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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Púchov,  

konaného dňa 22. februára 2012. 

 

Prítomní:  v zmysle prezenčnej listiny 

 

R O K O V A N I E 

 

 Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou zo dňa 16.2.2012. Zasadnutie 

mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Mgr. Marián Michalec, ktorý 

v úvode privítal všetkých poslancov MsZ, zamestnancov mestského úradu 

a ostatných prítomných. Konštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov 

(18 z 19) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Uviedol, že MUDr. Pavol 

Šponiar príde neskôr. 

 

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení:  Mgr. Hedviga Šulcová,  

Mgr. Peter Bílik a Ing. Ján Riško. Spýtal sa, či má niekto iný návrh.  

Nikto nepodal iný návrh. 

 

Hlasovanie č. 1 o schválení zloženia návrhovej komisie: 

za                  18 

proti               0 

zdržal sa        0 

Poslanci schválili zloženie návrhovej komisie. 

 

Primátor mesta určil overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Hedviga Šulcová 

a Ing. Ján Riško . Vedením zápisnice poveril Boženu Sádeckú. 

 

PROGRAM: 

 

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

2. Plán legislatívnej činnosti MsZ Púchov na rok 2012. 
3. Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ Púchov za rok 

2011. 
4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2011. 
5. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2011. 
6. Rozpočet Mesta Púchov na rok 2012 a výhľad na roky 2013 a 2014. 
7. VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia na rok 2012 zriadených na území mesta Púchov.  

8. VZN č. 2/2012 o poskytovaní jednorazovej  dávky v hmotnej núdzi 
a mimoriadnej dávky občanom mesta Púchov. 

9. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Púchov. 
10. Zásady podpory športu v meste Púchov v roku 2012, 1. časť – hokej. 
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11. Informácia o investičných akciách.  
12. Vyhodnotenie mestského podujatia: Silvester 2011 
13. Predaj, kúpa. 
14. Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MsBP, s.r.o., PTSM, s.r.o., 

Medial, s.r.o., MŠK, s.r.o., MsÚ Púchov. 
15. Rôzne. 
16. Diskusia a interpelácie. 

 

Do rokovacej miestnosti prišiel MUDr. Pavol Šponiar. 

 

Primátor vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k programu a podali pozmeňujúce alebo 
doplňujúce návrhy.  
Nikto z poslancov nepodal pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh k programu 
mestského zastupiteľstva. 
 

Hlasovanie č. 2 o schválení programu: 

za                  19 

proti               0 

zdržal sa        0 

Program poslanci schválili. 

 

 

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

hlavného kontrolóra. 

 

Ing. Edita Kucejová uviedla, že každé uznesenie MsZ bolo vyhodnotené a materiál 
dostali písomne. Následne vyhodnotila činnosť hlavného kontrolóra za obdobie od 
začiatku roku. Vyzvala prítomných, aby sa vyjadrili predkladaným materiálom. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Mgr. Hedviga Šulcová členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie.  
 
U Z N E S E N I E  č. 1/2012 

 

M s Z    

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

 

kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho MsZ, správu o činnosti hlavného 

kontrolóra. 

 

Hlasovanie č. 3 za prijatie UZNESENIA č. 1/2012: 

za                    19 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 1/2012. 
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ad 2) Plán legislatívnej činnosti MsZ Púchov na rok 2012 (Legislatíny plán).  
 
Primátor konštatoval, že ku každému bodu Legislatívneho plánu bol priradený 
poslanec ako garancia a tie si zoberú pod svoj dohľad. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Mgr. Hedviga Šulcová členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie.  
 
U Z N E S E N I E  č. 2/2012 
 
M s Z    
s c h v a ľ u j e  
 
Plán legislatívnej činnosti MsZ Púchov na rok 2012 (Legislatívny plán).  
 
Hlasovanie č. 4 za prijatie UZNESENIA č. 2/2012: 

za                    19 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 2/2012. 

 
 
 
 
ad 3) Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ Púchov za rok 
2011.  
 
Ing. Edita Kucejová konštatovala, že zákon jej ukladá každoročne vypracovať 
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ za predchádzajúci rok, aby 
mali poslanci prehľad a informácie o jednotlivých hodnoteniach plnenia uznesení 
MsZ. Vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k predkladanej správe. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Mgr. Hedviga Šulcová predložila návrh na uznesenie.  
 
U Z N E S E N I E  č. 3/2012 
 
M s Z    
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ Púchov za rok 2011. 
 
Hlasovanie č. 5 za prijatie UZNESENIA č. 3/2012: 

za                    19 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 3/2012. 
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ad 4) Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2011. 

 

Ing. Edita Kucejová konštatovala, že spôsob vybavovania sťažností a petícií 
spracovala do predloženej tabuľky. Pri spracovaní tejto správa oslovila aj ostatné 
subjekty v správe mesta. Vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k predkladanej správe. 
Mgr. Radoslava Vargu zaujímalo, či ozaj nebola žiadna petícia doručená na 
mestský úrad (ďalej len MsÚ). Zazneli hlasy, že z Moravskej ulice mala byť spísaná 
petícia ohľadne pakovania. Ešte sa spýtal, či naozaj nebola zaevidovaná v pošte 
takáto petícia. 
Ing. Edita Kucejová uviedla, že takáto ani iná petícia nebola zaevidovaná do pošty  
Mgr. Hedviga Šulcová predložila návrh na uznesenie.  
 

U Z N E S E N I E  č. 4/2012 

 

M s Z    

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

 

správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2011. 

 

Hlasovanie č. 6 za prijatie UZNESENIA č. 4/2012: 

za                    19 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 4/2012. 

 

ad 5) Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2011. 

 

Ing. Edita Kucejová uviedla, že podanie tejto správy jej ukladá zákon. Kontroly 
vykonávala v súlade s polročným plánom. Vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili 
k predkladanej správe. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Mgr. Hedviga Šulcová členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie.  
 
U Z N E S E N I E  č. 5/2012 

 

M s Z    

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

 

správu o kontrolnej činnosti HK za rok 2011. 

 

Hlasovanie č. 7 za prijatie UZNESENIA č. 5/2012: 

za                    19 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 5/2012. 
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ad 6) Rozpočet Mesta Púchov na rok 2012 a výhľad na roky 2013 a 2014. 

 

Mgr. Radoslav Varga informoval, že rozpočet mesta na rok 2012 a výhľad na roky 

2013 a 2014 má tabuľkovú časť a textovú časť. Bol postavený ako mierne 

prebytkový. Rozpočet má mesto vyšší ako vlani, pretože je v ňom zabezpečené 

financovanie najväčšej mestskej investičnej akcie – Kultúrneho a vzdelávacieho 

centra (ďalej len KVC). Sú v ňom vyčlenené prostriedky na fungovanie mestských 

spoločností a oddelení MsÚ. V doprave sa neplánujú riešiť nové ulice ako 

v predchádzajúcich rokoch. Teraz plánujú riešiť len  havarijné stavy ciest a  opraviť 

havarijný stav oporného múra na rozhraní Vsetínskej a Komenského ulice. 

Zabezpečuje sa v ňom aj nadstavba 2 tried MŠ na Komenského s tým, že sa bude 

sledovať dokončenie ZŠ Mládežnícka, na ktorú mesto získalo grant, ale budú tam 

potrebné aj vlastné prostriedky. Rozpočet bol zverejnený, prerokovaný na 

ekonomickej komisii aj na mestskej rade (ďalej len MsR) a bol odporučený na 

schválenie. 

JUDr. Eva Kvocerová konštatovala, že keď sa schvaľoval rozpočet na minulý rok 

bolo pre Mediál vo výhľade na roky 2012 a 2013 plánovaných 90 tis. €. V návrhu na 

tento rok má zvýšenie o 25 tis. €. Mesto má zabezpečovať napĺňanie Komunitného 

plánu, ktoré bude vyžadovať zvýšené prostriedky, preto podala pozmeňujú návrh – 

aby tieto prostriedky boli rozdelené do kapitoly 14.1. opatrovateľská služba vo výške  

20 tis. € a do kapitoly 14.4. sociálne zabezpečenie – staroba 5 tis. €. Navrhla, aby 

bolo udelené slovo spracovateľke Komunitného plánu.  

Ing. Ján Riško vyjadril pripomienku ku kapitole 7.1.1.Komunikácie Horné Kočkovce 

– rekonštrukcia. Rekonštrukcia Továrenskej ulice je tu naplánovaná až do ďalších  

2 rokov volebného obdobia. Uviedol, že súčasný stav cesty je nevyhovujúci od 90. 

rokov minulého storočia po realizácii plynofikácie. Potom sa robila kanalizácia. 

Očakával, že vzápätí bude zaradená do realizácie aj oprava tejto cesty. Ani tento rok 

sa realizácia tejto cesty nedostala do rozpočtu. Pričom je táto cesta jeden z hlavných 

ťahov cez Horné Kočkovce. Mnoho krát sa s rekonštrukciou železnice spomínajú 

Horné Kočkovce ale ulice v tejto časti nie sú vyhovujúce. Nevedel si predstaviť, že ak 

sa na takúto kolíznu cestu odkloní doprava, ako sa tam budú autá vyhýbať. Preto dal 

pozmeňujúci návrh – presunúť 200tis. € z kapitoly 11.1. Výstavba Mestského divadla 

(KVC) do 7.1.1.    

Mgr. Viera Češková odpovedala p. Kvocerovej, že v kapitole 14.1. už bolo 

zapracované zvýšenie v dôsledku zvýšenia počtu opatrovateliek oproti minulému 

roku. V kapitole 14.4. sociálne zabezpečenie – staroba sú zahrnuté náklady na kluby 

dôchodcov a sú pokryté naplno podľa vlaňajška. 

Mgr. Radoslav Varaga konštatoval, že na základe hospodárskeho výsledku 

mestskej spoločnosti Medial vidno, že dotovanie spoločnosti bolo z mestských 

peňazí podhodnotené. Uviedol, že vzhľadom, že p. Kvocerová patrí k vyznávačom 

komparácie predložil rozpočty mediálnych spoločností z iných miest, ktoré boli 

podstatne vyššie. Informoval o jednotlivých činnostiach, ktoré zabezpečuje 

spoločnosť Medial cez televíziu, redakciu a inzerciu. 
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Primátor dodal, že pri takých vysokých nákladoch, ako má televízia v Považskej 

Bystrici, nepatrí mestu. 

Cyril Crkoň vyzýval poslancov na podporu návrhu p. Rišku. Uviedol, že v rozpočte 

dnešného a minulého roku zistil rôzne čísla, keď ich porovnával. Zistil rozdiely, napr. 

v položke mestskej polície (ďalej len MsP). V kapitole 8.1. Príspevok na autobusovú 

dopravu bola tiež zvýšená čiastka. Takisto v kapitole 11.2. Dom kultúry. Chcel vedieť, 

prečo boli čiastky zvýšené. Uviedol, že načo sa robí výhľad v rozpočte, keď sa to 

potom mení. Povedal, že do mesiaca dokáže zabezpečiť projekt na túto ulicu. 

Vyjadril nedôveru výhľadovému rozpočtu, že sa v ďalšom roku pristúpi k realizácii 

ulice. 

Primátor konštatoval, že rozpočet sa upravuje vždy podľa žiadostí, potrieb a 

požiadaviek vedúcich oddelení. 

PaedDr. Miroslav Kubičár chcel vedieť, ako máme projektovo zabezpečenú cestu, 

ktorú chceme rekonštruovať v časti Horné Kočkovce a koľko by to stálo. 

Ing. arch. Daniela Šicová konštatovala, že zatiaľ nebolo rozhodnuté, ktorá 

konkrétna ulica v tejto časti sa bude rekonštruovať. Bez projektovej dokumentácie na 

konkrétnu cestu sa ťažko odhadujú náklady na rekonštrukciu.  Po spracovaní 

projektovej dokumentácie budeme presne vedieť stanoviť aj cenu. V rozpočte sú 

vyčlenené prostriedky na túto projektovú dokumentáciu. Ďalej uviedla, že Železnice 

SR idú robiť rekonštrukciu železničnej trate. V Legislatívnom pláne na máj budú 

pozvaní zástupcovia firmy Reming, ktorá bola poverená zastupovaním Železníc SR. 

Odprezentujú presne, čo sa bude rekonštruovať. Treba počkať až na ich vyjadrenia. 

Až potom sa môže dať robiť projektová dokumentácia na ulicu. 

Ing. Ján Riško uviedol, že Mesto za 2 roky, od ukončenia realizácie kanalizácie, 

nedalo urobiť projektovú dokumentáciu na opravu Továrenskej ulice. Pri rekonštrukcii 

tepelných rozvodov boli opravy ciest urobené do ½ roka. Ponúkol sa, že prispeje 

k urýchleniu projektovej dokumentácie a na jeseň sa môže pristúpiť k realizácii.  

Ján Poliach chcel vedieť, čo bolo zahrnuté do položky príjmov 1.1.1., ráta sa tam 

s príjmom, čo sa chystá predať. Ďalej ho zaujímalo, prečo má Medial 3 spoločnosti, 

a prečo mesto nakupuje akcie F.I.N.MOSu. 

Primátor konštatoval, že v meste prebehla rozsiahla rekonštrukcia verejného 

osvetlenia v rokoch 2005-2006. Mesto uzatvorilo zmluvu na postupné odkupovanie 

akcií F.I.N.MOSu, ktorý zabezpečoval realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia. 

V kapitole 8.1. Príspevok na autobusovú dopravu bola zvýšená čiastka pre 

spoločnosť - Autobusová doprava Púchov, a.s. na nákup autobusov. Už v roku 2008 

začal nákup nových autobusov.  

Mgr. Radoslav Varaga vysvetlil, že v spoločnosti Medial ide o optimalizáciu peňazí 

z rozpočtu mesta pre spoločnosť. Vysvetľoval to už na predchádzajúcom 

zastupiteľstve. Každá spoločnosť má len 1 zamestnanca. Predtým mala 1 spoločnosť 

3 zamestnancov. 

Mgr. Milada Vargová uviedla, že zvýšenie pre DK bolo presunom z oddelenia 

školstva, kultúry, športu a sociálneho zabezpečenia na jarmoky, ktoré prechádzajú 

pod DK. Plus návrat k predchádzajúcim rozpočtom DK. Uviedla zaokrúhlene, že 
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v predchádzajúcich rokoch fungovali s vyššími rozpočtami. Vtedy im prispievala aj 

spoločnosť Matador. 

JUDr. Eva Kvocerová konštatovala, že v Komunitnom pláne vyvodila spracovateľka 

potrebu, preto to treba riešiť. Tu vidí priestor na riešenie týchto prostriedkov. Chcela, 

aby ich spracovateľka Komunitného plánu s tým oboznámila. Žiadala aj o vyjadrenie 

poslanca Kubičára, ktorý sa tiež zúčastňoval jednotlivých prerokúvaní tohto 

materiálu. 

Primátor uviedol, že Komunitný plán má samostatný bod programu.  

Irena Kováčiková informovala za komisiu MsZ k opatrovateľskej službe, že mesto ju 

má tak zabezpečenú ako máloktoré mesto. V zvýšení tejto položky bola zahrnutá aj 

rezerva na rozvoj tejto služby. 

PaedDr. Miroslav Kubičár vyzval poslancov za miestnu časť Horné Kočkovce, aby 

mali trpezlivosť. Rekonštrukcia bola naplánovaná na toto volebné obdobie 

v Programovom vyhlásení. Železnice SR plánujú so zvýšením premostenia 

železničnej trate, kde potrebujú mať odkúpené a vysporiadané pozemky pod toto 

dielo. V tomto roku tam bude veľmi kolízna situácia zo zjazdu Továrenskej a na 

druhom konci ulice sa má v robiť námestíčko. Takže robiť nejakú tretinu uprostred 

z tohto úseku sa mu videlo zbytočné. Vie, že treba tú ulicu rekonštruovať, ale nie 

teraz. 

Primátor odpovedal p. Riškovi, že nie je pravdou, že po rekonštrukcii tepelných 

rozvodov boli opravy ciest hradené z rozpočtu mesta. Boli hradené cez Mestský 

bytový podnik (ďalej len MsBP) ako súčasť celého projektu, nie z rozpočtu mesta, 

zopakoval. Nevidel poslancov návrh ako korektný, lebo v roku 2010, keď sa 

nestavalo KVC, práve poslanci Horných Kočkoviec žiadali zobrať z peňazí určených 

na KVC na úpravu tejto mestskej časti a urobili sa 2 ulice a peniaze sa na to 

z rozpočtu KVC presunuli.  Od roku 2002, kedy nastúpil do funkcie (primátor), sa 

postupne začala rekonštruovať mestská časť Horné Kočkovce. Prvoradou 

záležitosťou MsZ pre tento rok, ako to bolo schválené v prioritách, je dostavba KVC, 

ako najväčšieho bremena na rozpočet mesta. Divadlo potrebujú nielen Púchovčania, 

ale aj ľudia Horných Kočkoviec aj z iných mestských častí. Projekt nie je záležitosťou 

mesiaca, ako povedal poslanec. Peniaze na projekt sú vyčlenené v rozpočte, čo videl 

ako seriózny prístup zo strany mesta. Vymenoval celý postup podľa zákona 

o verejnom obstarávaní, ktorý treba pri realizácii projektu, ktorý trvá podstatne dlhšie 

ako si poslanec Crkoň myslel. Ďalej pokračoval, že p. Šicová zaradila do 

Legislatívneho plánu na tento rok aj prerokovanie rekonštrukcie železnice, aby boli 

poslanci oboznámení, čo sa bude diať a mali o tom predstavu, čo sa tam bude diať. 

Na rekonštrukciu železnice bude nadväzovať na rekonštrukcia Továrenskej ulice 

a nie naopak. Dostavba KVC je viac zaťažujúca, ale treba ju dorobiť, aby neostala 

táto stavba rozostavaná ako Národné divadlo štvrťstoročie. Všetko bolo postupne 

rozplánované v rozpočte. Keby si poslanec všimol, ako sa mení legislatíva voči 

obciam a mestám, nečudoval by sa, že podľa toho musia prispôsobovať aj svoje 

projektové vízie. Vláda neustále siaha na príjmy miest a obcí z podielových daní. Pre 

tento rok bolo zníženie zo 71,5%  len na 65%. Predtým bol nastavený systém 
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podielových daní správne, s postupným zvyšovaním. Po vypuknutí krízy za začalo 

uberať z týchto peňazí. Preto aj vo výhľadových rozpočtoch sa počítalo s vyššími 

sumami. Aj pri získaní grantu ešte nemá mesto vyhrané, lebo trvá aj 1-1,5 roka, kým 

dostane reálne peniaze. Programový rozpočet s výhľadom na ďalšie roky mestá 

musia robiť, lebo im to ukladá zákon. 

Ing. Jana Vondrová chcela uviesť na pravú mieru slová poslanca Crkoňa, že projekt 

sa dá urobiť za mesiac. Upozornila, že projekt mesto musí obstarávať podľa zákona. 

Tento proces má svoje termíny a postupy. V žiadnom prípade sa to nedá stihnúť za 

takú krátku dobu.  

PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že Programové vyhlásenie MsZ je dosť 

závažný dokument, ktorý sa snažíme splniť počas volebného obdobia. Túto cestu 

potrebujú aj Púchovčania, lebo chodia do práce do Continentálu, nielen ľudia 

z Horných Kočkoviec. Cez túto komunikáciu má byť odklonená doprava počas 

rekonštrukcie železnice. Bude presmerovaná pre aj nákladná doprave, ktorá by časť 

opravenej cesty len zničila. Vyzval poslancov za túto mestskú časť k trpezlivosti. Na 

požiadavku p. Kvocerovej nevidí potrebu upravovať rozpočet. Vyjadrí sa 

podrobnejšie ku Komunitnému plánu. Vystreliť len tak od pása, nejakú sumu sa mu 

videlo nelogické. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať Komunitný plán. Potom sa môžu robiť 

postupné kroky pri jeho napĺňaní. 

Ing. Ján Riško uviedol, že nenavrhoval zobrať tieto prostriedky z KVC, ale ich len 

presunúť tak, ako sa to urobilo za jeho predchodcov. 

Mgr. Radoslav Varga konštatoval, že pokiaľ vie, cez Horné Kočkovce sa dá dostať  

3-mi výjazdmi. Vodiči si môžu vybrať nielen Továrenskú, ale aj cestu cez podjazd 

a cez privádzač okolo Continentálu. Možno by sme sa inak stavili k tomu, keby sa 

jednalo o Nosice, kde ide len 1 cesta. Je však pravdou, že spojenie cez Továrenskú 

je najkratšie, dodal. 

Primátor doplnil odpoveď na požiadavku p. Poliacha k 1.1.1. Príjmy, že už 4 roky sa 

mesto pokúša predať nadbytočné objekty, ale zatiaľ sa to nepodarilo, preto sa tento 

predpokladaný príjem presúva na ďalší rok. Následne vyzval poslancov k hlasovaniu 

za prijatie pozmeňujúceho návrhu JUDr. Evy Kvocerovej – „z kapitoly 4.3. Mestská 

televízia, mestské noviny znížiť o 25 tis. € a rozdeliť ich do kapitoly 14.1. 

opatrovateľská služba vo výške 20 tis. € a do kapitoly 14.4. sociálne zabezpečenie – 

staroba 5 tis. €“. 

 

Hlasovanie č. 8 za prijatie pozmeňujúceho návrhu JUDr. Evy Kvocerovej: 

za                     2 

proti               10 

zdržal sa          7 

Poslanci neprijali pozmeňujúci návrh JUDr. Evy Kvocerovej. 

 

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu za prijatie pozmeňujúceho návrhu Ing. Jána 

Rišku – „z kapitoly 11.1.1. Výstavba mestského divadla (KVC) znížiť o 200 tis. € 
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a zvýšiť o 200 tis. € v kapitole 7.1.1. Komunikácie Horné Kočkovce- rekonštrukcia 

a zároveň vo výhľadovom rozpočte na rok 2013 v tejto kapitole bude 0“. 

Ing. Jana Vondrová upozornila poslancov, že tá suma v rozpočte na KVC bola už 

zazmluvnená. 

 

Hlasovanie č. 9 za prijatie pozmeňujúceho návrhu Ing. Jána Rišku: 

za                     4 

proti               13 

zdržal sa          2 

Poslanci neprijali pozmeňujúci návrh Ing. Jána Rišku. 

 

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu v zmysle rokovacieho poriadku o  udelenie 

slova spracovateľke Komunitného plánu Mgr. Varcholová k rozpočtu. 

  

Hlasovanie č. 10 za prijatie návrhu udelenie slova Mgr. Varcholovej: 

za                     3 

proti               11 

zdržal sa          5 

Poslanci neprijali návrh na udelenie slova Mgr. Varcholovej. 

 

Mgr. Hedviga Šulcová predložila návrh na uznesenie k rozpočtu.  
 
U Z N E S E N I E  č. 6/2012 

 

M s Z    

s c h v a ľ u j e   

 

Rozpočet Mesta Púchov na rok 2012 a výhľad na roky 2013 a 2014. 

 

Hlasovanie č. 11 za prijatie UZNESENIA č. 6/2012: 

za                    14 

proti                 2 

zdržal sa          3 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 6/2012. 

 

 

ad 7) VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

na rok 2012 zriadených na území mesta Púchov.  

 

Irena Kováčiková informovala o VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a  

prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia na rok 2012 zriadených na území mesta Púchov. VZN bolo riadne 
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zverejnené, prerokované v komisii vzdelávania, kultúry, športu a sociálneho 

zabezpečenia aj MsR. VZN bolo odporučené na schválenie. V zmysle platných 

ustanovení zákona v období rokov 2011 až 2013 je zároveň mesto povinné 

poskytnúť na dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu vo výške najmenej 88% 

z dotácie na dieťa školského zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti obce, dodala. 

Ing. Ján Riško konštatoval, že v minulom roku bola dotácia aj pre deti do 2 rokov. 

Teraz boli škôlky riešené spolu, spýtal sa. 

Irena Kováčiková doplnila, že pre tento rok mesto musí podľa zákona poskytnúť 

dotáciu pre všetky školské zariadenia na svojom území. Teda, nielen v jeho 

zriaďovateľskej pôsobnosti. Mesto nemá v zariadeniach deti do 2 rokov, preto nie je 

na ne ani dotácia.  

Mgr. Hedviga Šulcová predložila návrh na uznesenie.  
 
U Z N E S E N I E  č. 7/2012 

 

M s Z    

s c h v a ľ u j e   

 

VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2012 

zriadených na území mesta Púchov.  

 

Hlasovanie č. 12 za prijatie UZNESENIA č. 7/2012: 

za                    19 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 7/2012. 

 

Z rokovacej miestnosti vyšiel Mgr. Radoslav Varga. 

 

 

ad 8) VZN č. 2/2012 o poskytovaní jednorazovej  dávky v hmotnej núdzi 

a mimoriadnej dávky občanom mesta Púchov. 

 

Irena Kováčiková podrobne informovala o VZN č. 2/2012 o poskytovaní 

jednorazovej  dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom mesta Púchov. 

Materiál bol riadne zverejnený. Nikto nepodal k nemu námietky. Prerokovaný bol 

v komisii vzdelávania, kultúry, športu a sociálneho zabezpečenia aj MsR a bol 

odporučený na schválenie. Mesto môže túto dávku poskytnúť, ale nemusí. Záleží to 

od stavu rozpočtu mesta. 

Mgr. Hedviga Šulcová upozornila, že dávky sú nenárokovateľné, ale mesto ich 

poskytuje a je to v rámci Komunitného plánu. 

Mgr. Hedviga Šulcová predložila návrh na uznesenie.  
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U Z N E S E N I E  č. 8/2012 

 

M s Z    

s c h v a ľ u j e   

 

VZN č. 2/2012 o poskytovaní jednorazovej  dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej 

dávky občanom mesta Púchov. 

 

Hlasovanie č. 13 za prijatie UZNESENIA č. 8/2012: 

za                    18 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 8/2012. 

 

 

Do rokovacej miestnosti prišiel Mgr. Radoslav Varga. 

 

 

ad 9) Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Púchov. 

 

Primátor vyzval  spracovateľku Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb Mesta 

Púchov Mgr. Varcholovú, ktorá je odborníčka na sociálnu oblasť, na podanie 

referencie. 

Mgr. Varcholová  v úvode poďakovala všetkým, ktorí sa zúčastnili pri tvorbe tohto 

materiálu, ktorý sa nazýva „plán“, a preto nemôže zahŕňať všetky dávky pomoci. 

Konštatovala, že Komunitný plán nemôže zahŕňať všetko, čo by sme v ňom chceli, 

lebo musí byť urobený striktne podľa platného zákona. Preto tu nemohla zahrnúť ani 

to, že Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) tiež zabezpečuje rôzne 

sociálne dávky, ktoré vymenovala. Do tohto plánu nepatria ani chránené dielne, ale 

sú tu. Takisto tu nepatria jedálne na zabezpečenie stravy, ale mesto má dohodu so 

ZŠ a MŠ a poskytuje dotáciu na stravu pre starších občanov. Považovala za dôležité 

spomenúť tu 2 agentúry domácej starostlivosti, ktoré sú v meste. Mesto nerobí málo 

v tejto oblasti. Ak mesto neposkytuje všetky sociálne služby na svojom území, 

zabezpečí túto službu v okolitých mestách, kde ju majú. Mesto zo zákona nemusí 

mať všetky služby. Tento materiál bude pomáhať pri podávaní projektov, pri 

žiadostiach o dotáciu na VÚC. Materiál obsahuje koľko ľudí potrebuje v meste pomoc 

a sú na to EÚ prijaté koeficienty. 

MUDr. Viliam Bršiak konštatoval, že Kominitný plán je byrokratický produkt  

a predkladateľka použila množstvo odborných termínov, ktorým bežný človek 

nemôže rozumieť.  

Mgr. Varcholová  uviedla, že ide o odborný materiál a musela v ňom používať 

odborné termíny. Tento materiál nie určený pre verejnosť, ale ľudí, ktorí sa tejto 

odbornej oblasti venujú. 
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JUDr. Eva Kvocerová informovala, že najpodstatnejšia časť Komunitného plánu je 

analýza, aby sa poznali cieľové skupiny.  Preto tento pán aj pripomienkovala, aby 

v ňom bolo jasné, čo potrebuje najširšia komunita seniorov. Preto treba poznať 

komunitu seniorov 60, ale aj 70, 80, 90 ročných, ktorí majú iné potreby. Treba sa 

zamerať aj na tú skupinu, ktorá ešte nie závislá od tejto pomoci, aby sa do nej 

nedostala. V meste sú 2 neziskové organizácie, ale z tohto plánu nevedia, na akú 

kategóriu sa majú zamerať. V meste je poskytovaná opatrovateľská služba len 

v minimálnom množstve 14%, preto dávala aj pozmeňujúci návrh pri rozpočte, 

dodala. 

Mgr. Varcholová  uviedla, že rozkategorizovanie bolo urobené na strane 49, tabuľka 

č. 13. Občania nemusia žiadať o opatrovateľskú službu len cez mesto. ÚPSVaR 

poskytuje tiež dávky na opatrovanie starších a nevládnych, a táto dávka je hradená 

zo štátneho rozpočtu a je to šikovnejšie, ako zaťažovať rozpočet mesta. Ak niekto 

chce otvoriť sociálne zariadenie, nejde do toho bezhlavo, aj keď vedia, že ide 

o neziskovú činnosť.  

Cyril Crkoň konštatoval, že predkladateľka uviedla, že zo sociálnych zariadení nie 

sú zisky. Ale chcel vedieť, prečo nie je v meste vybudovaná nocľaháreň. 

MUDr. Viliama Bršiaka zaujímalo, ako si p. Kvocerová predstavuje naplánovať 

takúto  prevenciu pre tých, ktorí ešte nie sú závislí od týchto služieb. On je tiež už 

starší, preto by rád vedel, ako to chce zabezpečiť. 

JUDr. Eva Kvocerová dodala, že treba vedieť, ako majú smerovať neziskové 

organizácie svoju činnosť pri zriaďovaní sociálnych domov.  

Mgr. Varcholová  oboznámila s nemalými reálnymi nákladmi na 1 človeka v takom 

zariadení. Ak sa niekto rozhodne otvoriť takéto zariadenie a nezíska dotáciu, musí to 

hradiť z vlastných prostriedkov. Sociálna služba nie je o ziskoch, ale ľudskom cítení. 

Na rokovaniach boli prizvané aj cirkvi, aby sa riešili problémy so zabezpečením 

nocľahárne. Pán Kubičár zabezpečil toto stretnutie s cirkvami. Informovala 

o problémoch s útulkami v Košicach. Ľudia ich v meste nechcú. V takýchto 

prípadoch, že sa v meste sa pohybuje 4 až 10 bezdomovcov, postačuje zabezpečiť 

od vojska stany a 1 teplé jedlo za deň. 

PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že sa pýtali Apoštolskej cirkvi, keď sa už 

starali o takýchto ľudí, aby s tým pomohli. Povedali, že po skúsenostiach 

s predmetnými ľuďmi do takého projektu už nepôjdu. Vznikne zákon, ktorý ukladá 

obciam a mestám, aby sa starali o takýchto občanov, ale z čoho to zabezpečiť, 

nepovie nikto. Pri Komunitnom pláne treba byť opatrný. Nie je určený len pre mesto, 

ale aj pre ostatné organizácie ako aj rodiny. Až potom nastupuje mesto. Komunitné 

plány iných miest v záväzkovej rovine sú veľmi opatrné. Predstavili sa na 

prekovávaní 2 neziskové organizácie, ktoré chcú skôr komerčné zariadenia a nie 

každý občan na to bude mať. Katolícka aj evanjelická cirkev prisľúbili, že sa bude 

postupne rozvíjať Komunitný plán. Poprosil o opatrnosť a trpezlivosť, aby sa 

postupne veci v ňom riešili.  

Mgr. Hedviga Šulcová členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie.  
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U Z N E S E N I E  č. 9/2012 

 

M s Z    

s c h v a ľ u j e   

 

Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Púchov. 

 

Hlasovanie č. 14 za prijatie UZNESENIA č. 9/2012: 

za                    18 

proti                 0 

zdržal sa          1 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 9/2012. 

 

 

Primátor vyhlásil prestávku v rokovaní. 

 

 

ad 10) Zásady podpory športu v meste Púchov v roku 2012, 1. časť – hokej. 

 

Mgr. Radoslav Varga konštatoval, že komunikoval s primátorom a p. Bradáčovou pri 

príprave tohto materiálu. Zásady podpory športu v meste Púchov v roku 2012 1. časť 

– hokej, novelizujú dokument hlavných už neplatných Zásad ako celku. Mesto chce 

podporovať organizovaný šport detí a mládeže na území mesta. Musí však prihliadať 

aj reálne ekonomické možnosti a verejný záujem. V 1. časti – hokej stanovujú, ako sa 

bude podporovať tento šport v tomto roku, ak si požiadajú o dotáciu na činnosť. 

Postupne sa spracujú ďalšie časti, ktoré sa budú venovať futbalu, volejbalu, ... 

Rokovalo sa s HK o prenájme ľadu, ale neúspešne. V Zásadách sa jedná o vekovú 

skupinu od 5 do 18 rokov. Tá sa delí na 2 skupiny - mužstvá prípravky, tam budú deti 

od 5 rokov do 4 ročníka ZŠ, ktorí nie sú zaregistrovaní a hrajú v pravidelnej súťaži 

SZĽH, pričom je stanovený strop, že mesto môže podporiť najviac 88 hráčov spolu. 

Ďalšiu skupinu tvorí mládež – hokejové družstvo, ktoré je ako celok zaregistrované 

a pôsobí v pravidelnej súťaži SZĽH . V tejto skupine možno podporiť najviac 22 

hráčov družstva. V bode č. 6. sú stanovené kritéria pre získanie dotácie z rozpočtu 

pre deti a mládež. Z toho sa odvíja suma dotácie podľa bodu č.7. Prevádzka 

zimného štadiónu bude zhruba na úrovni vlaňajšej dotácie. 

Rudolf Marman navrhol, aby tieto Zásady poslanci nepodporili. 

Cyril Crkoň konštatoval, že na každom MsZ sa rieši šport. Predsa bola zriadená 

komisia vzdelávania, kultúry, športu a sociálneho zabezpečenia, ktorá by to mala 

riešiť. V komisii mu chýba p. Marman. Preto navrhol, aby bol doplnený do tejto 

komisie, lebo v tomto smere je odborník. 

Primátor uviedol, že aby si p. Crkoň pripravil tento návrh do budúceho MsZ. Teraz 

nie je takýto bod programu. 

Ing. Ján Riško vyjadril súhlas s p. Marmanom, aby sa Zásady športu v takejto 
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podobe neprijali. Navrhoval spracovať ucelený materiál na podporu športu. Spýtal sa, 

či je to potrebné riešiť teraz pre dotácie na tento rok. 

Peter Divinský uviedol, že nikto asi neinformoval poslancov, že MŠK stiahlo 

výpoveď pre HK Púchov, s.r.o. 

Primátor potvrdil, že MŠK stiahlo výpoveď pre HK Púchov, s.r.o., po prerokovaní 

v príslušných komisiách. Ide o postupný krok, aby športoviská prebralo pod seba 

mesto. Jedine športoviskám, ktoré bude mať mesto dokáže zabezpečiť aj ich 

fungovanie. Spôsob fungovania zimného štadiónu pod HK Púchov, s.r.o. zlyháva a je 

zlý. Preto sa aj podieľal na spracovaní týchto Zásad. 

Peter Divinský konštatoval, že to je pre neho nová informácia, že športoviská chce 

zobrať mesto pod seba. 

Primátor uviedol, že sa mu dostala informácia, že mesto údajne drukuje 

občianskemu združeniu HK Púchov (ďalej OZ). Ale mesto nedrží stranu ani jednému. 

Presadzuje postupnými krokmi, aby športoviská prevádzkovalo mesto. Materiál treba 

riešiť teraz, aby mesto mohlo poskytnúť na hokej dotáciu, lebo ak niekto dlhuje 

mestu, nemôže dostať od neho dotáciu v zmysle Zásad o dotáciách. Neboli 

zaplatené energie za december a január. 

Ing. Katarína Bradáčová informovala, že poslanci takéto informácie (napr. 

o výpovedi) dostávajú vždy v Správach , ktoré predkladá na MsZ za MŠK vždy 

písomne. Ako si poslanci materiál naštudujú, je len na nich. 

Mgr. Hedviga Šulcová sa priklonila k návrhu p. Marmana. Treba k športu pristúpiť 

komplexne. Získala informácie, čo sa týka prenájmu, že ak hádzanárky hrali, platili 

nájom VŠK. Volejbalistky trénujú na gymnáziu, kde si tiež hrania nájom. Preto si 

myslela, že aj OZ si má platiť za nájom. Veď ako sa zistilo, majú financie. 

Mgr. Radoslav Varga oponoval, že treba povedať aj to, že volejbal mal dotáciu od 

mesta. Hokejisti nedostávajú dotáciu. Kedysi postačovali jedny Zásady, podľa 

ktorých sa dali vyplácať dotácie, lebo bola situácia vo všetkých športoch rovnaká, 

preto sa pre VŠK, FK Púchova a HK Púchov odsúhlasili prenájmy. Teraz sa situácia 

zmenila. Vo VŠK to zatiaľ ostalo zachované. Vo FK to úplne zlyhalo a MŠK muselo 

na seba zobrať prevádzku tohto športoviska. A v HK vznikli 2 rôzne subjekty. Preto 

sa muselo pristúpiť k realizácii týchto Zásad k hokeju. Teraz vidí ako nereálne 

zostavenie spoločných Zásad pre všetky športy. Najskôr to videl možné až v roku 

2013. 

Peter Divinský konštatoval, že v základnej zmluve bolo dohodnuté, že energie bude 

hradiť MŠK. Mali problém so zúčtovávaním, tak v dobrej viere pristúpili k úprave 

v Dodatku zmluvy. Ďalej chcel vedieť, čo bude s mladšími deťmi ako 6 ročnými. 

Primátor uviedol, že starosťou rodičov je učiť mladšie deti korčuľovať. Od 5 rokov do 

4. ročníka ZŠ je prípravka rozdelená na 4 mužstvá, s maximálnym počtom 88 detí. 

Na začiatku bolo dohodnuté financovanie na tretiny - Mesto plus HK a OZ. Mesto 

nemieni robiť rozhodcu medzi týmito dvoma subjektmi. Mesto sa v žiadnej zmluve 

nezavialo, že bude garancia dotácie na energie. Bol tak vytvorený ochranný faktor, 

lebo má skúsenosti, že p. Divinský nedodrží sľuby. Podľa navrhnutých Zásad by 

dotácie pokryli 60% nákladov a zvyšných 40% treba použiť z členských príspevkov, 
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z 2% daní od ľudí a iných sponzorov. Presvedčenie ho viedlo k tomu, aby nikoho 

nezvýhodňoval ani HK ani OZ.  HK dalo na MŠK žalobu, ale nikde v zmluve nie 

stanovené, že by mesto zaviazalo poskytovať dotáciu na hokej. Konštatoval, že je 

sklamaný ako niektoré športoviská fungujú. Futbal a hokej videl na jednej úrovni. Už 

dávnejšie hovoril, že  mesto zoberie športoviská pod seba. 

Mgr. Radoslav Varga uviedol, že aby p. Divinský nepoužíval spojenie „v dobrej 

viere“. Aj mesto v dobrej viere dohodlo Dodatok k zmluve na 6 hodín týždenne pre 

mládež zdarma. Vyzval, že nech sa p. Divinský spýta poslancov aj to, či vedia, že 

v pondelok zrušil všetky tréningy pre hokejové triedy. P. Divinský by podľa neho mal 

súhlasiť s týmito Zásadami, lebo pojednávajú o sume cca 100tis. €, čo predstavuje 

100 ,- € na komerčnú hodinu, ako účtuje HK. Je to kategorizované, či hrajú alebo 

nehrajú súťaže. Každý kto zdokladuje, dostane dotáciu v zmysle návrhu v Zásadách.  

Potom prestane byť mesto rozhodcom medzi HK a OZ. 

Primátor konštatoval, že aj on chodí hrávať hokej a nikdy nedostal bloček 

o zaplatení. Vyzval p. Divinského k predloženiu účtovnej dokumentácie. 

Peter Divinský dodal, že po MsZ môžu ísť k nemu a ukáže im bločky. 

PaedDr. Miroslav Kubičár navrhol, aby si obe strany sadli a prerokovali si 

podmienky fungovania. Chcel, aby sa udelilo slovo prítomným občanom, ktorí by 

vysvetlili, aká je situácia v hokeji. 

 

Hlasovanie č. 15 za prijatie návrhu udelenie slova Mgr. Danielovi Behanovi: 

za                    19 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali návrh na udelenie slova Mgr. Danielovi Behanovi. 

 

Mgr. Daniel Behan konštatoval, že patrí do skupiny, ktorá je zastrešovaná HK od 

roku 2008 s jedným dieťaťom vo veku 3 rokov. Potom aj z druhým vo veku necelých 

2 rokov. Zo strany OZ boli nebol žiaden záujem o takéto deti, že nemajú na to vek. 

Vložil sa to toho potom sám marketingovo. Zabezpečili deťom gymnastiku, aby 

napredovali. Postupne sa nezáujem a arogancia OZ stupňovala. Bolo im navrhnuté 

zo strany HK presunúť prípravku malých detí a teraz fungujú bez problémov. Pod HK 

sú vzťahy korektné. Tí, čo fungujú pod OZ hovoria o neserióznych vzťahoch a bol 

informovaní, že vo vyšších ročníkoch sa  tam vyskytuje šikanovanie. 

Primátor uviedol, že, ak niečo nezákonné videl predrečník, mal navštíviť políciu.  

Mgr. Radoslav Varga informoval, že pokusov na spoločné rokovanie medzi HK a OZ 

bolo už minimálne 6-ty krát. Rokovali aj s rodičmi a deťmi 4-krát. Keď sa po  

2 mesiacoch vyriešil harmonogram, potom niekto povedal, že za to sa bude platiť. 

Rudolf Marman uviedol, že by mala mať možnosť vystúpiť aj druhá skupina hokeja. 

Primátor konštatoval, že prítomní občania sú asi rodičia, ktorí sa chceli tiež vyjadriť. 

Rodičia sa na stretnutiach vyjadrovali, že im je  jedno, kto prevádzkuje štadión. 

Dôležité je, aby mali deti kde hrať. Mesto sa snaží tento stav zmeniť tak, aby mali 

všetky deti rovnaké podmienky na trénovanie. Takéto fungovanie je reálne. Na 
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každého mesto dostáva rovnako podielovú daň, a nie deliť hokej na dvoje. Dúfal, že 

sa s HK Púchov, s.r.o. dohodnú, keď mesto platí dotácie na hokej, preto by mali mať 

oba celky rovnaké podmienky. Chce zabrániť aby niekto zneužíval mestský majetok. 

Hľadal model, aby mal každý rovnaké podmienky. Preto sa odzrkadľujú aj vo vyšších 

nákladoch na šport v rozpočte. Tomuto riešeniu sa nevyhneme ak chceme naplniť 

rovnaké podmienky pre všetkých. Mesto bude dotovať šport, ale nie cez naháňanie 

čiernych duší.  Hokej nie je lacný šport. 60% nákladov sa bude pokrývať cez 

dotácie mesta a druhú časť si doplatia sami, či už cez zväz, rodičov, sponzorov,... 

Prečítal preambulu Zásad (na str. 5). Dodal, že materiál nehovorí o dospelých, lebo 

verejný záujem sú deti a mládež. O týchto sa má starať klub. 

 

Do diskusie sa prihlásila Nataša Močková. 

 

Hlasovanie č. 16 za prijatie návrhu udelenie slova p. Nataše Močkovej: 

za                    19 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali návrh na udelenie slova p. Nataše Močkovej. 

 

Nataša Močková uviedla, že nie je tu za HK ani OZ. Je za to, aby jej dieťa mohlo 

hrať a je jej jedno, v ktorom klube to bude. Jej dieťa je v prípravke. Základňa je tam 

vytvorená dobrá. Zaujímalo ju, či mesto uvažuje zoberať pod seba zimný štadión 

a ako chce doriešiť pokračovanie hokeja, aby deti mohli ďalej hrať hokej. Je to 

akútne doriešiť, lebo táto sezóna začína skôr ako v roku 2013. 

Primátor uviedol, že sa tu hovorí o tom, ako hokej robiť, aby ani rodičia ani deti 

neboli traumatizovaní.  

Mgr. Radoslav Varga dúfal, že sa dnes vyrieši hokej prijatím týchto Zásad, aby sa 

mohol z mestských peňazí dotovať. Na mládežníkov dostanú kluby dotáciu podľa 

Zásad bez ohľadu na to, či sú organizovaní v HK alebo OZ. HK má v prenájme od 

mesta zimný štadión. Má tam aj komerčné nájmy, ktoré tiež dotuje mesto. Rád by 

poznal pravdu, na čo sú využívané peniaze z nájmov od p. Tišťana, ale to sa asi od 

p. Divinského  nedozvie, dodal. Myslel si, že mu kryjú iné náklady. Dotácia 100 tis. € 

rozmenená na drobné predstavuje cca 1000 hodín po 100,- € na hodiny pre 

mládežníkov. To prestavuje sumu čo dáva mesto na hokej aj teraz. Myslel si, že je to 

slušná suma. Za takú poskytuje HK teraz prenájom ľadovej plochy. Poskytuje aj 

zľavy z nájmu. HK je dlžníkom mesta, ktorý preto nemôže dostať dotáciu od mesta. 

Pre tento rok by sa týkala dotácie len OZ. 

 

Z rokovacej miestnosti vyšiel Ivan Záhradový. 

 

PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že tento nájomný vzťah sa mal riešiť za 

zatvorenými dverami a nie takto na verejnosti. V Zásadách bolo stanovené, čo je 

verejný záujem, takže z dotovania úplne vypadli dospelí a deti do 5 rokov. Uviedol, 
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že podľa neho do verejného záujmu patrí aj verejné korčuľovanie. V zmysle Zásad 

o dotáciách nemôže od mesta dostať dotáciu dlžník mesta a tým HK Púchov, s.r.o. 

je. Priklonil sa k názoru na stiahnu návrhu Zásad športu, lebo neriešia celú situáciu 

v hokeji.  

Mgr. Radoslav Varga uviedol, že ak prejde štadión pod mesto, mesto bude 

zabezpečovať ľad pre všetkých bez rozdielu. 

Oslovo sa prihlásila Miroslava Kováčová. 

 

Hlasovanie č. 17 za prijatie návrhu udelenie slova p. Miroslave Kováčovej: 

za                    18 

proti                  0 

zdržal sa           0 

Poslanci prijali návrh na udelenie slova p. Miroslave Kováčovej. 

 

Miroslava Kováčová informovala, že má  4-ročné dieťa a začalo trénovať hokej. Je 

tam takýchto detí veľa. Druhé dieťa má v OZ. S prístupom HK bola zatiaľ vždy 

spokojná. Nevidí problém, prečo by nemali už takéto deti korčuľovať, keď o to majú 

záujem. Hokej je výborná voľnočasová aktivita pre deti. Nie je pravdou, že ich niekto 

do toho tlačí, a že sa tým „naháňajú čierne duše“. 

Primátor konštatoval, že hranica od 5 rokov bola stanovená preto, aj do MŠ musí 

začať chodiť od 5 rokov. V hokeji je pre deti rozčlenená prípravka. Mesto potrebuje 

mať stanovenú hranicu, aby mohlo účelne vynakladať prostriedky z rozpočtu. 

JUDr. Eva  Kvocerová konštatovala, že sa jej vidí diskriminačné, aby sa  

stanovovala spodná hranica veku dieťaťa. 

Primátor dodal, že v stanovení spodnej hranice sa vychádzalo z legislatívy. Treba 

mať stanovené hranice, aby mesto mohlo finančné prostriedky vynakladať 

zmysluplne.  

Milan Trník podal návrh, aby bola vypustená spodná hranica veku dieťaťa a aby 

o tom mohli rozhodovať rodičia a tréneri. 

PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že myšlienka, že mesto plánuje 

prevádzkovať športoviská mu je sympatická, aby boli dostupné pre všetkých. 

Apeloval, aby boli zmluvné vzťahy riešené korektne. Prítomní rodičia nás presvedčili, 

že majú záujem, aby aj menšie deti mohli hrať, lebo majú vzťah ku korčuľovaniu už 

v takom útlom veku. Opakovane žiadal stiahnuť materiál z rokovania, lebo nič nerieši.  

Primátor sa spýtal poslancov, či je všeobecný konsenzus, aby boli stiahnuté 

z rokovania Zásady podpory športu v meste Púchov v roku 2012, 1. časť – hokej.  

Poslanci súhlasili so stiahnutím materiálu z rokovania MsZ. 

Primátor dodal, že Zásady podpory športu budú predložené na ďalšie zasadnutie 

MsZ v máji. 

Cyril Crkoň konštatoval, že o jeho návrhu na doplnenie komisie sa ešte nehlasovalo. 

Primátor zopakoval, že na doplnenie stálej komisie treba mať pripravený samostatný 

bod v programe MsZ. Len návrhy do dočasných komisií sa dajú riešiť hneď podľa 
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požiadavky návrhu. Vyzval poslanca, aby tento návrh pripravil do programu  na 

ďalšie MsZ.  

 

 

 

 

ad 11) Informácia o investičných akciách.  

 

Ing. arch. Daniela Šicová konštatovala, že v decembrovom MsZ bola predložená 

písomná správa o investičných akciách v meste. Od toho času sa toho veľa 

nezmenilo pre počasie. Zhrnula, že na zateplenie ZŠ Mládežnická zatiaľ nebol 

ukončený proces obstarávania. Na KVC sa pracuje na opláštení celej budovy. 

Žiadala o strpenie plošiny na Štefánikovej ulici, cez ktorú musí prebiehať zateplenie 

KVC. Ďalej sa tam pokračuje v osadzovaní zdravotechniky. Bude sa súbežne 

realizovať aj projekt Höneningovho námestia, čo nebude ľahké zabezpečiť. 

Prebiehajú rokovania aby sa práce zosúladili. Ak bude stanovený presný 

harmonogram prác, bude poslancov informovať, dodala. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Mgr. Hedviga Šulcová predložila návrh na uznesenie.  
 
U Z N E S E N I E  č. 10/2012 

 

M s Z    

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

 

informáciu o investičných akciách.  

 

Hlasovanie č. 18 za prijatie UZNESENIA č. 10/2012: 

za                    18 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 10/2012. 

 

 

 

 

ad 12) Vyhodnotenie mestského podujatia: Silvester 2011 

 

Primátor uviedol, že p. Vargová predložila sprvu písomne a môžu sa k nej vyjadriť. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Mgr. Hedviga Šulcová predložila návrh na uznesenie.  
 
 



Zápisnica MsZ 22.2.2012 Strana 19 

 

U Z N E S E N I E  č. 11/2012 

 

M s Z    

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

 

vyhodnotenie mestského podujatia: Silvester 2011. 

 

Hlasovanie č. 19 za prijatie UZNESENIA č. 11/2012: 

za                    18 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 11/2012. 

 

 

 

 

ad 13) Predaj, kúpa.  
 
Mgr. Hedviga Šulcová členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie 
12/2012 a 13/2012, ktoré súvisia s modernizáciou železnice.  
 

U Z N E S E N I E  č. 12/2012 

 

M s Z    

b e r i e   n a    v e d o m i e , že: 
 
odpredaj pozemkov vo verejnom záujme pre Slovenskú republiku – Železnice SR 
v súvislosti so stavbou : „Modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – 
Púchov  v žkm 100,500-159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h – VI. Etapa“  
v k.ú. Horné Kočkovce  je  prípadom hodným osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 
8 písm. e) zákona o majetku obcí. 
 
Ing. Jana Vondrová konštatovala, že v súvislosti s modernizáciou železničnej trate 
požiadali Železnice SR o odkúpenie pozemkov. Ide o úzky pás pod násypom, ktorý 
potrebujú pri tejto realizácii. Celková plocha predaja pozemku predstavuje 12m2. 
Uviedla, že je to prevod majetku mesta pre SR – ŽSR, Bratislava, ktorý je dôvodom 
hodným osobitného zreteľa  a MsZ by mala  o ňom rozhodnúť 3/5 väčšinou 
prítomných poslancov. 
 
Hlasovanie č. 20 za prijatie UZNESENIA č. 12/2012: 

za                    18 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 12/2012. 
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U Z N E S E N I E  č. 13/2012 

 

M s Z    

 
A) k o n š t a t u j  e, 

 
že prevod majetku mestu pre SR – ŽSR, Bratislava, je dôvodom hodným osobitného 
zreteľa  a MsZ  o ňom rozhodlo 3/5 väčšinou prítomných poslancov, 
 

B) s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemkov, parcela KNC č. 1728/6 o výmere 1 m2  a KNC č. 1728/7 
o výmere 11 m2 v k.ú. Horné Kočkovce  pre Slovenskú republiku – Železnice SR, 
Bratislava, pre výstavbu „ Modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – 
Púchov  v žkm 100,500-159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/h – VI. Etapa“ za 
cenu podľa znaleckého posudku č. 34/2011, zo dňa 17.10.2011, po 33,13 €/m2. 
Celková kúpna cena je 397,56 €. 
 

Hlasovanie č. 21 za prijatie UZNESENIA č. 13/2012: 

za                    18 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 13/2012. 

 

 

 

ad 14) Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MsBP, s.r.o., PTSM, s.r.o., 

Medial, s.r.o., MŠK, s.r.o., MsÚ Púchov. 

 

Rudolf Marman pozdvihol mestskú spoločnosť PTSM za priebežné odhŕňanie 
kalamitného snehu. Zaujímal sa o incident príslušníka MsP k riaditeľka MŠ na 1. 
Mája, a či boli vyvodené dôsledky voči nemu.  
Primátor konštatoval, že tento problém riešil hneď ráno u neho v kancelárii, kde boli 
prizvaní   - náčelník MsP, p. riaditeľka aj príslušník MsP. 
Mgr. Jozef Čuraj dodal, že pristúpil u pracovníka k sankcii krátenia platu. 
Mgr. Radoslav Varga uviedol, že aby si p. riaditeľka druhýkrát zabezpečila kľúče 
tak, aby nedošlo k ich odcudzeniu, lebo kľúče nemajú ostávať v aute. 
JUDr. Jarmila Andreánska pochválila PTSM za zvládnutie snehovej kalamity. 
Ing. Ján Hupka poďakoval za opravu zábradlia pri kruhovom objazde, ktoré 
pripomienkoval a aj za zimnú údržbu. 
Ing. Ján Krajčovič poďakoval za uznanie a dodal, že ho bude tlmočiť aj svojím 
pracovníkom. Opravu zábradlia riešil s p. Fedorovou z mestských peňazí. 
JUDr. Eva Kvocerová uviedla, že asi 5 poslanci dostali sťažnosť od občana na 
činnosť MsP. 
Primátor odpovedal, že p. Luhovému písomne odpovedal na sťažnosť a zatiaľ 
nedostal od neho žiadnu námietku. 
Milan Trník upozornil, že v prvej várke nebol odhrnutý podjazd smerom na 
prístupovú cestu pri železničnej stanici . 
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MUDr. Pavol Šponiar žiadal, aby p. Krajčovič vyjadril poďakovanie aj správcom za 
starostlivosť o cintorín, aby sa pozostalí mohli dostať ku hrobom svojich blízkych. 
Mgr. Hedviga Šulcová členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie.  
 
U Z N E S E N I E  č. 14/2012 

 

M s Z    

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

 

správu náčelníka MsP, informáciu o činnosti MsBP, s.r.o., PTSM, s.r.o., Medial, 

s.r.o., MŠK, s.r.o., MsÚ Púchov. 

 

Hlasovanie č. 22 za prijatie UZNESENIA č. 14/2012: 

za                    18 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 14/2012. 

 

 

 

 

ad 15) Rôzne. 

 

Mgr. Hedviga Šulcová predložila návrh na uznesenie.  
Ing. Lucia Juríková konštatovala, že ide o vyradenie odpísaného auta . Likvidačná 

komisia odporučila auto na odpredaj.  

Mgr. Jozef Čuraj uviedol, že zatiaľ došla len 1 obálka. Zatiaľ nebola otvorená. 

Žiadal, aby bol odpredaj auta prezentovaný cez Mediál. 

 

U Z N E S E N I E  č. 15/2012 

 

M s Z    

s c h v a ľ u j e   

 

na návrh Likvidačnej komisie vyradenie nasledovného majetku z majetku Mesta 

Púchov: 

Inventárne 

číslo Názov 

Zarad

ené 

Vstupná 

cena v € 

Zostatková 

cena v € 

Pozná

mka 

Oddele

nie 

1824 

Hyundai Getz 

PUX051 2005 10 572,26 0,00 predaj MsP 
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Hlasovanie č. 23 za prijatie UZNESENIA č. 15/2012: 

za                    18 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 15/2012. 

 

 
Mgr. Hedviga Šulcová predložila návrh na uznesenie 16/2012.  
 

U Z N E S E N I E  č. 16/2012 

 
M s Z    

d e l e g u j e   

 

zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Púchov: 

Základná škola Ul. Gorazdova 1174, Púchov 

o Ing. arch. Daniela Šicová 
o Ivan Zahradový 
o Ján Poliach 
o Rudolf Marman  
 

Základná škola „J. A. Komenského“, Komenského 50, Púchov 

o PaedDr. Miroslav Kubičár 
o Mgr. Radoslav Varga 
o Peter Prešnajder 
o JUDr. Eva Kvocerová 
 

Základná škola Mládežnícka 1434, Púchov 

o MUDr. Viliam Bršiak 
o Ing. Ivana Mikušcová 
o Ing. Jaroslav Hupka 
o Peter Prešnajder 

 

Základná škola s materskou školou, Ul. Slovanská 23, Púchov 

o Ing. Martina Jankurová 
o Cyril Crkoň 
o Ing. Ján Riško 
o Milan Trník 

 

Základná umelecká škola, Poštová 809, Púchov 

o Mgr. Ivana Vančová 
o Irena Kováčiková 
o Mgr. Peter Bílik  
o Ján Poliach 
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Centrum voľného času Včielka, Športovcov 904, Púchov 

o Irena Kováčiková 
 

Materská škola Mládežnícka 13, Púchov 

o MUDr. Viliam Bršiak 
o Mgr. Anna Janíková 

 

Materská škola Chmelinec 1411, Púchov 

o JUDr. Jarmila Andreánska 
o Ing. Jaroslav Hupka 

 

Materská škola Požiarna 1292, Púchov 

o Mgr. Radoslav Varga 
o Mgr. Hedviga Šulcová 

 

Materská škola Požiarna 1291, Púchov 

o Emília Palmeová 
o MUDr. Pavol Šponiar 

 

Materská škola  1. mája , Púchov 

o Mgr. Hedviga Šulcová 
 

Materská škola Nosice 221, Púchov 

o Peter Divinský 
 

Primátor  konštatoval, že poslanci už boli delegovaní do rád škôl, ale v tomto roku 

začína plynúť nové funkčné obdobie školským radám.   

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

Hlasovanie č. 24 za prijatie UZNESENIA č. 16/2012: 

za                    18 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 16/2012. 

 

 
Mgr. Hedviga Šulcová predložila návrh na uznesenie MsZ č. 17/2012.  
 

U Z N E S E N I E  č. 17/2012 

 
M s Z   

a) o d v o l á v a 
 

člena dozornej rady Autobusovej dopravy Púchov, a.s. (ADP) Trenčianska 460,  

020 01 Púchov Ing. Ivana Kmošenu, 
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b) d e l e g u j e 
 

za člena dozornej rady Autobusovej dopravy Púchov, a.s. (ADP) Trenčianska 460, 

020 01 Púchov Ivana Zahradového poslanca MsZ Púchov. 

 

Primátor uviedol, že treba zmeniť člena dozornej rady Autobusovej dopravy Púchov, 

a.s.  

 

Hlasovanie č. 25 za prijatie UZNESENIA č. 17/2012: 

za                    17 

proti                 0 

zdržal sa          1 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 17/2012. 

 

 

Z rokovacej miestnosti vyšla Irena Kováčiková. 

 

 

 

Mgr. Hedviga Šulcová predložila návrh na uznesenie MsZ č. 18/2012.  
 

U Z N E S E N I E  č. 18/2012 

 

M s Z   

s ú h l a s í    

 

že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá 

najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.  

 

Primátor konštatoval, že ide o povinné uznesenie, keď sa mesto uchádza o grant. 

Ing. arch. Daniela Šicová uviedla, že každé 4. roky by sa mala robiť aktualizácia 

územného plánu. Teraz boli na to vypísané výzvy a môže mesto získať naň dotáciu. 

 

Hlasovanie č. 26 za prijatie UZNESENIA č. 18/2012: 

za                    17 

proti                 0 

zdržal sa          0 

nehlasoval     1 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 18/2012. 

Irena Kováčiková vyšla z rokovacej miestnosti a nevytiahla kartu z hlasovacieho 

zariadenia. 
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Mgr. Hedviga Šulcová predložila návrh na uznesenie MsZ č. 19/2012.  
 

U Z N E S E N I E  č. 19/2012 

 

M s Z    

1) k o n š t a t u j e, že 

Jaroslav Rosina konajúci v mene FK Púchov, a.s. neuzavrel aj napriek výzve 
Mesta Púchov s ním dohodu o prevode organizačného zabezpečenia 
a licencie na mládežnícke športové družstvá na Mesto Púchov do dňa 
31.1.2012 a nepreukázal hospodárenie FK Púchov, a.s. a rovnako tak 
nevykonala ani iná osoba vystupujúca v mene FK Púchov a.s., 

2) stav pri organizácii a zabezpečovaní žiackeho a mládežníckeho futbalu 
doterajšími vlastníkmi FK Púchov a.s. a inými osobami majúcimi naň vplyv 
považuje za neudržateľný a ohrozujúci žiacky a mládežníčky futbal, a preto 
 

3) u k la d á  
 

konateľke MŠK Púchov s.r.o. aby do 31. mája 2012 založila a zaregistrovala 
na Slovenskom futbalovom zväze mestský futbalový klub s názvom: „MŠK 
Púchov“, ktorý bude združovať deti a mládež vo veku do 18 rokov, 
 

4) u k l a d á   
  

konateľke MŠK Púchov s.r.o. aby v období od 1. januára do 30. júna 2012 

zabezpečila prevádzku a údržbu futbalového štadióna (hlavné ihrisko, 

pomocné ihrisko, futbalové šatne, futbalová tribúna) v plnej miere a na 

rovnakej úrovni ako v predchádzajúcich rokoch tak, aby po uplynutí tejto doby 

bol futbalový štadión prevádzkyschopný a pripravený na jeho riadne užívanie. 

MŠK Púchov s.r.o. použije na financovanie nákladov spojených s prevádzkou 

futbalového štadióna účelovú dotáciu, ktorú poskytne Mesto Púchov v roku 

2012 v súlade s verejnoprospešným účelom vo výške skutočných nákladov.  

 

Primátor konštatoval, že je to resumé, ktoré vyplynulo po období kedy prebiehali 

diskusie s rôznymi subjektmi na túto tému a vyplynuli do tohto riešenia. Určili sa 

postupy ako pôsobiť ďalej uznesením MsZ č. 70/2011, ktoré bolo k futbalu prijaté. 

Ďalej sa prijali aj uznesenia MsZ 93/2011 a 109/2011, z ktorých ani jedno nebolo 

splnené. V poslednom uznesení bolo, že ak sa nedohodne mesto s FK má primátor 

zabezpečiť založenie vlastného futbalového klubu, tak ako to je uvedené v uznesení. 

Vyzval písomne konateľa FK Púchov. Neodpovedal nijako, ani nekomunikoval.  

Od p. Marmana sa dozvedal, že podľa slov Jaroslava Rosinu p. Hanták nemal právo 

rokovať o futbale, lebo Jaroslav Rosina je jediným majiteľom klubu. Toto je vlastne 

zdroj z decembrového uznesenia, ktoré máme naplniť pre založenie klubu pod MŠK. 

Rudolf Marman uviedol, že mu p. Rosina povedal, že má sponzora z Lodýna. 
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PaedDr. Miroslav Kubičár chcel vedieť, prečo je v uznesení uvedené „vo výške 

skutočných nákladov“ a nie je výška nákladov obmedzená.  

Primátor informoval, že toto uznesenie sa týka prevádzky objektu celého 

futbalového štadiónu, lebo FK Púchov už nie je nájomníkom tohto štadiónu. 

Nechceme, aby sa štadión zničil, preto si MŠK potrebuje nákldy uplatniť do 

účtovníctva. 

Mgr. Peter Bílik chcel vedieť, či toto bude také preklenovacie obdobie, kedy deti ani 

mládež nebude hrať, alebo to záleží od FK Púchov.  

Jána Poliacha  zaujímalo, prečo má byť názov klubu MŠK, či by nebolo lepšie kvôli 

rozlišovaniu dať názov mestský futbalový klub. 

Primátor uviedol, FK Púchov už 2 roky neplatí nájom. Mesto futbalu poskytuje 

štadión so všetkým, aby deti mohli dohrať jarnú sezónu. Informoval, že do konca 

mája musí byť zaregistrovaný mestský futbalový klub podľa uznesenia MsZ, pod 

ktorým bude ponúknuté hrať deťom už bez turbulencií. MŠK zastrešuje šport 

v meste, preto sa nechal tento názov. 

Rudolf Marman chcel vedieť, čo sa stane, ak nebude mať FK peniaze na trénerov, 

na autobusy, ... Nevie ako dohrajú sezónu, lebo hrozí tam aj tento problém, dodal. 

Primátor konštatoval, že to bude otázka na poslancov, ak sa niečo takéto stane, že 

nebudú môcť futbalisti dohrať ligu. 

  

Hlasovanie č. 27 za prijatie UZNESENIA č. 19/2012: 

za                    16 

proti                 1 

zdržal sa          1 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 19/2012. 

 

 

Mgr. Hedviga Šulcová predložila návrh na dotáciu uznesenie MsZ č. 20/2012.  
 

U Z N E S E N I E  č. 20/2012 

 

M s Z    

s c h v a ľ u j e   

 

dotáciu pre Dom kultúry Púchov, Námestie slobody 1401, 020 01 Púchov na 

zabezpečenie celoročného, širokospektrálneho kultúrneho vyžitia obyvateľov mesta 

Púchov a širokého okolia vo všetkých vekových kategóriách, klubovej činnosti, voľno 

časových aktivít, rozvoj záujmovo – umeleckej činnosti, predovšetkým v oblasti 

ochotníckeho divadla a folklóru      136 000,00 € 

 

Primátor konštatoval, že až na základe schváleného rozpočtu mesta sa môžu 
schvaľovať dotácie. 
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Hlasovanie č. 28 za prijatie UZNESENIA č. 20/2012: 

za                    18 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 20/2012. 

 

 

Mgr. Hedviga Šulcová predložila návrh na dotáciu uznesenie MsZ č. 21/2012.  
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 

U Z N E S E N I E  č. 21/2012 

 

M s Z    

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 spolupodieľanie 

sa na nákladoch činnosti klubu      20 000,00 € 

 

Hlasovanie č. 29 za prijatie UZNESENIA č. 21/2012: 

za                    18 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 21/2012.                      

 
 
 
Mgr. Hedviga Šulcová predložila návrh na dotáciu uznesenie MsZ č. 22/2012.  
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 

U Z N E S E N I E  č. 22/2012 

 

M s Z    

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 určením pre podporu športu a rozvoj športu obyvateľov mesta 

Púchov podľa schváleného podnikateľského zámeru spoločnosti na rok 2012 

            360 550,00 € 

Hlasovanie č. 30 za prijatie UZNESENIA č. 22/2012: 

za                    18 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 22/2012. 
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Mgr. Hedviga Šulcová predložila návrh na dotáciu uznesenie MsZ č. 23/2012.  
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 

U Z N E S E N I E  č. 23/2012 

 

M s Z    

s c h v a ľ u j e   

 

dotáciu pre Plavecký klub Matador Púchov, Športovcov 895/1, 020 01 Púchov na 

úhradu nákladov na činnosť a nákladov na prenájom tréningových hodín 

            6 600,00 € 

Hlasovanie č. 31 za prijatie UZNESENIA č. 23/2012: 

za                    18 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 23/2012. 

 

 

 

 

Mgr. Hedviga Šulcová predložila návrh na uznesenie MsZ č. 24/2012.  
 
U Z N E S E N I E  č. 24/2012 

 

M s Z   

p o v e r u j e    

primátora mesta z dôvodu úspor pozastaviť členstvo Mesta Púchov v štruktúrach 

ZMOS-u. 

Primátor uviedol, že vzhľadom na úspory rozpočtu navrhol pozastavenie členstva 

v štruktúrach ZMOS-u. ZMOS zastrešuje všetkých aj členov aj nečlenov. Mesto 

ostalo členom RZMOSP (Regionálne združenie miest a obcí Považia), kde sa priamo 

podporujú naši ľudia – napr. pohotovosť, dodal. 

 

Hlasovanie č. 32 za prijatie UZNESENIA č. 24/2012: 

za                    15 

proti                 0 

zdržal sa          3 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 24/2012. 
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Mgr. Hedviga Šulcová predložila návrh na uznesenie MsZ č. 25/2012.  
 
U Z N E S E N I E  č. 25/2012 

 

M s Z    

s c h v a ľ u j e   

 
a) predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku /NFP/ v 
súlade s výzvou, ktorú vyhlásila Rada audiovizuálneho fondu, o podpornej činnosti 
Audiovizuálneho fondu v programe č.4 so zameraním na digitalizáciu kín za účelom 
realizácie projektu : „Digitalizácia kina Púchov, podľa štandardu DCI “, ktorého ciele 
sú v súlade so schváleným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Púchov 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu : Digitalizácia kina Púchov, podľa štandardu 
DCI“, po schválení žiadosti 
 
c) spolufinancovanie projektu požadovanou mierou spolufinancovania vo výške  5 % 
z celkových oprávnených výdavkov na projekt  z poskytnutej dotácie 
z Audiovizuálneho fondu. Predpokladané oprávnené náklady z Audiovizuálneho 
fondu predstavujú 38.000.- € 
 
d) dofinancovanie projektu z vlastných zdrojov žiadateľa v predpokladanej výške 
oprávnených nákladov na projekt  104.000.- €. Predpokladané celkové                                                                                                                                                                       
náklady na projekt predstavujú 142 000.- €. 
 
 
Primátor konštatoval, že projektom na obnovu kino techniky sa získa špičkové 
zariadenie pre vybavenie KVC. 
Mgr. Milada Vargová informovala, že kino musí byť digitalizované a toto je jediná 
šanca, ako získať takéto vybavenie kina. Audiovizuálny fond vypísalo tieto výzvy na 
podávanie projektov. K digitalizácii plánujú pristúpiť v 2 etapách. Nové vybavenie 
bude následne presunuté do KVC. V druhej fáze plánujú zrealizovať aj 3D kino. 
Pokiaľ sme nedigitalizovali teraz v tomto roku, potom by sme si museli tieto náklady 
v nových priestoroch KVC hradiť sami. 
Ing. Jana Vondrová konštatovala, že k tomuto uzneseniu sa ešte v blízkej 
budúcnosti vrátime, ak sa podarí získať grant. Potom bude presne stanovená cena 
a musí prebehnúť aj verejné obstarávanie k realizácii. 
Ján Riško uviedol, že takáto položka nebola zahrnutá do rozpočtu. 
Ing. Jana Vondrová informovala, že časť týchto nákladov bola zahrnutá v rámci 
KVC. 
 
Hlasovanie č. 33 za prijatie UZNESENIA č. 25/2012: 

za                    18 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 25/2012. 
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ad 16) Diskusia a interpelácie. 

 

MUDr. Viliam Bršiak označil obsah v Púchovských novinách písaný pod značkou –

„elzet“ ako manipulujúcu politiku s nepravdivými údajmi. Doplnil to príklade v článku 

o americkom prezidentovi Kennedym. Dištancoval sa od takýchto článkov. Navrhol  

p. Vargovi, že by sa mal k tomu postaviť, či takéto články chceme v mestských 

novinách. 

Cyrila Crkoňa zaujímali aktuálne informácie k tuhému komunálnemu odpadu (ďalej 

len TKO).   

Primátor informoval, že od 30.12.2011 má mesto podpísanú novú zmluvu na vývoz 

TKO. Termíny starostu Lednických Rovní na otvorenie skládky Ledrov sa nenaplnili. 

Ani skládka Luštek už neprijíma TKO. Riešila sa situácia s vývozom TKO na skládku 

Semeteš. Po dlhých rokovaniach mesto dohodlo cenu 25,- €/tonu bez DPH. Na 

Lušteku aj Ledrove predpokladajú cenu za skládkovanie TKO až vo výške cca 50,- 

€/tonu.  Možnosť vyvážať na Semeteš ponúkol aj ostatným starostom. Viackrát 

požadoval stretnutie s p. Savarom. 3-krát nemal údajne pri sebe diár. Uviedol, že 

nevie, kedy a za akých okolností bude Ledrov poskytovať skládkovanie, lebo majú 

neustály spor s vlastníkmi pozemkov. Na budúci týždeň chce prizvať na rokovanie aj 

starostov a p. Savaru. TKO je problém, ktorý mesto a obce spája a musíme ho riešiť, 

dodal. 

JUDr. Eva Kvocerová upozornila, že na Potôčkoch bola dopravná značka a už tam 

zasa nie je.  

Mária Fedorová informovala, že táto dopravná značka, niektorým obyvateľom 

prekáža a neustále ju odstraňujú alebo zničia. Čakali na schválenie rozpočtu, aby ju 

mohli dať zas vyrobiť 

Mgr. Jozef Čuraj konštatoval, že ako náhle na Potôčkoch MsP začne na základe 

sťažností urobiť kontrolu, značka zmizne, alebo ju zastriekajú, alebo inak poškodia. 

Mgr. Anna Janíková uviedla, že ju oslovili obyvatelia, na doplnenie prístrešku na 

zastávke Sedlište. Ľudia by ocenili, keby medzi Kauflandom a Tescom bola 

umiestnená tabuľa pre parte. Oslovila aj p. Karumníka, ten jej povedal, že sa má 

obrátiť s tým na mesto, lebo to je úlohou mesta, nie jeho.  

Primátor informoval, že bol za ním p. Karumník z pohrebníctva, aby sme dali tabuľu 

aj na také parte, ktoré neboli obyvateľmi mesta. Odporučil mu, aby si spravil tabuľu 

vedľa. Nakoniec ju umiestnil tam. Treba nájsť vhodné miesto pre vývesnú tabuľu na 

parte. Cez PTSM sa môžu pripraviť cenovú ponuku a potom sa vyberie, kde sa to 

zrealizuje, dodal.  

Ing. Jana Vondrová chcela vedieť, či tam potom Advent bude dávať parte.  

Milan Trník podal pripomienku, aby bolo doplnenie vodorovného značenia 

a prechodu pre chodcov na ceste do Nosíc. Cesta je problematická, nie sú tam 

zoraďovacie pruhy a chýba aj bezpečný prechod pre chodcov. 

Mária Fedorová informovala, že túto pripomienku poslanca už riešili na komisii 

dopravy, CR a BP a dostal na ňu aj odpoveď. Prechod pre chodcov musí viesť 

z chodníka na chodník, čo sa tu nedá zrealizovať. Je to štátna cesta 1. triedy. Na 
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komisiu bol pozvaný aj dopravný inžinier, ktorý na túto žiadosť dal zamietavé 

stanovisko. 

Cyril Crkoň konštatoval, že niektoré veci sa dajú riešiť aj cez občiansky výbor 

v mestskej časti. 

Primátor uviedol, že občiansky výbor v tejto mestskej časti nefunguje. 

Ing. Ján Riško žiadal aktualizovať niektoré články na internetovej stránke mesta 

z Púchovských novín, lebo niektoré sú z minulého roku. 

Peter Divinský chcel vedieť ako ďaleko je projektová dokumentácia a kedy sa 

plánuje realizácia oplotenia cintorína v Nosiciach. 

Primátor dodal, že v rozpočte mesta pre tento rok sa s touto akciou počíta. Na záver 

rokovania poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsZ. 

 

 

 

Mgr. Hedviga ŠULCOVÁ      Ing. Ján RIŠKO 

I. overovateľ        II. overovateľ 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  VONDROVÁ        Mgr. Marián MICHALEC 

prednostka MsÚ         primátor mesta Púchov 

 

 


