
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Púchove, 

konaného dňa 25.06.2015
spis. č. 469/2015  UK1  A-10 

Prítomní: 
Mgr. Peter Bílik,  MUDr. Viliam Bršiak, MPH,  Bc. Cyril Crkoň, Roman Hvizdák,  Irena
Kováčiková, PaedDr. Miroslav Kubičár, Ivan Kubiš, Ing. Daniel Lako, Rudolf Marman,
Peter Prešnajder, Ing. Lukáš Ranik, , Ing. Ján Riško, Ivan Sadloň, Ing. Peter Žiačik. 

R O K O V A N I E

Mestské  zastupiteľstvo  bolo  zvolané  na  žiadosť  viacerých  poslancov
pozvánkou zo dňa 18.6.2015,  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  (14  z  19)  je  mestské  zastupiteľstvo  uznášaniaschopné.
Ospravedlnil sa JUDr. Jarmila Andreánska, Miroslav Rosina a Mgr. Hedviga Šulcová.
Mgr. Roman Špaček a Mgr. Miroslav Bučko prídu neskôr.
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 za prijatie návrhovej komisie:
prítomných 14 p.  Bílik,   p.  Bršiak,  p.  Crkoň,  p.  Hvizdák,   p.  Kováčiková,  p.  Kubičár,  p.  Kubiš,  p.  Lako,  p.

Marman, p. Raník, p. Riško, , p. Sadloň, p. Žiačik,
za                   13 p.  Bílik,   p.  Bršiak,  p.  Crkoň,  p.  Hvizdák,   p.  Kováčiková,  p.  Kubičár,  p.  Kubiš,  p.  Lako,  p.

Marman, p. Raník, p. Riško, , p. Sadloň, p. Žiačik,
proti                  0
zdržal sa            0 
nehlasoval   1 p. Prešnajder ,
neprítomný   5 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina, p. Bučko, p. Špaček

Primátor  mesta konštatoval,  že  poslanci  schválili  zloženie  návrhovej  komisie
v zložení  -  Irena  Kováčiková,  Roman  Hvizdák  a Bc.  Cyril  Crkoň.  Následne  určil
overovateľov  zápisnice  v zložení:  Ing.  Daniel  Lako  a MUDr.  Viliam  Bršiak,  MPH.
Vedením zápisnice poveril Boženu Sádeckú.
Na zasadnutí privítal  primátor mesta zástupcu z Okresnej prokuratúry z Považskej
Bystrice JUDr. Gabrielu Zlochovú. Ďalej predstavil  nového konateľa MŠK Púchov,
s.r.o. Ľubomíra Luhového.

Návrh programu:

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

2. Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra mesta Púchov na druhý polrok
2015
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3. Protest prokurátora  - Pd 42/15/3306-7 proti VZN č. 3/2010 o osobitne dôleži-
tom (strategickom) majetku a záujmoch mesta Púchov, schválené uznesením
MsZ Púchov č. 76/2010, ktoré nadobudlo účinnosť 15.11.2010 

4. Doplnok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva Pú-
chov

5. Doplnok  č.2 k VZN č.5/2012 o určení výšky príspevkov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov

6. Zásady podpory seniorov v meste Púchov
7. Úprava rozpočtu mesta Púchov
8. Doplnok č. 1 k Štatútu Mestskej polície Púchov
9. Zmena členov komisií MsZ 
10. Schválenie  komisie na preskúmanie oprávnených nákladov na Dome smútku 

na cintoríne v meste.
11. Vyhlásenie výberových konaní na vedúce pozície na Mestskom úrade 

a v mestských spoločnostiach a združeniach.
12. Informácia o investičných akciách
13. Správa  náčelníka  MsP,  informácia  o činnosti  MESTSKÉHO  BYTOVÉHO

PODNIKU, s.r.o.,  Podniku technických služieb mesta,  s.r.o.,  MEDIALU Pú-
chov, s.r.o., MŠK Púchov s.r.o. a MsÚ Púchov

14. Rôzne
15. Diskusia a interpelácie

Primátor  vyzval  poslancov,  aby  sa  vyjadrili  k návrhu  programu  MsZ  a podali
pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. 
Irena Kováčiková podala pozmeňovací návrh k bodu č. 11, kde navrhla vyhodiť text
„na Mestskom úrade a“, lebo to nepatrí do kompetencií mestského zastupiteľstva.
Ing.  Daniel  Lako  podal  druhý  pozmeňujúci  návrh  –  doplniť  do  programu  ako  
„bod č. 9 Cenový výmer č. 1/2015 Mestskej autobusovej dopravy v meste Púchov.“ 
Materiál k tomuto bodu bol doručený poslancom zo sekretariátu primátora po zasad-
nutí komisie dopravy. V nasledujúcich bodoch sa posunie číslovanie.
Primátor vyzval na hlasovanie za pozmeňujúci návrh Ireny Kováčikovej k programu 
MsZ.

Hlasovanie č. 1 za prijatie pozmeňujúceho návrhu p. Kováčikovej ku programu:
prítomných 15 p.  Bílik,   p.  Bršiak,  p.  Crkoň,  p.  Hvizdák,   p.  Kováčiková,  p.  Kubičár,  p.  Kubiš,  p.  Lako,  p.

Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
za                   13 p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder , p.

Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
proti                  0
zdržal sa            2 p. Kubičár, p. Kubiš,
nehlasoval   0
neprítomný   4 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina, p. Bučko

Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh Ireny Kováčikovej bol schválený a bude
upravený v programe MsZ Púchov. Následne vyzval na hlasovanie za druhý pozme-
ňujúci návrh Ing. Daniela Laka.

Hlasovanie č.2 za prijatie doplňujúceho návrhu p. Laka ku programu:
prítomných 15 p.  Bílik,   p.  Bršiak,  p.  Crkoň,  p.  Hvizdák,   p.  Kováčiková,  p.  Kubičár,  p.  Kubiš,  p.  Lako,  p.

Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
za                   15 p.  Bílik,   p.  Bršiak,  p.  Crkoň,  p.  Hvizdák,   p.  Kováčiková,  p.  Kubičár,  p.  Kubiš,  p.  Lako,  p.
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Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
proti                  0
zdržal sa            0
nehlasoval   0
neprítomný   4 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina, p. Bučko

Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh Ing. Daniela Laka bol schválený a bude
doplnený do dnešného programu MsZ Púchov.

Program s dvoma pozmeňujúcimi návrhmi poslancov:

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

2. Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra mesta Púchov na druhý polrok
2015

3. Protest prokurátora  - Pd 42/15/3306-7 proti VZN č. 3/2010 o osobitne dôleži-
tom (strategickom) majetku a záujmoch mesta Púchov, schválené uznesením
MsZ Púchov č. 76/2010, ktoré nadobudlo účinnosť 15.11.2010 

4. Doplnok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva Pú-
chov

5. Doplnok  č.2 k VZN č.5/2012 o určení výšky príspevkov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov

6. Zásady podpory seniorov v meste Púchov
7. Úprava rozpočtu mesta Púchov
8. Doplnok č. 1 k Štatútu Mestskej polície Púchov
9. Cenový výmer č. 1/2015 Mestskej autobusovej dopravy v meste Púchov
10. Zmena členov komisií MsZ 
11. Schválenie  komisie na preskúmanie oprávnených nákladov na Dome smútku 

na cintoríne v meste.
12. Vyhlásenie výberových konaní na vedúce pozície v mestských spoločnostiach

a združeniach.
13. Informácia o investičných akciách
14. Správa  náčelníka  MsP,  informácia  o činnosti  MESTSKÉHO  BYTOVÉHO

PODNIKU, s.r.o.,  Podniku technických služieb mesta,  s.r.o.,  MEDIALU Pú-
chov, s.r.o., MŠK Púchov s.r.o. a MsÚ Púchov

15. Rôzne
16. Diskusia a interpelácie

Hlasovanie č. 3 za prijatie programu ako celku s 2 pozmeňujúcimi návrhmi:
prítomných 15 p.  Bílik,   p.  Bršiak,  p.  Crkoň,  p.  Hvizdák,   p.  Kováčiková,  p.  Kubičár,  p.  Kubiš,  p.  Lako,  p.

Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
za                   14 p.  Bílik,   p.  Bršiak,  p.  Crkoň,  p.  Hvizdák,   p.  Kováčiková,  p.  Kubiš,  p.  Lako,  p.  Marman,  p.

Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
proti                  0
zdržal sa            1 p. Kubičár,
nehlasoval   0
neprítomný   4 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina, p. Bučko

Primátor konštatoval, že program dnešného zasadnutia MsZ Púchov bol schválený
aj s dvoma pozmeňujúcimi návrhmi. 
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ad 1)    Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, správa
o     činnosti hlavného kontrolóra

Primátor vyzval, aby sa občania mesta prihlásili do diskusie.
Do  diskusie  sa  prihlásil  Milan  Gabaj, ktorý  sa  obrátil  na  poslancov
z predchádzajúceho  volebného  obdobia  a hlavného  kontrolóra.  V Púchovských
novinách sa dočítal o zverejnených výdavkoch Mesta Púchov za obdobie rokov 2011
až  2014.   Žiadal  odpovede  na  jeho  otázky  zverejniť  v Púchovských  novinách
alebo na najbližšom zasadnutí MsZ, lebo tieto otázky trápia viacerých ľudí.
Primátor  konštatoval,  že  na  otázky  bude  občanovi  odpovedané  podľa
zaevidovaných otázok.
O slovo sa prihlásil  Mgr. Marián Michalec,  občan mesta, ktorý sa vyjadril  k bodu
programu č. 1. Obrátil sa na prokurátorku, ktorej podal ústne trestné oznámenie zo
spáchania  prečinov  zneužívania  právomoci  verejného  činiteľa.  Pristúpil
k prokurátorke  a predložil  jej  podpísanú  predmetnú  zmluvu,  ktorú  podpísal  p.
primátor a platné Zásady hospodárenia s majetkom mesta.
Primátor  uviedol, že nepodpisoval žiadnu zmluvu, kde by sa riešili nejaké sankcie
alebo úroky. Započítavalo sa to, že Makyta nám dlžila za r. 2013 cca 165 tis. €, ale
Makyta nám v tom istom roku zaplatila už okolo 7 tis. €. Vecou tejto dohody bolo, či
sa Makyte cca 7 tis. € vráti, alebo sa jej započítajú v tomto konkrétom roku.
V sále zaznel potlesk.
Mgr.  Miroslav Jurči  konštatoval,  že v správe sa podanie  p.  Michalca  neuvádza.
Ťažko sa k podaniu vyjadriť.
Irena Kováčiková  chcela vedieť, čo bolo predmetom kontrolnej činnosti  hlavného
kontrolóra v bode č. 3. 
Mgr. Miroslav Jurči odpovedal, že išlo o nesprístupnenie informácii.
Primátor  konštatoval,  že  hlavný  kontrolór  sa  poslancom  vyjadrí  písomne  ku
kontrolnej činnosti.
Ing. Ján Riško namietal, že v správe hlavného kontrolóra sa neuvádzalo podanie p.
Michalca.
Mgr. Miroslav Jurči  odpovedal, že sa jedná o podnet od p. Michalca a je na ňom,
kedy začne vo veci konať.
Irena  Kováčiková  členka  návrhovej  komisie  preložila  návrh  na  uznesenie  MsZ  
č. 74/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 74/2015
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. 4 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov  č. 74/2015:
prítomných 16 p. Bílik,  p. Bršiak, p. Bučko ,p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

p. Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
za                   14 p. Bílik,  p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman,

p. Prešnajder , p. Raník, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
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proti                  0
zdržal sa            2 p. Kubičár , p. Riško,
nehlasoval   0
neprítomný   3 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina,

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 74/2015 poslanci prijali.

ad 2)   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na druhý pol-
rok 2015

Mgr. Miroslav Jurči  predložil písomne Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta Púchov na druhý polrok 2015. Vyzval poslancov, aby sa k nemu vyjadrili.
Irena Kováčiková  podala pozmeňujúci  návrh k predkladanému Plánu k bodu 2.2.
doplniť úlohu - vykonať kontrolu hlavným kontrolór na  MŠK Púchov s.r.o., či boli vy-
plácané cestovné náhrady dočasnému konateľovi, aké cestovné náhrady mu boli vy-
plácané, kde cestoval, (bežné cestovné príkazy) okrem cestovného v zmysle Zákon-
níka práce, v termíne do budúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Primátor  vyzval  na  hlasovanie  za  pozmeňujúci  návrh  Ireny  Kováčikovej  v znení
uznesenia MsZ č. 75a/2015:

U Z N E S E N I E  č. 75 a/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

vykonať kontrolu hlavným kontrolór na  MŠK Púchov s.r.o., či boli vyplácané cestov-
né náhrady dočasnému konateľovi,  aké cestovné náhrady mu boli vyplácané, kde
cestoval, (bežné cestovné príkazy) okrem cestovného v zmysle Zákonníka práce, v
termíne do budúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 5 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov č. 75 a/2015:
prítomných 16 p. Bílik,  p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

p. Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
za                   11 p. Bílik,  p. Crkoň, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Marman, p. Prešnajder , p. Riško, p.

Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
proti                  1 p. Bršiak,
zdržal sa            4 p. Bučko, p. Hvizdák,  p. Lako, p. Raník,
nehlasoval   0
neprítomný   3 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina,

Primátor  konštatoval,  že  pozmeňujúci  návrh  Ireny  Kováčikovej  uznesením MsZ  
č. 75a/2015 poslanci prijali.

Irena  Kováčiková  členka  návrhovej  komisie  preložila  návrh  na  uznesenie  MsZ  
č. 75b/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 75 b/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
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b e r i e   n a   v e d o m i e

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na druhý polrok 2015.
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Hlasovanie č. 6 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov č. 75 b/2015:
prítomných 16 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

p. Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
za                   16 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

p. Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
proti                  0
zdržal sa            0
nehlasoval   0
neprítomný   3 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina,

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 75b/2015 poslanci prijali.

ad 3)   Protest prokurátora  - Pd 42/15/3306-7 proti VZN č. 3/2010 o     osobitne dô-
ležitom  (strategickom)  majetku  a     záujmoch  mesta  Púchov,  schválené  uzne-
sením MsZ Púchov č. 76/2010, ktoré nadobudlo účinnosť 15.11.2010 

Primátor vyzval verejnosť, aby sa občania mesta prihlásili do diskusie k tomuto bodu
programu MsZ.
O slovo sa prihlásil Mgr. Marián Michalec ako autor VZN o strategickom majetkom
a záujmoch mesta Púchov a požiadal, aby mohol k nemu vystúpiť.
 
Hlasovanie č. 7 za udelenie slova Mgr. Mariánovi Michalcovi:
prítomných 16 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

p. Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
za                   15 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman,

p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
proti                  0
zdržal sa            1 p. Hvizdák,  
nehlasoval   0
neprítomný   3 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina,

Primátor konštatoval, že Mgr. Mariánovi Michalcovi bolo udelené slovo.
Mgr. Marián Michalec tvrdil, že toto VZN nikoho nediskriminuje. Referendum nie je
záväzné. MsZ rozhodne hlasovaním o predaji mestského majetku. Povedal, že VZN
o strategickom majetku chráni, aby mestské peniaze nešli do súkromných športovísk
a  súkromných  školských  a kultúrnych  zariadení.  Konštatoval,  že  necúvne  pred
protestom prokurátorky ako necúvlo Mesto Považská Bystrica. Nakladanie s majet-
kom mesta (obce) patrí  do originálnej  kompetencie mesta. Prokurátorka sa môže
súdiť,  ale  nemôže  zrušiť  toto  VZN  o strategickom  majetku.  Bude  treba  najať  si
skutočne dobrého právnika a môžeme tento spor vyhrať. Zopakoval, že VZN o strate-
gickom majetku nemôže zrušiť.
Zaznel potlesk.
JUDr.  Gabriela  Zlochová  predložila  vysvetlenie  k dôvodom  protestu  k VZN  č.
3/2010  o osobitne  dôležitom  (strategickom)  majetku  a záujmoch  mesta  Púchov,
schválnemu  uznesením  Mestského  zastupiteľstva  v Púchove  č.  76/2010  dňa
27.10.2010, ktoré nadobudlo účinnosť 15.11.2010. Týmto VZN bol porušený zákon.
(Viď priložený protest prokurátora a nahrávku MsZ Púchov na www.puchov.sk ). Sú-
hlasila, že je nepochybné, že nakladanie s majetkom mesta patrí do originálnej kom-
petencie mesta, ale ani v takomto prípade si nemôžu poslanci MsZ prijímať akýkoľ-
vek druh VZN. Prijatie tohto VZN je výsledkom svojvôle poslancov MsZ, ktorí ho sch-
vaľovali.  Mesto  je  samostatným  subjektom  vlastníckeho  práva  a realizácia  tohto

Zápisnica  MsZ Púchov 25.6.2015 Strana 7

http://www.puchov.sk/


práva k mestskému majetku prislúcha MsZ. Poslanci nemôžu požadovať od občana,
aby robil petíciu, keď chce kúpiť majetok mesta.  Z legislatívneho hľadiska je majetok
mesta  vymedzený  v §  8  zákona  o obecnom zriadení.  Majetok  obce  a nakladanie
s ním upravuje osobitý zákon.
PaedDr. Miroslav Kubičár spochybňoval vyjadrenia prokurátorky, lebo v roku 2011
podala Mestu Púchov podnet na miestne dane. Raz podanie k VZN o dani zamietla,
druhý krát ho prijala. 
JUDr. Gabriela Zlochová vyzvala p. Kubičára, aby sa vyjadroval k meritu veci. Pa-
edDr. Miroslav Kubičár opätovne spochybňoval vyjadrenia prokurátorky ohľadne jej
protestu k VZN o daniach z roku 2011. 
JUDr.  Gabriela  Zlochová  reagovala  na  p.  Kubičára,  že  pri  daniach  sa  v prvom
prípade neprihliadalo na diskrimináciu. Protestom k VZN o daniach bolo vždy násled-
ne vyhovené.
MUDr. Viliam Bršiak, PMH chcel vedieť, čo treba upraviť v tomto VZN o strategic-
kom majetku, aby ostalo zachované. 
JUDr.  Gabriela Zlochová  konštatovala,  že VZN nemožno nariadiť  občanovi,  aby
robil petíciu ani referendum, lebo je to upravené zákonmi. Týmto spôsobom mesto
rozhodovanie o predaji určeného majetku zakotvilo ako inštitút povinného referenda,
ktoré je taxatívne určené v ustanovení zákona 369/1990 Zb., teda nad rámec zákon-
nej úpravy. Dodala, že VZN je v rozpore s zákonmi, preto navrhla, aby ho poslanci
zrušili. Do Zásad o majetku obce môže byť zapracovaný strategický majetok mesta.
PaedDr. Miroslav Kubičár  považoval  toto VZN ako prioritu na ochranu   majetku
mesta. Poslanci MsZ týmto VZN rozhodli, že chcú chrániť majetok mesta pred samý-
mi sebou.
Primátor konštatoval, že teraz sa tu nejedná o predaji majetku mesta. Potrebné je,
aby malo  mesto  VZN v súlade so zákonom. V Zásadách o nakladaní  s majetkom
mesta má mesto stanovené ako má nakladať so svojím majetkom v zmysle zákona.
Roman Hvizdák uviedol, že aj on považuje majetok mesta za strategický, ale, kde
boli  títo  ľudia,  keď sa  predávali  priestory  v novom Divadle.  Prečo vtedy poslanci
nezabránili odpredajom týchto priestorov.
PaedDr. Miroslav Kubičár prečítal stanovisko JUDr. Hamara z Považskej Bystrice.
Následne  predložil  uznesenie  z Považskej  Bystrice  a  návrh  na  uznesenie  MsZ
č. 76/2015 v     znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Púchove na zasadnutí konanom dňa 25. Júna 2015 prero-
kovalo  protest  prokurátora  Okresnej  prokuratúry  Považská  Bystrica  č.  Pd
42/15/3306-7. 
Mestské zastupiteľstvo Púchov

A) konštatuje, že dňa 7.05,2015 bol Mestu Púchov a Mestskému zastupiteľstvu
mesta  Púchov  doručený  protest  prokurátora  č.  Pd  42/15/3306-7  zo  dňa
6.05.2015 proti  Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Púchov č. 3/2010
o osobitne  dôležitom  (strategickom)  majetku  a záujmoch  mesta  Púchov,
schválnemu uznesením Mestského zastupiteľstva v Púchove č. 76/2010 dňa
27.októbra 2010, ktoré nadobudlo účinnosť 15.11.2010,  
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B) čiastočne vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Považská Bys-
trica č. Pd 42/15/3306-7 zo dňa 6.05.2015 a na najbližšom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva bude predložený návrh na schválenie dodatku k Vše-
obecne záväznému nariadeniu Mesta Púchov o osobitne dôležitom (strategic-
kom) majetku a záujmoch mesta Púchov č. 3/2010, ktorým sa ruší povinnosť
žiadateľa o odkúpenie majetku predložiť petíciu skupiny obyvateľov mesta as-
poň  30%  oprávnených  voličov,  pričom  vo  zvyšnej  časti  zostane  text
nariadenia nezmenený.

JUDr. Gabriela Zlochová konštatovala, že mesto Považská Bystrica odpísalo VZN
od Mesta Púchov okrem trestnej zodpovednosti. Povedala, že teraz p. Kubičár pred-
kladá stanovisko z Považskej Bystrice, ktorá čiastočne vyhovela protestu. VZN ne-
môže byť inak upravené, len tak ako ukladá zákon.
Ing. Lukáš Ranik chcel vedieť, prečo p. Kubičár nebránil majetok mesta v minulosti
tak, ako teraz.
PaedDr. Miroslav Kubičár odpovedal, že hlasoval proti odpredaju tohto mestského
majetku.
Primátor chcel vedieť, prečo nebol nový dom kultúry vtedy zahrnutý do strategického
majetku mesta, ale až po odpredaji priestorov.
Ing. Daniel Lako vyzval, aby sa pristúpilo k hlasovaniu v zmysle zákona.
JUDr.  Eva  Kvocerová  informovala,  že pracujú na  Zásadách nájmu na nebytové
priestory.  Riešili  na  zasadnutí,  či  môže  malý  podnikateľ  dostať  priestor  napr.  na
kvety, ktorý má slabý príjem a pre dlh nemôže dostať priestor, ale mestská spoloč-
nosť MEDIAL dlhuje na nájme 11 tis. €, to p. Kubičárovi asi nevadilo. Spomenula, že
na poslednom MsZ v roku 2014 ako poslankyňa, kde povedala všetky výhrady k VZN
o strategickom majetku, ktoré tu prezentovala dnes p. prokurátorka. Mesto v minulos-
ti  rozpredalo všetky dôležité nehnuteľnosti, predali sa priestory v Divadle a deti sa
musia isť prezliekať na vystúpenie na druhý koniec mesta. Predali sa aj ďalšie ne-
hnuteľnosti. Dnes sa konajú zasadnutia MsZ po obede, aby sa ich mohli občania zú-
častniť a vedeli, čo sa v meste deje.  
PaedDr.  Miroslav  Kubičár  zopakoval  návrh  na  uznesenie  MsZ
č. 76/2015.

Hlasovanie č. 8 za prijatie návrhu p. Kubičára - UZNESENIE MsZ Púchov č. 76/2015:
prítomných 16 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

p. Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
za                     6 p. Bílik,  p. Kubičár, p. Kubiš, p. Prešnajder , p. Riško, p. Sadloň, 
proti                  7 p. Bučko, p. Bršiak, p. Crkoň, p. Lako, p. Raník, p. Špaček, p. Žiačik,
zdržal sa            3 p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Marman,
nehlasoval   0
neprítomný   3 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina,

Primátor konštatoval, že návrh uznesenia MsZ č. 76/2015 p. Kubičára nebol prijatý, 
posúva sa číslovanie uznesení.

Irena Kováčiková členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 
76/2015 v znení:
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U Z N E S E N I E  č. 76/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
v y h o v u j e   

Protestu prokurátora  - Pd 42/15/3306-7 proti VZN č. 3/2010 o osobitne dôležitom
(strategickom) majetku a záujmoch mesta Púchov, schválené uznesením MsZ Pú-
chov č. 76/2010, ktoré nadobudlo účinnosť 15.11.2010. 

Hlasovanie č.9 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov č. 76/2015:
prítomných 16 p. Bílik,  p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

p. Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
za                   11 p. Bílik,  p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Raník p.

Špaček, p. Žiačik,
proti                  2 p. Kubičár, p. Sadloň,
zdržal sa            3 p. Kováčiková, p. Prešnajder , p. Riško,
nehlasoval   0
neprítomný   3 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina,

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 76/2015 poslanci prijali.

Irena Kováčiková členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 
77/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 77/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

z r u š e n i e  VZN  č. 3/2010  o  osobitne dôležitom (strategickom) majetku a záuj-
moch mesta Púchov, schválené uznesením MsZ Púchov č. 76/2010.

Hlasovanie č. 10 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov č. 77/2015:
prítomných 16 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

p. Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
za                   10 p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Raník, p. Špaček, p. Sadloň, p.

Žiačik,
proti                  1 p. Kubičár,
zdržal sa            5 p. Bílik,  p. Bršiak, p. Kováčiková, p. Prešnajder , p. Riško,
nehlasoval   0
neprítomný   3 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina,

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 77/2015 poslanci prijali. VZN č. 3/2010
bolo  zrušené.  Následne  sa  rozlúčil  s p.  prokurátorkou,  ktorá  opustila  rokovaciu
miestnosť.

ad 4)   Doplnok č. 1 k     Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva 
Púchov

Ing. Lukáš Ranik predkladal Doplnok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestské-
ho zastupiteľstva  Púchov.  Spracoval  tento doplnok,  lebo chcel,  aby komisie  MsZ
a MsR boli verejné. Občan sa môže k jednotlivým bodom rokovania komisie vyjadro-
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vať. Zápisnice budú zverejnené na webe do 3 dní. Takto funguje aj v iných mestách.
Po viac ako 10 rokoch budú komisie verejné. Dúfal, že za doplnok poslanci zahlasu-
jú.
MUDr. Viliam Bršiak uviedol, že sa mu nepáči, aby boli zasadnutia komisií verejné,
lebo, keď treba, tak si ľudí na komisiu pozvú.
Ing.  Lukáš Ranik  navrhoval,  aby sa vyskúšalo verejné prerokovanie v komisiách.
Keď to inde funguje, nevidel dôvod, prečo by to nemalo fungovať aj v našom meste.
Materiál dal pozrieť aj v Transparency International, a páčil sa im.
PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že doplnok vníma ako dobrý krok. 
Rudolf  Marman  informoval,  že  komisie  majú  len  odporúčací  charakter,  nemajú
žiadnu právomoc. MsR a MsZ môžu rozhodnúť inak, ako odporúča komisia. Potom
sa môže občan cítiť oklamaný.
Ing.  Lukáš  Ranik  dodal,  že  predseda  komisie  môže  vyhlásiť  zasadnutie  za
neverejné podľa potreby. 
Ing. Daniel Lako navrhol, aby bol pri  verejnosti obmedzený počet ľudí.  Niektoré
komisie riešia citlivé veci,  kde nemôže byť  verejnosť. Navrhol doplniť, kedy môže
predseda komisie vyhlásiť za neverenú. 
Mgr. Peter Bílik konštatoval, že v komisii na ochranu verejného záujmu preberajú
osobné údaje, preto nemôže byť verejná.
Irena Kováčiková  doplnila, že v rokovacom poriadku bolo uvedené, že rokovania
komisií sú spravidla neverejné, ale mohli sa vyhlásiť aj za verejné. Materiál, ktorý sa
prerokúva  v komisiách  býva  spravidla  zverejnený  na  webe  mesta  14  dní  pred
zasadnutím MsZ, takže sa s ním môžu občania oboznámiť.  
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 
78/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 78/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

Doplnok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva Púchov.

Hlasovanie č. 11 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov č. 78/2015:
prítomných 16 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

p. Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
za                   10 p. Bučko, p. Bílik,  p. Hvizdák,  p. Kubičár, p. Lako, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček,

p. Sadloň, 
proti                  3 p. Bršiak, p. Crkoň, p. Marman,
zdržal sa            3 p. Kováčiková, p. Kubiš, p. Žiačik,
nehlasoval   0
neprítomný   3 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina,

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 78/2015 poslanci prijali.
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ad 5)   Doplnok  č.2 k     VZN č.5/2012 o     určení výšky príspevkov v     školách a     škol-
ských zariadeniach v     zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov

Mgr. Viera Češková predkladala Doplnok  č.2 k VZN č.5/2012 o určení výšky prís-
pevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pú-
chov, ktorý bol riadne zverejnený na úradnej tabuli aj na webe mesta. Neboli k nemu
doručené žiadne pripomienky. Bol prerokovaný na komisii aj v MsR, ktoré ho odporu-
čili schváliť. Zmena bola predložená na základe podnetu príslušných riaditeľov škôl
a školských zariadení. V prípade ZUŠ ide o doplnenie príspevkov aj na základe pod-
netov zákonných zástupcov, ktorí majú záujem o rozšírenie štúdia ich detí  o ďalší
predmet, ktoré doposiaľ nebolo možné. V prípade CVČ ide o navýšenie príspevku zo
súčasných 3,-€ na 3,50€ na mesiac. Príspevok pre dospelú osobu sa zvyšuje zo
súčasných 3,50€ na 4,-€. Dôvodom zvýšenia príspevku je nárast nákladov na ener-
gie a prevádzku. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Irena Kováčiková členka návrhovej  komisie predložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 79/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 79/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

Doplnok  č.2 k VZN č.5/2012 o určení výšky príspevkov v školách a školských za-
riadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov.

Hlasovanie č. 12 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov č. 79/2015:
prítomných 16 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

p. Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
za                   16 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

p. Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
proti                  0
zdržal sa            0
nehlasoval   0
neprítomný   3 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina,

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 79/2015 poslanci prijali.

ad 6)   Zásady podpory seniorov v     meste Púchov

Ing.  Lucia  Pružinská  predložila  návrh  Zásad podpory seniorov  v meste  Púchov.
Zásady boli riadne zverejnené na úradnej tabuli aj na webe mesta. Prerokovala ich
ekonomická komisia aj MsR, ktoré zásady odporučili na schválenie. Zásady boli vy-
pracované za účelom hmotnej podpory a pomoci pri zabezpečovaní a udržiavaní pri-
meranej životnej úrovne dôchodcov v našom meste. Prijímateľ podpory môže byť sa-
mostatne žijúci dôchodca nad 70 rokov s trvalým pobytom v meste a má vysporiada-
né všetky záväzky voči mestu. Vysvetlila podmienky priznania finančnej podpory. Na
finančnú podporu nie je právny nárok a poskytuje sa ohľadom na schválený rozpočet
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pre príslušný kalendárny rok. Výška finančnej podpory sa stanovuje na 14,60€/ oso-
ba/rok. V tomto roku sa finančná podpora bude týkať cca 260 dôchodcov, ktorým
bude zaslaný informatívny list. Finančná podpora bude v aktuálnom zdaňovacom ob-
dobí vyplácaná prijímateľovi v pokladni MsÚ do 15.12. aktuálneho zdaňovacieho ob-
dobia. Na požiadanie, z vážnych dôvodov, môže byť podpora doručená osobne do
miesta trvalého bydliska.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Irena Kováčiková členka návrhovej  komisie predložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 80/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 80/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

Zásady podpory seniorov v meste Púchov.

Hlasovanie č. 13 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov č. 80/2015:
prítomných 16 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

p. Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
za                   16 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

p. Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
proti                  0
zdržal sa            0
nehlasoval   0
neprítomný   3 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina,

Primátor  konštatoval, že uznesenie MsZ č. 80/2015 poslanci prijali. Poďakoval po-
slancom, že zahlasovali za dobrú vec.

ad 7)   Úprava rozpočtu mesta Púchov

Primátor vyzval, aby sa občania mesta prihlásili do diskusie.
Mgr. Marián Michalec sa vyjadril k úprave rozpočtu. 
Primátor Mgr. Rastislav Henek konštatoval, že už pracujú na revitalizácii úverovej
zaťaženosti  mesta.  To  čo  ostalo  z prebytku,  rozdelili  s  poslancami  na  polovicu
a každý rok budú robiť  chodníky, ulice, ... veci, ktoré tu ľudí niekoľko rokov trápili.
Nechce robiť veci až v poslednom volebnom roku. Chce, aby sa pre ľudí robili veci,
ktoré sa dlhšiu dobu neriešili.
Ing.  Lucia  Pružinská  konštatovala,  že materiál  dostali  poslanci  písomne a má 2
časti  –  návrh  úpravy  rozpočtu  a návrh  čerpania  rezervného  fondu   bol  riadne
zverejnený na úradnej tabuli a na webe mesta. Poslanci na rokovaniach dohodli na
jeho čerpaní.
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Primátor  informoval,  že  sa  stretli  s poslancami  2-krát,  kde  vznikol  obrovský
kompromis  medzi  jednotlivými  pripomienkami.  Z cca  88  pripomienok  by  sa  malo
zrealizovať cca 50.
Irena Kováčiková povedala informáciu pre rodičov, učiteľov a žiakov ZŠ Komenské-
ho, že rekonštrukcia školy nebola zahrnutá do tejto úpravy rozpočtu, ale Mesto pri-
pravuje doklady na projekt na granty EU, aby bolo pripravené, keď budú takéto výzvy
vyhlásené.
Irena Kováčiková členka návrhovej  komisie predložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 81/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 81/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

a) úpravu rozpočtu mesta Púchov na rok 2015 v sume - príjmy 37 548,10 € a vý-
davky 61 148,10 € podľa priloženej tabuľky.

b) čerpanie rezervného  fondu mesta Púchov v sume 314 599 € s doplňujúcim 
návrhom v sume 85 400 € (spolu 399 999 €) podľa priloženej tabuľky.

Hlasovanie č.14 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov č. 81/2015:
prítomných 16 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

p. Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
za                   16 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

p. Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
proti                  0
zdržal sa            0
nehlasoval   0
neprítomný   3 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina,

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 81/2015 poslanci prijali.

ad 8)   Doplnok č. 1 k Štatútu Mestskej polície Púchov

Primátor vyzval, aby sa občania mesta prihlásili do diskusie.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Mgr. Jozef Čuraj  konštatoval, že predkladá Doplnok č. 1 k Štatútu Mestskej polície
Púchov,  lebo  došlo  k zmene  zákona  o obecnej  polícii,  kde  zákonodarca  umožnil
mestským a obecným políciám vykonávať službu aj na teritóriách mimo územia pô-
sobnosti. Predpokladom pre takýto výkon služby je uzatvorenie zmluvy medzi jednot-
livými subjektmi. Vymedzenie rozsahu činnosti MsP na inom teritóriu musí byť zmluv-
ne ošetrené a schválené jednotlivými obecnými zastupiteľstvami. Ďalej v zákone doš-
lo k úprave spôsobu preukazovania príslušnosti k MsP. Tieto zmeny bolo potrebné
zakomponovať do štatútu MsP a zosúladiť ich s praxou.
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Mgr.  Peter  Bílik  chcel  vedieť,  či  už  je  nejaká  zmluva  na  poskytovanie  takýchto
služieb MsP. Ďalej  sa zaujímal, či  pri súčasnom stave počtu policajtov bude MsP
stačiť robiť aj iné obce. Podľa neho, má MsP dosť práce v meste.  
Mgr. Jozef Čuraj  odpovedal, že zatiaľ nebola takáto zmluva s inou obcou podpísa-
ná, lebo to musí byť najskôr zakotvené v štatúte MsP. Uviedol, že je na poslancoch
MsZ,  aby  rozhodli  o počte  policajtov  a o prípadných  zmluvách  s inou  obcou.  Pri
súčasnom počte policajtov by takúto činnosť nezvládali.
Primátor  doplnil,  že ak by došlo k dohode s nejakou obcou, tak by obec musela
uhrádzať náklady spojené s touto činnosťou MsP a boli by doplnení aj policajti.
Ing. Lukáša Ranika zaujímalo, či náčelník MsP už rokoval s obcami o takejto mož-
nosti. Bude musieť navýšiť rozpočet na MsP, ale určite bol za túto možnosť pôsobe-
nia MsP v iných obciach pri navýšení počtu príslušníkov.
Mgr. Jozef Čuraj  odvetil, že o tejto možnosti nerokoval. Urobil doplnok na podnet
poslanca p. Laka.
Irena Kováčiková členka návrhovej  komisie predložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 82/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 82/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

Doplnok č. 1 k Štatútu Mestskej polície Púchov.

Hlasovanie č.15 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov č. 82/2015:
prítomných 16 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

p. Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
za                   16 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

p. Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
proti                  0
zdržal sa            0
nehlasoval   0
neprítomný   3 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina,

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 82/2015 poslanci prijali.

ad 9) Cenový výmer č. 1/2015 Mestskej autobusovej dopravy v     meste Púchov

Primátor vyzval, aby sa občania mesta prihlásili do diskusie.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Ing. Daniel Lako informoval, že Cenový výmer č. 1/2015 Mestskej autobusovej do-
pravy v meste Púchov pojednáva o tom, že po 1.7.2015 občania nad 70 rokov budú
môcť cestovať zdarma, ak si vyzdvihnú dopravnú kartu v dome kultúry, kde sa predá-
vajú. Uviedol, že rozdiel, ktorý týmto vznikne pôjde zo 100% z dopravného podniku,
lebo v spolupráci  s ekonomickou komisiou  vytvorili  s ADP predpoklady,  aby došlo
k ďalšiemu šetreniu okrem 50 tis. €, ktoré už v tomto roku ušetrili v prevádzke auto-
busov a tieto peniaze pred chvíľou rozdelili do iných položiek. Ďalšími organizačnými
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odporučeniami a ich realizáciou sa usporí toľko, aby títo ľudia mohli cestovať zdar-
ma. Požiadal, aby sa do bodu 1. po d/ doplnilo „ držiteľov dopravnej karty“ a po e/
opraviť preklep z 0,20€ na „0,30€“.
Ing. Lukáš Ranik požiadal predsedu ekonomickej komisie p. Laka, aby vysvetlil, pre-
čo budú mať občania nad 70 rokov zľavu len na dopravnú kartu. Bez karty si budú
musieť kúpiť lístok bez zľavy v hodnote 0,30€.
Ing. Daniel Lako konštatoval, že každý cestujúci musí byť v autobuse poistený. Ak
bude  mať  občan  nad  70  rokov  dopravnú  kartu,  čítačkou  ho  zaregistruje  a bude
poistený. Pokiaľ by prišiel človek bez karty a nie je poistený a došlo by k úrazu, jeho
následky na liečbu by znášal dopravný podnik.
Rudolf Marman uviedol, že na dopravnej komisii riešili, čo bude s tými dôchodcami,
čo majú zakúpenú a dobitú dopravnú kartu. Bolo tam povedané, že sa im budú tieto
dobité financie vracať. 
Ing. Daniel Lako potvrdil, že sa budú kredity na dopravnej karte týmto dôchodcom
vracať na predajnom mieste.
Irena Kováčiková členka návrhovej  komisie predložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 83/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 83/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

Cenový výmer č. 1/2015 Mestskej autobusovej dopravy v meste Púchov.

Hlasovanie č. 16 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov č. 83/2015:
prítomných 16 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

p. Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
za                   16 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

p. Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
proti                  0
zdržal sa            0
nehlasoval   0
neprítomný   3 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina,

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 83/2015 poslanci prijali.

ad 10)   Zmena členov komisií MsZ

Primátor vyzval verejnosť, aby sa prihlásili do diskusie k tomuto bodu programu.
Ing. Katarína Bradáčová sa prihlásila do diskusie. Konštatovala, že je členkou komi-
sie športu. Medzi návrhmi na odvolanie členov komisie zaznie aj jej meno. Vyjadrila
sa k postupu jej odvolania a znaleckým posudkom k plotu kúpaliska a k informáciám
o nezákonne vyplateným odmenám v MŠK. Následne predložila návrh p. Kubičárovi
a povedala, že ak ho príjme za svoj, môže ho prečítať.
Primátor vysvetlil k predloženým uzneseniam na zmeny členov v komisiách. V komi-
sii športu bola navrhnutá zmena za odvolanú konateľku MŠK p. Bradáčovú nahradiť
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nového konateľa tejto spoločnosti  Ľubomíra Luhového,  pretože ako konateľ  bude
mať najlepšie vedomosti o činnosti športu a MŠK. V ďalšom uznesení sa odvoláva
Mária Fedorová, ktorá už nie je vedúcou oddelenia. Bude nahradená novou vedúcou
oddelenia Ing. Mgr. Alenou Vavrovou. V komisii výstavby a životného prostredia bola
bývalá prednostka Ing.  Jana Vondrová,  ktorú by nahradila  nová prednostka  MsÚ
JUDr. Eva Kvocerová. Do komisií boli navrhnutí ľudia, ktorí s problematikou jednotli-
vých komisií pracujú a aj sa v nej vyznajú. 
PaedDr. Miroslav Kubičár požiadal poslancov o podporu, aby Ing. Vondrová ostala
v komisii výstavby, lebo v nej pracuje 10-13 rokov a v problematike sa vyzná. Mesto
a pozemkové veci veľmi dobre pozná, a preto by bolo na škodu, keby v komisii neos-
tala. Súhlasil, aby nová prednostka JUDr. Kvocerová bola členkou komisie výstavby,
ktorej už zúčastnila.  Podal pozmeňujú návrh vypustiť bod a) – t.j. - MsZ Púchov ne-
odvoláva člena komisie výstavby a životného prostredia Ing. Janu Vondrovú.
JUDr. Eva Kvocerová  konštatovala, že hovorila s Ing. Vondrovou,  že komisie sa
môže zúčastňovať naďalej ako hosť. Párny počet členov komisie by bol problematic-
ký pri hlasovaní, preto sa navrhuje 7 členov ako doteraz.
MUDr. Viliam Bršiak vyjadril súhlas, aby Ing. Vondrová ostala v komisii výstavby.
PaedDr. Miroslav Kubičár namietal, že na komisii nehlasujú, ale sa všetky dohadu-
jú konsenzom. Ak sa na niečom nedohodnú,  tak to odložia.  Preto nevidel  dôvod
problému v počte členov komisie.
Ivan Sadloň konštatoval, že sa stotožňuje s tým, aby Ing. Vondrová ostala členkou
komisie, lebo je v tom odborníčka.
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie zopakovala pozmeňujú návrh p. Kubičá-
ra.

Hlasovanie č. 17 za prijatie pozmeňujúceho návrhu p. Kubičára:
prítomných 15 p. Bučko,  p.  Bršiak, p.  Crkoň,  p.  Hvizdák,   p.  Kováčiková, p.  Kubičár,  p.  Kubiš,  p.  Lako,  p.

Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
za                   13 p. Bučko,  p.  Bršiak, p.  Crkoň,  p.  Hvizdák,   p.  Kováčiková, p.  Kubičár,  p.  Kubiš,  p.  Lako,  p.

Marman, p. Prešnajder , p. Riško, p. Špaček, p. Žiačik,
proti                  0
zdržal sa            2 p. Raník, p. Sadloň,
nehlasoval   0
neprítomný   4 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina, p. Bílik,  

Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh p. Kubičára poslanci prijali. Ing. Jana 
Vondrová ostáva členkou komisie výstavby a životného prostredia.

Irena Kováčiková členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ 
č. 84/2015 v znení:
U Z N E S E N I E  č. 84/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
v o l í  

za člena komisie výstavby a životného prostredia JUDr. Evu Kvocerovú.

Hlasovanie č. 18 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov č. 84/2015:

Zápisnica  MsZ Púchov 25.6.2015 Strana 17



prítomných 16 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,
p. Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,

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

proti                  0
zdržal sa            1 p. Sadloň,
nehlasoval   0
neprítomný   3 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina,

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 84/2015 poslanci prijali.

Irena Kováčiková členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ 
č. 85/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 85/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov

a) o d v o l á v a  
člena komisie dopravy, služieb a bytovej politiky Máriu Fedorovú,
  

b) v o l í   
za člena komisie dopravy, služieb a bytovej politiky Ing. Mgr. Alenu Vavrovú.

Hlasovanie č. 19 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov č. 85/2015:
prítomných 16 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

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

p. Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Žiačik,
proti                  0
zdržal sa            1 p. Sadloň,
nehlasoval   0
neprítomný   3 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina,

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 85/2015 poslanci prijali.

PaedDr. Miroslav Kubičár  predložil návrh na uznesenie MsZ od p. Bradáčovej 
v     znení:
Mestské zastupiteľstvo Púchov 

A) berie na vedomie informáciu  o začatí  správneho konania Ministerstvom
spravodlivosti  SR  voči  znalcovi  Ing.  Milošovi  Kovaľovi,  ev.  číslo  znalca
911774, pre podozrenie zo spáchania správneho deliktu znalca podľa § 27
ods. 1 písm. b) v spojení s § 16 ods. 2 písm. b) Zákona o znalcoch, tlmoč-
níkoch a prekladateľoch, vo veci spracovania jeho znaleckého posudku č.
23/2015 pre Mesto Púchov o oplotení areálu kúpaliska v Púchove, prezen-
tovaného na zasadnutí MsZ Púchov dňa 25.3.2015 poslancom Rudolfom
Marmanom, 

B) vyzýva  poslanca  MsZ  Púchov  Ing.  daniela  Laka,  aby  zverejnil  úplný
znalecký posudok znalca Ing. Antona Martvoňa o oplotení areálu kúpaliska

Zápisnica  MsZ Púchov 25.6.2015 Strana 18



v Púchove,  ktorého  držbu  prezentoval  na  zasadnutí  MsZ  Púchov  dňa
25.3.2015,  a o ktorého transparentné zverejnenie  ho písomne požiadala
Ing. Katarína Bradáčová už dňa 29.4.2015, aby sa s ním mohla oboznámiť
široká odborná aj občianska verejnosť,

C) žiada primátora mesta Púchov Mgr. Rastislava Heneka, aby na najbližšie
verejné  zasadnutie  MsZ pozval  znalcov Ing.  Jána Prekopa,  Ing.  Miloša
Kovaľa a Ing. Antona Martvoňa, ktorí v roku 2015 spracovali znalecké po-
sudky o oplotení areálu kúpaliska v Púchove, a zaradil do programu MsZ
ich verejné vypočutie.

MUDr. Viliam Bršiak konštatoval, že na podanie p. Bradáčovej v bode a) nemusia
brať poslanci ohľad, lebo v tom nevidel dôvod.
Ing. Daniel Lako  chcel uviesť informácie p. Bradáčovej na pravú mieru. Posudok,
ktorý dal spraviť, od začiatku deklaroval, že je neoficiálny. Po jeho zverejnení na MsZ
nechal niekoľko výtlačkov pre verejnosť, aby si mohli pozrieť. Uviedol, že nemá prob-
lém so zverejnením posudku, ale p. Bradáčová ho doteraz o to nepožiadala.
Rudolf Marman  dodal, že široká verejnosť nepotrebuje k plotu ani znalecký posu-
dok, aby si vedela urobiť úsudok.

Irena Kováčiková členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ 
č. 86/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 86/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov

a) o d v o l á v a  
člena komisie športu Ing. Katarínu Bradáčovú,
  

b) v o l í  
za člena komisie športu Ľubomíra Luhového.

Hlasovanie č 20 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov č. 86/2015:
prítomných 16 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

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

p. Marman, p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
proti                  0
zdržal sa            1 p. Prešnajder ,
nehlasoval   0
neprítomný   3 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina,

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 86/2015 poslanci prijali.

Irena Kováčiková členka návrhovej  komisie  zopakovala návrh  p.  Kubičára od p.
Bradáčovej ako uznesenie MsZ č. 87/2015. 

Hlasovanie č 21 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov č. 87/2015:
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prítomných 16 p. Bílik,  p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,
p. Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,

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

Primátor konštatoval, že návrh p. Kubičára na uznesenie MsZ č. 87/2015 poslanci 
neprijali. Posúva sa číslovanie uznesení.

Primátor  o 17.15 hod. vyhlásil 10 min. prestávku v rokovaní MsZ. 

ad 11)   Schválenie  komisie na preskúmanie oprávnených nákladov na Dome 
smútku na cintoríne v     meste Púchov

Primátor vyzval verejnosť, aby sa prihlásili do diskusie k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Ing. Daniel Lako  podal referenciu k schváleniu komisie na preskúmanie oprávne-
ných nákladov na Dom smútku na cintoríne v meste. Na MsZ sa prezentovalo, že sa
odovzdáva Dom smútku, kde bola prezentovaná  aj výška nákladov. Nakoľko sa ob-
čanom po zverejnení sumy cca 152 tis. € zdá táto výška nákladov vysoká,  preto
chce, aby sa náklady preverili. Navrhol zriadiť komisiu v zložení: predseda - Irena
Kováčiková, členovia - Ing. Daniel Lako, PaedDr. Miroslav Kubičár, Roman Hvizdák a
Ing. Lukáš Ranik.
Irena Kováčiková  podala doplňujúci návrh do uznesenia  – po b) ukladá komisii
predložiť výsledky kontroly na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že bude rád v tejto komisii pracovať, ale za
podmienky,  že  komisii  budú  predložené  všetky  potrebné  doklady,  nie  tak  ako
v komisii pri plote kúpaliska.
Roman  Hvizdák  súhlasil  s p.  Kubičárom,  aby  sa  vyhli  pochybeniam,  treba  mať
predložené všetky podklady k Domu smútku. Ing. arch. Šicová by mala k projektu
komisii podať informácie, lebo má k nemu najbližšie.
Prebehla  diskusia  ku  komisii  k plotu  kúpaliska  –  p.  Marman,  p.  Kvocerová,  p.
Kubičár, p. Primátor, p. Lako, ....
Ivan  Sadloň  žiadal,  aby  materiál  ku  kontrole  dostal  každý  člen  komisie
k naštudovaniu.
Ing.  arch.  Daniela  Šicová  konštatovala,  že  všetky  materiály  k projektu  Domu
smútku má na oddelení výstavby. S komisiou sa dohodne, aby si ich pozrieť, lebo je
ich  veľa  a čo  budú  potrebovať,  im  pripraví.  Projekt  mal  riadnu  projektovú
dokumentáciu  so  stavebným  povolením.  Projekt  bol  zadávaný  cez  verejné
obstarávanie a zverejnený vo vestníku. Bol zadávaný elektronickou aukciou. Postup
prác  bol  evidovaný  v stavebnom  denníku.  Dodala,  že  nie  je  problém  predložiť
podklady, lebo projekt bol spravený tak, ako má byť.

Zápisnica  MsZ Púchov 25.6.2015 Strana 20



Irena Kováčiková členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ 
č. 87/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 87/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov

a) s c h v a ľ u j e 

 komisiu  na  preskúmanie  oprávnených  nákladov  na  investičnú  akciu  Dom
smútku na cintoríne v meste Púchov v zložení: predseda - Irena Kováčiková,
členovia  -  Ing.  Daniel  Lako,  PaedDr.  Miroslav  Kubičár,  Roman  Hvizdák,
Ing. Lukáš Ranik,

b) u k l a d á

komisii predložiť výsledky kontroly na septembrovom zasadnutí mestského za-
stupiteľstva. 

Hlasovanie č. 22 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov č. 87/2015:
prítomných 16 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

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

p. Marman, p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
proti                  0
zdržal sa            1 p. Prešnajder ,
nehlasoval   0
neprítomný   3 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina,

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 87/2015 poslanci prijali.

ad 12)    Vyhlásenie výberových konaní na vedúce pozície v     mestských spoloč-
nostiach a     združeniach

Primátor vyzval verejnosť, aby sa prihlásili do diskusie k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Ing.  Daniel  Lako  podal referenciu k schváleniu  vyhlásenia výberových konaní  na
vedúce pozície v mestských spoločnostiach a združeniach. Ako príklad uviedol, že p.
Kubičár je riaditeľ gymnázia. Na budúci rok bude znova výberové konanie na túto
funkciu. Spýtal sa ho, či sa zúčastní výberového konania znova. 
PaedDr. Miroslav Kubičár odpovedal, že áno.
Ing.  Daniel  Lako  uviedol,  že  o 4-ročné obdobie,  kde bol  zvolený za  primátor  p.
Henek by mohlo byť aj obdobím pre nových vedúcich v mestských spoločnostiach
a združeniach,  tak ako je  to  v  školstve.  Ak si  svoje miesta obhája,  nebude nikto
pochybovať o tom, že sú na správnom mieste.
PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že v školstve sú dané funkčné obdobia, ale
sú tam dané aj pravidlá a kompetencie na dobu 5 rokov. V mestských spoločnostiach
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to nebýva bežné. V Programovom vyhlásení sa poslanci s primátorom dohodli, že  sa
budú robiť výberové konania na neobsadené miesta.
Ing. Daniel Lako uviedol, že za posledných xy rokov sa nerobili výberové konania,
okrem p. Pružinskej, preto predložil tento návrh.
Ing.  arch.  Daniela  Šicová  konštatovala,  že  nie  je  pravdou,  že  neboli  výberové
konania, lebo aj ona sa zúčastnila na výberovom konaní na vedúcu oddelenia aj na
architektku mesta.
Ivan Sadloň  povedal,  že návrh p. Laka naoko vyzerá pružne, ale žije v Púchove
dlho, chodí na MsÚ, pozná týchto ľudí dlho. Nepáčilo sa mu takto zneisťovať týchto
ľudí, z ktorých väčšina pracuje veľmi dobre a svedomite a podľa poslanca, si zaslúžia
byť na týchto miestach a mali by tam aj ostať. 
Roman Hvizdák upozornil, že MsZ nerieši obsadenie na MsÚ. 
Mgr. Roman Špaček  súhlasil s návrhom p. Laka, lebo kto je dlho vo funkcii môže
skostnatieť.  Nič  mu  nebude  brániť,  aby  sa  znovu  prihlásil  na  výberové  konanie
o tento post.
PaedDr. Miroslav Kubičár povedal, že takýmito vyjadreniami sa spochybňuje práca
ľudí na meste a mestských spoločnostiach. Ľudia sú pod tlakom, čo bolo podľa p.
Kubičára  zlým  manažérskym  postupom.  Po  výmene  konateľov   na  MŠK
a MEDIALoch sa ľudia snažia dokazovať robiť veci v prospech primátora a mesta. 
Primátor zopakoval, že sa nehovorí o postoch na mestskom úrade, ale v mestských
spoločnostiach.  Ten,  kto  sa  neprevinil  pre  niečo,  ostane na svojej  pozícii.  Od p.
prednostky si tu neskôr vypočujú veci, čo im otvoria oči. Ľudí na mestskom úrade si
váži a stojí si za správnymi ľuďmi, povedal primátor. 
Roman  Hvizdák  chcel  vedieť,  že  ak  konatelia  mestských  spoločností  už  prešili
výberovým konaním,  lebo nevie,  či  prešli,  či  budú musieť ísť znova na výberové
konanie. 
Ing.  Daniel  Lako  odpovedal,  že  ak  to  poslanci  schvália,  tak  budú musieť  prejsť
znovu výberovým konaním všetci. 
Rudolfa  Marmana  zaujímalo,  prečo  by  sa  malo  hlasovať  o všetkých  mestských
spoločnostiach  ak  sa  neprevinili.  Videl  to  ako  krok  späť.   Plne  sa  stotožnil  s p.
Kubičárom.
PaedDr. Miroslav Kubičár chcel vedieť, či prebehne znova výberové konanie aj na
MŠK.
Ing. Daniel Lako  odpovedal, že na ekonomickej komisii sa dohodli, že „okrem už
uskutočnených výberových konaní“ - doplniť to do uznesenia.
JUDr. Eva Kvocerová  odcitovala § 5 ods. 2 zákona o výkone práce vo verejnom
záujme.  Zákon  popisuje,  čo  všetko  sa  preveruje.  Uviedla,  že  p.  Krajčovič  jej  pri
riešení  211-tky  povedal,  že  neprešiel  výberovým  konaním,  ale   bol  vybratý
primátorom z radov zamestnancov na doporučene predchádzajúceho konateľa. Tak,
ako povedal p. Špaček, prečo by sa nemala dať príležitosť všetkým ostatným, ktorí
sa prihlásia. Môže prísť niekto lepší, mladší, dravší, ...
Irena Kováčiková členka návrhovej  komisie predložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 88/2015 v znení:
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Mestské zastupiteľstvo Púchov s c h v a ľ u j e  vyhlásenie výberových konaní na ve-
dúce pozície v mestských spoločnostiach a združeniach okrem už uskutočnených vý-
berových konaní v     roku 2015.

Hlasovanie č. 23 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov č. 88/2015:
prítomných 16 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

p. Marman, p. Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
za                     7 p. Bučko, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Lako, p. Raník, p. Špaček, p. Žiačik,
proti                  7 p. Bílik,  p. Kubičár, p. Kubiš, , p. Marman, p. Prešnajder, p. Riško, p. Sadloň,
zdržal sa            2 p. Bršiak, p. Crkoň,
nehlasoval   0
neprítomný   3 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina,

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 88/2015 poslanci neprijali  , posúva sa čís-
lovanie uznesenia.

ad 13)   Informácia o     investičných akciách

Primátor vyzval verejnosť, aby sa prihlásili do diskusie k tomuto bodu programu.
Ing. Viliam Karas sa prihlásil o slovo a reagoval na p. Bradáčovú v súvislosti s MŠK.
Ing.  arch.  Daniela  Šicová  predložila  písomne  informácie  o investičných  akciách
v meste. Doplnila, že tento utorok prebehla finančná kontrola k žiadostiam o platbu k
dvom už zrealizovaným projektom – verejné priestranstvo pred cintorínom v Púchove
a ihrisko  v Marczibányiho  záhrade,  ktoré  zvládli  bez  pochybení  a sú  v poriadku
ukončené a skontrolované. Oddelenie pokračuje úlohami zadanými MsZ – dokladmi
k multifunkčnému  ihrisku,  doklady  k riešeniu  materskej  školy  na ZŠ  Komenského
a zároveň  pracujú  na  dokladoch  na  zateplenie  a výmenu  okien  nielen  na  ZŠ
Komenského  ale  aj  na  všetkých  ZŠ,  ktoré  neboli  zatiaľ  zateplené.  Všetky  tieto
doklady vyplývajú z vyhláseného programu pri rekonštrukcii budov. 
Mgr. Peter Bílik chcel vedieť, ktoré časti mesta sú pokryté verejným rozhlasom.
Mgr. Viera Češková odpovedala, že vo všetkých mestských častiach funguje verejný
rozhlas okrem Nosíc, ktoré boli napojené na mesto. V meste bol zrušený rozhlas, tak
Nosice  tiež  ostali  bez  rozhlasu.  V mestských  častiach  boli  na  rozhlase  menené
ústredne aj reproduktory. Vedenie ostalo pôvodné.
MUDr.  Viliam Bršiak,  PHM  konštatoval,  že ďalšie  vrážanie peňazí  do verejného
nemá význam v dnešnej modernej dobe.

Irena Kováčiková členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ 
č. 88/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 88/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o investičných akciách.
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Hlasovanie č. 24 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov č. 88/2015:
prítomných 14 p.  Bučko,  p.  Bílik,   p.  Bršiak,  p.  Hvizdák,   p.  Kováčiková,  p.  Kubičár,  p.  Kubiš,  p.  Lako,  p.

Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
za                   14 p.  Bučko,  p.  Bílik,   p.  Bršiak,  p.  Hvizdák,   p.  Kováčiková,  p.  Kubičár,  p.  Kubiš,  p.  Lako,  p.

Prešnajder , p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
proti                  0
zdržal sa            0
nehlasoval   0
neprítomný   5 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina, p. Crkoň, p. Marman,

Primátor  konštatoval,  že uznesenie MsZ č. 88/2015 poslanci  prijali.  Následne sa
poďakoval za zvládnutie všetkých projektov v termíne a po dvoch kontrolách neboli
zistené žiadne pochybenia .

ad 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   

Primátor vyzval verejnosť, aby sa prihlásili do diskusie k tomuto bodu programu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
JUDr. Eva Kvocerová  oboznámila občanov o niektorých skutočnostiach z činnosti
mestského úradu. Všetky informácie o pochybeniach sa spracúvajú príslušným orgá-
nom a keď bude hotový výstup, bude predložený do MsZ.
Prebehla diskusia medzi poslancami a konateľmi mestských spoločností a vedúcimi
MsÚ.
Roman Hvizdák vyzval  p.  Vargovú,  aby  oboznámila  verejnosť  s  výhodami  pre  
ZŤP – S v DK.   
Mgr. Milada Vargová vysvetlila, že už asi 10 rokov DK poskytuje zľavy pre ZŤP –S
s červeným pásikom. Ide o občanov, ktorí potrebujú sprievodcu. ZŤP-S ľudia majú
vstup na predstavenia zdarma, platí len ich sprievodca.
Irena Kováčiková členka návrhovej  komisie predložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 89/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 89/2015
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. 25 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov č. 89/2015:
prítomných 15 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

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

p. Marman, p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
proti                  0
zdržal sa            0
nehlasoval   0
neprítomný   4 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina, p. Prešnajder ,

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 89/2015 poslanci prijali.
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ad 15)   Rôzne

Ing.  Lucia  Pružinská predložila  podrobný  návrh  na  vyradenie  majetku,  ktorému
skončil nájom a je nefunkčný.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Irena Kováčiková členka návrhovej  komisie predložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 90/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 90/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

vyradenie nasledovného majetku mesta:

Inv. č. Názov
Vstupná Zostatková

Dôvod vyradenia

Cena v €

3115DL
M

Elektronická aukcia VAS 
r.2008

11336,7
2

0,00
skončenie zmluvy - nájom 
2008/2009

3116DL
M

Elektronická aukcia VAS 
r.2009

10201,8
7

0,00
skončenie zmluvy -  nájom 
2009/2010

Hlasovanie č. 26 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov č. 90/2015:
prítomných 15 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

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

p. Marman, p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
proti                  0
zdržal sa            0
nehlasoval   0
neprítomný   4 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina, p. Prešnajder ,

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 90/2015 poslanci prijali.

JUDr.  Eva  Kvocerová preložila  návrh  na  uznesenie,  ktorým reagovali  na  výzvu
k projektu na zníženie dopravnej nehodovosti v meste na 3 ks svetelných retardérov
na  Okružnej,  Novonosickej  a Slovanskej  ulici,  kde  by  mesto  zaplatilo  z vlastných
zdrojov 495,-€.
Bc. Cyril Crkoň chcel vedieť, prečo sa rozhodli robiť retardér na Slovanskej, a prečo
neboli oslovení poslanci z tejto časti, aby sa k tomu vyjadrili. Navrhol retardér dať na
Továrenskú ulicu, kde je potrebnejší.
JUDr. Eva Kvocerová  dodala, že zmena v projekte sa už nedá robiť pre krátkosť
času.
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Irena Kováčiková členka návrhovej  komisie predložila návrh na uznesenie MsZ  
č. 91/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 91/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

a) Predloženie Žiadosti  o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu – Výzva
č. III. Prezídia Policajného zboru 2015, z rozpočtovej kapitoly MV SR za
účelom realizácie projektu:  „Zníženie dopravnej nehodovosti  na území
mesta Púchov“, v celkovej výške výdavkov na projekt  výške 9 900.-€,

b) Spolufinancovanie  predmetného projektu z vlastných zdrojov minimálne vo
výške 5% z celkových výdavkov na projekt.

Hlasovanie č. 27 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov č. 91/2015:
prítomných 15 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

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

p. Marman, p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
proti                  0
zdržal sa            0
nehlasoval   0
neprítomný   4 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina, p. Prešnajder

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 91/2015 poslanci prijali.

JUDr.  Eva Kvocerová informovala o návrhu na  zrušenie uznesení  MsZ Púchov  
č. 19/2015, 20/2015,21/2015 a 22/2015 zo dňa 9.2.2015.
Irena Kováčiková  konštatovala, že hneď upozorňovala, že tieto uznesenia boli zle
prijaté. Dodala, že je rada, že dochádza k ich zrušeniu.
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ 
č. 92/2015 v znení:
U Z N E S E N I E  č. 92/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

zrušenie  uznesení  MsZ  Púchov  č.  19/2015,  20/2015,21/2015  a 22/2015  zo  dňa
9.2.2015.

Hlasovanie č. 28 za prijatie UZNESENIA MsZ Púchov č. 92/2015:
prítomných 15 p. Bučko, p. Bílik,  p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako,

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

p. Marman, p. Raník, p. Riško, p. Špaček, p. Sadloň, p. Žiačik,
proti                  0
zdržal sa            0
nehlasoval   0
neprítomný   4 p.  Andreánska, p. Šulcová, p. Rosina, p. Prešnajder ,

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 92/2015 poslanci prijali.

Zápisnica  MsZ Púchov 25.6.2015 Strana 26



ad 16) Diskusia a     interpelácie

Ivan Sadloň upozornil na problém ZUŠ, kde ľudia čakajúci na autobusovej zastávke
chodia do ZUŠ alebo okolo budovy ako na verejné toalety.  Požiadal p. primátora
o riešenie tejto situácie. Starší občania potrebujú, aby boli v meste vybudované ve-
rejné toalety.
Roman Hvizdák  chcel vedieť, či v ZUŠ, keď bola oplotená, boli tieto problémy aj
predtým.
Ivan Sadloň odpovedal, že áno, ale v menšej miere. Chodili viac poza plot.
Primátor  odpovedal, že bude hľadať riešenie cez oddelenia MsÚ  a poslanec do-
stane písomnú odpoveď.
Mgr. Miroslava Bučka  zaujímalo, kde boli umiestnené kamery na plavárni v prvej
etape a aký význam majú, a či sa plánuje aj druhá etapa ich doplnenia. 
Ľubomír Luhový konštatoval, že mu odpovie písomne.
Mgr. Roman Špaček uviedol, že zastupuje volebný obvod č. 8. Na stretnutí s primá-
torom  a Považskou  vodárenskou  spoločnosťou  (ďalej  len  PVS)  dňa  17.6.2015
v Streženiciach bola požiadavka ľudí zo Záskalia , kde sa ide robiť kanalizácia, ale
oni  nemajú  ešte  vodovod,  preto  požadujú  vodovod  dorobiť.  Ďalej  reagoval  na  p.
Bršiaka, že mesto možno rozhlas nepotrebuje, ale v prímestských častiach je potreb-
né, aby bol funkčný verejný rozhlas, lebo býva potrebné rýchlo združiť ľudí napr. pri
očkovaní psov, ...  Podali  požiadavku do rozpočtu na PD k dorobeniu rozhlasu do
Nosíc.
Primátor konštatoval, že bol na stretnutí so zástupcami PVS a občanov v Streženi-
ciach. Kanalizácia sa rieši  od roku 2007 cez eurofondy.  Realizuje sa to až teraz.
Vodovod bol robený extra. Naň bol zobratý úver cez PVS. Zajtra pôjde na DR PVS,
kde bude predkladať tieto požiadavky a bude sa snažiť ich presadiť. Rozhoduje sa
o tom hlasovaním, nerozhoduje o tom sám.
Mgr. Peter Bílik navrhol urobiť semafor na stlačenie pri prechode hotela Alexandra,
kde deti prechádzajú na športoviská. Okolo 14.00 hod. na tomto ťahu býva doprava
veľmi  hustá,  preto by bolo vhodné zabezpečenie tohto  semaforu pre bezpečnosť
hlavne detí. Ďalej žiadať sprehľadniť mestskú webovú stránku.
Ing. Mgr. Alena Vávrová odpovedala, že nejde o mestskú komunikáciu, ale preverí
to a dá k tomu stanovisko. 
Primátor  informoval,  že  k mestskej  webovej  stránke,  že  sa  na  nej  ešte  pracuje
a bude sprehľadnená.
JUDr. Eva Kvocerová  doplnila, že mesto má zakúpené moduly, za ktoré zaplatilo
cez 10 tis., ale sa zatiaľ nevyužívajú. Z firmy majú prísť vyškoliť ľudí, aby sa tieto
moduly mohli využívať. 
Mgr. Ľubomír Filko uviedol, že je snahou mesta portál rozširovať po zaškolení ľudí,
ktorých určí p. prednostka.
Bc. Cyril Crkoň chcel vedieť, či bude pokračovať v riešení problémovej bytovky na
Kolonke, tak ako to bolo nastavené.
Primátor  odvetil, že čaká na termín poslanca, ktorý má na starosti túto komunitu,
aby pomohol riešiť túto zložitú problematiku.
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Roman Hvizdák  upozornil, že od Topamu po Tatra banku sa nachádza tiež veľmi
nebezpečný prechod pre chodcov, ktorý treba tiež riešiť.
p. Muráriková – občianka mesta sa prikláňala k názoru p. Sadloňa, že pri autobuso-
vých zastávkach smer na Lednické Rovne by bolo treba zabezpečiť verejné toalety,
lebo tam čakáva veľa ľudí. Aj pred ich rodinným domom je autobusová zastávka, kde
sú samé ohorky z cigariet a neporiadok. Požadovala robiť čistotu na zastávkach kaž-
dý deň a doplniť na ne odpadkové koše. Ďalej upozornila, že na zastávkach je vyso-
ké sedenie, ktoré by sa malo upraviť, lebo starší ľudia naň nedočiahnu a nemajú kde
sadnúť. Žiadala, aby boli poslanci volení z obvodov, v ktorých bývajú, lebo potom ne-
majú na poslanca žiaden kontakt.   
Primátor odpovedal, že kontakty na poslancov sú uvedené na webe mesta, kde ich
môžu ľudia kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Konštatoval, že je smutné, keď
sa poslanec nezaoberá problémami svojho volebného obvodu.
Ivana Kubiša zaujímalo, ako by sa dal riešiť problém šírenia DVBT televízneho sig-
nálu aj do prímestských častí.
Ing. Vladimír Motúz  vysvetlil, že v týchto lokalitách to nie je v možnostiach MsBP
dosiahnuteľné.  DVBT  vysielač  je  terestriálny  vysielač,  ktorý  je  šírený  z bytového
domu na Chmelinci a jeho pokrytie je dané minimálnou viditeľnosťou, lebo tomu bráni
masív Lachovca.
Primátor podrobne informoval o organizačných zmenách na MsÚ, ktoré prebehli od
15.5.2015.
JUDr. Eva Kvocerová  podala informáciu k postupom na Programe hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta, ktorý mesto musí mať v zmysle zákona, aby mohlo čer-
pať z grantov. 
Primátor  konštatoval,  že  bol  naplnený  program  MsZ. Následne  poďakoval
prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsZ Púchov o 19.40hod. Všetkým poprial
pekné prázdniny.

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

Ing. Daniel LAKO MUDr. Viliam BRŠIAK, PHM
I. overovateľ    II. overovateľ

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