tohto obdobia mohli čerpať granty z EU.
Bude zriadený tím s troma komisiami, aby spracovali vízie pre ďalšie obdobie na roky
2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030.  Na decembrovom zasadnutí  MsZ by sa
dokument pripravil  na schválenie po prerokovaní  s odborníkmi,  podnikateľmi a aj  
s verejnosťou.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Hlasovanie č. 11 za prijatie UZNESENIA č. 47/2015:
prítomných 16 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

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

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  3 p. Marman, p. Sadloň, p. Prešnajder

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 47/2015 poslanci schválili.

Do rokovacej miestnosti prišiel Peter Prešnajder.

ad 8)   Zásady pre výberové konanie na prijatie do zamestnania k     Mestskej polí-
cií Púchov, získanie odbornej spôsobilosti príslušníkom MsP

Mgr.  Jozef  Čuraj predkladal   Zásady  pre  výberové  konanie  na  prijatie  do
zamestnania  k Mestskej  polícií  Púchov  (ďalej  len  MsP)  a  získanie  odbornej
spôsobilosti príslušníkom MsP. Zásady bolo nutné prepracovať na základe zmien v
§5 ods. 2, §25 a §26 Zákona NR SR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii  v znení zmien
a doplnkov a v znení ďalších príslušných zákonov a najmä Zákona o výkone práce
vo  verejnom  záujme,  kde  došlo  k precíznemu  výberu  z pohľadu  bezúhonnosti.
Príslušníka MsP bude vyberať výberová komisia menovaná primátorom mesta, po
vyhlásení a zverejnení podmienok výberového konania na túto pozíciu. Komisia by
mala vybrať takého uchádzača pre MsP, aby bol psychicky, telesne a odborne čo
najzdatnejší.   Musí  mať  aj  duševnú  spôsobilosť  na  takúto  prácu.  Komisia  pri
výberovom  konaní  musí  prihliadať  na  kvalifikačné  predpoklady  jednotlivých
uchádzačov dané zákonom o obecnej polícii. Upravil sa proces výberu uchádzača
pred výberovou komisiou.
PaedDr.  Miroslav Kubičár  uviedol,  že  uchádzač na náčelníka  MsP by mal  mať
skúsenosti s políciou.
Roman Hvizdák  konštatoval, že na MsR bolo stanovené, že výberová komisia sa
rozhodne, koho z uchádzačov vyberie podľa stanovených podmienok. 
Irena Kováčiková  doplnila, že uvádza, že uchádzač na náčelníka by mal ovládať
cudzie jazyky – to by mala byť len dodatková podmienka.
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Primátor odpovedal, že znalosť jazykov bola stanovená ako doplnková podmienka.
MUDr. Viliam Bršiak  konštatoval, že na post náčelníka MsP treba hlavne človeka
s praxou a nemusí mať ani vysokoškolské vzdelanie.
Ing.  Daniel  Lako poďakoval  za  vypracovanie  Zásady  pre  výberové  konanie  na
prijatie do zamestnania k Mestskej polícií, ktoré by mohli mať, ako osnovu aj mestské
spoločnosti.
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh uznesenia MsZ v znení:

U Z N E S E N I E  č. 48/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

Zásady pre výberové konanie na prijatie do zamestnania k Mestskej polícií Púchov,
získanie odbornej spôsobilosti príslušníkom MsP.

Hlasovanie č. 12 za prijatie UZNESENIA č. 48/2015:
prítomných 17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
za                   17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  2 p. Marman, p. Sadloň, 

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 48/2015 poslanci schválili.

ad 9)   Informácia o investičných akciách

Ing. arch. Daniela Šicová predložila písomne informácie o 7 investičných akciách, 
ktoré malo Mesto Púchov v schválenom rozpočte na rok 2015. Akcie sú realizované 
v spolupráci MAS v rámci Programu rozvoja vidieka 2007-2013 os 4 Leader. Všetky 
projekty riešia obnovu verejných priestranstiev v rámci mesta a jeho mestských častí.
Do konca mesiaca by mali byť dokončené všetky tieto investičné projekty.
Diskusia poslancov.
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh uznesenia MsZ v znení:

U Z N E S E N I E  č. 49/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o investičných akciách.

Hlasovanie č. 13 za prijatie UZNESENIA č. 49/2015:
prítomných 17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
za                   17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  2 p. Marman, p. Sadloň, 
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Primátor konštatoval, že poslanci schválili uznesenie MsZ č. 49/2015.

ad 10)   Vyhodnotenie mestského podujatia:  V. Veľkonočný jarmok 

Juraj Drocár konštatoval,  že  materiál  k vyhodnoteniu  mestského  podujatia  V.
Veľkonočného jarmoku dostali poslanci písomne a môžu sa k nemu vyjadriť.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh uznesenia MsZ v znení:

U Z N E S E N I E  č. 50/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a   v e d o m i e

Vyhodnotenie mestského podujatia:  V. Veľkonočný jarmok.

 Hlasovanie č. 14 za prijatie UZNESENIA č. 50/2015:
prítomných 17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
za                   16 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
proti                 0
zdržal sa           1 p. Crkoň,
nehlasoval  0
neprítomní  2 p. Marman, p. Sadloň, 

Primátor konštatoval, že poslanci chválili uznesenie MsZ č. 50/2015.

ad 11) Zmluvný vzťah medzi MŠK Púchov s.r.o. a     FK Púchov, a.s. o     prevode li-
cenčných práv a     ostatných práv a     povinností

JUDr. Anton Školek predkladal pripravenú Zmluvu  medzi MŠK Púchov s.r.o. a FK
Púchov,  a.s.  o prevode  práv  a povinností  v zmysle  zákonov  SFZ.  Zmluva  bola
prerokovaná na MsR. Zmluva bola prerokovaná a podpísaná za FK Púchov, a.s.. Je
na MsZ, aby schválilo tento prevod v zmysle zmluvy a zajtra na VZ MŠK Púchov
s.r.o.  môžu urobiť rozhodnutie o tomto prevode. Od 14.4.2015 je konateľom MŠK
a po  rokovaniach  s FK  A SFZ  sa  mu  podarilo  uzavrieť  zmluvu  o prevode  práv
a povinností.  Doplnil,  že  ak  by  sa  do  budúcna  ukázali  nejaké  záväzky  z tohto
prevodu, uhradí ich FK Púchov, a.s.. Konštatoval, že ide o štandardnú zmluvu, preto
nevidel dôvod v nej niečo meniť. 
Diskusia poslancov.
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh uznesenia MsZ v znení:

U Z N E S E N I E  č. 51/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
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Zmluvný  vzťah  medzi  MŠK  Púchov  s.r.o.  a FK  Púchov,  a.s.  o prevode  práv
a povinností.

Hlasovanie č. 15 za prijatie UZNESENIA č. 51/2015:
prítomných 17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska,

p. Šulcová, p. Bílik, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
za                   15 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  , p. Bílik p. Žiačik,

p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
proti                 0
zdržal sa           2 p.  Andreánska,  p. Šulcová
nehlasoval  0
neprítomní  2 p. Marman, p. Sadloň, 

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ  č. 51/2015 poslanci schválili.

ad 12) Zmluvný vzťah medzi Mestom Púchov a     občianskym združením   PUCHO-
VO DEDIČSTVO, 1. mája 871/6, 020 01 Púchov     na vytvorenie multimediálneho
a     nezávislého kultúrno-vzdelávacieho priestoru v     meste Púchov v     priestoroch
Župného domu      

JUDr. Eva Kvocerová  spracovala a predložila zmluvu o nájme medzi Mestom Pú-
chov a občianskym združením  PUCHOVO DEDIČSTVO na vytvorenie multimediál-
neho a nezávislého kultúrno-vzdelávacieho priestoru v meste Púchov v priestoroch
Župného domu. V materiáloch bol priložený aj súpis hnuteľného majetku. Nájomnú
zmluvu potrebuje o.z. pre schválenie dotácie na ich činnosť. 
Irena Kováčiková žiadala, aby bolo udelené slovo pre predsedu p. Ing. arch. Petra
Hrbáčka a p. Makynu na oboznámenie s ich projektom.
Primátor vyzval  na  hlasovanie  o udelenie  slova  p.  Ing.  arch.  Petra  Hrbáčka  
a p. Makynu. 

Hlasovanie č. 16 za udelenie slova p. Makynu:
prítomných 17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
za                   17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  2 p. Marman, p. Sadloň, 

Primátor konštatoval, že slovo bolo udelené. 
Ing.  arch.  Petra  Hrbáčka  a p.  Makynu spravili  rozsiahlu  obrazovú  prezentáciu
projektu na plátne cez PC.
JUDr.  Jarmila  Andreánska  uviedla,  že  si  cení,  že  títo  mladí  ľudia  sa  zaujímajú
o takúto činnosť. Upozornila, že Župný dom je chránená kultúrna pamiatka, čo nie je
uvedené  v zmluve.  Pre  zmenu  účelu  využitia  tohto  priestoru  treba  stanovisko
Krajského  pamiatkového  úradu  (ďalej  len  KPÚ).  Stanovisko  malo  byť  priložené
k zmluve. 
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JUDr. Eva Kvocerová odpovedala, že na MsR zaznelo, že ide o chránenú kultúrnu
pamiatku a p. Šicová oslovila KPÚ o stanovisko. V objekte budú robené len malé
zmeny, ktoré budú riadne pod kontrolou Stavebného úradu. Pri schvaľovaní dotácie
sa  na  všetko  pamätalo  a v zmluve  sa  uvádza,  že  bez  písomného  súhlasu
Stavebného úradu nebudú môcť do ničoho zasahovať.  V budove nebude dochádzať
k žiadnej zmene využívania, len nebude zívať prázdnotou ako doteraz.
Ing. arch. Daniela Šicová konštatovala, že zatiaľ nemajú spracované projekty. Bez
súhlasu Mesta nemôžu robiť žiadne úpravy. Nebudú nič nadstavovať ani nič meniť.
Budú robiť  len malé úpravy na zlepšenie stavu týchto priestorov.  Počas užívania
budovy Sipoxom bolo s budovou nakladané nešetrne. 
Roman Hvizdák informoval, že nájmom priestorov sa zlepší prístup a jeho využitie.
Na  podlahy  sa  bude  dávať  len  linoleum,  aby  sa  nezasahovalo  do  stavby,  ale
skultúrnilo sa prostredie.
PaedDr. Miroslav Kubičár  podal pozmeňujúci návrh k zmluve o nájme v bode VI.
odsek 3 doplniť za slová ...so stavebným zákonom – doplniť –„ a s podmienkami
Pamiatkového ústavu“ ...
Primátor vyzval k hlasovaniu za pozmeňujúci návrh p. Kubičára.

Hlasovanie č. 17 za prijatie pozmeňujúceho návrhu p. Kubičára:
prítomných 17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
za                   15 p. Lako, p. Bršiak, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák, , p. Bílik,  p. Šulcová, p.

Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
proti                 0
zdržal sa           2 p.  Andreánska, p. Raník,
nehlasoval  0
neprítomní  2 p. Marman, p. Sadloň, 

Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh p. Kubičára poslanci schválili.

Irena Kováčiková členka návrhovej komisie preložila návrh uznesenia MsZ v znení:

U Z N E S E N I E  č. 52 /2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

Zmluvný  vzťah  medzi  Mestom  Púchov  a občianskym  združením  PUCHOVO
DEDIČSTVO,  Ul.1.  mája  871/6,  020  01  Púchov na  vytvorenie  multimediálneho
a nezávislého  kultúrno-vzdelávacieho  priestoru  v meste  Púchov  v priestoroch
Župného domu  so schváleným pozmeňujúcim návrhom.

Hlasovanie č. 18 za prijatie UZNESENIA č. 52/2015:
prítomných 17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
za                   15 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p. Bílik,  p. Žiačik,

p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
proti                 0
zdržal sa           2 p.  Andreánska, p. Šulcová
nehlasoval  0
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neprítomní  2 p. Marman, p. Sadloň, 

Primátor konštatoval, že poslanci schválili uznesenie MsZ 52/2015.

ad 13)   Predaj, kúpa  

Irena Kováčiková preložila návrh uznesení MsZ č. 53/2015 a č. 54/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 53/2015 
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a    v e d o m i e, 

že odpredaj pozemku, novovytvorená parcela KNC č. 1425/69 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 26 m2 v k.ú. Púchov, ALVE SLOVAKIA, s.r.o. Vsetínska cesta 731,
Púchov a zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu
cez parcelu KNC č. 1425/69 v rozsahu určenom geometrickým plánom č. 019/15, zo
dňa 31.03.2015 v prospech vlastníkov pozemkov parcela KNC č. 1425/4 a KNC č.
1425/25  v k.ú.  Púchov  je  prípadom  hodným  osobitného  zreteľa  v zmysle   
§ 9a, ods.8, písm. e) zákona o majetku obcí. 

U Z N E S E N I E  č. 54 /2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov

A k o n š t a t u j e,

že  dôvod odpredaja  majetku mesta - pozemku parcela KNC č. 1425/69 zastavané
plochy  a  nádvoria  o výmere  26  m2 v k.ú.  Púchov,  pre  ALVE  SLOVAKIA,  s.r.o.
Vsetínska cesta 731, Púchov a zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve
prechodu a prejazdu cez parcelu KNC č. 1425/69 v rozsahu určenom geometrickým
plánom č. 019/15, zo dňa 31.03.2015 v prospech vlastníkov pozemkov parcela KNC
č. 1425/4 a KNC č. 1425/25 v k.ú. Púchov  je prípadom hodným osobitného zreteľa
v zmysle  § 9a, ods.8, písm. e) zákona o majetku obcí  a MsZ o ňom rozhodlo 3/5
väčšinou všetkých poslancov,

B s c h v a ľ u j e   

odpredaj  pozemku,  novovytvorená  parcela  KNC  č.  1425/69  zastavané  plochy  a
nádvoria o výmere 26 m2 v k.ú. Púchov, pre ALVE SLOVAKIA, s.r.o. Vsetínska cesta
731,  Púchov  a zriadenie  vecného  bremena  spočívajúceho  v práve  prechodu
a prejazdu cez parcelu KNC č. 1425/69 v rozsahu určenom geometrickým plánom 
č.  019/15,  zo  dňa  31.03.2015  v prospech  vlastníkov  pozemkov  parcela  KNC  
č.  1425/4  a KNC č.  1425/25 v k.ú.  Púchov za cenu:  10.-  €/m2 ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle  § 9a, ods.8, písm. e) zákona o majetku obcí. 

JUDr. Eva Kvocerová konštatovala, že ide o majetkoprávne vyporiadanie pozemku,
ktorý   funkčne   nadväzuje  na  pozemok  vo  vlastníctve  žiadateľa,  zabezpečuje
sprístupnenie jeho nehnuteľností a zároveň zabezpečuje prístup k nehnuteľnostiam
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vo vlastníctve oprávnených z vecného bremena situovaných v podnikateľskom areáli.
Zámer odpredaja nehnuteľnosti je zverejnený na webovej stránke mesta a úradnej
tabuli od 10.04.2015.
PaedDr.  Miroslav Kubičár  uviedol,  že  komisia  výstavby bola  na  troch  miestach
podľa jednotlivých žiadostí na odpredaj a odporučila schváliť všetky 3 majetkoprávne
vyporiadania pozemkov, ktoré sa schvaľujú dvomi uzneseniami. 

Hlasovanie č. 19 za prijatie UZNESENIA č. 53/2015:
prítomných 17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
za                   17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  2 p. Marman, p. Sadloň, 

Primátor konštatoval, že poslanci schválili uznesenie MsZ 53/2015.

Hlasovanie č. 20 za prijatie UZNESENIA č. 54/2015:
prítomných 17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
za                   17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  2 p. Marman, p. Sadloň, 

Primátor konštatoval, že poslanci schválili uznesenie MsZ 54/2015.

Irena Kováčiková preložila návrh uznesení MsZ č. 55/2015 a č. 56/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 55/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a   v e d o m i e, 

že  odpredaj pozemku, novovytvorená parcela KNC č. 1425/68 zastavané plochy a
nádvoria  o výmere  96  m2 v k.ú.  Púchov,  M&V SLOVAKIA,  s.r.o.  Vsetínska  cesta
1487/9, Púchov je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle  § 9a, ods.8, písm.
e) zákona o majetku obcí.  

U Z N E S E N I E  č.  56/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov

A k o n š t a t u j e,
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že  dôvod odpredaja  majetku mesta -  pozemku,  novovytvorená parcela KNC č.
1425/68  zastavané  plochy  a  nádvoria  o výmere  96  m2 v k.ú.  Púchov,  pre  M&V
SLOVAKIA, s.r.o. Vsetínska cesta 1487/9, Púchov je prípadom hodným osobitného
zreteľa v zmysle  § 9a, ods.8, písm. e) zákona o majetku obcí a MsZ o ňom rozhodlo
3/5 väčšinou všetkých poslancov,

B s c h v a ľ u j e  

odpredaj  pozemku,  novovytvorená  parcela  KNC  č.  1425/68  zastavané  plochy  a
nádvoria o výmere 96 m2 v k.ú. Púchov, pre M&V SLOVAKIA, s.r.o. Vsetínska cesta
1487/9, Púchov za cenu: 10.- €/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle  
§ 9a, ods.8, písm. e) zákona o majetku obcí. 

 JUDr. Eva Kvocerová uviedla, že ide o majetkoprávne vyporiadanie pozemku, ktorý
funkčne   nadväzuje  a bezprostredne  prislúcha  (je  oplotený)  k  pozemku  
v  spoluvlastníctve  a k  stavbe  vo  vlastníctve  žiadateľa.  Zámer  odpredaja
nehnuteľnosti  je  zverejnený  na  webovej  stránke  mesta  a úradnej  tabuli  od
10.04.2015.

Hlasovanie č. 21 za prijatie UZNESENIA č. 55/2015:
prítomných 17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
za                   17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  2 p. Marman, p. Sadloň, 

Primátor konštatoval, že poslanci schválili uznesenie MsZ č. 55/2015.

Hlasovanie č. 22 za prijatie UZNESENIA č. 56/2015:
prítomných 17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš p. Prešnajder
za                   17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  2 p. Marman, p. Sadloň, 

Primátor konštatoval, že poslanci schválili uznesenie MsZ č. 56/2015.

Irena Kováčiková preložila návrh uznesení MsZ č. 57/2015 a č. 58/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 57/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a   v e d o m i e, 

že nasledovná zámena nehnuteľností medzi Mestom Púchov a Tiborom Dundekom,
Vydrná č.s. 39, je  prípadom hodným osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm.
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e) zákona o majetku obcí:
Tibor Dundek odovzdá formou zámeny do výlučného vlastníctva Mesta Púchov –
pozemok  novovytvorená  parcela  KNC  č.1319/6,  zastavané  plochy  a nádvoria
o výmere 16 m2  v k.ú. Horné Kočkovce,  

Mesto Púchov odovzdá Tiborovi Dundekovi formou zámeny do výlučného vlastníctva
pozemok  novovytvorená  parcela  KNC č.1320/2,  ostatné  plochy  o výmere  156  m2

v k.ú. Horné Kočkovce.   

U Z N E S E N I E  č. 58/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov

A k o n š t a t u j e,

že  dôvod nasledovnej zámeny nehnuteľností:

Tibor Dundek odovzdá formou zámeny do výlučného vlastníctva Mesta Púchov –
pozemok  novovytvorená  parcela  KNC  č.1319/6,  zastavané  plochy  a nádvoria
o výmere 16 m2  v k.ú. Horné Kočkovce.  

Mesto Púchov odovzdá Tiborovi Dundekovi formou zámeny do výlučného vlastníctva
pozemok  novovytvorená  parcela  KNC č.1320/2,  ostatné  plochy  o výmere  156  m2

v k.ú. Horné Kočkovce,

je  prípadom hodným osobitného zreteľa  v zmysle   §  9a,  ods.8,  písm.  e)  zákona
o majetku obcí a MsZ o ňom rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov,

B s c h v a ľ u j e  

nasledovnú zámenu pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle  § 9a,
ods.8, písm. e) zákona o majetku obcí:

Tibor Dundek odovzdá formou zámeny do výlučného vlastníctva Mesta Púchov –
pozemok  novovytvorená  parcela  KNC  č.1319/6,  zastavané  plochy  a nádvoria
o výmere 16 m2  v k.ú. Horné Kočkovce,
  
Mesto Púchov odovzdá Tiborovi Dundekovi formou zámeny do výlučného vlastníctva
pozemok  novovytvorená  parcela  KNC č.1320/2,  ostatné  plochy  o výmere  156  m2

v k.ú. Horné Kočkovce,

Zámena  uvedených  nehnuteľností  bude  s   finančným  vyrovnaním  prevyšujúcej
výmery  zamieňaného  pozemku  v rozsahu  140  m2 zo  strany  Tibora  Dundeka
v hodnote 10.- €/m2.

JUDr. Eva Kvocerová Mesto Púchov zlegalizuje užívanie pozemku, ktorý je reálne
využívaný ako časť miestnej komunikácie a odstavnej plochy v lokalite Vŕšok. Tibor
Dundek získa pozemok, ktorý využíva a dlhodobo bol oplotený ako súčasť areálu
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zberných  surovín  a  funkčne  tvorí   príslušenstvo  k nehnuteľnostiam  v  jeho
vlastníctve. V oboch prípadoch ide o legalizáciu jestvujúceho stavu.
Zámena  uvedených  nehnuteľností  bude  s   finančným  vyrovnaním  prevyšujúcej
výmery  zamieňaného  pozemku.  Zámer  zámeny  nehnuteľností  je  zverejnený  na
webovej stránke mesta a úradnej tabuli od 10.04.2015.

Hlasovanie č. 23 za prijatie UZNESENIA č. 57/2015:
prítomných 17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš p. Prešnajder
za                   17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  2 p. Marman, p. Sadloň, 

Primátor konštatoval, že poslanci schválili uznesenie MsZ č. 57/2015.

Hlasovanie č. 24 za prijatie UZNESENIA č. 58/2015:
prítomných 17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
za                   16 p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p. Bílik,  p.

Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  1 p. Lako,
neprítomní  2 p. Marman, p. Sadloň, 

Primátor konštatoval, že poslanci schválili uznesenie MsZ č. 58/2015.

Irena Kováčiková preložila návrh uznesenia MsZ č. 59/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 59/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

odpredaj  pozemku  novovytvorená  parcela  KNC  č.  872/13,  zastavané  plochy
a nádvoria  o výmere  185  m2 v k.ú.  Horné  Kočkovce  pre   GOMS,  spol.  s r.o.
Továrenská  4416,  Púchov,  v zastúpení  konateľa  spoločnosti  Ladislava  Ganáta,
Kukučínova  1352/9,  Púchov,  za  účelom  majetkoprávneho  vyporiadania
nehnuteľnosti,  ktorá  bezprostredne  prislúcha  k stavbám prevádzkových  budov  vo
vlastníctve spoločnosti a konateľa spoločnosti, za cenu 10.- €/m2.
Predmetný  pozemok  je  plochou,  ktorá  svojim  umiestnením  a  využitím  tvorí
neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa.
 
Uvedený prevod nehnuteľností spĺňa podmienky §9a, ods. 8, písm. b) zákona o 
majetku obcí a vzhľadom k tomu sa pri prevode nepoužijú ustanovenia §9a, ods.1-7. 
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JUDr. Eva Kvocerová  informovala, že ide o pozemok, na ktorom je v prevažnej
miere postavená betónová rampa ako súčasť objektov. Je značne zdevastovaná a 
jej oprava si vyžiada nemalé finančné náklady. Súčasne žiadateľ uvádza, že plánuje
objekt prevádzkovej budovy zrekonštruovať skultúrniť a jej priestory budú slúžiť  ako
spoločenská miestnosť pre obyvateľov Horných Kočkoviec. MsR odporučila kúpnu
cenu v sume 10.- €/m2.

Hlasovanie č. 25 za prijatie UZNESENIA č. 59/2015:
prítomných 17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
za                   17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  2 p. Marman, p. Sadloň, 

Primátor konštatoval, že poslanci schválili uznesenie MsZ č. 59/2015.

Primátor vyhlásil 10 min. prestávku v rokovaní MsZ (17.25 hod.  do 17.35 hod.)
Prezentácia po prestávke: 16 z 19 – MsZ uznášania schopné

ad 14) Dotácie 

Mgr.  Viera Češková  konštatovala,  že  všetky  dotácie  predložené  na  schválenie
v MsZ boli doručené na mestský úrad v termíne a v zmysle platného VZN. Boli prero-
kované v príslušnej komisii  a v MsR. Výška dotácie navrhnutá v jednotlivých uzne-
seniach je porovnateľná z predchádzajúcich rokov a bola schválená v rozpočte Mes-
ta na kalendárny rok 2015.
Irena Kováčiková preložila návrh uznesenia MsZ na dotáciu v znení:

U Z N E S E N I E  č. 60/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre PUCHOVO DEDIČSTVO, 1. mája 871/6, 020 01 Púchov na vytvorenie
multimediálneho  a nezávislého  kultúrno-vzdelávacieho  priestoru  v meste  Púchov
v priestoroch  Župného  domu,  inventár  a zariadenie  nakúpené  z dotácie  sa  stane
majetkom mesta    14 500 €

Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Hlasovanie č. 26 za prijatie UZNESENIA č. 60/2015:
prítomných 17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
za                   17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  2 p. Marman, p. Sadloň, 
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Primátor konštatoval, že poslanci schválili uznesenie č. 60/2015.
Irena Kováčiková preložila návrh uznesenia MsZ na dotáciu v znení:

U Z N E S E N I E  č. 61/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre SRRZ – Rodičovské združenie pri Centre voľného času Včielka Púchov,
Športovcov 904, 020 01 Púchov na podporu detí a mládeže pri rozvíjaní ich talentu
na  rozvojové  projekty,  na  environmentálne  aktivity  ekocentra,  na  reprezentáciu
a propagáciu mesta Púchov      88 110 €

Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Hlasovanie č. 27 za prijatie UZNESENIA č. 61/2015:
prítomných 17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
za                   17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  2 p. Marman, p. Sadloň, 

Primátor konštatoval, že poslanci schválili uznesenie č. 61/2015.

Irena Kováčiková preložila návrh uznesenia MsZ na dotáciu v znení:

U Z N E S E N I E  č. 62/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre Plavecký klub Matador Púchov, Športovcov 895/1, 020 01 Púchov na
zabezpečenie tréningového procesu detí a mládeže a na náklady  spojené s účasťou
členov klubu na pretekoch v roku 2015        9 000 €

Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Hlasovanie č. 28 za prijatie UZNESENIA č. 62/2015:
prítomných 17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
za                   17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  2 p. Marman, p. Sadloň, 
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Primátor konštatoval, že poslanci schválili uznesenie č. 62/2015.
Irena Kováčiková preložila návrh uznesenia MsZ na dotáciu v znení:

U Z N E S E N I E  č.  63/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e 

dotáciu pre 1. volejbalový klub Púchov, Komenského 1651/88, 020 01 Púchov na
nákup  športovej  výstroje  a pomôcok,  náklady  na  cestovné,  na  rozhodcov,  na
sústredenia, zabezpečenie tréningov a zápasov a na stravovanie na majstrovských
zápasoch mimo Púchova        6 600 €

Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Hlasovanie č. 29 za prijatie UZNESENIA č. 63/2015:
prítomných 17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
za                   17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  2 p. Marman, p. Sadloň, 

Primátor konštatoval, že poslanci schválili uznesenie č. 63/2015.

ad 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.

Primátor konštatoval, že Správu náčelníka MsP, informáciu 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 poslanci dostali písomne a môžu
k nim vyjadriť.
Irena Kováčiková chcela vedieť, či budú náklady na tlač Púchovských novín (ďalej
len PúN) iné, keď ASSA podala najnižšiu cenovú ponuku pri výberovom konaní na
ich tlač.
Mgr.  Radoslav  Varga  náklady  na  tlač  novín  -  PúN  ostali  rovnaké,  cena   za
1ks/0,29€.
Ing. Daniel Lako navrhol  zaradiť do programovej štruktúry RTL1. Informovať cez
mestské média občanov o možnosti montáže zariadenia cez anténu, kde môžu chy-
tať aj vysielanie Púchovskej televízie. Uviedol, že ho trápi obsah vysielania Púchov-
skej  televízie  (ďalej  len  PúTV),  kde prisľúbil  v  kampani,  že  sa  postará  o zmenu.
MEDIAL by mal urobiť druhú reportáž z rokovania ekonomickej komisie na Kolonke,
ako si upratali bytovku. MEDIAL by sa mal zúčastňovať všetkých komisií.
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Ing. Vladimír Motúz vysvetlil, prečo tu nie je možné šírenie RTL1. Dávali cez mest-
ské média informačnú kampaň, že  si môžu kúpiť anténu na sledovanie PúTV.
Mgr. Radoslav Varga odpovedal, že reportáž z upratovania Kolonky bude odvysiela-
ná v piatok. Ak dostanú pozvánky na komisie, akcie a súťaže radi prídu nakrúcať, ak
sa termíny nebudú prekrývať. Pozvanie im chodí len na komisiu dopravy. 
Mgr. Miroslav  Bučko  informoval o športových akciách cez víkend, ktoré mali byť
tiež od prezentované v PúTV, nielen akcie realizované p. Kubičárom. Na súťažiach
chýbali zástupcovia z mesta.
Mgr.  Radoslav Varga  odpovedal,  že  reportáž  zo športových  súťažiach  bude  od-
vysielaná v piatok.
PaedDr. Miroslav Kubičár reagoval, že on celý projekt urobil aj zrealizoval sám, pre-
to ho aj prezentoval v PúTV.
Mgr. Milada Vargová uviedla, že športová akcia Majstrovstvá SR v tlaku na lavičke,
ktorá sa uskutočnila v Divadle v hlavnej sále bola veľmi riziková. Našťastie sa nič ne-
stalo. Keď bude záujem, radi uskutočnia aj ďalší ročník v priestoroch KVC.
Irena Kováčiková preložila návrh uznesenia MsZ v znení:

U Z N E S E N I E  č. 64/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu náčelníka MsP, informáciu 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.

Hlasovanie č. 30 za prijatie UZNESENIA č. 64/2015:
prítomných 17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
za                   17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  2 p. Marman, p. Sadloň, 

Primátor konštatoval, že poslanci schválili uznesenie MsZ č. 64/2015.

ad 16) Rôzne

Irena Kováčiková preložila návrh uznesenia MsZ č. 65/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č.  65/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

a Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Úradu vlády Slovenskej republiky
v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu
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multifunkčných ihrísk, za účelom realizácie projektu  „Multifunkčné ihrisko“ v
areáli Základnej školy s materskou školou Slovanská ulica, Púchov – mestská
časť Horné Kočkovce s rozpočtovými nákladmi  podľa projektovej dokumentá-
cie   v sume 108 744,85 €.

b Spolufinancovanie  predmetného  projektu  z vlastných  zdrojov  v minimálnej
výške 5% z celkového rozpočtu projektu.

JUDr.  Eva Kvocerová konštatovala,  že  uvedená suma vychádza s rozpočtových
nákladov  vypracovanej  projektovej  dokumentácie  spoločnosťou  FORM-AT,  s.r.o.
Liptovský Hrádok. Uviedla, že ide o výzvu, kde Mesto chce získať dotáciu v rozsahu
minimálne 30 tis. € a maximálne do 150 tis. €. Dnes prišiel projekt.
Ing. arch. Daniela Šicová doplnila, že k žiadosti o dotáciu treba doložiť stavebné po-
volenie a uznesenie, že Mesto sa bude podieľať na spolufinancovaní predmetného
projektu z vlastných zdrojov v minimálnej výške 5% z celkového rozpočtu projektu.
V rámci verejného obstarávania očakávala, že sa ešte cena nákladov na projekt zní-
ži. Ihrisko by malo mať rozmer 40x20m. 

Hlasovanie č. 31 za prijatie UZNESENIA č. 65/2015:
prítomných 17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
za                   17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  2 p. Marman, p. Sadloň, 

Primátor konštatoval, že poslanci schválili uznesenie MsZ č. 65/2015.

Irena Kováčiková preložila návrh uznesenia MsZ č.66/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č.  66/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

Zmluvu  o spolupráci  obcí  za  účelom  vykonávania  činností  na  úseku  územného
plánovania,  stavebného  poriadku  a úseku  pozemných  komunikácií  pri
zabezpečovaní  úkonov  špeciálneho  stavebného  úradu  medzi  Mestom  Púchov  a
obcou Dolné Kočkovce, ktorá na svojom zasadnutí OcZ uznesením č. 1, bod g/ zo
dňa 11. 03. 2015 zmluvu o spolupráci schválila. 

Ing.  arch.  Daniela  Šicová  konštatovala,  že  Mesto  Púchov  bude  cez  Zmluvu
o spolupráci obcí za účelom vykonávania činností na úseku územného plánovania,
stavebného  poriadku  a úseku  pozemných  komunikácií  pri  zabezpečovaní  úkonov
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špeciálneho stavebného úradu a troma obcami podľa predložených uznesení.

Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Hlasovanie č. 32 za prijatie UZNESENIA č. 66/2015:
prítomných 17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
za                   17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  2 p. Marman, p. Sadloň, 

Primátor konštatoval, že poslanci schválili uznesenie MsZ č. 66/2015.

Irena Kováčiková preložila návrh uznesenia MsZ č.67/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 67/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

Zmluvu  o spolupráci  obcí  za  účelom  vykonávania  činností  na  úseku  územného
plánovania,  stavebného  poriadku  a úseku  pozemných  komunikácií  pri
zabezpečovaní  úkonov  špeciálneho  stavebného  úradu  medzi  Mestom  Púchov
a obcou Streženice.

Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Hlasovanie č. 33 za prijatie UZNESENIA č. 67/2015:
prítomných 17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

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

Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  1 p. Bršiak
neprítomní  2 p. Marman, p. Sadloň, 

Primátor konštatoval, že poslanci schválili uznesenie MsZ č. 67/2015.

Irena Kováčiková preložila návrh uznesenia MsZ č.68/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č.  68/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

Zmluvu  o spolupráci  obcí  za  účelom  vykonávania  činností  na  úseku  územného
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plánovania,  stavebného  poriadku  a úseku  pozemných  komunikácií  pri
zabezpečovaní  úkonov  špeciálneho  stavebného  úradu  medzi  Mestom  Púchov  a
obcou Lúky, ktorá na svojom zasadnutí OcZ uznesením č. 42/III/2015, bod g/ zo dňa
25. 02. 2015 zmluvu o spolupráci schválila.

Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Hlasovanie č. 34 za prijatie UZNESENIA č. 68/2015:
prítomných 17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
za                   17 p. Lako, p. Bršiak, p. Raník, p. Bučko, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Hvizdák,  p.  Andreánska, p.

Bílik,  p. Šulcová, p. Žiačik, p. Crkoň, p. Riško, p. Špaček, p. Rosina, p. Kubiš, p. Prešnajder
proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  2 p. Marman, p. Sadloň, 

Primátor konštatoval, že poslanci schválili uznesenie MsZ 68/2015.

ad 17)   Diskusia a     interpelácie.

PaedDr.  Miroslav  Kubičár  poďakoval  Ing.  Martine  Bednárovej  manažérke  MAS
Naše Považie, Ing. arch. Daniele Šicovej a celému realizačnému tímu 6-tich MAS
projektov, ktoré sa ukončili ku koncu tohto mesiaca.  
Ing.  Ján  Riško  chcel  vedieť  v akom  režime  môžu  ľudia  vidieť  TV  záznam
z dnešného MsZ. 
Mgr. Radoslav Varga  odpovedal, že záznam z MsZ bude vysielaný v stredu a vo
štvrtok od 18.00hod. V sobotu a v nedeľu od 13.00 hod. Informácia o vysielaní pôjde
v teletexte.
Roman Hvizdák  informoval o liste p. Hudka, ktorý býva pri Váhu na Ul. Nábrežie
slobody. Ľudia žijúci pod mostom Váhu si tam robia skládku odpadu, ktorá neustále
zväčšuje  a otepľovaním stále  viac  zapácha.  Zdržujú  sa  tam potkany,  šíri  sa  tam
neznesiteľný smrad. Treba sa touto témou zaoberať. 
PaedDr.  Miroslav  Kubičár  konštatoval,  že  veľká  časť  poslancov  sa  zúčastnila
výjazdového stretnutia na Kolonke. Pri riešení týchto problémov treba mať trpezlivosť
a treba  zostaviť  dobre  zorganizované  pracovné  sociálne  skupiny,  kde  by  rád
pracoval.
Primátor  povedal,  že  bude vítať  pomoc každého,  pri  riešení  problémov sociálne
slabších občanov mesta. 
JUDr.  Jarmila  Andreánska  chcela  vedieť,  ako  skončila  žiadosť  o zaradenie  do
investičného programu UEFA HatTrick IV na umelý trávnik, ktorú mal prezentovať p.
Chovanec  ako  hotovú  vec.  Zaujímala  sa,  prečo  nebola  podpísaná  zmluva  s FK
Púchov. 
Mgr. Miroslav Bučko  odpovedal, že p. primátor podal žiadosť o dotáciu na umelý
futbalový trávnik na SFZ, ale došlo k zlej komunikácii. SFZ požadoval doplniť nejaké
veci k projektu, ktoré boli zaslané na p. Porázika.
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Primátor viedol, že dával žiadosť na SFZ, ale spätná väzba prišla na FK Púchov nie
na Mesto.
JUDr.  Anton  Školek  doplnil,  že  hlavným  problémom  bolo  to,  že  nedošlo
k transformácii futbalového klubu pod Mesto. Pán Porázik skončil s futbalom vlani.
Po ¾ roku nebola s ním uzavretá zmluva, a preto Mesto prišlo o peniaze. Vzhľadom
k tomu, že SFZ nemalo relevantného partnera, dotáciu dostala Považská Bystrica.
Na jednanie o transformácii bol potrebný konsenzus. Teraz už ochota bola, ale bolo
neskoro. Za 100 tis. € sa dalo pre šport v meste urobiť veľa.
Ing. Daniel Lako povedal, že p. Andreánska sa môže opýtať p. Porázika, či by bol
podpísal zmluvu s p. Bradáčovou.
Ing.  Lukáš Raník dodal,  že budúci  rok Mesto požiada o dotáciu   z UEFA znova
a môže ju získať.
Roman  Hvizdák  navrhol,  aby  Mesto  prehodnotilo  výšky  nájmov  v nebytových
priestoroch pre podnikateľov. 
Primátor odpovedal, že ak prídu podnety na MsÚ, budú sa tým zaoberať.
Irena  Kováčiková  informovala,  že  Mesto  sa  zúčastnilo  projektu  cezhraničnej
spolupráce hasičov  z Púchova,  Bytče  a Karolínky  z ČR.  Hasiči  získali  technické
vybavenie  pre  hasičské  zbrojnice  k požiarnym  zásahom.  V  rámci  Zboru  pre
občianske  záležitosti  (ďalej  len  ZPOZ)  bola  krajská  prehliadka  v Bánovciach  nad
Bebravou, kde zo 4 zúčastnených súborov na obrad sobášov bolo Mesto Púchov
vybrané  na  celoslovenskú  prehliadku  20.mája  2015  do  Vígľaša.  Poďakovala  za
prezentáciu mesta všetkým členom ZPOZ v meste, hlavne p. Češkovej, p. Savarovej,
p. Siskovej, speváčkam, recitátorkám, ... 
Primátor  konštatoval, že sa oboch akcií osobne zúčastnil. Poďakoval všetkým za
príkladnú reprezentáciu mesta na vysokej úrovni.
Mgr. Petra Bílika zaujímalo, prečo bola daná požiadavka stredoškolského vzdelania
na konateľa MŠK.
Primátor  odpovedal,  že  bolo  stanovené  podmienky  pre  výberové  konanie,  že
postačuje stredoškolské vzdelanie, ale nikde nebol napísané, že nemôže byť vybraný
človek s vysokoškolským vzdelaním.  
Mgr. Miroslav Bučko dodal, že človek, ktorý sa dostane do tejto funkcie by mal mať
v prvom rade srdce pre šport, aby zachránil šport pre deti.
Primátor  konštatoval,  že  program  MsZ  bol  naplnený  a  ukončil  zasadnutie  MsZ
Púchov. Poďakoval poslancom za korektný priebeh MsZ a prítomným za účasť.

Podrobnejší priebeh a diskusiu k jednotlivým bodom zasadnutia MsZ nájdete
v nahrávke zverejnenej na mestskej stránke www.puchov.sk  

Ivan KUBIŠ Ing. Lukáš RANIK
I. overovateľ    II. overovateľ
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JUDr. Eva KVOCEROVÁ     Mgr. Rastislav HENEK
prednostka MsÚ     primátor mesta Púchov
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