
Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Púchove,
konaného dňa 10.12.2015

spis. č. 469/2015  UK1  A-10 

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

R O K O V A N I E

Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou zo dňa 03.12.2015, ktorá bola riadne zverejnená na
úradnej tabuli  a 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 Mgr. Peter Bílik, ktorý bude meškať približne 1 – 1,5
hodiny. 

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení: Irena Kováčiková, Roman Hvizdák, Bc. Cyril Crkoň.
Spýtal sa, či má niekto iný pozmeňujúci návrh. Nikto nepodal iný návrh. 

Hlasovanie č. 1 za prijatie návrhovej komisie: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Kováčiková, p. 
Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. Ranik, p. Riško, p. 
Rosina, p. Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Bílik  
Poslanci schválili zloženie návrhovej komisie. 

Primátor  mesta konštatoval,  že  poslanci  schválili  zloženie  návrhovej  komisie  v  zložení  Irena
Kováčiková, Roman Hvizdák, Bc. Cyril Crkoň. Následne určil overovateľov zápisnice v zložení Ing. Daniel
Lako, Mgr. Miroslav Bučko. Vedením zápisnice poveril Ing. Danielu Lackovú.

Návrh programu: 

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

2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na prvý polrok 2016
3. Návrh – Plán legislatívnej činnosti mestského zastupiteľstva Púchov
4. Návrh – Rozpočet Mesta Púchov na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018
5. Návrh – VZN č. 1/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre mesto

Púchov
6. Návrh – Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej

dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov
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7. Doplnok č. 1 k Zásadám podpory mladých rodín v mesta Púchov
8. Voľba konateľa spoločnosti MSBP Púchov s.r.o.  a MsBP Servis s.r.o. 
9. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej  činnosti škôl  a školských zariadení

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov za školský rok 2014/2015
10. Prerokovanie žiadosti OÚ Trenčín – žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu školskej jedálne, Športovcov

1461/17, Púchov ako súčasť Spojenej školy, Športovcov 1461/17, Púchov
11. Návrh – Schválenie zástupcov zriaďovateľa do obecnej školskej rady
12. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Púchov 
13. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov 2015-2022
14. Úprava rozpočtu
15. Návrh refinancovania úverového portfólia mesta Púchov 
16. Návrh – Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v zmysle Zásad podpory malého a stredného

podnikania v meste Púchov
17. Prerokovanie platu primátora 
18. Odvolanie a menovanie členov komisií MsZ Púchov
19. Spolupráca Stavebného úradu Púchov s obcou Mojtín
20. Analýza športu v Púchove za rok 2015
21. Správa komisie na kontrolu postupu verejného obstarávania súvisiaceho s výmenou radiátorov na

ZŠ Mládežnícka v Púchove
22. Predaj, kúpa 
23. Nájom
24. Dotácie 
25. Informácia o investičných akciách 
26. 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
27. Rôzne 
28. Diskusia a interpelácie

Primátor vyzval  poslancov,  aby  sa  vyjadrili  k návrhu  programu  MsZ  a podali  pozmeňujúce  alebo
doplňujúce návrhy. 

Irena Kováčiková podala pozmeňujúci návrh k programu MsZ v znení: bod č. 21 – Správa komisie na
kontrolu  postupu  verejného  obstarávania súvisiaceho  s výmenou  radiátorov  na  ZŠ  Mládežnícka
v Púchove – presunúť ako prvý bod a následne prečíslovať ostatné body a uznesenia, a to z dôvodu, že
je prítomná riaditeľka ZŠ Mládežnícka v Púchove, ktorá by sa rada k danému bodu vyjadrila.  

Primátor vyzval na hlasovanie za pozmeňujúci návrh č. 1 Ireny Kováčikovej k programu MsZ. 

Hlasovanie č. 2 za prijatie pozmeňujúceho návrhu č. 1 Ireny Kováčikovej k programu MsZ: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Kováčiková, p. 
Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. Ranik, p. Riško, p. 
Rosina, p. Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Bílik  
Poslanci schválili pozmeňujúci návrh č. 1 Ireny Kováčikovej k programu MsZ. 

Primátor skonštatoval,  že  pozmeňujúci  návrh  č.  1  Ireny  Kováčikovej  k programu  MsZ  mestské
zastupiteľstvo schvaľuje. 
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Program s doplneným pozmeňujúcim návrhom: 

1. Správa komisie na kontrolu postupu verejného obstarávania súvisiaceho s výmenou radiátorov na
ZŠ Mládežnícka v Púchove

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

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na prvý polrok 2016
4. Návrh – Plán legislatívnej činnosti mestského zastupiteľstva Púchov
5. Návrh – Rozpočet Mesta Púchov na rok 2016 a výhľad na roky 2017a 2018
6. Návrh – VZN č. 1/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre mesto

Púchov
7. Návrh – Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej

dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov
8. Doplnok č. 1 k Zásadám podpory mladých rodín v mesta Púchov
9. Voľba konateľa spoločnosti MSBP Púchov s.r.o.  a MsBP Servis s.r.o. 
10. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej  činnosti škôl  a školských zariadení

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov za školský rok 2014/2015
11. Prerokovanie žiadosti OÚ Trenčín – žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu školskej jedálne, Športovcov

1461/17, Púchov ako súčasť Spojenej školy, Športovcov 1461/17, Púchov
12. Návrh – Schválenie zástupcov zriaďovateľa do obecnej školskej rady
13. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Púchov 
14. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov 2015-2022
15. Úprava rozpočtu
16. Návrh refinancovania úverového portfólia mesta Púchov 
17. Návrh – Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v zmysle Zásad podpory malého a stredného

podnikania v meste Púchov
18. Prerokovanie platu primátora 
19. Odvolanie a menovanie členov komisií MsZ Púchov
20. Spolupráca Stavebného úradu Púchov s obcou Mojtín
21. Analýza športu v Púchove za rok 2015
22. Predaj, kúpa 
23. Nájom
24. Dotácie 
25. Informácia o investičných akciách 
26. 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
27. Rôzne 
28. Diskusia a interpelácie

Primátor vyzval  poslancov  k  hlasovaniu  o  programe  zasadnutia  MsZ  ako  celku  so  zapracovaným
pozmeňujúcim návrhom. 

Hlasovanie č. 3 za prijatie programu MsZ: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Kováčiková, p. 
Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. Ranik, p. Riško, p. 
Rosina, p. Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Bílik  
Poslanci schválili program MsZ.  

Primátor skonštatoval, že program MsZ bol schválený. 
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ad 1)           Správa  komisie  na  kontrolu  postupu  verejného  obstarávania     súvisiaceho  s     výmenou
radiátorov na ZŠ Mládežnícka v     Púchove

Komisia  na  kontrolu  postupu  verejného  obstarávania  súvisiaceho  s výmenou  radiátorov  na  ZŠ
Mládežnícka v Púchove  bola v zložení  Ing.  Daniel  Lako, Ing.  Lukáš Ranik,  Rudolf  Marman, Bc.  Cyril
Crkoň, Roman Hvizdák. 
Rudolf  Marman ako člen komisie informoval  o vykonanej  kontrole a prečítal  správu komisie,  ktorá
došla  k záveru,  že  použité  finančné  prostriedky  určené  na  rekonštrukciu  tepelných  rozvodov
a vykurovacích telies (radiátorov) v zmysle predložených faktov a dokumentácie sú primerané. Zároveň
poďakoval Mgr. Kurtinovej, riaditeľke ZŠ Mládežnícka za ústretovosť. 
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu.
Oslovo sa prihlásila Mgr. Andrea Kurtinová, riaditeľka ZŠ Mládežnícka, ktorá požiadala o udelenie slova
na 10 minút.  

Hlasovanie č. 4 za prijatie udelenia slova pre Mgr. Kurtinovú na 10 minút: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Kováčiková, p. 
Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. Ranik, p. Riško, p. 
Rosina, p. Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Bílik  
Poslanci schválili udelenie slova Mgr. Kurtinovej na 10 minút.  

Mgr. Andrea Kurtinová,  riaditeľka ZŠ Mládežnícka, informovala o priebehu výberového obstarávania
na radiátory pre ZŠ Mládežnícka. V polovici januára 2015 sa dozvedela, že prišla dotácia na realizáciu
výmeny havarijných radiátorov vo výške 34.854,- €.  Celá akcia mala byť ukončená do konca marca
2015,  pričom  celé  verejné  obstarávanie  mala  zastrešovať  ona.  Dala  si  urobiť  odborný  výkaz
výmer, vybrala  tri  spoločnosti  do  súťaže  a poslala  výzvu  na  predloženie  cenovej  ponuky.  Najnižšiu
cenovú ponuku 35.436,60 € predložila  firma F. A. A. C. Consulting, s.r.o. zo Žiliny. Táto spoločnosť
vyhrala súťaž a bolo vymenených 68 havarijných radiátorov. Zmluva bola podpísaná 04.02.2015 s tým,
že odovzdanie diela musí byť do 31.03.2015. Protokol o ukončení prác bol vystavený 27.02.2015, kedy
bola aj vystavená faktúra, ktorá bola následne zverejnená a uhradená. Celá dokumentácia ohľadom
verejného obstarávania je k dispozícii a bola predložená aj komisii. 
Primátor otvoril diskusiu k danému bodu. 
Rudolf Marman konštatoval, že na MsZ dňa 24.09.2015 porovnala JUDr. Jarmila Andreánska plot pri
kúpalisku s radiátormi, pričom však porovnáva neporovnateľné, nakoľko stav radiátorov bol havarijný. 
JUDr. Jarmila Andreánska predniesla výhradu, že správa nebola predložená písomne. Chcela vedieť
prečo  nebol  spravený  znalecký  posudok  a kto  dal  príkaz  na  zverejnenie  zmluvy  na  internete  až
01.10.2015. 
Rudolf Marman neoslovil znalcov z dôvodu, lebo komisia sa zhodla, že by to boli zbytočne vyhodené
peniaze, ako komisia pozerali rozpočet nákladov na odstránenie havarijnej situácie. 
Mgr. Andrea Kurtinová sa vyjadrila k zverejneniu zmluvy, nakoľko bola za zverejnenie zodpovedná.
Prešli  na  nový  program  zverejňovania  CORA,  pričom  im  spočiatku  robilo  problémy  zverejňovanie
v novom programe. Zmluva bola zverejnená až 01.10.2015 z technických príčin. 
JUDr. Eva Kvocerová informovala, že celá dokumentácia je k dispozícii. 
Mgr. Viera Češková uviedla, že žiadosť na Obvodný úrad Trenčín bola napísaná v roku 2013, pričom
dostali  spätnú  informáciu,  že  žiadosť  je  zaevidovaná.  Niekoľkokrát  sa  dotazovali,  v  akom  stave
vybavovania je  žiadosť.  V decembri  2014 dostali  informáciu,  že Mesto Púchov bude mať pridelené
finančné  prostriedky  pre  ZŠ  Mládežnícka.  Finančné  prostriedky  prišli  na  účet  v januári  2015.  Mgr.
Andrea Kurtinová dostala finančné prostriedky a nakladala s nimi tak, aby odstránila havarijnú situáciu
do 31.03.2015.  
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PaedDr.  Miroslav  Kubičár upresnil  zdroj  financovania,  že  ide  o peniaze  z Ministerstva  školstva  na
havárie. 
Ing. Daniel Lako navrhol ukončenie diskusie. 

Hlasovanie č. 5 za prijatie ukončenia diskusie na návrh Ing. Laka: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Kováčiková, p. 
Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. Ranik, p. Riško, p. 
Rosina, p. Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

za 15
p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Kováčiková, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, 
p. Prešnajder, p. Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, 
p. Žiačik  

proti 1 p. Andreánska 
zdržal sa 1 p. Kubičár 
nehlasoval 1 p. Bučko 
neprítomní 1 p. Bílik  
Poslanci schválili ukončenie diskusie.  

Primátor konštatoval, že poslanci schválili ukončenie diskusie. 

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 122/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  122/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu komisie na kontrolu postupu verejného obstarávania súvisiaceho s výmenou radiátorov na ZŠ
Mládežnícka v Púchove.

Hlasovanie č. 6 za prijatie uznesenia MsZ č. 122/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Kováčiková, p. 
Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. Ranik, p. Riško, p. 
Rosina, p. Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik

za 17
p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš,
p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Sadloň, 
p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik  

proti 0 - 
zdržal sa 1 p. Andreánska 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Bílik  
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 122/2015. 

Primátor  konštatoval,  že  uvedené  uznesenie  č.  122/2015  Mestské  zastupiteľstvo  Púchov  berie  na
vedomie. 

ad 2)           Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, správa o     činnosti hlavného
kontrolóra   

Mgr. Miroslav Jurči predložil písomne materiál – plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
a správu o činnosti hlavného kontrolóra. 
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu, nikto z občanov sa neprihlásil. 
PaedDr. Miroslav Kubičár očakával, že sa hlavný kontrolór vyjadrí k tomu, či súčasťou pozvánky na
MsZ má byť bod „Diskusia a interpelácie“, a teda či minulé zastupiteľstvo konané dňa 05.11.2015 bolo
zvolané v súlade s rokovacím poriadkom. 
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Mgr. Miroslav Jurči podá stanovisko písomne. 
JUDr. Jarmila Andreánska dala podnet hlavnému kontrolórovi, aby vykonal kontrolu vo veci verejného
obstarávania  uskutočneného  riaditeľkou  ZŠ  Mládežnícka  na  výmenu  radiátorov  a chcela  vedieť,  či
hlavný kontrolór vykonal túto kontrolu. 
Mgr. Miroslav Jurči podá správu na najbližšom zastupiteľstve.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 123/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  123/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

b e r i e   n a   v e d o m i e

a) kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, 
b) správu o činnosti hlavného kontrolóra. 

Hlasovanie č. 7 za prijatie uznesenia MsZ č. 123/2015: 

prítomní  17
p. Andreánska, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Kováčiková, p. 
Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Prešnajder, p. Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. 
Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 1 p. Andreánska  
nehlasoval 1 p. Sadloň  
neprítomní 2 p. Bílik, p. Marman  
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 123/2015. 

Primátor  konštatoval,  že  uvedené  uznesenie  č.  123/2015  Mestské  zastupiteľstvo  Púchov  berie  na
vedomie. 

ad 3)           Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na prvý polrok 2016

Mgr.  Miroslav  Jurči predložil  písomne návrh  plánu  kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra  mesta
Púchov na I. polrok 2016. Súčasťou plánovaných kontrol sú podnety na vykonanie kontroly, ktoré boli
doručené na mestský úrad, ostatné kontroly sú priebežné.
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu, nikto z občanov sa neprihlásil. 
Irena  Kováčiková predložila  pozmeňujúci  návrh  v nasledovnom  znení:  doplniť  bod  „Poskytovanie
náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách JUDr. Školeka počas výkonu práce konateľa
MŠK Púchov, s.r.o. v zmysle Zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách“. 

Hlasovanie č. 8 za prijatie pozmeňujúceho návrhu p. Kováčikovej: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Kováčiková, p. 
Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. Ranik, p. Riško, p. 
Rosina, p. Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik

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

proti 1 p. Ranik
zdržal sa 0 -
nehlasoval 1 p. Marman
neprítomní 1 p. Bílik
Poslanci prijali pozmeňujúci návrh p. Kováčikovej. 
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Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh p. Kováčikovej bol prijatý. 

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 124/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  124/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

b e r i e   n a   v e d o m i e

Plán kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra  mesta Púchov na prvý polrok 2016 so zapracovaným
pozmeňujúcim návrhom.

Hlasovanie č. 9 za prijatie uznesenia MsZ č. 124/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Kováčiková, p. 
Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. Ranik, p. Riško, p. 
Rosina, p. Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Bílik 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 124/2015. 

Primátor  konštatoval,  že  uvedené  uznesenie  č.  124/2015  Mestské  zastupiteľstvo  Púchov  berie  na
vedomie. 

ad 4)           Návrh – Plán legislatívnej činnosti mestského zastupiteľstva Púchov

Mgr.  Bc.  Radoslav  Machan predložil  písomne  návrh  plánu  legislatívnej  činnosti  mestského
zastupiteľstva Púchov na rok 2016, ktorý obsahuje všetky skutočnosti,  o ktorých vieme, že sa budú
prerokovávať, sú stanovené predpokladané termíny mestských zastupiteľstiev. 
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu, nikto z občanov sa neprihlásil. 
PaedDr.  Miroslav  Kubičár konštatoval,  že  plán legislatívnej  činnosti  na  rok 2015 obsahoval  bod –
Správa o stave Mesta Púchov za rok 2015, ktorý bod mal byť prerokovaný na tomto zastupiteľstve.
Plán na rok 2016 by mal taktiež obsahovať správu o stave mesta za rok 2016, ktorá bude prerokovaná
na konci roku 2016, čo vyplýva aj zo štatútu mesta. Navrhuje tento bod doplniť do plánu legislatívnej
činnosti na rok 2016. Podľa stanoviska primátora bude tento bod doplnený. 
Irena Kováčiková chcela vedieť miesto konania mestských zastupiteľstiev. 
Primátor konštatoval, že od budúceho roka sa plánuje prejsť späť do Župného domu. 
JUDr.  Jarmila  Andreánska sa  vyjadrila,  že mestské zastupiteľstvá  by  sa  nemali  vracať  do Župného
domu. 
Mgr. Milada Vargová upozornila, že pokiaľ by mestské zastupiteľstvá ostali v Divadle, museli by bývať
vo štvrtok, nie v utorok. 
Primátor opätovne povedal, že mestské zastupiteľstvá prejdú do Župného domu a pokiaľ sa to bude
zdať nevyhovujúce, prehodnotí sa miesto konania. 
Mgr. Roman Špaček sa spýtal, či sa neprehodnotí čas konania MsZ na skoršiu hodinu ako je 15:00 hod.
Primátor zareagoval, že MsZ posunuli na 15:00 hod. kvôli ľuďom, aby sa mohli na MsZ zúčastniť. 
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Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 125/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  125/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

Plán  legislatívnej  činnosti  mestského  zastupiteľstva  Púchov  na  rok  2016  so  zapracovanou
pripomienkou.

Hlasovanie č. 10 za prijatie uznesenia MsZ č. 125/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Kováčiková, p. 
Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. Ranik, p. Riško, p. 
Rosina, p. Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

za 17
p. Andreánska, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Kováčiková, p. 
Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. Ranik, p. Riško, p. 
Rosina, p. Sadloň, p. Šulcová, p. Žiačik  

proti 0 - 
zdržal sa 1 p. Špaček  
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Bílik  
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 125/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 125/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje. 

Do rokovacej miestnosti vstúpil poslanec Mgr. Peter Bílik. 
 

ad 5)           Návrh – Rozpočet Mesta Púchov na rok 2016 a     výhľad na roky 2017 a     2018

Ing. Lucia Pružinská predložila písomne materiál – rozpočet Mesta Púchov na rok 2016 a výhľad na
roky 2017 – 2018. Zároveň informovala o základných údajoch z rozpočtu. Rozpočet je stavaný zhruba
na rovnakej úrovni ako tohtoročný. Rozpočet bol prerokovaný na ekonomickej komisii, mestskej rade
a bol riadne zverejnený na úradnej tabuli mesta aj na internete.   
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu, nikto z občanov sa neprihlásil. 
PaedDr.  Miroslav  Kubičár vzhľadom  k tomu,  že  podľa  jeho  informácií  navrhované  príjmy  z daní
fyzických osôb sú o 119.000,- € nižšie, predniesol pozmeňujúci návrh v nasledovnom znení: v príjmovej
časti v položke 1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku zvýšiť príjmy zo sumy 5.170.000,- € na sumu
5.289.000,- € a tieto prostriedky vo výške 119.000,- € zahrnúť do výdavkovej časti položky 1.5. Príprava
a implementácia rozvojových projektov ako investícia do rekonštrukcie ZŠ Komenského. 
Ing. Daniel Lako je proti zmenám v rozpočte v tejto etape, rozpočet je možné operatívne meniť. 
Primátor konštatoval,  že  pri  rekonštrukcii  základných škôl  najskôr  využijeme možnosť  uchádzať  sa
o grant a keď grant nevyjde, bude sa mesto snažiť financovať rekonštrukciu z vlastných prostriedkov. 
Mgr. Hedviga Šulcová upozornila, aby sa nezabudlo aj na CVČ, kde sa stretáva veľa detí a majú malé
priestory. 
Irena Kováčiková súhlasí s tým, aby teraz rozpočet ostal  tak,  ako je predložený a potom je možné
urobiť zmeny. Verí, že ako priorita pre rok 2016 je rekonštrukcia ZŠ Komenského a potom postupne
všetky školské zariadenia. 
PaedDr. Miroslav Kubičár informoval o stave rekonštrukcie škôl v niektorých iných mestách, pričom
skonštatoval, že úspešnosť financovania z eurofondov nie je až taká veľká. 
Ing. Daniel Lako navrhol ukončenie diskusie. 
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Hlasovanie č. 11 za prijatie ukončenia diskusie na návrh Ing. Laka: 

prítomní  19
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik

za 7 p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Lako, p. Ranik, p. Sadloň 

proti 9
p. Andreánska, p. Bílik, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Prešnajder, p. 
Riško, p. Rosina, p. Špaček

zdržal sa 2 p. Marman, p. Žiačik
nehlasoval 1 p. Šulcová
neprítomní 0 -  
Poslanci neschválili ukončenie diskusie.  

Primátor  skonštatoval,  že poslanci  neschválili  ukončenie  diskusie  k danému  bodu,  v diskusii  sa
pokračovalo. 

Mgr. Roman Špaček uviedol, že je potrebné určiť si v rozpočte také programy a podprogramy, ktoré sa
viažu  na  nejakú  stavbu  či  rozbehnuté  projekty.  Výraznou  stavbou  roku  v  2015  je  kanalizácia  na
viacerých častiach mesta Púchov, ktorá nie je financovaná z rozpočtu mesta, ale z eurofondov, možno
práve  preto  sa  vedenie  mesta  drží  stranou,  čo  v tomto  prípade  môže  byť  chybou,  v programe  7
Komunikácie nenachádzame oproti terajšiemu roku navýšenie. 
Primátor uviedol, že si je vedomý problémov v Nosiciach, Vieske a Záskalí, preto vytvoril skupinu, ktorá
tam prišla a zozbierala všetky poznatky, ktoré treba dorobiť pred dokončením. Po dokončení stavby zo
strany PVS sa ešte vytypujú nejaké úseky, kde by sa dalo ešte niečo urobiť. Rozpočet sa nedá nafúknuť,
ale je možné čerpať z rezervného fondu. 
Mgr. Roman Špaček konštatoval, že v programe 6 podprogram 4 bola v roku 2014 schválená čiastka
16.500 € na nákup smetných nádob, pričom v správe za I. polrok sa uvádza, že bolo vyčerpaných len
324 €, čo predstavuje len 2 % z celkového rozpočtu. V súčasnom rozpočte je opäť vyčlenená čiastka
16.500 € na nákup smetných nádob. Zaujímal sa, či nie je možné presunúť finančné prostriedky do
iných  programov,  napr.  na  údržbu  komunikácií.  Ďalej  uviedol,  že  v kapitole  12.2.  Údržba  verejnej
zelene sa navyšuje rozpočet o 180.000 €. Spýtal sa, či je pripravovaná projektová dokumentácia na
výstavbu a obnovu zelene v prímestských častiach. 
JUDr. Eva Kvocerová uviedla, že sa budú nakupovať iné smetné koše. 
Primátor informoval,  že  počítame  v príjmoch  s peniazmi,  ktoré  dostaneme  za  výrub  stromov  od
železníc cca v rozsahu 270.000,- €, ktoré prioritne musia byť použité iba na zeleň, chceme spracovať
projekt na obnovu historickej zelene v meste Púchov, kde budú samozrejme zahrnuté aj mestské časti,
ale len na mestských pozemkoch. 

Primátor vyzval  poslancov  na  hlasovanie  za  pozmeňujúci  návrh,  ktorý  predložil  PaedDr.  Kubičár
v znení: v príjmovej časti v položke 1.1. Dane z príjmov a kapitálového majetku zvýšiť príjmy zo sumy
5.170.000,- € na sumu 5.289.000,- € a tieto prostriedky vo výške 119.000,- € zahrnúť do výdavkovej
časti položky 1.5. Príprava a implementácia rozvojových projektov ako investícia do rekonštrukcie ZŠ
Komenského. 

Hlasovanie č. 12 za prijatie pozmeňujúceho návrhu PaedDr. Kubičára: 

prítomní  19
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik

za 4 p. Andreánska, p. Kubičár, p. Prešnajder, p. Šulcová

proti 12
p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Kováčiková, p. Kubiš, p. 
Lako, p. Marman, p. Ranik, p. Špaček, p. Žiačik

zdržal sa 3 p. Riško, p. Rosina, p. Sadloň
nehlasoval 0 -
neprítomní 0 -  
Poslanci neprijali pozmeňujúci návrh PaedDr. Kubičára.  

Primátor konštatoval, že pozmeňujúci návrh PaedDr. Kubičára nebol prijatý. 
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Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 126/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  126/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

1. s c h v a ľ u j e  

a) rozpis rozpočtu do skupín položiek ekonomickej rozpočtovej klasifikácie,

b) rozpočet Mesta Púchov na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018,

2. b e r i e   n a   v e d o m i e 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Rozpočtu mesta Púchov na rok 2016 a výhľad na roky
2017 – 2018. 

Hlasovanie č. 13 za prijatie uznesenia MsZ č. 126/2015: 

prítomní  19
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 4 p. Andreánska, p. Kubičár, p. Rosina, p. Šulcová 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 0 - 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 126/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 126/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje. 

ad 6)           Návrh – VZN č. 1/2015 o poplatku za komunálne odpady a     drobné stavebné odpady pre
mesto Púchov

Ing.  Lucia  Pružinská predložila  písomne materiál  –  návrh  VZN č.  1/2015  o miestnom poplatku  za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Púchov. VZN bolo upravené z dôvodu zmeny
zákona  o  odpadoch  a z dôvodu  potrebnej  úpravy  niektorých  ustanovení  vyplývajúcich  z praxe
v priebehu tohto roka. Informovala o zmenách vo VZN, ktoré bolo prerokované na ekonomickej komisii
aj na mestskej rade. Zároveň bolo riadne zverejnené na internete aj na úradnej tabuli. 
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu, nikto z občanov sa neprihlásil. 
Primátor otvoril diskusiu, do diskusie sa neprihlásil nikto z poslancov. 

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 127/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  127/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

VZN č. 1/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre mesto Púchov.
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Hlasovanie č. 14 za prijatie uznesenia MsZ č. 127/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Kováčiková, p. 
Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. Ranik, p. Riško, p. 
Rosina, p. Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 -
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Bučko  
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 127/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 127/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje. 

ad 7)           Návrh – Doplnok č. 1 k     VZN č. 4/2012 o     mieste a     čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v     základných školách v     zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov

Mgr. Viera Češková predložila písomne materiál – návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 4/2012 o mieste a čase
zápisu  dieťaťa  na  plnenie  povinnej  školskej  dochádzky  v základných  školách  v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Púchov. Predmetný doplnok bol prerokovaný na komisii aj na mestskej rade a  bol
riadne zverejnený. Zároveň informovala o predmete doplnku. 
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu, nikto z občanov sa neprihlásil. 
Primátor otvoril diskusiu, do diskusie sa neprihlásil nikto z poslancov. 

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 128/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  128/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

Doplnok č. 1 k VZN č. 4/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov.

Hlasovanie č. 15 za prijatie uznesenia MsZ č. 128/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Hvizdák, p. Kováčiková, p. 
Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. Ranik, p. Riško, p. 
Rosina, p. Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Crkoň  
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 128/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 128/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje. 
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ad 8)           Doplnok č. 1 k     Zásadám podpory mladých rodín v     meste Púchov

Mgr. Viera Češková predložila písomne materiál – návrh Doplnku č. 1 k Zásadám podpory mladých
rodín v meste Púchov. Návrh doplnku prešiel riadnym schvaľovacím procesom v komisii aj v mestskej
rade. Zároveň informovala o predmete doplnku. 
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu, nikto z občanov sa neprihlásil. 
Primátor otvoril diskusiu, do diskusie sa neprihlásil nikto z poslancov. 

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 129/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  129/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

Doplnok č. 1 k Zásadám podpory mladých rodín v meste Púchov.

Hlasovanie č. 16 za prijatie uznesenia MsZ č. 129/2015: 

prítomní  19
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

za 19
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 0 - 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 129/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 129/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje. 

Následne primátor vyhlásil  krátku prestávku.  Po prestávke prebehla prezentácia poslancov,  pričom
bolo prihlásených 19 poslancov, mestské zastupiteľstvo je teda uznášaniaschopné. 

ad 9)           Voľba konateľa spoločnosti MSBP Púchov s.r.o.      a     MsBP Servis s.r.o. 

JUDr.  Eva  Kvocerová informovala  o priebehu výberového konania  na  funkciu  konateľa  spoločnosti
MESTSKÝ  BYTOVÝ  PODNIK,  s.r.o.  a spoločnosti  MsBP  Servis,  s.r.o.  Mesto  Púchov  dňa  25.09.2015
vyhlásilo výberové konanie, dňa 16.10.2015 primátor vymenoval výberovú komisiu v počte päť členov.
Do výberového konania sa v lehote prihlásil  iba jeden uchádzať Ing. Viliam Karas. Záverom komisie
bolo, že odporúča Mestskému zastupiteľstvu Púchov schváliť do funkcie konateľa spoločnosti MESTSKÝ
BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. a spoločnosti MsBP Servis, s.r.o. uchádzača Ing. Viliama Karasa. 
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu, nikto z občanov sa neprihlásil. 
JUDr.  Jarmila  Andreánska vyjadrila  názor,  že  výberové  konanie  bolo  účelové,  nakoľko  podmienky
pasovali len na jednu osobu. Chcela vedieť, prečo nebola výzva zverejnená aj v Púchovských novinách. 
JUDr.  Eva  Kvocerová odpovedala,  že  v tom  čase  boli  Púchovské  noviny  2-týždenník,  nebol  by
zosúladený termín zverejnenia, výzva bola zverejnená v totožný deň na webovej stránke mesta, na
úradnej tabuli a v púchovskej televízii. Ing. Karas nebol určite jediný, kto by spĺňal podmienky, avšak
nikto iný sa do výberového konania neprihlásil. 
Mgr. Hedviga Šulcová sa priklonila k názoru JUDr. Andreánskej. 
MUDr. Viliam Bršiak, MPH sa spýtal, či boli porušené pravidlá výberového konania. 
JUDr. Eva Kvocerová konštatovala, že pravidlá porušené neboli. 
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PaedDr. Miroslav Kubičár vyzval, aby sa Ing. Karas vyjadril ku koncepcii riadenia. 
Ing.  Viliam  Karas  uviedol,  že  podmienky  výberového  konania  boli  dosť  prísne,  ak  sa  niekto  cítil
kompetentnejší, mal možnosť sa prihlásiť. Jeho výhodami bolo, že sa MsBP venoval už predtým a ako
dočasný konateľ  už mal  nejaké informácie  o spoločnosti.  Jeho víziou je  poskytnúť  občanovi  všetky
potrebné informácie, zmena komunikácie s občanmi. Ďalšou vecou, ktorú považuje za podstatnú, je
zmena filozofie pohľadu na povoľovací  proces ohľadom tvorby lokálnych kotolní,  lokálnych zdrojov
tepla.  Terajšia  koncepcia  je  z roku  2005,  podľa  zákona  by  sa  mala  koncepcia  každých  5  rokov
aktualizovať. Dôležitou záležitosťou je tiež otázka primeraného zisku, budú súťažiť o najlepšiu cenu,
cieľom je poskytnúť obyvateľom kvalitnú službu v oblasti dodávky tepla. 
Ing. Vladimír Motúz uviedol, že koncepcia zásobovania tepla je založená na tom, že je ekonomicky
výhodná a environmentálne najmenej škodlivá. Na otázku poslanca p. Marmana odpovedal, že Ing.
Karas by mohol byť pre MsBP prínosom, len nie je spokojný s kompetenciami ostatných konateľov. 
MUDr. Viliam Bršiak, MPH navrhol ukončenie diskusie. 

Hlasovanie č. 17 za prijatie ukončenia diskusie na návrh MUDr. Bršiaka: 

prítomní  19
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik  

za 12
p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. 
Ranik, p. Rosina, p. Sadloň, p. Šulcová, p. Žiačik  

proti 5 p. Andreánska, p. Bílik, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Riško
zdržal sa 2 p. Prešnajder, p. Špaček
nehlasoval 0 -
neprítomní 0 -
Poslanci schválili ukončenie diskusie.  

Primátor konštatoval, že poslanci schválili ukončenie diskusie. 

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 130/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  130/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

a)    s c h v a ľ u j e  

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

b)    u k l a d á 

jedinému spoločníkovi v zastúpení primátorom mesta Púchov Mgr. Rastislavom Henekom  realizovať
rozhodnutie  MsZ  Púchov  na  najbližšom  Valnom  zhromaždení  spoločnosti  MESTSKÉHO  BYTOVÉHO
PODNIKU, s.r.o., so sídlom Sedlišťská 1446/7, 020 01  Púchov  IČO: 31 632 157 a MsBP Servis, s.r.o. so
sídlom Sedlišťská 1446/7, 020 01  Púchov IČO: 36 317 055.
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Hlasovanie č. 18 za prijatie uznesenia MsZ č. 130/2015: 

prítomní  19
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 3 p. Andreánska, p. Kubičár, p. Šulcová 
zdržal sa 1 p. Prešnajder 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 0 - 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 130/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 130/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje. 

Rokovaciu miestnosť opustil poslanec p. Rudolf Marman. 

ad 10)         Správa  o     výsledkoch  a     podmienkach  výchovno  –  vzdelávacej  činnosti  škôl  a     školských
zariadení v     zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov za školský rok 2014/2015

Mgr.  Viera  Češková predložila  písomne  správu  o výsledkoch  a podmienkach  výchovno-vzdelávacej
činnosti  škôl  a školských  zariadení  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mesta  Púchov  za  školský  rok
2014/2015.  Správa  je  vypracovaná  v súlade  s vyhláškou  Ministerstva  školstva  a metodickým
usmernením, vychádza zo správ škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov,
sú v nej zhrnuté všetky výsledky a úspechy. 
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu, nikto z občanov sa neprihlásil. 
Mgr. Peter Bílik poďakoval za ohodnotenie aj nepedagogických pracovníkov. 

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 131/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  131/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

b e r i e   n a   v e d o m i e

správu  o výsledkoch  a podmienkach  výchovno  –  vzdelávacej  činnosti  škôl  a školských  zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov za školský rok 2014/2015.

Hlasovanie č. 19 za prijatie uznesenia MsZ č. 131/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Prešnajder, p. Ranik, p. Riško, p.
Rosina, p. Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 3 p. Bučko, p. Lako, p. Sadloň 
neprítomní 1 p. Marman 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 131/2015. 

Primátor  konštatoval,  že  uvedené  uznesenie  č.  131/2015  Mestské  zastupiteľstvo  Púchov  berie  na
vedomie. 
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Rokovaciu miestnosť opustil poslanec p. Ivan Sadloň. 

ad 11)         Prerokovanie  žiadosti  OÚ  Trenčín  –  žiadosť  o     vyjadrenie  k  zriadeniu  školskej  jedálne,
Športovcov 1461/17, Púchov ako súčasť Spojenej školy, Športovcov 1461/17, Púchov

Mgr.  Viera  Češková predložila  na  prerokovanie  žiadosť  Okresného  úradu  Trenčín  o vyjadrenie
k zriadeniu  Výdajnej  školskej  jedálne,  Športovcov  1461/17,  Púchov  ako  súčasť  Spojenej  školy,
Športovcov 1461/17, Púchov od 01.01.2016. V súčasnej dobe sa žiaci Spojenej školy stravujú v školskej
jedálni pri ZŠ Gorazdova, avšak chcú mať svoju vlastnú výdajňu, z toho dôvodu žiadajú mesto o súhlas
so zriadením. 
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu, nikto z občanov sa neprihlásil. 
Irena Kováčiková uviedla, že keď mesto dá súhlas, nebude to mať vplyv na rozpočet školy.
Mgr. Peter Bílik podporil návrh. 

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 132/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  132/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

súhlas so zriadením Výdajnej školskej jedálne, Športovcov 1461/17, Púchov ako súčasť Spojenej školy,
Športovcov 1461/17, Púchov od 01.01.2016 v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 16 ods. 1 písm. k)
zákona  č.  596/2003  Z.z.  o štátnej  správe  v školstve  a školskej  samospráve  a zmene  a doplnení
niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  prerokovalo  žiadosť  Okresného  úradu  Trenčín,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Hlasovanie č. 20 za prijatie uznesenia MsZ č. 132/2015: 

prítomní  16
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubiš, p. Lako, p. Prešnajder, p. Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. 
Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 1 p. Lako 
neprítomní 3 p. Kubičár, p. Marman, p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 132/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 132/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje. 

ad 12)         Návrh – Schválenie zástupcov zriaďovateľa do obecnej školskej rady

Mgr.  Viera  Češková  predložila  návrh  na  delegovanie  zástupcov  mesta  do  Obecnej  školskej  rady
Púchov, a to vzhľadom k tomu, že k 15.12.2015 končí  funkčné obdobie.  Ako zástupcovia mesta do
obecnej školskej rady boli navrhnutí Mgr. Miroslav Bučko a Mgr. Viera Češková. 
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu, nikto z občanov sa neprihlásil. 
Mgr. Hedviga Šulcová navrhla, aby namiesto Mgr. Bučka bol zvolený Mgr. Špaček. 
Mgr. Roman Špaček poďakoval za ponuku, avšak v súčasnosti má priveľa povinností, ponechal by to
tak, ako to je. 

Zápisnica MsZ Púchov 10.12.2015 Strana 15



Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 133/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  133/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

d e l e g u j e  

zástupcov mesta do mestskej školskej rady: 

1. Mgr. Miroslav Bučko
2. Mgr. Viera Češková

Hlasovanie č. 21 za prijatie uznesenia MsZ č. 133/2015: 

prítomní  15
p. Andreánska, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Kováčiková, p. 
Kubiš, p. Lako, p. Prešnajder, p. Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. 
Šulcová, p. Žiačik 

za 11
p. Bršiak, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Kováčiková, p. Kubiš, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Žiačik 

proti 0 - 
zdržal sa 3 p. Andreánska, p. Bučko, p. Šulcová 
nehlasoval 1 p. Lako 
neprítomní 4 p. Bílik, p. Kubičár, p. Marman, p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 133/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 133/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov prijíma. 

ad 13)         Zásady hospodárenia a     nakladania s     majetkom Mesta Púchov 

Ing. Lucia Pružinská predložila písomne návrh – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Púchov.  Materiál  prešiel  mestskou  radou,  kde  sa  diskutovalo  o pripomienkach  PaedDr.  Kubičára.
V takomto znení navrhuje zásady schváliť. 
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu, nikto z občanov sa neprihlásil. 
PaedDr. Miroslav Kubičár súhlasil so zapracovanými pripomienkami. 

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 134/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  134/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Púchov.
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Hlasovanie č. 22 za prijatie uznesenia MsZ č. 134/2015: 

prítomní  16
p. Andreánska, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Kováčiková, p. 
Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Prešnajder, p. Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. 
Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 3 p. Bílik, p. Marman, p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 134/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 134/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje. 

ad 14)         Program hospodárskeho a     sociálneho rozvoja mesta Púchov 2015-2022

JUDr. Eva Kvocerová predložila návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov na
roky 2015 – 2022. Na aprílovom zastupiteľstve bola predĺžená platnosť pôvodného PHSR z  roku 2007
do  31.12.2015.  Informovala  o priebehu  spracovania  aktuálneho  PHSR,  dôležitou  súčasťou  bol
dotazníkový prieskum verejnosti, podnikateľov a tretieho sektora. Materiál bol predložený na CD, PHSR
bol odkonzultovaný aj s Mgr. Silviou Kotrhovou z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ide o otvorený
dokument, s ktorým sa dá neustále pracovať, je ambícia doplniť do materiálu fotografie. Poďakovala
všetkým, ktorí sa podieľali na spracovaní PHSR. 
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu, nikto z občanov sa neprihlásil. 
PaedDr.  Miroslav  Kubičár poďakoval  za  spoluprácu  environmentálnej  pracovnej  skupiny.  Väčšina
projektov je viazaná na externé zdroje, ak je to potrebné kvôli grantom, je to v poriadku, avšak niečo
by mohlo byť financované aj z vlastných zdrojov. 
JUDr.  Eva Kvocerová zareagovala,  že  je  to skutočne kvôli  prípadným žiadostiam o granty,  to  však
neznamená, že nebudeme hľadať aj vlastné zdroje financovania.  
Mgr. Peter Bílik kladne ohodnotil kvalitné spracovanie PHSR, odporúčal všetkým si materiál prečítať. 
Primátor taktiež poďakoval všetkým, ktorí prispeli k spracovaniu PHSR. 
JUDr. Eva Kvocerová na záver uviedla, že ušetrené peniaze za spracovanie PHSR budú investované do
projektu náramkov záchrany. 

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 135/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  135/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov 2015 – 2022.
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Hlasovanie č. 23 za prijatie uznesenia MsZ č. 135/2015: 

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

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 2 p. Marman, p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 135/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 135/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje. 

ad 14)         Úprava rozpočtu

Ing. Lucia Pružinská predložila písomne návrh úpravy rozpočtu Mesta Púchov. V úprave rozpočtu ide
o presun medzi položkami a čerpanie rezervného fondu. 
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu, nikto z občanov sa neprihlásil. 
Primátor otvoril diskusiu, do diskusie sa neprihlásil nikto z poslancov. 

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 136/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  136/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

a) úpravu rozpočtu mesta Púchov na rok 2015 v sume – príjmy 73 000 € a výdavky 72 893 € a presun
medzi položkami podľa priloženej tabuľky,

b) čerpanie  rezervného  fondu  mesta  Púchov  v sume  -45 500  €  a presun  medzi  položkami  podľa
priloženej tabuľky.

Hlasovanie č. 24 za prijatie uznesenia MsZ č. 136/2015: 

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

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 2 p. Marman, p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 136/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 136/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje. 
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ad 16)         Návrh refinancovania úverového portfólia mesta Púchov 

Ing. Lucia Pružinská predložila písomne návrh na reštrukturalizáciu úverového portfólia Mesta Púchov.
Bolo oslovených 11 bánk, z toho ponuku poslalo 7 bánk. Najlepšie podmienky predložila ČSOB, a.s.
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu, nikto z občanov sa neprihlásil. 
JUDr. Jarmila Andreánska sa opýtala, prečo sa tento bod prejednáva až v decembrovom zastupiteľstve
a nie skôr. Dala si preveriť podmienky bankárom, mali výhrady voči 6 mesačnému EURIBOR, výhodnejší
by bol 12 mesačný EURIBOR. 
Ing. Daniel Lako konštatoval, že polročnou snahou a prácou dosiahli výhodnú úrokovú sadzbu.  
Ing. Lucia Pružinská uviedla, že 6 mesačný EURIBOR je nižší ako 12 mesačný. 

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 137/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  137/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

1. s c h v a ľ u j e  

prijatie úveru do výšky úverového limitu 5 000 000 € od ČSOB a.s. za účelom splatenia úverov v Prima
banka  Slovensko  a.s.  vyplývajúcich  zo  zmlúv  o termínovanom  úvere  53/006/2005;  53/008/08
a 53/001/12 s nasledovnými podmienkami:

- úroková sadzba 6M EURIBOR + 0,55% p.a.
- zabezpečenie – biankozmenka
- splatnosť 15 rokov
- poplatok za poskytnutie úveru 0 €
- poplatok za vedenie úverového účtu 0 €
- poplatok za predčasné splatenie - 500 tis. ročne bez poplatku, počas prvých 3 rokov 1%, potom

0 €

2. b e r i e   n a   v e d o m i e

stanovisko hlavného kontrolóra k dodržiavaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov 
financovania.

Hlasovanie č. 25 za prijatie uznesenia MsZ č. 137/2015: 

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

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 2 p. Marman, p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 137/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 137/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje. 
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ad 17)         Návrh  –  Zmluvy  o     poskytnutí  finančného  príspevku  v     zmysle  Zásad  podpory  malého
a     stredného podnikania v     meste Púchov

Ing.  Lucia  Pružinská  predložila  návrhy  na  zmluvy  o poskytnutí  finančnej  podpory  v zmysle  Zásad
podpory malého a stredného podnikania v meste Púchov. Prvýkrát sa táto podpora vyplácala v roku
2013.  Každú zmluvu je potrebné schváliť  osobitne.  Bolo doručených 35 žiadostí,  z toho podmienky
spĺňalo 27 subjektov. 
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu, nikto z občanov sa neprihlásil. 
Primátor otvoril diskusiu, do diskusie sa neprihlásil nikto z poslancov. 

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 138/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  138/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

zmluvu  o poskytnutí  finančného  príspevku  v sume  410,00  €  v zmysle  Zásad  podpory  malého
a stredného podnikania v meste Púchov subjektu 

Kožík Ladislav, Mojmírova 1161/6, Púchov, IČO 33479160.

Hlasovanie č. 26 za prijatie uznesenia MsZ č. 138/2015: 

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

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 2 p. Marman, p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 138/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 138/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Do rokovacej miestnosti sa vrátil poslanec Rudolf Marman. 

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 139/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  139/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

zmluvu  o poskytnutí  finančného  príspevku  v sume  229,00  €  v zmysle  Zásad  podpory  malého
a stredného podnikania v meste Púchov subjektu

Calla s.r.o., Kmošena Ivan, Novonosická 1855/132, Púchov, IČO 36764850. 
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Hlasovanie č. 27 za prijatie uznesenia MsZ č. 139/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 1 p. Bršiak 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 139/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 139/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 140/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  140/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

zmluvu o poskytnutí finančného príspevku v sume 934,00 € v zmysle Zásad odpory malého a stredného
podnikania v meste Púchov subjektu

Ing. Daniel Lako DELTAS, Športovcov 884/4, Púchov, IČO 10877363. 

Hlasovanie č. 28 za prijatie uznesenia MsZ č. 140/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 1 p. Bršiak
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 1 p. Marman 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 140/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 140/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 141/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  141/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

zmluvu  o poskytnutí  finančného  príspevku  v sume  465,00  €  v zmysle  Zásad  podpory  malého
a stredného podnikania v meste Púchov subjektu

GIMA Plus, s. r. o., Svätoplukova 1015/15, Púchov, IČO 47660406 . 
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Hlasovanie č. 29 za prijatie uznesenia MsZ č. 141/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 141/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 141/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 142/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  142/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

zmluvu  o poskytnutí  finančného  príspevku  v sume  964,00  €  v zmysle  Zásad  podpory  malého
a stredného podnikania v meste Púchov subjektu 

ASPEKTA TRADE s. r. o., Nimnická cesta 1674, Púchov, IČO 31567380.
 
Hlasovanie č. 30 za prijatie uznesenia MsZ č. 142/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 1 p. Špaček 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 142/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 142/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 143/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  143/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

zmluvu o poskytnutí finančného príspevku v sume 30,00 € v zmysle Zásad podpory malého a stredného
podnikania v meste Púchov subjektu

Bartuš Miroslav, Dvory 1938/14A, Púchov, IČO 36888851.
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Hlasovanie č. 31 za prijatie uznesenia MsZ č. 143/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 143/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 143/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 144/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  144/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e 

zmluvu  o poskytnutí  finančného  príspevku  v sume  858,00  €  v zmysle  Zásad  podpory  malého
a stredného podnikania v meste Púchov subjektu

MISTA Plus, s. r. o., J. Kráľa 1112/53, Púchov, IČO 36809802.
 
Hlasovanie č. 32 za prijatie uznesenia MsZ č. 144/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 144/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 144/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 145/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  145/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

zmluvu  o poskytnutí  finančného  príspevku  v sume  325,00  €  v zmysle  Zásad  podpory  malého
a stredného podnikania v meste Púchov subjektu

Vladimír Gabčo-VEGA, Nosice 53, Púchov, IČO 22854177.
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Hlasovanie č. 33 za prijatie uznesenia MsZ č. 145/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 145/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 145/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 146/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  146/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

zmluvu  o poskytnutí  finančného  príspevku  v sume  131,00  €  v zmysle  Zásad  podpory  malého
a stredného podnikania v meste Púchov subjektu 

Ing. Jaroslava Pivková, Nábrežie slobody 526, Púchov, IČO 33477361.

Hlasovanie č. 34 za prijatie uznesenia MsZ č. 146/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 146/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 146/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 147/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  147/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

zmluvu o poskytnutí finančného príspevku v sume 52,00 € v zmysle Zásad podpory malého a stredného
podnikania v meste Púchov subjektu

Daniela Ivanišová, Námestie slobody 1621/25, Púchov, IČO 40679659.
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Hlasovanie č. 35 za prijatie uznesenia MsZ č. 147/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 147/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 147/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 148/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  148/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

zmluvu  o poskytnutí  finančného  príspevku  v sume  667,00  €  v zmysle  Zásad  podpory  malého
a stredného podnikania v meste Púchov subjektu

Alena Benešová – ODEMA, Nábrežie slobody 795/2, Púchov, IČO 33484155.

Hlasovanie č. 36 za prijatie uznesenia MsZ č. 148/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 148/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 148/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 149/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  149/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

zmluvu  o poskytnutí  finančného  príspevku  v sume  721,00  €  v zmysle  Zásad  podpory  malého
a stredného podnikania v meste Púchov subjektu 

Marián Chovanec, Nábrežie slobody 1926/4, Púchov, IČO 17973660.
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Hlasovanie č. 37 za prijatie uznesenia MsZ č. 149/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 149/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 149/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 150/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  150/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

zmluvu  o poskytnutí  finančného  príspevku  v sume  115,00  €  v zmysle  Zásad  podpory  malého
a stredného podnikania v meste Púchov subjektu 

JUDr. Alena Virdzeková, F. Urbánka 804, Púchov, IČO 33479496.
 
Hlasovanie č. 38 za prijatie uznesenia MsZ č. 150/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 150/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 150/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 151/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  151/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

zmluvu  o poskytnutí  finančného  príspevku  v sume  2 006,00  €  v zmysle  Zásad  podpory  malého
a stredného podnikania v meste Púchov subjektu

GOMS, spol. s r. o., Továrenská 4416, Púchov, IČO 36315541.
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Hlasovanie č. 39 za prijatie uznesenia MsZ č. 151/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 151/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 151/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 152/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  152/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

zmluvu  o poskytnutí  finančného  príspevku  v sume  418,00  €  v zmysle  Zásad  podpory  malého
a stredného podnikania v meste Púchov subjektu 

HADICE FLEX, s. r. o., T. Vansovej 1962/43A, Púchov, IČO 36325261.

Hlasovanie č. 40 za prijatie uznesenia MsZ č. 152/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 152/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 152/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 153/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  153/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

zmluvu  o poskytnutí  finančného  príspevku  v sume  236,00  €  v zmysle  Zásad  podpory  malého
a stredného podnikania v meste Púchov subjektu

Ing. Elena Joachymstálová, Moravská 1634/19, Púchov, IČO 37482017.
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Hlasovanie č. 41 za prijatie uznesenia MsZ č. 153/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 153/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 153/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 154/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  154/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

zmluvu  o poskytnutí  finančného  príspevku  v sume  326,00  €  v zmysle  Zásad  podpory  malého
a stredného podnikania v meste Púchov subjektu

Ing. Tatiana Vaculínová – TAMA, Námestie slobody 1657/11, Púchov, IČO 33485348.

Hlasovanie č. 42 za prijatie uznesenia MsZ č. 154/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 154/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 154/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 155/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  155/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

zmluvu  o poskytnutí  finančného  príspevku  v sume  555,00  €  v zmysle  Zásad  podpory  malého
a stredného podnikania v meste Púchov subjektu

KMK, spol. s r. o., Riečna 1841/89, Púchov, IČO 31608621.
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Hlasovanie č. 43 za prijatie uznesenia MsZ č. 155/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 155/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 155/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 156/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  156/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

zmluvu  o poskytnutí  finančného  príspevku  v sume  187,00  €  v zmysle  Zásad  podpory  malého
a stredného podnikania v meste Púchov subjektu

Radoslav Prokop – GIMAX, Požiarna 1644/14, Púchov, IČO 33486395.

Hlasovanie č. 44 za prijatie uznesenia MsZ č. 156/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 156/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 156/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 157/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  157/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

zmluvu  o poskytnutí  finančného  príspevku  v sume  367,00  €  v zmysle  Zásad  podpory  malého
a stredného podnikania v meste Púchov subjektu

GIMAX Servis, s. r. o., T. Vansovej 1054, Púchov, IČO 44675852.
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Hlasovanie č. 45 za prijatie uznesenia MsZ č. 157/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 157/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 157/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 158/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  158/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

zmluvu  o poskytnutí  finančného  príspevku  v sume  101,00  €  v zmysle  Zásad  podpory  malého
a stredného podnikania v meste Púchov subjektu

QUEEN´S Pub, s. r. o., Hollého 844/30, Púchov, IČO 47598999.

Hlasovanie č. 46 za prijatie uznesenia MsZ č. 158/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 158/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 158/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 159/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  159/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

zmluvu  o poskytnutí  finančného  príspevku  v sume  182,00  €  v zmysle  Zásad  podpory  malého
a stredného podnikania v meste Púchov subjektu

Miroslav Kučera, Námestie slobody 1875/62, Púchov, IČO 33479224.
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Hlasovanie č. 47 za prijatie uznesenia MsZ č. 159/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 159/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 159/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 160/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  160/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e 

zmluvu  o poskytnutí  finančného  príspevku  v sume  138,00  €  v zmysle  Zásad  podpory  malého
a stredného podnikania v meste Púchov subjektu

Pavel Virdzek, Zábreh 1520/41, Púchov, IČO 10884645.

Hlasovanie č. 48 za prijatie uznesenia MsZ č. 160/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 160/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 160/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 161/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  161/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

zmluvu  o poskytnutí  finančného  príspevku  v sume  690,00  €  v zmysle  Zásad  podpory  malého
a stredného podnikania v meste Púchov subjektu

MATADOR Holding, a. s., Streženická cesta 45, Púchov, IČO 36294268.
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Hlasovanie č. 49 za prijatie uznesenia MsZ č. 161/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 161/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 161/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 162/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  162/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

zmluvu  o poskytnutí  finančného  príspevku  v sume  102,00  €  v zmysle  Zásad  podpory  malého
a stredného podnikania v meste Púchov subjektu

Ing. Stanislav Panáček VELOMONTI, Pod Zábrehom 1561/15, Púchov, IČO 30182948.

Hlasovanie č. 50 za prijatie uznesenia MsZ č. 162/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 162/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 162/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 163/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  163/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

zmluvu  o poskytnutí  finančného  príspevku  v sume  453,00  €  v zmysle  Zásad  podpory  malého
a stredného podnikania v meste Púchov subjektu

ZOPOS TRADE, s. r. o., Štefánikova 813, Púchov, IČO 31607365.
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Hlasovanie č. 51 za prijatie uznesenia MsZ č. 163/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 163/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 163/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 164/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  164/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

zmluvu  o poskytnutí  finančného  príspevku  v sume  484,00  €  v zmysle  Zásad  podpory  malého
a stredného podnikania v meste Púchov subjektu

ASSA, spol. s r. o., J. Kráľa 1269/44, Púchov, IČO 31601634.

Hlasovanie č. 52 za prijatie uznesenia MsZ č. 164/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 164/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 164/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

ad 18)         Prerokovanie platu primátora 

Mgr.  Bc.  Radoslav  Machan predložil  na  prerokovanie  návrh  platu  primátora.  Vysvetlil  spôsob
stanovenia  platu  v zmysle  zákona  č.  253/2004  Z. z.  o právnom  postavení  a platových  pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu, nikto z občanov sa neprihlásil. 
MUDr. Viliam Bršiak, MPH podal pozmeňujúci návrh v nasledovnom znení: zvýšenie platu primátora
z pôvodných 40 % na 60 % s účinnosťou od 01.01.2016. Medzi poslancami prebehla diskusia k zvýšeniu
platu primátora. 
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Hlasovanie č. 53 za prijatie pozmeňujúceho návrhu MUDr. Bršiaka: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

za 13
p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Kováčiková, p. Kubiš, p. 
Lako, p. Prešnajder, p. Ranik, p. Rosina, p. Špaček, p. Žiačik 

proti 2 p. Kubičár, p. Šulcová 
zdržal sa 3 p. Andreánska, p. Marman, p. Riško 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali pozmeňujúci návrh MUDr. Bršiaka. 

Primátor konštatoval, že Mestské zastupiteľstvo Púchov prijalo pozmeňujúci návrh MUDr. Bršiaka. 

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 165/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  165/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

a) p r e r o k o v a l o    
výšku mesačného platu primátora Mesta Púchov v súlade s ustanovením § 4 ods. 4 zákona č.
253/2004 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov. Plat primátora mesta za rok 2015 je 3 040 €,

b) s c h v a ľ u j e  
Mgr. Rastislavovi Henekovi, primátorovi Mesta Púchov plat stanovený ako súčin priemernej
mesačnej  mzdy  zamestnanca  v národnom  hospodárstve  vyčíslenej  na  základe  údajov
Štatistického úradu SR a 2,53 násobku tohto priemerného platu v súlade s ustanovením § 4
ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.  o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov a zvýšenie platu primátora o 60 % v súlade
s ustanovením § 4 ods. 2 citovaného zákona, čo činí spolu plat 3 474 € od 01.01.2016. 

Hlasovanie č. 54 za prijatie uznesenia MsZ č. 165/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

za 13
p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Kováčiková, p. Kubiš, p. 
Lako, p. Prešnajder, p. Ranik, p. Rosina, p. Špaček, p. Žiačik 

proti 2 p. Kubičár, p. Šulcová 
zdržal sa 3 p. Andreánska, p. Marman, p. Riško 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 165/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 165/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

ad 19)         Odvolanie a     menovanie členov komisií MsZ Púchov

Primátor predložil  z dôvodu organizačných zmien na MsÚ návrh na odvolanie  Ing.  Edity Kucejovej
a menovanie  Mgr.  Radoslava  Machana  za  člena  Komisie ochrany  verejného  poriadku  a tajomníka
Komisie na ochranu verejného záujmu. 
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu, nikto z občanov sa neprihlásil. 
Mgr. Hedviga Šulcová  uviedla, že členom Komisie grantových a dotačných projektov je Mgr. Peter
Panvica. Chcela vedieť, či je PN. 
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Primátor konštatoval, že Mgr. Peter Panvica je stále PN. 

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 166/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  166/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

a) o d v o l á v a  
člena Komisie ochrany verejného poriadku Ing. Editu Kucejovú,

b) v o l í 
za člena Komisie ochrany verejného poriadku Mgr. Bc. Radoslava Machana.

Hlasovanie č. 55 za prijatie uznesenia MsZ č. 166/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 1 p. Kubičár 
zdržal sa 1 p. Andreánska 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 166/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 166/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov prijíma.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 167/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  167/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

a) o d v o l á v a 
tajomníka Komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Editu Kucejovú,

b) v o l í 
za tajomníka Komisie ochrany verejného poriadku Mgr. Bc. Radoslava Machana.

Hlasovanie č. 56 za prijatie uznesenia MsZ č. 167/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 1 p. Kubičár 
zdržal sa 1 p. Andreánska 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 167/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 167/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov prijíma.
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ad 20)         Spolupráca Stavebného úradu Púchov s     obcou Mojtín

Ing. arch. Daniela Šicová predložila návrh na spoluprácu Stavebného úradu Púchov s obcou Mojtín za
účelom  vykonávania  činností  na  úseku  územného  plánovania,  stavebného  poriadku  a úseku
pozemných komunikácií pri zabezpečovaní úkonov špeciálneho stavebného úradu. 
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu, nikto z občanov sa neprihlásil. 
Mgr. Roman Špaček chcel vedieť, či ide o spoluprácu na základe žiadosti obce Mojtín alebo spolupráca 
vychádza z iniciatívy mesta. 
Ing. arch. Daniela Šicová uviedla, že ide o iniciatívu obce Mojtín. 

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 168/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  168/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

Zmluvu o spolupráci obcí za účelom vykonávania činností na úseku územného plánovania, stavebného
poriadku a úseku pozemných komunikácií  pri  zabezpečovaní úkonov špeciálneho stavebného úradu
medzi Mestom Púchov a obcou Mojtín, ktorá na svojom zasadnutí OcZ uznesením č. 42/2015 zmluvu
o spolupráci dňa 5.11.2015 schválila.

Hlasovanie č. 57 za prijatie uznesenia MsZ č. 168/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 168/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 168/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Následne primátor vyhlásil  krátku prestávku.  Po prestávke prebehla prezentácia poslancov,  pričom
bolo prihlásených 17 poslancov, mestské zastupiteľstvo je teda uznášaniaschopné. 

ad 21)         Analýza športu v     Púchove za rok 2015

Mgr. Miroslav Bučko predložil písomne materiál – analýza športu v Púchove 2015. Podal informácie
o obsahu a záveroch analýzy športu.  
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu, nikto z občanov sa neprihlásil. 
Rudolf  Marman poďakoval  za  analýzu.  Pri  výkonnostnom  a vrcholovom športe  mu chýbajú  určité
informácie do budúcna – aké súťaže kluby hrajú, koľko je trénerov a koľko reprezentantov, členská
základňa klubov, koľko športov môže ešte MŠK zastrešiť.
Mgr. Miroslav Bučko konštatoval, že ide o otvorený dokument, s ktorým sa bude neustále pracovať. 
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Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 169/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  169/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

b e r i e   n a   v e d o m i e

analýzu športu v Púchove za rok 2015.

Hlasovanie č. 58 za prijatie uznesenia MsZ č. 169/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 169/2015. 

Primátor  konštatoval,  že  uvedené  uznesenie  č.  169/2015  Mestské  zastupiteľstvo  Púchov  berie  na
vedomie.

ad 22)         Predaj, kúpa 

JUDr.  Eva  Kvocerová  predložila  návrh  na  odpredaj  pozemku  spoločnosti  GOMS,  spol.  s r.o.  Ide
o pozemok,  ktorý Mesto Púchov dlhodobo nevyužíva a ktorý bezprostredne susedí  s pozemkom vo
vlastníctve žiadateľa GOMS spol. s r.o., odpredajom sa zväčší výmera parcely vo vlastníctve žiadateľa.
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta, žiadosť prešla Komisiou výstavby
a životného prostredia, ako aj mestskou radou. Zároveň navrhla zmeniť uznesenie MsZ č. 14/2011 zo
dňa 23.02.2011, nakoľko bolo treba vysporiadať právny stav, výmera ani kúpna cena sa nemenia, len
sú špecifikované novovzniknuté parcely. Zmena bola prerokovaná na komisii aj v mestskej rade. 
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu, nikto z občanov sa neprihlásil. 
Mgr.  Roman Špaček uviedol,  že  niekedy v mesiaci  október podala žiadosť  o odkúpenie mestského
pozemku firma TABELA, s.r.o., chcel vedieť, prečo táto žiadosť nie je zaradená na prerokovanie.  
JUDr.  Eva Kvocerová  konštatovala,  že táto žiadosť bola zaradená do Komisie  výstavby a životného
prostredia, pričom záverom komisie bolo, že k odpredaju pozemku sa vyjadrí občiansky výbor. 
PaedDr. Miroslav Kubičár podal informáciu, že mala byť výjazdová komisia, ktorá sa však nekonala pre
zlé počasie, treba len počkať. 

Zápisnica MsZ Púchov 10.12.2015 Strana 37



Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 170/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  170/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

b e r i e   n a   v e d o m i e,  ž e

odpredaj  pozemku parcela  KNC č. 872/8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2

v katastrálnom území Horné Kočkovce, je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8.,
písm. e) zákona o majetku obcí.

Hlasovanie č. 59 za prijatie uznesenia MsZ č. 170/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 1 p. Bršiak 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 170/2015. 

Primátor  konštatoval,  že  uvedené  uznesenie  č.  170/2015  Mestské  zastupiteľstvo  Púchov  berie  na
vedomie.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 171/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  171/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

odpredaj pozemku parcela  KNC č. 872/8 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2

v katastrálnom území Horné Kočkovce, v celosti 1/1 pre GOMS spol. s r.o., Továrenská 4416, 020 01
Púchov, IČO : 36315541 za kúpnu cenu 10,- €/m2 , t. j. za celkovú kúpnu cenu 130,- €.

Hlasovanie č. 60 za prijatie uznesenia MsZ č. 171/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 1 p. Bršiak 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 171/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 171/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.
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Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 172/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  172/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

a) zmenu uznesenia MsZ č. 14/2011, zo dňa 23.2.2011 v znení,

b) odkúpenie pozemkov v k. ú. Púchov – novovytvorených parciel  KN C 1697/14 zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 313 m2, KN C 1697/15 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 205 m2,
KN C 1699/19 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 124 m2, KN C 1699/21, zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 24 m2, zameraných geometrickým plánom z parciel KNE č. 1571 trvalé
trávnaté  porasty  vo výmere 1595 m2 a KNE č.  1572,  zastavané plochy vo výmere 107 m2,
zapísané na LV č. 4507 k. ú. Púchov od vlastníkov zapísaných na LV č. 4507 k. ú. Púchov,  za
cenu 20,- €/m2. Predmetné parcely tvoria chodníky a verejné trávnaté plochy prislúchajúce ku
kruhovej križovatke pri OC Tesco. Majetkoprávne vyporiadanie predmetných plôch je potrebné
pre kolaudačné konanie stavby kruhovej križovatky.

Hlasovanie č. 61 za prijatie uznesenia MsZ č. 172/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 172/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 172/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

ad 23)         Nájom

JUDr. Eva Kvocerová informovala o priebehu verejno-obchodnej súťaže na prenájom stĺpov verejného
osvetlenia  v meste  Púchov.  Súťaž  bola  vyhlásená  dňa 24.08.2015.  Primátor  mesta  dňa 11.09.2015
zriadil  komisiu,  obálky  sa  otvárali  17.09.2015.  Do  súťaže  sa  prihlásilo  sedem  spoločností.
Rozhodujúcimi faktormi bola nie len cena, ale aj ďalšie doplnkové služby a benefity. Najlepšiu ponuku
predniesla  spoločnosť  VEGO  MARKETING,  s.r.o.,  ktorá  ponúkla  bezplatné  dodanie  a spustenie
softvérového  riešenia  pre  evidenciu  všetkých  reklamných  stavieb  a zariadení  „SERS“  vrátane
odborného zaškolenia zamestnancov MsÚ Púchov, cena 130,- € za tabuľu ročne. 
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu, nikto z občanov sa neprihlásil. 
Primátor otvoril diskusiu, do diskusie sa neprihlásil nikto z poslancov. 
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Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 173/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  173/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

prenájom  a výhradné  využívanie  stĺpov  verejného  osvetlenia  v katastri  mesta  Púchov  za  účelom
umiestnenia  reklamných  stavieb,  reklamných  propagačných  a informačných  tabúľ  a zariadení
o rozmeroch 80 cm x 120 cm alebo 70 cm x 100 cm resp. iných rozmerov nepresahujúcich reklamnú
plochu 1,2 m2 (ďalej len „tabuľa“) na dobu neurčitú v prospech VEGO MARKETING s.r.o., Zvolenská 29,
974  05  Banská  Bystrica  ,  IČO  :  45672695  za  cenu  130,- €  /tabuľa/rok  a za  bezplatné  dodanie
a spustenie  softvérového  riešenia  pre  evidenciu  všetkých  reklamných  stavieb  a zariadení  „SERS“
vrátane odborného zaškolenia zamestnancov MsÚ Púchov. 

Hlasovanie č. 62 za prijatie uznesenia MsZ č. 173/2015: 

prítomní  18
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Sadloň 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 173/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 173/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

ad 24)         Dotácie 

Mgr. Viera Češková informovala, že do schvaľovania postúpili dve dotácie, a to pre MŠK Púchov, s.r.o.
a pre Dom kultúry Púchov. Ide o dotácie, ktoré sa každoročne schvaľujú na konci kalendárneho roka. 
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu, nikto z občanov sa neprihlásil. 
Mgr. Hedviga Šulcová požadovala o bližšiu špecifikáciu, o ktoré objekty sa jedná v prípade MŠK. 
Ľubomír  Luhový uviedol,  že  sa  jedná  o krytú  plaváreň,  otvorený  bazén,  futbalový  štadión,  zimný
štadión a CVČ. 
Mgr.  Peter  Bílik  a  Irena Kováčiková požiadali  p.  Luhového o predloženie podrobnejšieho rozpočtu
nákladov. 
Ľubomír Luhový dodá podrobnú tabuľku o rozpise nákladov do dvoch dní. 
PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že v mestskej rade bol stiahnutý návrh na dotáciu pre volejbal,
chcel vedieť, aká je ďalšia predstava o prevádzkovaní volejbalovej športovej haly. 
JUDr. Anton Školek uviedol, že pre mesto sa zdá výhodnejšie prenajať halu spoločnosti MŠK Púchov,
s.r.o., ktorá môže halu užívať a dať do podnájmu. Seriózna analýza si však vyžaduje čas. 
Ing. Viliam Karas informoval, že dostal od primátora úlohu podať komplexnú správu o tom, ako sa vo
VŠK  hospodári  s financiami  z dotácií  od  mesta  a ako  sa  nakladá  s tržbami  spoločnosti.  Na  základe
uvedeného oslovil spoločnosť VŠK a dohodli si stretnutie, pričom zdôrazňoval, že poslanci chcú vedieť,
ako  spoločnosť  nakladá  s tržbami  a  či  sú  náklady  spoločnosti  oprávnené.  Pán  Kováčik,  konateľ
spoločnosti  VŠK,  prehlásil,  že  s tým nemá problém.  Ing.  Karas sa  dožadoval  vstupu do účtovníctva
k požadovaným údajom. Nakoniec p.  Kováčik  prehlásil,  že  môže sprístupniť  len hospodárske údaje
viažuce sa k poskytovaniu dotácie. A tak Ing. Karas nevie dať bližšie informácie k financovaniu VŠK. 
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Ján Kováčik, konateľ spoločnosti VŠK Púchov, s.r.o., oponoval, že poskytol Ing. Karasovi všetky doklady,
avšak Ing. Karas sa vyjadril, že to sú pre neho len čísla. Nato p. Kováčik vyzval Ing. Karasa, aby prišiel
k nim na firmu,  kde  si  mohol  s ekonómkou prejsť,  čo tie  čísla  znamenajú.  Následne sa  Ing.  Karas
vyjadril, že mesto do budúcnosti nemá záujem, aby VŠK prešlo pod mesto, preto už nemohol poskytnúť
všetky  informácie.  Pokiaľ  dotácia  pre  VŠK  nebude  schválená,  bude to  pre  nich  veľký  problém,  čo
potvrdili aj ďalší zástupcovia volejbalu. 
Primátor stanovil  termín na rokovanie k danej záležitosti  na pondelok dňa 14.12.2015 o 10:00 hod.
Rokovania sa zúčastnia zástupcovia VŠK, MŠK, Komisie športu, Ekonomickej komisie, Rudolf Marman,
Mgr. Peter Bílik. 

Do rokovacej miestnosti vstúpil poslanec Ivan Sadloň. 

JUDr.  Jarmila  Andreánska predniesla  prvý  pozmeňujúci  návrh  na  uznesenie  v nasledovnom znení:
Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje dotáciu pre VŠK Púchov s.r.o., Ul. 1. mája 834/29, 020 01
Púchov na financovanie energií športovej volejbalovej haly vo výške 38 000,- € s termínom plnenia od
01.01.2016 do 31.12.2016 podľa schváleného rozpočtu Mesta Púchov na rok 2016.

Hlasovanie č. 63 za prijatie pozmeňujúceho návrhu na uznesenie JUDr. Andreánskej: 

prítomní  19
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

za 8
p. Andreánska, p. Bílik, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. Prešnajder, p. Rosina, 
p. Sadloň, p. Šulcová 

proti 4 p. Bršiak, p. Kubiš, p. Lako, p. Ranik 
zdržal sa 7 p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Marman, p. Riško, p. Špaček, p. Žiačik  
nehlasoval 0 - 
neprítomní 0 - 
Poslanci neprijali pozmeňujúci návrh na uznesenie JUDr. Andreánskej. 

Primátor  konštatoval,  že  Mestské zastupiteľstvo Púchov neprijalo  pozmeňujúci  návrh na uznesenie
JUDr. Andreánskej.

Rudolf Marman predniesol druhý pozmeňujúci návrh na uznesenie v nasledovnom znení: 

U Z N E S E N I E   č.  174/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre VŠK Púchov s.r.o., Ul. 1. mája 834/29, 020 01 Púchov na financovanie energií športovej
volejbalovej haly s termínom plnenia od 01.01.2016 do 30.06.2016 podľa schváleného rozpočtu Mesta
Púchov na rok 2016 v sume 

25 000,- €. 
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Hlasovanie č. 64 za prijatie pozmeňujúceho návrhu p. Marmana – uznesenie č. 174/2015: 

prítomní  19
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

za 19
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik

proti 0 - 
zdržal sa 0 -  
nehlasoval 0 - 
neprítomní 0 - 
Poslanci prijali pozmeňujúci návrh p. Marmana – uznesenie č. 174/2015. 

Primátor  Mesta  Púchov  Mgr.  Rastislav  Henek  pozastavil  výkon  uznesenia  MsZ  č.  174/2015  zo
zasadnutia  Mestského zastupiteľstva Púchov dňa 10.12.2015 v     zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o     obecnom zriadení v     znení neskorších predpisov. 

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 175/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  175/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre MŠK Púchov s.r.o., Ul. 1.mája 834/29, 020 01 Púchov na financovanie konkrétnych úloh
vyplývajúcich  z verejnoprospešného  účelu  chodu  športových  objektov  v súlade  s ich  učením  pre
podporu a rozvoj športu obyvateľov mesta Púchov s termínom plnenia 1.1.2016 – 31.12.2016 podľa
schváleného podnikateľského zámeru spoločnosti na rok 2016 v sume          

           1 050 000,- €

Hlasovanie č. 65 za prijatie uznesenia MsZ č. 175/2015: 

prítomní  19
p. Andreánska, p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. 
Kováčiková, p. Kubičár, p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. 
Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik 

za 17
p. Bílik, p. Bršiak, p. Bučko, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Kováčiková, p. Kubičár, 
p. Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. 
Sadloň, p. Špaček, p. Žiačik 

proti 0 - 
zdržal sa 2 p. Andreánska, p. Šulcová 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 0 - 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 175/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 175/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

Rokovaciu miestnosť opustil poslanec MUDr. Viliam Bršiak, MPH. 
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Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 176/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  176/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

s c h v a ľ u j e  

dotáciu  pre  Dom  kultúry  Púchov,  Hoenningovo  námestie  2002,  020  01  Púchov  na  programové
a organizačné  zabezpečenie  záujmovo-umeleckej  a kultúrnej  činnosti  DK  Púchov  v budove  nového
divadla v roku 2016 s termínom plnenia 1.1.2016 - 31.12.2016 v sume

277 000,- €

Hlasovanie č. 66 za prijatie uznesenia MsZ č. 176/2015: 

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

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Bršiak 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 176/2015. 

Primátor konštatoval, že uvedené uznesenie č. 176/2015 Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje.

ad 25)         Informácia o     investičných akciách 

Ing. arch. Daniela Šicová predložila informáciu o investičných akciách v písomnej podobe. Informovala,
že investičnú akciu budovanie kanalizácie realizuje Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Bol návrh, aby
mesto viac spolupracovalo s PVS a presadilo, aby sa popri tejto akcii vyasfaltovalo viacero miestnych
komunikácií a chodníkov. Upresnila, že tento projekt PVS získala z európskych fondov, kde bol presne
stanovený rozsah oprávnených nákladov. V rámci tohto projektu nebolo možné požadovať, aby PVS
asfaltovala  celé  nové  chodníky  a komunikácie.  Poďakovala  sa  poslancom  za  miestne  časti  Vieska
a Nosice, ktorí spolupracovali a zozbierali sa podnety, pripravila sa na PVS žiadosť o súčinnosť, aby sa
podarilo čo najviac vecí opraviť. Zároveň informovala Ing. arch. Daniela Šicová o budovaní vodovodu
v Záskalí. Na základe požiadavky poslankyne Ireny Kováčikovej na poslednej mestskej rade prečítala
Ing. arch. Šicová požadované informácie ohľadom investície na výmenu okien základných škôl. 
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu, nikto z občanov sa neprihlásil. 
Primátor otvoril diskusiu, do diskusie sa neprihlásil nikto z poslancov. 

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 177/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  177/2015

Mestské zastupiteľstvo Púchov

b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o investičných akciách v meste Púchov.
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Hlasovanie č. 67 za prijatie uznesenia MsZ č. 177/2015: 

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

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Bršiak 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 177/2015. 

Primátor  konštatoval,  že  uvedené  uznesenie  č.  177/2015  Mestské  zastupiteľstvo  Púchov  berie  na
vedomie.

ad 26)         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

JUDr.  Eva  Kvocerová skonštatovala,  že  správy  poslanci  dostali  písomne.  Informovala  o niektorých
podstatných záležitostiach. Vo veci používania mestských telefónov na súkromné účely bolo podané
trestné oznámenie pre podozrenie zo sprenevery. Mesto vypovedalo zmluvu firme, ktorá spravovala
archív, nakoľko archivácia nespĺňala potrebné podmienky. Na MsÚ existuje kolektívna zmluva, ktorú
však využívali len určití ľudia, bežní referenti nevedeli, čo je jej obsahom. 
Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu.

O slovo sa prihlásil Mgr. Radoslav Varga.  

Hlasovanie č. 68 za prijatie udelenia slova pre Mgr. Vargu na 3 minúty: 

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

za 17
p. Andreánska, p. Bílik, p. Crkoň, p. Hvizdák, p. Kováčiková, p. Kubičár, p. 
Kubiš, p. Lako, p. Marman, p. Prešnajder, p. Ranik, p. Riško, p. Rosina, p. 
Sadloň, p. Špaček, p. Šulcová, p. Žiačik

proti 0 - 
zdržal sa 1 p. Bučko  
nehlasoval 0 - 
neprítomní 1 p. Bršiak 
Poslanci schválili udelenie slova Mgr. Vargovi na 3 minúty.  

Mgr. Radoslav Varga konštatoval, že viedol účtovníctvo pre MEDIAL za 500,- € ako živnostník, nakoľko
mal živnostenské oprávnenie na vedenie účtovníctva. Zároveň firmu riadil, nebolo to vždy jednoduché.
Dnes firmu riadia traja ľudia a účtovníctvo je vedené na externej báze. Vždy robil všetko pre to, aby sa
MEDIAL  neocitol  na  čiernej  listine  Sociálnej  poisťovne.  Ak  v súčasnosti  je  v spoločnosti  MEDIAL
evidovaný dlh vo výške 1400 €, nie je to dobré. 
Ing. Viliam Karas na to oponoval, že osoby, ktoré prevzali účtovníctvo MEDIAL, ho nevedia dať seriózne
dokopy, účtovníctvo nevykazuje znaky dobre vedeného účtovníctva. 
Irena Kováčiková sa spýtala, či niektorí zamestnanci mediálnych spoločností Púchov dostali výpovede.
V správe o spoločnosti MŠK pre budúcnosť uviedla, že jej chýba porovnanie s rokom 2014. V správe
MsÚ je uvedené, že mesto vykonalo jesennú deratizáciu, chcela vedieť, či sa deratizácia robila v celom
meste. 
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JUDr. Eva Kvocerová odpovedala, že bola prekvapená zistením, že mesto predtým nerobilo celoplošnú
deratizáciu.  Teraz  v jeseni  sa  vykonala  celoplošná  deratizácia  v rovnakom termíne  a bude  sa  v tom
pokračovať. 
JUDr.  Anton Školek zareagoval,  že v tomto roku nikto z mediálnych spoločností  výpoveď nedostal,
s Mgr. Vargom bol ukončený pracovný pomer dohodou. 
JUDr.  Jarmila  Andreánska  sa  obrátila  na  prednostku,  aby  popísala  priebeh  výberového  konania
MEDIAL. 
JUDr. Eva Kvocerová uviedla, že ona nebola predsedom ani členom výberovej komisie.
JUDr. Jarmila Andreánska sa opýtala najskôr Ing. Ranika a následne aj JUDr. Školeka, či zverejnili listinu
– upovedomenie vyšetrovateľa o začatí trestného stíhania – na facebookovskej stránke Púchov on-line.
Obaja konštatovali, že nezverejnili nijakú listinu. 
PaedDr. Miroslav Kubičár chcel vedieť od Mgr. Tatiany Moravcovej, ako vyhodnotila úspech p. Hudáka
a p. Frankovskej, či boli ocenení morálne alebo finančne, ich celoslovenský úspech je podľa jeho názoru
málo medializovaný. Zaujímal sa taktiež o budúcnosť týchto dvoch redaktorov v novom roku. 
Mgr.  Tatiana  Moravcová ako  šéfredaktorka  redakcie  Púchovských  novín  a Púchovskej  televízie
konštatovala, že úspech bol zmedializovaný, boli zaslané podklady do tlačových agentúr, regionálnych
novín,  zverejnené  na  facebooku  aj  webovej  stránke  Púchovských  novín,  bude  to  aj  v Púchovskej
televízii.  Zároveň  dostal  každý  z nich  finančnú  odmenu  500,-  €  z literárneho  fondu.  Čo  sa  týka
budúcnosti, títo redaktori pracujú na živnosť, zmluva bola uzatvorená na rok, momentálne je ďalšia
spolupráca vo fáze rokovania. 
Primátor uviedol,  že  Ing.  Ranik  je  poverený  vedením  spoločností  MEDIAL,  Mgr.  Moravcová  je
šéfredaktorka a JUDr. Školek je konateľ. 
JUDr. Anton Školek upresnil, že Mgr. Ranik je poverený len na určité činnosti, nakoľko on nie je každý
deň v Púchove. 
Ing.  Lukáš  Ranik  konštatoval,  že jeho funkcia v MEDIAL je  len do konca roka,  pričom túto funkciu
vykonáva bezplatne. 
Rudolf  Marman dostal  informácie,  že  PTSM  vypovedal  zmluvu  so  skládkou  Semeteš,  požiadal
o stanovisko Ing. Svobodu. 
Ing. Miloš Svoboda konštatoval, že pokiaľ vie, zmluva bola vypovedaná, avšak výpoveď je neplatná.
Detaily však nepozná, bližšie informácie by vedel podať Ing. Ján Krajčovič. 
Rudolf Marman chcel vedieť, čo viedlo Ing. Krajčoviča k podaniu výpovede, prečo je výpoveď neplatná
a či bola aj nejaká iná alternatíva na skládku odpadu. Požiadal  do týždňa o predloženie správy pre
poslancov ohľadom tejto výpovede.

Irena Kováčiková ako členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 178/2015 v znení:

U Z N E S E N I E   č.  178/2015

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.
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Hlasovanie č. 69 za prijatie uznesenia MsZ č. 178/2015: 

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

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

proti 0 - 
zdržal sa 0 - 
nehlasoval 2 p. Prešnajder, p. Šulcová 
neprítomní 1 p. Bršiak 
Poslanci prijali uznesenie MsZ č. 178/2015. 

Primátor  konštatoval,  že  uvedené  uznesenie  č.  178/2015  Mestské  zastupiteľstvo  Púchov  berie  na
vedomie.

ad 27)         Rôzne 

Primátor konštatoval, že do bodu rôzne nebol zaradený žiadny bod na prerokovanie. 

ad 28)         Diskusia a     interpelácie

Primátor vyzval občanov, aby sa prihlásili k danému bodu.
František  Bašo,  zástupca občianskeho združenia S láskou k človeku, informoval, že ich združenie sa
venuje sociálne slabým rodinám, fungujú už 10 rokov. Vyjadril sa k téme hazardných hier v Púchove.
V meste sa nachádza 11 výherných automatov, 23 miest na videohry a 3 rulety. Ľudia, ktorí prepadnú
týmto aktivitám, sa dostávajú do značných problémov. Apeloval na mesto a poslancov, aby sa vytvoril
priestor na diskusiu ohľadom pozastavenia licencie u spoločností, ktoré hazardné hry prevádzkujú.  
Mgr. František Macho uviedol, že v novembri 2015 oslavovala škola na Slovanskej ulici 50-te výročie
existencie, na tejto škole pôsobil 5 rokov. Pochválil bývalého riaditeľa tejto školy p. Jána Comu a pop-
rosil poslancov, aby predložili návrh na udelenie vyznamenania čestného občana mesta pre p. Comu, aj
keď je už po smrti. 
Martin Cibuľka, zástupca vlastníkov bytov a nájomníkov bytového domu 1656 na Námestí slobody,
predniesol  požiadavku  na  opravu  chodníka,  osadenie  smetných  košov,  opravu  obrubníkov.  Ďalej
uviedol, že v Marczibányiho záhrade je fitness park pre mladých, ktorí sú fyzicky zdatnejší, požiadal
o dobudovanie fitness parku o ďalšie zariadenia pre starších, deti a menej zdatnejších, prípadne vybu-
dovanie nového fitness parku. 
Primátor konštatoval, že všetkými podnetmi sa bude mesto zaoberať. 
Primátor otvoril diskusiu poslancov k danému bodu. 
Mgr. Peter Bílik apeloval na poslancov, že by možno stála za zváženie úprava rokovacieho poriadku
ohľadom ukončenia diskusie, či by aj pri ukončení diskusie mohli vystúpiť ešte tí poslanci, ktorí boli
pred ukončením diskusie prihlásení. 
Mgr. Hedviga Šulcová sa obrátila na Ing. Laka, nakoľko dňa 05.11.2015 po mestskom zastupiteľstve
sľúbil, že pošle poslancom výzvu, aby zaslali požiadavky za svoj obvod k rozpočtu. Mgr. Šulcová mu
posielala požiadavky mailom a snažila sa spojiť s Ing. Lakom aj telefonicky, avšak neúspešne, nedostala
žiadnu odpoveď. 
Ing. Daniel Lako oponoval, že nič nedostal a upozornil  Mgr. Šulcovú, že býva často preč v zahraničí
a vtedy má mobil presmerovaný na pevnú linku. Pokiaľ ho nemôže zastihnúť, najlepšie je nechať pre
neho obálku a keď sa vráti na Slovensko, vždy si všetko prečíta. Ďalej uviedol, že určite budú robiť
všetko pre to, aby požiadavky občanov na opravy boli splnené. 
PaedDr. Miroslav Kubičár sa zaujímal o funkciu Ing. Miloša Svobodu v PTSM. 
Primátor informoval, že Ing. Svoboda plní funkciu prokuristu v PTSM, má pridelené svoje kompetencie
a je už vidno jeho výsledky. 
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PaedDr. Miroslav Kubičár ďalej uviedol, že v roku 2005 sa vytvárala koncepcia tepelného hospodárstva
MsBP, ktorá bola založená na centrálnom zdroji tepla. V súčasnosti prichádza Ing. Karas s koncepciou
značne inou, a tak obáva sa, či bude MsBP spoločnosťou ekonomicky silnou, pokiaľ sa odpojí veľká časť
ľudí. 
Ing.  Viliam  Karas konštatoval,  že  on  hovoril  o kultúre  komunikácie,  neprišiel  rozbíjať  centrálne
zásobovanie teplom, nejde rozpúšťať ani likvidovať MsBP. 
JUDr.  Jarmila  Andreánska  požiadala  JUDr.  Školeka  ako  právnika  mesta,  aby  podal  podnet  na
prešetrenie  postupu  na  ZŠ  Mládežnícka,  nakoľko  zmluva  o dielo  nebola  zverejnená  v zákonom
stanovenej lehote. 
Ing.  Lukáš Ranik  sa obrátil  na Mgr.  Čuraja,  dostal  sťažnosť,  že je  zle  zaobchádzané s odchytenými
psíkmi. 
Mgr. Jozef Čuraj uviedol, že zabezpečujú pre psíkov to najnutnejšie, pátrajú po majiteľoch, ale bohužiaľ
nie sú prostriedky na lepšie podmienky. 
Mgr. Roman Špaček sa spýtal Ing. arch. Šicovej, kto bude na jar realizovať asfaltovanie v Záskalí.  
Ing.  arch.  Daniela  Šicová informovala,  že  Považská  vodárenská  spoločnosť,  a.s.  končí  so  svojimi
stavebnými prácami ku koncu tohto roka. Komunikácie bude musieť spraviť pravdepodobne na svoje
náklady mesto, budú však s PVS ešte rokovať. 

Primátor konštatoval, že program MsZ bol naplnený. Poďakoval prítomným za účasť, poprial všetkým
pekne strávený advent a príjemné vianočné sviatky a ukončil zasadnutie MsZ Púchov o 24:00 hod. 

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

Ing. Daniel Lako Mgr. Miroslav Bučko
I. overovateľ II. overovateľ

JUDr. Eva Kvocerová Mgr. Rastislav Henek
prednostka MsÚ primátor mesta Púchov
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