
ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Púchove, 

konaného dňa 08.06.2015
spis. č. 469/2015  UK1  A-10 

Prítomní: 
JUDr. Jarmila Andreánska, Mgr. Peter Bílik,  Mgr. Miroslav Bučko,  Bc. Cyril Crkoň,
Roman  Hvizdák,   Irena  Kováčiková,  PaedDr.  Miroslav  Kubičár,  Ivan  Kubiš,  
Ing. Daniel Lako, Ing. Lukáš Ranik, 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  na  žiadosť  viacerých  poslancov
pozvánkou  zo  dňa  2.6.2015,  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  (18  z  19)  je  mestské  zastupiteľstvo  uznášaniaschopné.
Ospravedlnil sa MUDr. Viliam Bršiak, MPH.
Primátor navrhol návrhovú komisiu v zložení:  Irena Kováčiková, Roman Hvizdák
a Ing. Peter Žiačik. Spýtal sa, či má niekto iný pozmeňujúci návrh. 
Nikto nepodal iný návrh.

Hlasovanie č. 1 o schválení zloženia návrhovej komisie:
prítomných 18 p.  Andreánska, p. Bučko, p. Bílik,  p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, , p. Kubiš, p.

Lako,  p.  Marman,  p.  Prešnajder  ,  p.  Raník,  p.  Riško,  p.  Špaček,  p.  Rosina,  p.  Šulcová,  
p. Sadloň, p. Žiačik, 

za                   18 p.  Andreánska, p. Bučko, p. Bílik,  p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár, , p. Kubiš, p.
Lako,  p.  Marman,  p.  Prešnajder  ,  p.  Raník,  p.  Riško,  p.  Špaček,  p.  Rosina,  p.  Šulcová,  
p. Sadloň, p. Žiačik,

proti                 0
zdržal sa           0
nehlasoval  0
neprítomní  1 p. Bršiak,

Primátor  mesta konštatoval,  že  poslanci  schválili  zloženie  návrhovej  komisie
v zložení  -  Irena  Kováčiková,  Roman Hvizdák  a Ing.  Peter  Žiačik.  Následne určil
overovateľov  zápisnice  v zložení:  Ivan  Kubiš  a Mgr.  Roman  Špaček.  Vedením
zápisnice poveril Boženu Sádeckú.

Návrh programu:

1. Menovanie konateľa mestskej spoločnosti MŠK Púchov, s.r.o.

Primátor  vyzval  poslancov,  aby  sa  vyjadrili  k návrhu  programu  MsZ  a podali
pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. 
Irena Kováčiková podala pozmeňovací návrh, kde navrhla za viacerých poslancov
doplnenie bodov programu zasadnutia MsZ v tomto znení:

1. Menovanie konateľa mestskej spoločnosti MŠK Púchov, s.r.o.
2. Zmena členov dozornej rady MŠK Púchov , s.r.o.
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3. Odvolanie štatutárneho orgánu spoločností MEDIAL Púchov, s.r.o.,  MEDIAL
IN, s.r.o., a MEDIAL TV, s.r.o., Námestie slobody č.1400, Púchov

4. Odvolanie člena MsR Púchov
5. Odvolanie člena ekonomickej komisie pri MsZ Púchov

Mgr. Hedviga Šulcová  chcela vedieť,  kedy si  niektorí  poslanci  rozmysleli  zmenu
programu, keď poslanci nedostali materiál k týmto navrhnutým doplňujúcim bodom.
Primátor konštatoval, že každý poslanec si navrhnutú zmenu programu obháji.
PaedDr. Miroslav Kubičár  očakával,  že ide na MsZ rokovať o 1 bode programu.
Mala byť pozvánka riadne zverejnená aj materiálmi. V komunálnej politike sa toto
nerobí. Pán primátor vstupoval do politiky s tým, že bude transparentný. Ak poslanci
chceli  zmeniť  program  zasadnutia,  mali  ho  legálne  ohlásiť.  Tento  spôsob  sa
poslancovi videl v rozpore s Programovým vyhlásením MsZ na roky 2014-2018.
JUDr. Jarmila Anderánska namietala, že rokovanie prebieha na takomto fóre a nie 
v Divadle, ako zvyčajne. Bývalí poslanci odovzdávali mesto fungujúce s vyrovnaným
rozpočtom aj fungujúcimi mestskými spoločnosťami.
Primátor  odpovedal,  že  Divadlo  býva  obsadené  divadelnými  súbormi,  preto  už
ďalšie zasadnutia MsZ naplánoval na štvrtky. Každý z poslancov má právo v zmysle
rokovacieho poriadku MsZ podávať pripomienky a pozmeňujúce návrhy.
Ing. Daniel Lako  konštatoval, že nie všetky tvrdenia p. Andreánskej boli pravdivé,
lebo nie všetky mestské spoločnosti skončili s kladným hospodárskym výsledkom.
Ivan Sadloň dodal, že určite by bolo korektné, keby bolo všetko predložené ako sa
patrí.
PaedDr. Miroslav Kubičár  pripomenul pracovnú cestu, ktorú absolvoval v Dánsku,
kde ich informovali, že pri zmene ministra sa u nich nezmení ani sekretárka, aby sa
vedelo pokračovať v načatej práci. Rada školy tiež u nich nikdy nehlasovala, lebo sa
vždy dohodli konsenzom. Ale toto sa mu nejavilo politicky kultúrne. Znova prečítal
z Programového vyhlásenia a dodal, že program MsZ mal byť zverejnený.
Mgr. Roman Špaček podal návrh, aby tieto body boli dané do ďalšieho MsZ.
Ivan Sadloň navrhol, aby sa poslanci stretávali ako kolektív s p. primátorom, a aby
ich informoval o programe a predkladaných materiáloch k rokovaniu MsZ.
Mgr.  Hedviga  Šulcová uviedla,  že  každý  poslanec,  či  už  v MsR,  v mestskej
spoločnosti, školskej rade alebo v komisiách si prácu váži a snaží sa ju robiť dobre.
Ing. Lukáš Ranik žiadal aby sa pristúpilo k hlasovaniu o navrhovanom programe.
Ing. Daniel Lako konštatoval, že každý má právo hlasovať o doplnenom programe.
Každý bod bude odôvodnený poslancom, ktorý ho navrhol.
Primátor  vyzval  na  hlasovanie  o  programe  s pozmeňujúcimi  návrhmi  p.
Kováčikovej.

Hlasovanie č. 2 o schválení pozmeňujúceho návrhu Ireny Kováčikovej a tým i programu:
prítomných 18 p.  Andreánska, p. Bučko, p. Bílik,  p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková, p. Kubičár,  p. Kubiš, p.

Lako,  p.  Marman,  p.  Prešnajder  ,  p.  Raník,  p.  Riško,  p.  Špaček,  p.  Rosina,  p.  Šulcová,  
p. Sadloň, p. Žiačik, 

za                   10 p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák,  p. Kováčiková,  p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Raník, p.
Riško, p. Žiačik,

proti                 6 p.  Andreánska, p. Bílik,  p. Kubičár, p. Prešnajder , p. Sadloň, p. Šulcová,
zdržal sa           2 p. Rosina, p. Špaček,
nehlasoval  0
neprítomní  1 p. Bršiak,

Primátor  konštatoval, že program MsZ bol schválený aj s pozmeňujúcimi návrhmi
Ireny Kováčikovej na jeho doplnenie. 
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ad 1)   Menovanie konateľa mestskej spoločnosti MŠK Púchov s.r.o.

JUDr. Eva Kvocerová podala rozsiahlu informáciu o výberovom konaní na konateľa
mestskej  spoločnosti  MŠK  Púchov  s.r.o.  Dňa  12.mája  2015  prebehlo  otváranie
obálok výberovou komisiou, ktorú vymenoval p. primátor. Prihlásilo sa 6 uchádzačov.
Dňa  25.  Mája  2015  prebehlo  riadne  výberové  konanie,  ktoré  bolo  bodované  -
vysvetlila.  Výberová  komisia  sa  zhodla  a odporučila  za  konateľa  MŠK  Ľubomíra
Luhového.
Irena Kováčiková  - členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č.
69/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 69/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov

1 s c h v a ľ u j e  

menovanie  štatutárneho  orgánu  –  za  konateľa  spoločnosti  MŠK  Púchov  s.r.o.,  
Ul. 1.mája 834/29, Púchov -  Ľubomíra Luhového,

2 o d v o l á v a

konateľa spoločnosti MŠK Púchov s.r.o., Ul. 1.mája 834/29, Púchov – JUDr. Antona
Školeka z funkcie,

3 u k l a d á

jedinému  spoločníkovi  v zastúpení  primátorom  mesta  Púchov  Mgr.  Rastislavom
Henekom  realizovať rozhodnutie MsZ Púchov na najbližšom Valnom zhromaždení
spoločnosti MŠK Púchov s.r.o., Ul. 1.mája 834/29, Púchov.

Primátor vyzval verejnosť, aby sa prihlásili do diskusie.
Nikto z verejnosti sa neprihlásil do diskusie.
PaedDr. Miroslav Kubičár  chcel  vedieť,  čo nás vedie k tomu k tomu, aby bol  p.
Luhový menovaný teraz, keď sa nachádza momentálne na dovolenke. Poslanci ho
majú  schváliť  bez  toho,  aby  ho  videli.   V Programovom  vyhlásení  sa  poslanci
zaviazali, že budú transparentne vyhlasovať menovanie konateľov. Uviedol, že nebol
informovaný ani o výberovom konaní na konateľa.
Primátor  odpovedal,  že  bola  menovaná  výberová  komisia  k tomuto  výberovému
konaniu, kde bol úspešný p. Luhový. Konateľa MŠK treba schváliť urýchlene, aby
riešil viaceré veci v MŠK – vymenoval niektoré.
Mgr. Miroslav Bučko informoval o  transformácii FK Púchov pod MŠK. Túto prácu
robili s JUDr. Antonom Šklekom. Transformácia bola potrebná pre ďalšie súťaže.
Ing. Daniel Lako  upozornil, že v Púchovských novinách aj televízii boli zverejnené
všetky informácie k výberovému konaniu na konateľa MŠK.
Mgr. Hedviga Šulcová  žiadala, že malo byť  verejné prerokovanie a prezentácia  
p. Luhového.
Mgr.  Miroslav  Bučko informoval,  že  p.  Mjartan  aj  p.  Luhový  predstúpia  na
poslednom MsZ pred prázdninami. 
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JUDr. Eva Kvocerová doplnila, že celé výberové konanie prebehlo v zmysle zákona.
Všetky informácie boli zverejnené na úradnej tabuli mesta, v Púchovských novinách
aj televízii a na webe mesta, preto si ich mohol ktokoľvek pozrieť.
Roman Hvizdák navrhol ukončiť diskusiu.

Z rokovacej miestnosti vyšla JUDr. Jarmila Andreánska.

Irena Kováčiková  - členka návrhovej komisie zopakovala návrh na uznesenie MsZ
č. 69/2015 (viď text vyššie).

Hlasovanie za schválenie UZNESENIA č. 69/2015:
prítomných 17 p.  Bučko,  p.  Bílik,   p.  Crkoň,  p.  Hvizdák,   p.  Kováčiková,  p.  Kubičár,  p.  Kubiš,  p.  Lako,  p.

Marman,  p.  Prešnajder  ,  p.  Raník,  p.  Riško,  p.  Špaček,  p.  Rosina,  p.  Šulcová,  
p. Sadloň, p. Žiačik,

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

proti                  1 p. Kubičár,
zdržal sa            0
nehlasoval   0
neprítomný   2 p. Bršiak, p.  Andreánska,

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č.69/2015 bolo schválené. 

Z rokovacej miestnosti odišli - PaedDr. Miroslav Kubičár a Mgr. Hedviga Šulcová.

ad 2) Zmena členov DR MŠK Púchov s.r.o.

Ing.  Peter  Žiačik predkladal  návrh  na  odvolanie  Petra  Baštuga  a Mgr.  Hedvigy
Šulcovej z členstva dozornej rady MŠK Púchov, s.r.o., a menovanie Mgr. Romana
Špačeka a Ing. Lukáša Ranika za členov dozornej rady MŠK Púchov s.r.o.
JUDr. Anton Školek  konštatoval, že konateľom MŠK Púchov je od 14.4.2015. Za
toto obdobie zistil viacero skutočností. Konateľ musí robiť 10-12 hod. denne. Uviedol,
že nemohol tu byť stále pri zabezpečovaní chodu spoločnosti – pripravujú bazén na
letnú sezónu, zabezpečujú práce s futbalovým ihriskom, riešia problémy s hokejovým
štadiónom, otvorí sa problém s hokejovým klubom, .... Táto práca vyžaduje celého
človeka.  Pán Luhový po vymenovaní do funkcie sa bude môcť tejto práci  naplno
venovať.  Podarilo  sa  udržať  1.ligu  pre  mládež  futbalu.  Do  budúcna nemusí  klub
kupovať hráčov. Pri tejto náročnej práci mu bol veľkou oporou p. Loužecký aj tréneri
a hráči,  za čo im veľmi pekne poďakoval. FK Púchov sa stransformoval do MŠK
Púchov,  čo  bolo  schválené  aj  Slovenským  futbalovým  zväzom  a už  nič  nebráni
fungovaniu  futbalu  pod  MŠK  s.r.o..  Športoviská  sú  značne  zanedbané  a budú
vyžadovať  viacej  investícií.  Konštatoval,  že  p.  Novosad  na  výberovom  konaní
povedal, že bolo na škodu veci, že miesto plota na kúpalisku sa neurobili šatne, ktoré
si musia prenajímať za nemalú sumu. K ekonomicko – právnej veci videl nedostatky,
kde neodôvodnene boli vyplatené odmeny funkcionárom vo výške cca 50 tis. €. Ďalej
zistil, že sa nehospodárne nakladalo s majetkom v prenájmoch haly pre VŠK, kde by
priamym nájmom MŠK získalo peniaze na obnovu športovísk. Cez MŠK sa chodili
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členovia DR MŠK na služobné cesty do Omska, Madridu, ... Podľa vyjadrenie JUDr.
Školeka, MŠK nie je fungujúca spoločnosť, nehospodári sa tam transparentne. Mesto
sa staralo o hokej. Mesto má fantastické podmienky na šport. Mesto Púchov dáva do
športu veľa financií, len tie peniaze musia ísť tam, kam patria. 
Primátor vyzval verejnosť, aby sa prihlásili do diskusie.
JUDr. Pavol Crkoň  žiadal, aby do Púchovských novín a Púchovskej televízie bola
zverejnená  výzva  ako  sa  šafárilo  s financiami  MŠK  Púchov  s.r.o.,  a potom  aj
v ostatných mestských spoločnostiach.
Primátor odpovedal, že výzva sa spracováva a bude zverejnená.
Ivan Sadloň žiadal vysvetlenie, kto vyslal členov DR MŠK na služobné cesty. Chcel
vedieť, za akých podmienok sa prenajíma hala.
JUDr. Anton Školek vysvetlil, že ide o dlhodobú zmluvu na prenájom haly. V zmluve
je jedna zásadná vec, že príjem z nájmu, ktorý prenajímateľ dáva do podnájmu tretím
osobám. Časť tohto príjmu sa má ku koncu rozdeliť aj pre MŠK, čo je nejasné, lebo
sa  nevie  stanoviť,  koľko  peňazí  z tohto  nájmu  môže  MŠK  použiť  na  opravy
športovísk. Bude na novom konateľovi, ako bude ďalej postupovať. Na MŠK sa mu
veľmi ťažko získavajú potrebné informácie. 
Rudolf Marman  poďakoval všetkým rodičom z futbalu, že deti  na futbale nechali.
Poďakoval p. Kaplanovi, p. Rosinovi a p. Porázikovi, že suplovali mesto pri futbale.
Uviedol, že je rád, že mesto pochopilo, že bez podpory Mesta Púchov šport a hlavne
mládežnícky sa nedá robiť.
Irena  Kováčiková  konštatovala,  že  je  jej  ľúto,  že  odišli  z rokovacej  miestnosti  3
poslanci, ktorí by sa k tejto téme mohli vyjadriť. Vystúpenie p. prokuristu ju utvrdilo
v tom, že naše rozhodnutie na minulom MsZ bolo správne. Následne prečítala návrh
na uznesenie MsZ č. 70/2015 v znení: 

U Z N E S E N I E  č. 70/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
 

a odvolanie  Petra  Baštuga a Mgr.  Hedvigy Šulcovej  z  členstva dozornej  rady
MŠK Púchov s.r.o.,

b menovanie Mgr. Romana Špačeka a Ing. Lukáša Ranika za členov dozornej
rady MŠK Púchov s.r.o.

Hlasovanie za schválenie UZNESENIA č. 70/2015:
prítomných 15 p.  Bučko,  p.  Bílik,   p.  Crkoň,  p.  Hvizdák,   p.  Kováčiková,   p.  Kubiš,  p.  Lako,  p.  Marman,  

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

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

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č.70/2015 bolo schválené. 
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ad  3)  Odvolanie  štatutárneho  orgánu     spoločností  MEDIAL  Púchov,  s.r.o.,
MEDIAL IN, s.r.o., a MEDIAL TV, s.r.o., Námestie slobody 1400, Púchov

Ing. Daniel Lako  predkladal návrh na odvolanie konateľa 3 spoločností MEDIALu
z dôvodu,  že  p.  Varga  nezmenil  prístup  k práci  a naďalej  jednostranne  informuje
v mestských médiách. Informoval o nových zmenách v médiach na MsZ, no doposiaľ
sa nič nezmenilo, preto videl čas na zmenu, ktorá bude znamenať lepšiu mediálnu
kultúru do mestských médií, ktoré budú spájať všetkých občanov mesta. Pán Varga
bude  ďalej  pracovať  ako  športový  novinár,  čo  ovláda.  Bude  odbremenený  od
ostatných povinností a bude sa môcť plne venovať len tejto práci. Poprial p. Vargovi
veľa úspechov v ďalšej novinárskej práci.
JUDr. Anton Školek  konštatoval,  že je prokuristom 3 spoloční MEDIALu, kde za
krátke  obdobie  jeho  pôsobnosti  zistil,  viacero  ekonomicko  –  právnych  porušení.
Napr., že p. Varga robí v týchto spoločnostiach na zmluvu  ako športový redaktor.
Nemá zmluvu na konateľa  spoločností  a nemá ani  odmenu za  činnosť  konateľa.
Poskytuje služby Mediálu bez zmluvy, čo je v konflikte záujmu. Diriguje MEDIAL ako
svoje spoločnosti a nie ako mestské spoločnosti, preto tu treba urobiť nápravu, lebo
právne vzťahy v spoločnostiach nemôžu fungovať bez zmlúv. Prokurista spoločnosti
môže dočasne fungovať zakiaľ neprebehne výberové konanie na nového konateľa.
Zistené nedostatky v 3 spoločnostiach MEDIALu sú v rozpore so zákonmi. 
Mgr.  Radoslav  Varga  uviedol,  že  nové  vedenie  mesta  informoval  o jednotlivých
prácach,  ktoré  vykonáva  v spoločnostiach  MEDIALu.  S  prácami  na  živnosť
vykonávanými  pre  MEDIAL  končí  v júni.  Dňa  9.2.2015  bol  prvý  návrh  na  jeho
odvolanie.  Poslanci  MsZ  ho  vtedy  neodvolali.   Za  prokuristu  3–och  spoločností
MEDIALu bol menovaný JUDr. Anton Školek. Podľa vyjadrenia p. Vargu, prokurista
3–och  MEDIALov  mal  byť  menovaný  MsZ  a nie  valným  zhromaždením  týchto
spoločností. Mgr. Varga uviedol, že mal prisľúbené, že keď podpíše rozhodnutie z VZ
o prokuristovi, dajú mu pokoj do konca roka. Prácu konateľa by chcel vykonávať do
konca roka, aby mohol p. primátorovi ukázať, že v spoločnosti vedia robiť noviny aj
vysielanie  TV.  Rozbehli  už  niektoré  myšlienky,  na  ktorých  pracujú,  preto  znova
požiadal poslancov, aby mu bol daný čas na realizáciu plánovaných prác do konca
roka. Od septembra by chceli prechádzať na flexibilnejšie vysielanie televízie.
Primátor vyzval verejnosť, aby sa prihlásili do diskusie.
Nikto z verejnosti sa neprihlásil do diskusie.
Ing. Daniel Lako uviedol, že s p. Vargom stretli. Mgr. Varga pracoval pre MEDIAL na
živnosť, za čo mal za minulý rok príjem v hrubom vo výške 25 826,-€. Videl paralelu
toho, že p. Varga chce ostať za každú cenu aspoň do septembra vo funkcii, s tým
ako títo traja poslanci,  ktorí odišli,  si  uvedomili,  že p. Vargu dnes pravdepodobne
odvoláme a stratia v p. Vargovi tú istotu, ktorú mali, ... na ten puč, ktorý chystajú na
prázdniny, ktorý je už verejne pomaly známy, a potrebovali naozaj človeka, ktorý drží
v rukách Púchovské médiá. Bolo mu ľúto, že toto tu musel povedať, ale skutočnosť je
taká ako je. Uviedol, že si  myslí,  že dnes p. Vargu odvolajú. Pre p. Vargu sa nič
nezmení ako pre redaktora Púchovských novín, bude mať viac času na svoju prácu,
ktorej veľmi dobre rozumie.
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Mgr.  Peter  Bílik  žiadal  od  p.  Laka  vysvetlenie,  ako  to  bolo  s podpisovaním/
nepodpisovaním 2 listín p. Vargom ...., že jednu podpíše a druhá sa roztrhá.
Ing.  Daniel  Lako  odpovedal,  že  skupina  poslancov,  keď robili  žiadosť  na
„mimoriadne“ zasadnutie MsZ  k odvolaniu p. Bradáčovej.  Druhý bod bol,  že táto
skupina poslancov sa uzniesla, že odvolá aj p. Vargu na základe nejakých indícií.
S tým, že p. Varga odmietal  zapísať prokuristu do spoločenskej  zmluvy,  alebo do
firmy ako takej. Dal vtedy p. Vargovi na výber, aby urobil legitímnu vec a bude ďalej
pokračovať. Mgr. Varga to spravil.
Ing. Lukáš Ranik uviedol, že nikdy nechápal, že prečo p. Varga tvrdí a chváli sa tým,
že za konateľa má 0,-€, čiže robí to zadarmo.  Až teraz to pochopil. Keby zarábal
2 151,-€  mesačne,  tiež  by  konateľa  robil  zadarmo  aj  on  aj  ktorýkoľvek  občan.
Poďakoval, že mu to ozrejmil.
Ivan Sadloň žiadal, aby p. Varga vysvetlil, tieto závažné slová.   Povedal, že JUDr.
Školek uviedol, že je to v rozpore so zákonom, čo robil p. Varga. Mgr. Varga vysvetlil
niečo inšie, preto žiadal uviesť tieto veci na správnu mieru.
JUDr. Anton Školek  vysvetlil  k slovám p. Vargu, že na zmluve, ktorú podpísal p.
Školek ako konateľ MŠK so sebou, to je pravda, že sú tam jeho podpisy aj na jednej
strane aj  na druhej.  Ale  on nevedel,  že tomu predchádzalo rozhodnutie  jediného
spoločníka  spoločnosti  primátora  mesta,  kde   dokonca v súlade  so  zákonom bol
overený  aj  jeho  podpis.  A až  na  základe  takéhoto  rozhodnutia  môže  konateľ
spoločnosti podpísať zmluvu aj sám so sebou. Ale takáto zmluva o výkone funkcie
v MEDIALnych spoločnostiach neexistuje. To aj  p. Varga povedal.  Videl rozpor so
zákonom v týchto spoločnostiach, že tie právne, zmluvné vzťahy, ktoré tam nastávajú
medzi MEDIALom, kvázi Mestom a p. Vargom ako podnikateľom, živnostníkom, tie
nie sú ošetrené nejakým spôsobom. Je prirodzené a zákon to aj tak pomenováva, že
je  to  konflikt  záujmov.  Lebo  p.  Varga  vo  svojej  spoločnosti  má  podobné   alebo
identické predmety činnosti jeho živnosti ako majú aj MEDIALne spoločnosti. Videl
v tomto konflikt záujmov. S p. Vargom o tom hovorili a aj on si je vedomý toho. Mgr.
Varga mu vysvetľoval, že to robí len za účelom ušetrenia finančných prostriedkov.
Ing. Lako povedal aké finančné prostriedky z toho má p. Varga, no k tomu sa nechcel
vyjadrovať, ale jednoznačne tvrdil, že tie právne vzťahy, zmluvné vzťahy by mali byť
ošetrené  zmluvami  medzi  MEDIALnymi  spoločnosťami  a p.  Vargom  ako
živnostníkom.  Navyše,  keď  má  predmet  činnosti  mnohokrát  taký  istý  ako  tieto
spoločnosti.
Mgr. Radoslav Varga konštatoval, že k puču nevie nič. Nevie, či je to výmysel, alebo
pravda. Nič doteraz nezistil v uliciach. K tomu, či je niekým ovplyvňovaný ..., bola to
jedna z vecí, o ktorej sa bavili s p. primátorom, ktorý mal pocit, že bol ovplyvňovaný
p. Michalcom. Je to jednoducho tak, že cez neho prechádzajú články p. Michalca do
Púchovských  novín.  Vysvetlil,  ako  záhadou  prestal  písať  p.  Michalec  do
Púchovských novín, že využil svoj aký – taký vplyv na p. Michalca a jednoducho ho
požiadal,  aby prestal  písať  do Púchovských novín.  Povedal,  že to  bolo v rozpore
s jeho novinárskym presvedčením, lebo je to náznak cenzúry. Možno to ľudia tak
pochopia. K oceňovaniu jeho práce ako športový redaktor, grafik , účtovník a ďalšie
veci, ktoré robí a za ne nepýtal nič. Možno by si niekto za to niečo vypýtal, no on si
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nepýtal nič. Aj teraz mal byť vo Fábii a rozvážať noviny.  Doplnil, že 6 rokov robil
a zastupoval video textárku, ktorá bola na materskej dovolenke. Pretože sa mu zdalo
čudné, zaškoľovať a najímať na jej  miesto niekoho iného. Jednak čudné a jednak
drahé. 
Ing. Daniel Lako povedal k p. Vargovi, že skutočne len v jeho prospech uviedol, že
spústu vecí robí zadarmo. Môže to dosvedčiť, a práve preto, nový konateľ, ak vzíde
z výberového konania ... p. Varga sa tiež môže prihlásiť ... nový konateľ p. Vargovi
musí nastaviť podmienky mzdové, tak ako p. Varga odvádza dobre svoju prácu, aby
nemal  dojem,  že  robí  prácu  zadarmo.  Dobre  vykonaná  práca  musí  byť  dobre
zaplatená. To, že povedal, aký má p. Varga ročný príjem ... želá si, aby mal p. Varga
viac,  ale  aby  ho  mal  normálne  ako  zamestnanec,  aby  sa  nemusel  trápiť  so
zdravotnými  a sociálnymi  odvodmi.  Predsa  žijeme  v spoločnosti,  kde  človek  robí
preto, aby prežil, aby sa mal dobre ... musí skutočne zarobiť a nie, aby p. Varga od
rána  do  večera  rozvážal  noviny  a nemal  to  zaplatené.  To  jednoducho  nejde.
Skutočne,  ako  predseda  ekonomickej  komisie  musí  trvať  a doporučovať  možno
novému konateľovi, aby s p. Vargom spravil zmluvu, ktorá bude zodpovedajúca jeho
pracovnému výkonu, a aby  peňazí mal viac, lebo si ich p. Varga zaslúži.
Ivan Sadloň  chcel vedieť, kto je zodpovedný za to, že sa tieto zmluvy neporobili,
lebo tie zmluvy sa mali urobiť. Niekde chyba bola.
Mgr. Radoslav Varga  konštatoval, že asi bude za to je zodpovedný on. Pracovná
zmluva bola podpísaná na pracovné miesto športového redaktora.  Uviedol,  že je
pravdou, že príjem zo živnosti bol oznámený vopred v podnikateľskom pláne a vždy
bol presne na cent zúčtovaný. Tak o tom bol informovaný spoločník a dozorná rada.
Zhodou okolností, takto to bolo aj v podnikateľskom pláne na tento rok, o čom bol
informovaný  aj  p.  primátor.  Pokiaľ  ide  o problematiku  nepodpísania  tých  zmlúv
a konfliktu záujmov sa s p. Školekom na túto tému bavili a p. Školek sám povedal p.
Henekovi, či mu to vadí. Povedal, že garantoval, že z tej živnosti má 12 faktúr za
každý mesiac za grafické práce pre MEDIAL. Nevykonával túto prácu pre nikoho
iného. Môžu si to preveriť.
Ivan Sadloň uviedol, že vlastne všetky tie zmluvy, ktoré mali byť podpísané, neboli
podpísané. Chcel vedieť, či si bol p. Varga vedomý toho, že obchádza zákon, alebo
nie. Bolo by potrebné to vedieť, či to bolo naozaj v rozpore so zákonom, ako tu bolo 
p. Školekom prednesené.
Mgr. Radoslav Varga  odpovedal, že si bol toho vedomý, ale rád povedal, že bolo
vopred oznámené, že za grafické práce zarobí a bolo mu zaplatené 14 400,-€, takto
bolo  aj  odsúhlasené a takto to  išlo  aj  do  účtovníctva  a účtovnej  závierky,  aby sa
nemohlo  stať  to,  ako  v MŠK,  že  boli  vyplatené  nejaké  odmeny,  čo  v týchto
spoločnostiach nestalo, aby boli vyplatené odmeny.
JUDr. Anton Školek  oslovil p. Vargu, aby boli k sebe korektní. Mgr. Vargu si váži,
lebo si vždy povedali  veci na rovinu, ale určite p. Vargovi nepovedal, že je to na
zvážení p. primátora, lebo mal byť k nemu zas ... zákon je jeden, a keď je to konflikt
záujmov, tak je to konflikt záujmov a nie, aby to mal p. primátor posudzovať, alebo
nie.  Jasne si  to povedali,  že ide o konflikt  záujmov. Bohužiaľ,  tie zmluvné vzťahy
nemal p. Varga ošetrené, ale určite mu takúto vec nemohol povedať, lebo ani od
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neho to nezávisí, či to konflikt záujmov je, alebo nie je, lebo toto závisí len od vás,
dodal.
Irena  Kováčiková  členka  návrhovej  komisie  preložila  návrh  na  uznesenie  MsZ
Púchov  č. 71/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 71/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  

a o d v o l a n i e 

štatutárneho  orgánu  –  konateľa  spoločností  MEDIAL Púchov,  s.r.o.,  MEDIAL IN,
s.r.o., a MEDIAL TV, s.r.o., Námestie slobody 1400, Púchov -  Mgr. Radoslava Vargu,

b u k l a d á 

jedinému  spoločníkovi  v zastúpení  primátorom  mesta  Púchov  Mgr.  Rastislavom
Henekom  realizovať rozhodnutie MsZ Púchov na najbližšom Valnom zhromaždení
spoločností MEDIAL Púchov, s.r.o., MEDIAL IN, s.r.o., a MEDIAL TV, s.r.o., Námestie
slobody 1400, Púchov.

Hlasovanie za schválenie UZNESENIA č. 71/2015:
prítomných 15 p.  Bučko,  p.  Bílik,   p.  Crkoň,  p.  Hvizdák,   p.  Kováčiková,   p.  Kubiš,  p.  Lako,  p.  Marman,  

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

p. Raník, p. Špaček, p. Žiačik,
proti                  0
zdržal sa            5 p. Bílik,  p. Prešnajder , p. Riško, p. Rosina, p. Sadloň,
nehlasoval   0
neprítomný   4 p. Bršiak, p.  Andreánska,  p. Kubičár, p. Šulcová,

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č.71/2015 bolo schválené. 

ad 4) Odvolanie člena MsR Púchov

Ing. Lukáš Ranik predkladal návrh na odvolanie člena  mestskej rady Púchov JUDr.
Jarmily  Andreánskej  ,  nakoľko  treba  nepárny  počet  členov,  aby  pri  hlasovaní
nevznikol konflikt rovnosti hlasov. Ďalej uviedol, že p. Andreánsku navrhol preto, lebo
MsR sa uskutočnila v tomto roku 3-krát, z čoho sa 2- krát zasadnutia nezúčastnila.
Primátor vyzval verejnosť, aby sa prihlásili do diskusie.
Nikto z verejnosti sa neprihlásil do diskusie.
Ing. Jána Riška a Ivana Sadloňa zaujímali dôvody odvolania členky MsR.  
Roman Hvizdák zopakoval dôvody odvolania.
Irena Kováčiková dodala, že poslanci MsZ môžu členov MsR kedykoľvek odvolať. 
Následne prečítala návrh uznesenia MsZ č. 72/2015 v znení:
U Z N E S E N I E  č. 72/2015
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Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
o d v o l a n i e 

člena  mestskej rady Púchov JUDr. Jarmily Andreánskej .

Hlasovanie za schválenie UZNESENIA č. 72/2015:
prítomných 14 p.  Bučko,  p.  Bílik,   p.  Crkoň,  p.  Hvizdák,   p.  Kováčiková,   p.  Kubiš,  p.  Lako,  p.  Marman,  

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

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

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č.72/2015 bolo schválené. 

ad 5) Odvolanie člena ekonomickej komisie pri MsZ Púchov

Ing. Daniel Lako predkladal návrh zníženie počtu členov ekonomickej komisie, lebo
pri párnom počte nastáva rozor pri hlasovaní, preto navrhol aby bola odvolaná JUDr.
Jarmila Andreánska, ktorá sa z 5 zasadnutí ekonomickej komisie nezúčastnila na 3
zasadnutiach a z 2-och zasadnutí odišla skôr. 
Primátor vyzval verejnosť, aby sa prihlásili do diskusie.
Nikto z verejnosti sa neprihlásil do diskusie.
Ivan  Sadloň  konštatoval,  že  keď  sa  poslankyňa  nezúčastňuje  na  zasadnutiach
ekonomickej komisie, ktorá je dôležitá, je to dôvod na odvolanie. 
Irena Kováčiková  členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č.
73/2015 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 73/2015
Mestské zastupiteľstvo Púchov
s c h v a ľ u j e  
o d v o l a n i e 

člena ekonomickej komisie pri MsZ Púchov JUDr. Jarmily Andreánskej.

Hlasovanie za schválenie UZNESENIA č. 73/2015:
prítomných 14 p.  Bučko,  p.  Bílik,   p.  Crkoň,  p.  Hvizdák,   p.  Kováčiková,   p.  Kubiš,  p.  Lako,  p.  Marman,  

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

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

Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č.73/2015 bolo schválené. 
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Primátor  predstavil  poslancom  novú  vedúcu  Oddelenia  dopravy  a služieb  pri
Mestskom úrade  Púchov Ing.  Mgr.  Alenu  Vávrovú.  Následne  konštatoval,  že  bol
naplnený  program  MsZ. Následne  poďakoval  prítomným  za účasť  a  ukončil
zasadnutie MsZ Púchov.

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

Ivan KUBIŠ Mgr. Roman ŠPAČEK
I. overovateľ    II. overovateľ

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