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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Púchov,  

konaného dňa 22.mája 2013  

 
Prítomní: v zmysle prezenčnej listiny 
 
 

R O K O V A N I E 
 
 Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou zo dňa 16.5.2013. 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 
(15 z 19) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Uviedol, že poslanci  
JUDr. Eva Kvocerová a Peter Divinský  ospravedlnili svoju neúčasť a páni poslanci 
Peter Prešnajder a MUDr. Viliam Bršiak prídu neskôr. 
 

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Radoslav Varga, 
MUDr. Pavol Šponiar a Ivan Záhradový. Spýtal sa, či má niekto iný návrh.  
Nikto nepodal iný návrh. 
 
Hlasovanie č. 1 o schválení zloženia návrhovej komisie: 
za                  14 
proti               0 
zdržal sa        1 
Poslanci schválili zloženie návrhovej komisie. 
 
 
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice v zložení: Rudolf Marman a Milan Trník . 
Vedením zápisnice poveril Mgr. Petra Panvicu. 
 
PROGRAM: 
 
1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, správa o činnosti 

hlavného kontrolóra. 
2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na druhý polrok 2013. 
3. Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2012, hodnotiaca správa programového 

rozpočtu mesta Púchov za rok 2012. 
4. Zásady podpory bývania. 
5. Doplnok č.1 k VZN č. 4/2006 o vyhradení miest na umiestnenie volebných 

plagátov. 
6. Informácia o investičných akciách.  
7. Vyhodnotenie mestských podujatí : III. Veľkonočný jarmok, MDŽ, Deň 

oslobodenia (68. výročie) 
8. Predaj, kúpa.  
9. Dotácie. 
10. Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MsBP, s.r.o., PTSM, s.r.o., Medial, 

s.r.o., MŠK, s.r.o., MsÚ Púchov. 
11. Rôzne. 
12. Diskusia a interpelácie. 
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Primátor vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k programu a podali pozmeňujúce alebo 
doplňujúce návrhy a súčasne vyzval prítomných občanov, ak majú záujem vystúpiť 
na rokovaní MsZ môžu tak spraviť pred schválením programu alebo až v časti 
Diskusia a interpelácie. Nikto z poslancov nepodal pozmeňujúci ani doplňujúci návrh 
k programu mestského zastupiteľstva a ani prítomní občania neprejavili záujem 
vystúpiť. 
 
Hlasovanie č. 2 o schválení programu: 
za                  15 
proti               0 
zdržal sa        0 
Program poslanci schválili. 

 
 
 

ad 1) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho MsZ, správa o činnosti 
hlavného kontrolóra. 
 
Primátor konštatoval, že materiál bol predložený hlavým kontrolórom v písomnej  
podobe a poslanci sa môžu k nemu vyjadriť. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Mgr. Radoslav Varga člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 14/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 14/2013 
 
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. 14/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 14/2013. 
 
 
 
ad 2) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na druhý 
polrok 2013. 
 
Primátor uviedol, že hlavný kontrolór predložil správu písomne. Vyzval poslancov, 
aby sa k správe vyjadrili. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Mgr.Radoslav Varga člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 15/2013 v znení: 
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U Z N E S E N I E  č.15/2013 
M s Z    
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na druhý polrok 2013. 
 
Hlasovanie č. 4 za prijatie UZNESENIA č. 15/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 15/2013. 
 
 
 
ad 3) Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2012, hodnotiaca správa 
programového rozpočtu mesta Púchov za rok 2012.  
 

Primátor dal do pozornosti poslancom, že sa jedná v tomto období o najdôležitejší 

dokument a požiadal pani poslankyňu JUDr. Jarmilu Andreánsku o referenciu 

k danému materiálu.                                                                                               

JUDr. Jarmila Andreánska uviedla, že daný materiál bol prerokovaný na 

ekonomickej komisii na MsR a zverejnený na úradnej tabuli ako aj na internetovej 

stránke mesta Púchov. Ďalej uviedla, že hospodárenie mesta Púchov za rok 2012 

bolo prebytkové a konkrétne prebytok dosiahol sumu 1 687 128, 54 Eur. Naše 

hospodárenie je veľmi dobré a ako jedno z mála miest na Slovensku nemáme 

finančné problémy, čo je zapríčinené aj výborným nastavením rozpočtu.  

Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ Ing. Lucia Pružinská informovala o chybnom 

označení dát na strane č.12 Záverečného účtu Mesta Púchov za rok 2012 v tabuľke 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012, Aktíva, riadok Názov, ktoré majú byť správne 

v poradí KZ k 31.12.2012, KZ k 31.12.2011.  

Primátor doplnil vystúpenie JUDr. Jarmily Andreánskej o to, že každý rozpočet 

Mesta Púchov je plánovaný ako mierne prebytkový. Pričom sa jedná o najväčší 

prebytok, ktorý sme za doterajšie hospodárenie v dejinách Púchova po roku 1990 

dosiahli. A je to dané aj tým, že pri obchodných transakciách sme za predávaný 

prebytočný majetok dosiahli vyššie ceny, než boli určené znaleckými posudkami. 

A druhou vecou, veľmi dominantnou, je, že sa náklady, ktoré boli ako výdavky, sa 

podarilo dodržať a neboli čerpané ani v plánovanej výške. Šetrenie funguje 

permanentne aj na radnici ako aj v mestských spoločnostiach. A tretí výrazný faktor 

je, že sa podarilo vymôcť dane z nehnuteľnosti od Makyty a.s. Primátor sa poďakoval 

všetkým svojim kolegom, ale aj pracovníkom mestských spoločností, ako aj 

poslancom MsZ, ktorí mali porozumenie pre nastúpenú líniu prvých dvoch rokov 

naakumulovania finančných prostriedkov, ktoré následne majú byť používané na 

akcie v prospech obyvateľov mesta Púchov.  Následne otvoril diskusiu.                                                   
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Irena Kováčiková poďakovala všetkým zamestnancom, poslancom 

a zamestnancom mestských spoločností za výborné zvládnutie hospodárenia mesta 

Púchov. Požiadala  vedúcu ekonomického oddelenia Ing. Luciu Pružinskú  

o prečítanie stanoviska audítora.  

Ing. Lucia Pružinská prečítala stanovisko audítora. Podľa názoru audítora účtovná 
závierka poskytuje vo všetkých súvislostiach verný obraz finančnej situácie Mesta 
Púchov k 31.decembru 2012 a výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok 
končiaci k uvedenému dátumu  sú v súlade so zákonom o účtovníctve.          
 
Primátor doplnil, že nečerpanie finančných prostriedkov v kapitole výstavba divadla 
je z dôvodu splatnosti faktúr až v roku 2013, takže čerpanie sa objaví až v tomto 
roku. 
 
Primátor uviedol, že vzhľadom na rekordný hospodársky výsledok mesta Púchov za 
rok 2012 s dosiahnutým hospodárskym prebytkom v objeme 1 687 128,54 Euro 
navrhuje, aby sa tieto financie použili na zníženie úverového rozsahu mesta. V praxi 
by to znamenalo, že by sa banke de facto vrátili doteraz nepoužité peniaze 
z prijatého úveru vo výške 1 700 000 Euro, ktorý mesto doteraz nečerpalo. 
„Hospodársky výsledok, ktorý sme dosiahli, je tým najlepším výrazom dobre 
nastavenej mestskej ekonomiky. Mať úver nie je hanba, ak máme na jeho normálne 
splácanie. Každá jedna firma používa úverové linky. Ak si ľudia zoberú  úver na 
zabezpečenie bývania, získajú tak strechu nad hlavou, pracujú a zarábajú a všetko si 
riadne splácajú, tiež ich nevnímame negatívne. Rovnako postupuje aj mesto Púchov. 
Ľudia môžu užívať majetok, ktorý zlepší úroveň ich života v Púchove, pričom mesto 
dokáže normálne a bezproblémovo plniť všetky svoje záväzky“. Ako ďalej primátor 
mesta uviedol, návrhom na vrátenie úveru banke ponúka priestor na realizáciu 
predovšetkým pre tých poslancov, ktorí v ňom videli ťažisko svojej politickej agendy 
a kritiky a hlasovaním za tento návrh tak môžu reálne pred občanmi prejaviť súlad 
svojich slov a činov. Schválením primátorovho návrhu by sa aktuálna miera 
zadlženosti znížila okamžite z 52% na 38%. 
 

Irena Kováčiková reagovala na návrh primátora, že ona osobne nesúhlasí 

s návrhom vrátiť úver späť, pretože je potrebné robiť v meste akcie, ktoré sú 

nevyhnutné a konkrétne v jej volebnom obvode považuje za nutnosť spraviť 

parkovisko pred bytovkou 1408  a  za ďalšiu nevyhnutnosť považuje vybudovanie 

chodníka pri materskej škole Chmelinec. V prípade zrušenia úveru nám nezostanú 

peniaze na novo požadované akcie, ktoré sú nutné spraviť v meste.                  

Primátor uviedol, že týmto návrhom uznesenia nezmenil svoj postoj k prijatiu úveru. 

Súhlasí s ním a nemá problém argumentovať jeho prospešnosťou. Jeho návrh treba 

vnímať ako adresne ponúknutý priestor pre kritikov, aby mohli ukázať súlad toho čo 

hlásajú a svojich skutkov. Považuje za legitímne, že predstúpia pred svojich susedov 

a spoluobčanov a povedia im priamo, že ďalšie požiadavky na úpravy, opravy alebo 

rekonštrukcie budú musieť počkať, lebo teraz presadzovali v rámci svojej politickej 

agendy vrátenie úverových zdrojov banke. Môžu súčasne hneď potvrdiť, že 
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požadované veci sa určite urobia, ale trošku neskôr, keď sa na ne našporí ďalší 

významnejší balík peňazí. Toto je poctivé.                                                                                                                            

Milan Trník  vyzval ostatných poslancov, aby nespravili krok späť a nepodporili tento 

návrh, aj keď je táto možnosť lákavá.                                                 

Ing. Jaroslav Hupka sa vyjadril, že súhlasí so svojimi kolegami a je taktiež proti 

zrušeniu úveru, aj keď na druhej strane by to bol asi dobrý krok voči ľudom, ktorí 

nášmu mestu dlhodobo neprajú. Pokiaľ by sa tento úver zrušil, v najbližšej dobe by 

sme nemali finančné prostriedky na to, aby sa začalo s prácami aj v okrajových 

častiach, ako sú Nosice, Vieska, Kolonka, Hrabovka a ďalšie.                                                                       

Hedviga Šulcová  sa vyjadrila, že súhlasí so svojimi kolegami a ak by sme daný 

úver vrátili, veľmi veľa vecí by padlo. Naše mesto je schopné splácať úver na rozdiel 

od iných miest na Slovensku, a preto je proti návrhu úver vrátiť.                                                                                                              

Mgr. Anna Janíková sa vyjadrila, že za svoj volebný obvod je nutné veľmi veľa vecí 

opraviť, čo má súvis aj so zatepľovaním obytných domov, kde je nutné urobiť 

výspravky chodníkov, výtlkov po zime a ak tento úver vrátime, nebudú na tieto 

opravy financie a taktiež sa prikláňa k neschváleniu tohto uznesenia.                                                            

Cyril Crkoň, ktorý uviedol, že je prekvapený návrhom pána primátora a osobne 

odporúča o tomto návrhu nehlasovať, pretože je nutné zvážiť všetky za a proti a on 

osobne by za tento návrh na dnešnom MsZ nehlasoval a odporúča tento návrh 

presunúť na ďalšie zastupiteľstvo.                          

Rudolf Marman uviedol, že bol oboznámený s finančnou analýzou, a že si je 

vedomý, že úver bol prijatý za veľmi dobrých podmienok, a že by bola škoda ho 

vyplácať. A je zásadne proti myšlienke pána poslanca Cyrila Crkoňa, že by sa mal 

tento návrh prenášať do ďalšieho rokovania MsZ. Pána poslanca Rudolfa Marmana 

zaujímalo, či stíhame načas splácať úver.   

Primátor odpovedal, že všetky záväzky máme načas splatené každý jeden rok a ak 

by neboli tieto záväzky splatené, tak banka pristúpi k sankciám.  

Ing. Jaroslav Hupka vyslovil svoj názor, že čo sa týka budovania ulíc v Horných 

Kočkovciach nie sú absolútne v úzadí.         

JUDr. Jarmila Andreánska navrhla, aby sa ukončila daná diskusia, nakoľko 

ekonomická komisia, MsR, ako aj zastupiteľstvo sa veľmi dlho zaoberalo touto témou 

a nakoľko mesto je v dobrej finančnej kondícii, a preto navrhuje primátorov návrh 

neprijať.  

PaedDr. Miroslav Kubičár sa priklonil k JUDr. Jarmile Andreánskej a vyslovil sa, 

nakoľko majú rovnaký obvod, že je potrebné riešiť problémy v meste, ako je 

napríklad vnútroblok na Royovej ulici a mnohé iné.   
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Mgr. Radoslav Varga uviedol, že daný úver, ktorý si mesto Púchov zobralo je zdravý 

a bol prijatý za veľmi výhodných podmienok. 

 
Mgr. Radoslav Varga člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 16/2013 v znení: 
 
 
U Z N E S E N I E  č. 16/2013 
M s Z    

1) s c h v a ľ u j e   
 

a) Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie za rok 2012 bez výhrad 
 

b) zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2012 v sume 1 655 390,39 
EUR na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov, 

 
c) ponechanie výsledku z rozpočtového hospodárenia za rok 2012 v sume  

1 687 128,54 EUR v rezervnom fonde mesta, 
 

d) Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Púchov za rok 2012, 
 

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

a) stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta za rok 2012, 
 

b) správu audítora za rok 2012.  
 
Hlasovanie č. 5 za prijatie UZNESENIA č. 16/2013: 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 16/2013. 
 
 
 
Mgr. Radoslav Varga člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 17/2013 v znení: 
 
 
U Z N E S E N I E  č.17/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
použitie prebytku z hospodárskeho výsledku za rok 2012 vo výške 1 687 128,54 euro 
z rezervného fondu mesta na zníženie úverového rozsahu mesta Púchov. 
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Hlasovanie č. 6 za prijatie UZNESENIA č. 17/2013: 
za                     0 
proti                12 
zdržal sa          3  
Poslanci  neprijali UZNESENIE  č. 17/2013. 
Primátor konštatoval, že návrh uznesenia poslanci nechválili, preto sa posúva 
číslovanie uznesení. 
 
 
 
ad 4) Zásady podpory bývania. 
 
Primátor oboznámil poslancov, že bod číslo 4 zásady podpory bývania vychádza 
z poslaneckej iniciatívy pána poslanca Mgr. Radoslava Vargu ako predsedu 
ekonomickej komisie. Tento návrh bol prerokovaný aj v Mestskej rade ktorá ho 
posunula do MsZ a odporúča ho schváliť. Poprosím, aby pán poslanec Varga podal 
k nemu referenciu.  
 
Mgr. Radoslav Varga uviedol, že táto myšlienka nie je nová a vznikla už minulý rok, 
keď počul v televízii o štátnych daňových stimuloch. Ale nerád by ju nazýval stimul, 
ale konkrétne by to rád nazval príspevkom na individuálne bývanie. A na rozdiel od 
kategórie vyvolených podnikateľov by bol príspevok poskytovaný všetkým. Tieto 
zásady navrhujú vyplatiť individuálny príspevok na individuálne bývanie v sume 5 
centov na m2 obytnej plochy, pre fyzické osoby, ktoré majú v bytoch alebo domoch, 
ktoré vlastnia, trvalý pobyt. Vyzval poslancov, aby podporili tento návrh, ako 
poslaneckú iniciatívu. A dodal, že by sa nejednalo o príspevok na bývanie na tento 
rok, ale platnosť by bola od 1. januára 2014. Čo sa týka zaťaženia rozpočtu jednalo 
by sa cca o vyplatenie 20 000 eur.  
 
Primátor dodal, že táto suma obrazne predstavuje 1/3 z daňového zaťaženia, ktoré 
občania mesta Púchov platia a týkalo by sa to obyvateľov, ktorí nemajú žiaden dlh 
voči mestu Púchov.  
 
Irena Kováčiková uviedla, že aj napriek tomu, že to nie je veľká suma, si myslí, že 
v tejto ťažkej finančnej situácii to obyvateľom mesta Púchov pomôže.  
 
Mgr. Hedvigu Šulcovú zaujímalo ako sa tento príspevok bude realizovať v praxi.  
 
Primátor odpovedal, že uvedené to bude v smernici k  zásadám  ktorú vypracuje 
ekonomické oddelenie, a že táto položka nie je momentálne zahrnutá v rozpočte 
mesta a  tento príspevok bude poskytnutý konkrétnym obyvateľom na nehnuteľnosť, 
kde majú uvedené trvalé bydlisko. V prípade obyvateľov, ktorí majú viac 
nehnuteľností, príspevok im bude poskytnutý iba na nehnuteľnosť, na ktorú majú 
nahlásený trvalý pobyt.  
 
JUDr. Jarmila Andreánska sa opýtala, koľkých nehnuteľností sa to týka. 
 
Primátor uviedol, že sa to týka asi 7000 nehnuteľností, ale vlastníkov je podstatne 
menej, nakoľko obyvatelia vlastnia i viac nehnuteľností.  
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Ivan Záhradový sa opýtal, či tomu má rozumieť ako motiváciu obyvateľov mesta na 
to, aby si dali do poriadku svoj trvalý pobyt a taktiež ho zaujímalo, či mesto plánuje 
ďalšie podobné formy podpory, napríklad pre podnikateľov.  
 
Primátor odpovedal, že mu záleží na tom, aby si obyvatelia mesta tieto veci vyriešili 
a taktiež má v pláne podporiť aj podnikateľov v našom meste a konkrétne sa k tejto 
problematike vyjadrí až v bode Rôzne.  
 
Mgr. Radoslav Varga člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 17/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 17/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
Zásady podpory individuálneho bývania v meste Púchov. 
 
Hlasovanie č.7 za prijatie UZNESENIA č. 17/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 17/2013. 
 
 
 
ad 5) Doplnok č.1 k VZN č. 4/2006 o vyhradení miest na umiestnenie volebných 
plagátov. 
 
Primátor pristúpil k bodu č.5 a uviedol že sa jedná o formálnu vec a požiadal pani 
poslankyňu Irenu Kováčikovú, aby k danému bodu podala referenciu. 
 
Irena Kováčiková uviedla, že daný materiál bol riadne zverejnený na úradnej tabuli  
mesta a  taktiež na webovej stránke mesta. V danej lehote neboli k nemu podané 
žiadne pripomienky. Taktiež bol prerokovaný v MsR, kde bol odporučený schváliť. V 
podstate ide len o technickú zmenu. 
 
Mgr. Radoslav Varga člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 18/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 18/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
Doplnok č.1 k VZN č. 4/2006 o vyhradení miest na umiestnenie volebných plagátov. 
 
Hlasovanie č.8 za prijatie UZNESENIA č. 18/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 18/2013. 
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ad 6) Informácia o investičných akciách.  
  
Ing. arch. Daniela Šicová podala informáciu o najväčšej investičnej akcii v meste, 
ktorou je KVC. Uviedla, že ako sa mohli poslanci sami presvedčiť na poslednom 
kontrolnom dni, sú dokončené všetky práce, ktoré priamo súvisia s dodávateľskou 
firmou OHL a.s. Zahájilo sa kolaudačné konanie, v ktorom však nie je možné 
pokračovať bez dopracovania interiéru, hlavne foyeru na prízemí a ostatných 
priestorov, ktoré priamo súvisia s návštevou verejnosti. A to sa týka najmä priestorov 
divadla, kina a šatní divadla. Na základe stanovísk požiarnej ochrany a stanovísk 
inšpektorátu práce v Trenčíne bude možné objekt skolaudovať až po dokončení 
týchto častí. Nakoľko je plánované otvorenie KVC v septembri, je nutné, aby tieto 
práce dokončila dodávateľská firma OHL a.s., aby sme sa vyhli rôznym problémom, 
čo sa týka reklamácii.  
 
Mgr. Radoslav Varga člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 19/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 19/2013 
M s Z    
b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
informáciu o investičných akciách.  
 
Hlasovanie č. 9 za prijatie UZNESENIA č. 19/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 19/2013. 
 
 
 
Do rokovacej miestnosti prišiel Peter Prešnajder. 
 
 
Mgr. Radoslav Varga člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 20/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 20/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
Dodatok č. 6. v sume 166 666,67 € plus DPH zmluvy o dielo „Kultúrne a vzdelávacie 
centrum“ Púchov – dostavba.  Predmetom dodatku č. 6. je dopracovanie súvisiacich 
prác interiéru potrebných pre kolaudáciu stavby a úprava bodu č. 4.7 ZoD , ktorý sa 
upravuje nasledovne: uvoľnenie 2% zádržného po riadnom prevzatí diela bez vád 
a nedorobkov objednávateľom za podmienky vysporiadania záväzkov pre 
subdodávateľov -  mestské spoločnosti. Zvyšné 3% v zmysle bodu 4.7 ZoD budú 
uvoľnené po kolaudácii stavby. Finančné prostriedky budú čerpané z kapitoly 
rozpočtu z položky „Kultúrne a vzdelávacie centrum“ na rok 2013. 
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Hlasovanie č. 10 za prijatie UZNESENIA č. 20/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 20/2013. 
 
 
 
 
ad 7) Vyhodnotenie mestských podujatí : III. Veľkonočný jarmok, MDŽ,  
Deň oslobodenia (68. výročie) 
 
Primátor konštatoval ,že vyhodnotenia mestských podujatí všetci obdržali 
v písomnej forme a otvára k danému bodu diskusiu.                                                 
 
Ing. Jaroslav Hupka sa poďakoval organizátorom týchto podujatí, pretože sa tieto 
podujatia stretávajú u občanov s veľkou obľubou. 
 
Mgr. Radoslav Varga člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 21/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 21/2013 
M s Z    
b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
vyhodnotenie mestských podujatí : III. Veľkonočný jarmok, MDŽ, Deň oslobodenia 
(68. výročie) 
 
Hlasovanie č. 11 za prijatie UZNESENIA č. 21/2013: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 21/2013. 
 
 
 
ad 8) Predaj, kúpa.  
 
Mgr. Radoslav Varga člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 22/2013 a č. 23/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 22/2013 
M s Z    
b e r i e  n a  v e d o m i e, že: 
 
odpredaj pozemku parcela KNC č. 634/10, o výmere 9 m2 pre Stredoslovenskú 
energetiku – Distribúcia, a.s.  Žilina v  súvislosti so stavbou : „Púchov – Vieska - 
Bezdedov zahustenie TS Vieska 2“  v k.ú. Vieska- Bezdedov  je  prípadom hodným 
osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí. 
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Zdôvodnenie: Ide o odpredaj pozemku pre výstavbu novej kioskovej trafostanice  
budovanej v súvislosti  s rekonštrukciou existujúcej NN siete za účelom zlepšenia 
napäťovej hladiny a posilnenia vetvy NN siete a jej odbočiek v danej lokalite. 
 
 
 
U Z N E S E N I E  č. 23/2013 
M s Z    
 

A) k o n š t a t u j e, 
 

že prevod majetku mesta pre  Stredoslovenskú energetiku – Distribúcia, a.s. Žilina, je 
dôvodom hodným osobitného zreteľa  a MsZ  o ňom rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov. 
 

B) s c h v a ľ u j e 
  

odpredaj pozemku pod budúcou kioskovou trafostanicou, parcela KNC č. 634/10 
o výmere 9 m2 v k.ú. Vieska – Bezdedov pre Stredoslovenskú energetiku – 
Distribúcia, a.s.  Žilina v  súvislosti so stavbou: „Púchov – Vieska- Bezdedov 
zahustenie TS Vieska 2“  “ za cenu 15 €/m2.  
 
 
Ing. Jana Vondrová informovala, že sa jedná o odpredaj pozemku v súvislosti 
s plánovanou rekonštrukciou elektrických rozvodov mestskej časti Vieska - Bezdedov 
pričom je nutné postaviť novú trafostanicu, ktorá bude mať rozlohu 9 m2 . Preto SSE 
požiadala o odpredaj pozemku. Komisia výstavby ako aj MsR odporúča odpredať 
tento pozemok za cenu 15 €/m2.  
 
Primátor upozornil, že o uzneseniach sa bude hlasovať osobitne. 
 
Hlasovanie č.12 za prijatie UZNESENIA č. 22/2013: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 22/2013. 
 
 
Hlasovanie č.13 za prijatie UZNESENIA č. 23/2013: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 23/2013. 
 
 
 
Mgr. Radoslav Varga člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 24/2013 v znení: 
 
 



Zápisnica MsZ 22.5.2013 Strana 12 

 

U Z N E S E N I E  č. 24/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
odpredaj pozemkov v k.ú. Hoštiná, parcela KNC č. 233/2 o výmere 37 m2 a parcela 
KNC č. 235/2  o výmere 186 m2 pre Martu Galánkovú, Hoštiná č.7, Púchov, za 
účelom majetkoprávneho  vysporiadania pozemkov, ktoré užíva a bezprostredne 
prislúchajú ku dvoru rodinného domu a pozemku vo vlastníctve žiadateľky,   za cenu  
10.- €/m2.  
 Predmetné pozemky sú  priľahlou plochou, ktorá svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami  vo vlastníctve žiadateľky.  
 Prevod  nehnuteľností spĺňa podmienky §9a, ods. 8, písm. b) zákona 
o majetku obcí a vzhľadom k tomu sa pri prevode nepoužijú ustanovenia §9a,  
ods.1-7. 
 
 
Ing. Jana Vondrová informovala, že sa jedná o majetkovoprávne vysporiadanie 
nehnuteľnosti. Pani Galánková dlhodobo využíva pozemky, ktoré bezprostredne 
súvisia s jej dvorom a teda požiadala o ich legalizáciu užívania a o možnosť ich 
odkúpiť. Komisia výstavby aj MsR odporúča tento návrh schváliť za kúpnu sumu 10.- 
€/m2. 
 
Hlasovanie č.14 za prijatie UZNESENIA č. 24/2013: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 24/2013. 
 
 
 
 
Mgr. Radoslav Varga člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 25/2013 a č. 26/2013v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 25/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
odpredaj pozemku v k.ú. Horné Kočkovce, parcela KNC č. 535/34 o výmere 46 m2 
pre Ing. Nadeždu Kryštofovú, Hečkova 1451, Púchov, za účelom majetkoprávneho 
vysporiadania pozemku, ktorý užíva a bezprostredne prislúcha ku dvoru rodinného 
domu žiadateľky,   za cenu  10.- €/m2.  
 Predmetný pozemok je  priľahlou plochou, ktorá svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami  vo vlastníctve žiadateľky.  
 Prevod  nehnuteľnosti spĺňa podmienky §9a, ods. 8, písm. b) zákona 
o majetku obcí a vzhľadom k tomu sa pri prevode nepoužijú ustanovenia §9a,  
ods.1-7. 
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U Z N E S E N I E  č. 26/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
odpredaj pozemku v k.ú. Horné Kočkovce, parcela KNC č. 535/35 o výmere 141 m2 
pre manželov Ing. Petra Ondrašika a JUDr. Beátu Ondrašikovú, Jilemnického 
1454/5, Púchov, za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý užívajú a 
bezprostredne prislúcha ku dvoru rodinného domu žiadateľov,   za cenu  10.- €/m2.  
 Predmetný pozemok je  priľahlou plochou, ktorá svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami  vo vlastníctve žiadateľov.  
 Prevod  nehnuteľnosti spĺňa podmienky §9a, ods. 8, písm. b) zákona 
o majetku obcí a vzhľadom k tomu sa pri prevode nepoužijú ustanovenia §9a,  
ods.1-7. 
 
 
Ing. Jana Vondrová uviedla že obdobným prípadom sú pozemky v katastrálnom 
území Horné Kočkovce na ulici Jilemnického. Jedná sa o susedov, ktorí takisto 
dlhodobo využívajú dané pozemky a chcú ich zlegalizovať. Návrh bol prejednaný 
v komisií výstavby a v MsR, ktorá odporúča návrh schváliť za cenu10.- €/m2 . 
 
Hlasovanie č.15 za prijatie UZNESENIA č. 25/2013: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 25/2013. 
 
 
Hlasovanie č.16 za prijatie UZNESENIA č. 26/2013: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 26/2013. 
 
  
Na žiadosť pána PaedDr. Miroslava Kubičára primátor vyhlásil 10 minútovú 
prestávku. 
 
Primátor po jej uplynutí vykonal kontrolu uznášaniaschopnosti a konštatoval, že je 
prítomných 16 z 19 poslancov a MsZ je uznášaniaschopné.  
 
 
 
 
 
ad 9) Dotácie. 
 
Mgr. Radoslav Varga člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 27/2013 v znení: 
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U Z N E S E N I E  č. 27/2013 
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 
zabezpečenie tréningového procesu detí a mládeže a ich účasti na súťažiach v roku 
2013             8 770,00 € 
 
Irena Kováčiková referovala, že nasledovné dotácie spĺňajú všetky náležitosti VZN 
a boli prerokované v komisii ako aj v MsR a odporúča ich schváliť.                  
Primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č.17 za prijatie UZNESENIA č. 27/2013: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 27/2013. 
 
 
 
 
Mgr. Radoslav Varga člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 28/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 28/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
dotáciu pre 1. volejbalový klub Púchov, Komenského 1651/88, 020 01 Púchov na 
nákup športovej výstroje a pomôcok, náklady na cestovné, na rozhodcov, 
zabezpečenie tréningov a zápasov a na stravovanie na majstrovských zápasoch 
mimo Púchova          6 600,00 € 
 
Primátor otvoril diskusiu.                                                                                              
Rudolf Marman sa opýtal, či 1.volejbalový klub Púchov sú ženy.  
Primátor odpovedal, že áno jedná sa o ženský volejbal. 
 
Hlasovanie č.18 za prijatie UZNESENIA č. 28/2013: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 28/2013. 
 
 
 
 
Mgr. Radoslav Varga člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 29/2013 v znení: 
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U Z N E S E N I E  č. 29/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
dotáciu pre SRRZ – Rodičovské združenie pri Centre voľného času Včielka Púchov, 
Športovcov 904, 020 01 Púchov na podporu detí a mládeže pri rozvíjaní ich talentu 
a zabezpečenie činnosti a prevádzky v Centre voľného času Včielka        88 109,72 € 
 
Primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č.19 za prijatie UZNESENIA č. 29/2013: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 29/2013. 
 
 
 
Mgr. Radoslav Varga člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 30/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 30/2013 
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 prevádzkové 
náklady na energie a zabezpečenie chodu športovej haly v roku 2013      40 000,00 € 
 
Primátor otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č.20 za prijatie UZNESENIA č. 30/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 30/2013. 
 
 
 
ad 10) Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MsBP, s.r.o., PTSM, s.r.o., 
Medial, s.r.o., MŠK, s.r.o., MsÚ Púchov. 
 
Primátor konštatoval, že materiály boli doručené písomne a otvoril diskusiu. 
 
Cyril Crkoň reagoval na správu o činnosti MsÚ, oddelenia výstavby a životného 
prostredia. Hoci príprava súťažných podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania 
Továrenskej ulice a stavebné úpravy tržnice prebehli, nebolo deklarované, že išla aj 
Lichardova ulica. 
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Primátor odpovedal, že súťažné podklady sa spracovávajú postupne. Súťaž na 
Továrenskú ulicu je najväčšia priorita pre Horné Kočkovce aj pre mesto ako také, a tá 
išla ako prvá, a následne za ňou budú pokračovať ďalšie.  
 
Ing. Jana Vondrová, povedala, že podklady na Továrenskú ulicu sú už pripravené, 
takisto sú pripravené podklady na stavebné úpravy tržnice. A vzhľadom k tomu, že 
od účinnosti malej novely zákona o verejnom obstarávaní došlo ešte k ďalším 
novelám a stále sa nové veci zapracovávajú, ktoré zákon vyžaduje. Predpokladá, že 
tento týždeň pôjde oznámenie do vestníka verejného obstarávania na Továrenskú 
ulicu a úpravy tržnice.  Lichardova ulica nie je v priamom rozpočte. 
 
Cyril Crkoň vyhlásil, že jemu osobne bolo od marca deklarované, že obe tieto ulice 
išli do verejného obstarávania súbežne. Teraz to nie je pravda.  
 
Primátor reagoval tým, že v minulom roku sa hovorilo, že Lichardova ulica sa bude 
robiť ako prvá, avšak potom OHL a.s.  železničné stavby zmenili harmonogram 
realizácie premostenia železnice, takým spôsobom, že môže ísť prvá Továrenská 
ulica, čo deklaroval na osobnom stretnutí s občanmi Horných Kočkoviec. Odsunutie 
Továrenskej ulice na druhé miesto bolo iba ako provizórne riešenie a iba kvôli tomu, 
že by nebolo možné súbežne pri rekonštrukcii železničnej stanice robiť obe akcie. Po 
oboznámení predstaviteľov OHL a.s., so zmenou harmonogramu prác, realizácia 
Továrenskej ulice  bude možná, a s tým oboznámil aj pána poslanca Cyrila Crkoňa 
a pána poslanca Ing. Jána Riška, ako aj obyvateľov Horných Kočkoviec. Primátor 
uviedol, že nie je sporu, že Továrenská ulica bola, je a bude, čo sa týka 
rekonštrukcie, vždy na prvom mieste. Nikto nespochybnil, že Továrenská ulica je 
číslo jedna. Primátor sa obrátil na pána poslanca Cyrila Crkoňa, že nerozumie, čo mu 
na tomto postupe nie je jasné.  
 
Cyril Crkoň odpovedal, že sa k danej téme vyjadrí v bode Diskusia.  
 
Mgr. Radoslav Varga reagoval na vystúpenie Cyrila Crkoňa a uviedol, že 
Lichardova ulica  nie je zahrnutá v rozpočte. A toto rozhodnutie nie je primátorove, 
ale poslancov MsZ, ktorí takto hlasovali.  
 
Ing. Jaroslav Hupka poďakoval a ocenil prácu Púchovskej televízie, ktorej program 
hodnotí v poslednej dobe ako pestrejší a hlavne ho oslovila relácia Na slovíčko. 
 
Irena Kováčiková sa vyjadrila na adresu Medialu, že už na poslednom 
zastupiteľstve pán poslanec Marman kritizoval správu o činnosti tejto spoločnosti, 
nakoľko je veľmi strohá. Ďalej uviedla, že ako členka valného zhromaždenia vie,  že 
Medial zahŕňa 3 spoločnosti a predložená správa vykresľuje činnosť iba jednej 
spoločnosti. Naozaj je veľmi stručná. 
 
Mgr. Radoslav Varga uviedol, že správa sa týka všetkých troch spoločností a čo sa 
týka jej stručnosti, je to spôsobené tým, že táto práca je v podstate jednotvárna a nie 
je nutné o nej toľko informovať ako u iných mestských spoločností a ďalej uviedol, že 
v spoločnosti Medial radšej pracujú ako o tom rozprávajú. Čo sa týka troch 
spoločností Medialu, je to zapríčinené tým, aby ľudia, ktorí si podávajú inzeráty, mali 
túto službu lacnejšiu.  
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Primátor poďakoval všetkým zúčastneným, ktorí zabezpečovali akcie v súvislosti 
s Dňom oslobodenia a má na mysli najmä vatru v Horných Kočkovciach. Avšak ho 
mrzí a je poľutovaniahodné, čo sa udialo v súvislosti s napadnutím organizátorov 
tejto akcie a dodal, že pre budúcnosť je nutné zvýšiť bezpečnostné opatrenia.  
 
Cyril Crkoň poďakoval za organizačný výbor a pochválil vynikajúcu spoluprácu 
s mestom a jeho spoločnosťami. Mrzí ho však, že pre mladých ľudí sa význam tejto 
akcie stráca. 
 
Mgr. Peter Bílik sa opýtal na otvorenie sezóny na letnom kúpalisku. 
 
Ing. Katarína Bradáčová odpovedala, že oficiálne otvorenie letného kúpaliska bude 
dňa 14.6. 2013 o 14.00 hod., ale všetko je otázkou počasia, ktoré nemôžeme 
ovplyvniť a pokiaľ bude počasie nevyhovujúce, bude pokračovať krytá plaváreň.  

 
Mgr. Radoslav Varga člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 31/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 31/2013 
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. 21 za prijatie UZNESENIA č. 31/2013: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 31/2013. 
 
 
Primátor požiadal pána riaditeľa bytového podniku Ing. Vladimíra Motúza, aby podal 
referenciu o možnostiach doplňujúceho zdroja vykurovania v meste, ktorý z ďalšieho 
riešenia v rámci projektu a úloh vyplývajúcich z koncepcie zásobovania mesta teplom 
vyplynulo.  
 
Ing. Vladimír Motúz informoval o plnení zámeru spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ 
PODNIK, s.r.o. nahradiť v centrálnom zdroji tepla Sedlište časť starých 
a neefektívnych horúcovodných kotlov zariadením  na výrobu tepla spaľovaním 
biomasy. Tento zámer bol stanovený v súlade s koncepciou rozvoja mesta Púchov 
v tepelnej energetike (bod 5.3  záväznej časti koncepcie) a sledoval najmä tieto ciele: 
Ďalej znižovať výrobnú cenu tepla,  diverzifikovať palivovú základňu a tým znížiť 
riziko fatálnych dôsledkov prípadného výpadku dodávok plynu pre zásobovanie 
mesta Puchov a usporiť  emisie CO2 s pozitívnym vplyvom na hospodárenie 
spoločnosti. Ďalej oboznámil poslancov MsZ s aktuálnymi možnosťami financovania 
projektu a súčasným stavom. Prima banka Slovensko a.s.,  v apríli 2013 deklarovala 
ochotu podieľať sa na financovaní kotolne na výrobu tepla z biomasy v centrálnom 
zdroji tepla Sedlište s tepelným výkonom 3,5 MW. MŽP SR zverejnilo výzvu na 
predkladanie žiadostí o nenávratnú finančnú pomoc z fondov Európskej únie pre 
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sektor životného prostredia vo výške 50% a  tretím zdrojom financovania sú vlastné 
zdroje spoločnosti. MsBP vyrába v súčasnosti prakticky celú produkciu tepla 
v teplovodnej kotolni Sedlište spaľovaním zemného plynu s využitím palinových 
ekonomizérov, čím dosahuje energetickú účinnosť  výroby až  97%.  Zemný plyn 
nakupujeme od renomovaných dodávateľov plynu, ktorí zvíťazia v súťaži o najlepšiu 
cenu plynu, pričom cena samotnej komodity, ktorá tvorí rozhodujúcu časť  ceny 
plynu, nakupujeme v čase podľa svojho rozhodnutia priamo na komoditnej burze v 
Lipsku.  Týmto spôsobom dosahujeme zníženie najvýznamnejších nákladov na 
výrobu tepla, ktoré sa prejavilo už v roku 2013 rozhodnutím znížiť ceny tepla pre 
vykurovaciu sezónu 2013/204 cca o 5% a vytvárajú sa predpoklady na jej 
udržateľnosť, prípadne ďalší mierny pokles aj v budúcnosti. Výroba tepla zo 
zemného plynu je plne automatizovaná, dodávky paliva sú bezproblémové a sú bez 
akýchkoľvek ďalších nárokov na skladovanie a manipuláciu.  

Prepojením distribučných sústav so susednými štátmi sa významne zvýšila 
spoľahlivosť dodávok plynu. Súčasný systém  SCZT  nám zabezpečuje hospodárnu 
dodávku tepla podľa individuálnych potrieb odberateľov za nižšie ceny  ako väčšina 
obdobných dodávateľov, pričom generuje dostatok zdrojov na bezpečné 
financovanie prevádzky a splácanie úveru. 

Drevná štiepka však prestala byť nepotrebným prebytkom, a naopak, nárast jej 
spotreby v novovybudovaných kotolniach začína spôsobovať jej nedostatok na trhu a 
zníženie kvality. Jej cena komerčne kopíruje cenu  zemného plynu na trhu. 
Vyhodnotili aj obmedzené možnosti zásobovania drevnou štiepkou v areáli kotolne 
Sedlište z pohľadu ponuky na trhu, dopravných a skladovacích možností a pod., 
zhoršenie životných podmienok časti obyvateľstva bezprostredne susediacich 
s kotolňou Sedlište (prach, hluk novej technológie + manipulácia s palivom, zvýšená 
doprava kamiónov, emisie TZL a oxidov síry,...) i potrebu nových pracovníkov pre 
manipuláciu s drevnou štiepkou a odpadom. Jestvujúca cenová regulácia ÚRSO 
neumožní premietnuť všetky vyvolané náklady projektu kotolne na biomasu do ceny 
tepla a tým zhorší hospodársky výsledok spoločnosti. 

Na základe týchto argumentov možno konštatovať, že realizácia investičného 
zámeru vybudovanie doplnkového zdroja tepla na spaľovanie drevoštiepky ani za 
predpokladu úspešného poskytnutia nenávratnej finančnej pomoc z fondov 
Európskej únie nezníži cenu tepla. Zásobovanie zemným plynom je po prepojení 
distribučných sústav plynu  oveľa bezpečnejšie a riziko výpadku  v dodávkach plynu 
je minimálne. Minimálne ceny emisných povoleniek znížili ich význam pre 
hospodárenie spoločnosti z pohľadu nákladov a ceny tepla. Na základe týchto 
argumentov sa vedenie spoločnosti rozhodlo tento zámer nerealizovať. 
 
Primátor pripomenul obdobie, keď sa rozhodovalo o rekonštrukcii tepelného 
hospodárstva v meste, o jej financovaní, ako aj konanie konkrétnych ľudí proti nej. 
Spomenul, ako páni Ivan Majský a Pavol Crkoň organizovali protestné 
zhromaždenie, vyzývali na rozbitie jednotnej energetiky. Mesto Púchov ju dokázalo 
doteraz absolvovať ako jediné a bez toho, aby pustilo tepelné hospodárstvo zo 
svojich rúk na rozdiel od iných okolitých miest. Výsledkom je, že máme v regióne 
najlacnejšiu dodávku tepla pre našich obyvateľov. Nemienime sa zbavovať našej 
mestskej spoločnosti, ako urobila väčšina miest na Slovensku, ktoré majú teplo 
podstatne drahšie, čo je zapríčinené tým, že prešli do rúk súkromných 
podnikateľských subjektov. My sa snažíme naopak oproti iným mestám túto 
spoločnosť zveľaďovať, čo sa nám darí. A taktiež sa snažíme cenu za vykurovanie 
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pre občanov tlačiť ešte nižšie. Primátor vyzval Ing. Jána Ižvolta, aby predložil 
poslancom aj finančnú analýzu, ako je na tom po finančnej stránke táto spoločnosť.  
 
Ing. Ján Ižvolt uviedol, že na kompletnú rekonštrukciu kotolne bol prijatý úver 
205 miliónov Sk, a ten je dnes na 60% splatený, zostáva ešte zvyšných 40%. 
Spoločnosť MsBP si plní všetky záväzky, a nemá žiadne podlžnosti voči svojim 
dodávateľským partnerom, zamestnancom, ani voči sociálnej poisťovni. A ďalej 
uviedol, že finančná analýza do budúcich rokov je trvalo udržateľná a konštatoval, že 
ceny plynu na burze sú udržateľné a neplánujeme pre obyvateľov mesta cenu tepla 
zvyšovať, ale snažíme sa túto cenu znížiť, čo sa nám darí.  
 
Primátor požiadal pána riaditeľa Technických služieb, aby taktiež podal referenciu 
o stave a hospodárení tejto mestskej spoločnosti. 
 
Ing. Ján Krajčovič konštatoval, že taktiež táto mestská spoločnosť si v roku 2005 
vzala úver na nákup techniky, a to konkrétne 17 miliónov Sk a tieto finančné 
prostriedky boli použité na nákup techniky na manipuláciu s odpadom a kosenie. 
Dnes môže s hrdosťou konštatovať, že úver bude  k 31.12. 2013 splatený. 
Spoločnosť sa pohybuje stále v plusových číslach, nemajú žiadne problémy 
s plnením záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zamestnancom. Od roku 2007 doteraz 
spoločnosť investovala do nákupu techniky ďalších viac ako 10 miliónov Sk, 
konkrétne do obnovy vozového parku, čo bola nutnosť, pretože doterajší vozový park 
nespĺňal požiadavky na vykonávanie našej činnosti a bolo priam nutnosťou tento stav 
riešiť. Naša spoločnosť veľmi citlivo vyhodnocuje kúpu potrebnej techniky, snažíme 
sa o kúpu tzv. multifunkčných mechanizmov, ktoré by sa dali využívať v zimnom 
období na posýpanie ciest, odhŕňanie snehu, ako aj v letnom období na kosenie 
trávy.  
 
Primátor uviedol, že plánuje túto mestskú spoločnosť ďalej budovať aj ako stavebnú 
firmu. Chcel by dosiahnuť, aby všetky cestárske práce robila naša spoločnosť, a tým 
pádom by financie ostávali v našej mestskej spoločnosti a neodchádzali preč, 
pretože najviac financií odchádza z rozpočtu najmä na vysprávky ciest a chodníkov. 
Zároveň by zvýšil priamu zamestnanosť ľudí vo firme.  
Požiadal konateľku mestskej spoločnosti MŠK, aby taktiež v stručnosti informovala 
o stave spoločnosti. 
 
Ing. Katarína Bradáčová, uviedla, že MŠK je ekonomicky zdravá firma, nemá 
žiadne nevysporiadané záväzky, ale naopak, v súčasnosti ich trápi problém 
nevymoženej pohľadávky od spoločnosti HK Púchov s.r.o., ktorej konateľom je pán 
Peter Divinský, vo výške viac ako 60 000 Eur. MŠK eviduje dlh za energie za 
obdobie december 2011, január, február a marec 2012. Naša spoločnosť, ktorá 
prevzala športové objekty od spoločnosti Matador, sa snaží od roku 2004 tieto 
objekty spravovať, udržiavať a postupne rekonštruovať.  
 
 
 
ad 11) Rôzne. 
 
Mgr. Radoslav Varga, člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 32/2013 v znení: 
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U Z N E S E N I E  č. 32/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
zmenu miesta poskytovania sociálnej služby Denného centra: Denné centrum, 
Námestie slobody 1400, Púchov a jeho prevádzkový poriadok. 
 
Primátor požiadal Mgr. Vieru Češkovú aby podala referenciu k danému bodu. 
 
Mgr. Viera Češková oboznámila poslancov že Denné centrum pracovalo klubovou 
činnosťou v Klube dôchodcov na Obrancov mieru, nad práčovňou v Púchove. 
Vzhľadom na to, že táto budova bola odpredaná,  predmetný subjekt poskytovania 
sociálnej služby bol presťahovaný do budovy SOV - priestorov po katastrálnom úrade 
na Námestie slobody v Púchove. Do týchto priestorov boli presťahované aj neziskové 
organizácie, ktoré združujú prevažne seniorov a z toho dôvodu je dôležité schváliť aj 
prevádzkový poriadok, ktorý špecifikuje spoločné priestory užívania, zásady užívania 
a harmonogram prevádzky.  
 
Hlasovanie č. 22 za prijatie UZNESENIA č. 32/2013: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 32/2013. 
 
 
Primátor konštatoval, že na základe poslaneckých podnetov, či už osobných, alebo 
písomných vykonali obhliadky jednotlivých volebných obvodov za účasti 
zamestnancov mesta Púchov, čo sa bude opravovať a v akom rozsahu. Rád by 
podotkol, že vláda prisľúbila samosprávam financie na opravu komunikácií po 
zimnom období a konkrétne, čo sa týka nášho mesta, sme od štátu na tieto 
vysprávky dostali finančné prostriedky vo výške 16 330 eur, čo tvorí asi 1% reálnych 
potrieb. Ako kuriozitu uviedol, že mesto Trenčín dostalo na opravu komunikácií sumu 
cca 30 000 eur, pričom sa jedná o krajské mesto, ktoré je približne 4-násobne väčšie 
ako Púchov, a teda aj jeho potreby budú porovnateľne s mestom Púchov ešte 
väčšie.  
 
Mgr. Radoslav Varga člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 33/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 33/2013 
 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
úprava rozpočtu nasledovne: 
 

a) v programe 9 Vzdelávanie podľa priloženej tabuľky 

b) presun medzi položkami nasledovne: 

- program 10, podprogram 10.1 Športoviská v meste, oddiel 0810 sumu  

90 000 € z položky 642 001 na položku 723 001 
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- program 11, podprogram 11.1.1 Výstavba Mestského divadla, oddiel 0660 sumu 

92 286 € z položky 717 001-23 na položku 713 005-23 (rezervný fond – 

digitalizácia kina) 

- program 12, podprogram 12.3.2 Údržba verejnej zelene - mesto, oddiel 0510 

sumu 45 000 € z položky 633 006 na položku 637 004-1 

- program 15 Administratíva z položky 819 002 Daň z príjmov sumu 99 390 € 

nasledovne: 

       - do programu 5, podprogram 5.1 Mestská polícia, oddiel 0310 na položku 
611 000 sumu 2 000 € 
       - do programu 7, podprogram 7.3 Zimná údržba, oddiel 0451 na položku 
637 004–7 sumu 28 500 € 
      - do programu 7, podprogram 7.4 Dopravné značenie, oddiel 0451 na položku 
633 004 sumu 2 200 € (smetné koše ul. Štefánikova)  
       - do programu 10, podprogram 10.1 Športoviská v meste, oddiel 0810 na položku 
642 001 sumu 27 500 € (opravy a údržba) 
      - do programu 11, podprogram 11.2 Dom kultúry, oddiel 08202 na položku 
642 001 sumu 30 000 € 
       - do programu 11, podprogram 11.5 Mestské kultúrne akcie, oddiel 0860 položka 
633 006 suma 4 190 € (vlajky na stožiare, konštrukcie a výroba Betlehema) 
      - do programu 12, podprogram 12.3.2 Údržba verejnej zelene – mesto, oddiel 
0510 na položku 642 001 sumu 1 000 € (búdky pre dážďovníkov) a na položku 
637 004 sumu 4 000 € (údržba Hoen. námestia) 

c) zníženie čerpania rezervného fondu v programe 11, podprograme 11.1.1 Výstavba 

Mestského divadla, oddiel 0660 položka 717 001 o 535 136 € (prostriedky boli 

vyčerpané v roku 2012) 

 
d) zvýšenie príjmov v položke 453 000-312 o nevyčerpané dotácie na dopravné školám 

v sume 5 508,60 € 

 
e) zvýšenie výdavkov v programe 4, podprograme 4.2 Občianske obrady, spoločenské 

udalosti, jubileá, oddiel  0840 v položke 642 002 o sumu 88 110 € (poskytnutie 

dotácie). 

 

Primátor otvoril diskusiu.    
 
Ing. Ján Riško sa zaujímal, že konkrétne nerozumie poslednému bodu o poskytnutí 
dotácie a či sa jedná o obnovu obradnej siene.  
 
Ing. Lucia Pružinská uviedla, že sa jedná iba o názov rozpočtovej kapitoly, sú 
v ňom zahrnuté dotácie pre kultúrno-spoločenské akcie. 
 
Ing. Ján Riško uviedol, že sa mi nezdá vhodné dostať takýto materiál tesne pred 
zastupiteľstvom, pretože sa jedná o veľké peniaze.  
 
Primátor uviedol, že to samozrejme chápe, ale zapríčinené to bolo z logických 
dôvodov tým, že posledné zo série zasadnutí Mestskej rady to schválilo až 
v pondelok 20. 5. 2013 v neskorých večerných hodinách a materiály z predošlých 
mestských rád k MsZ boli poslancom už zaslané.  
 
Cyrila Crkoňa zaujímala otázka betlehemu.  
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Mária Fedorová oboznámila pána poslanca s novou myšlienkou obohatiť jarmok aj 
takouto atrakciou. Ďalej uviedla, že jej oddelenie oslovilo miestnych rezbárov, ktorí 
boli touto myšlienkou nadšení a s ich spoluprácou môžeme počítať. Po komunikácii 
s pánom monsignorom sme určili vhodné miesto na umiestnenie tohto betlehemu 
a konkrétne by sa jednalo o miesto, kde býva umiestnený stánok mesta Púchov. Po 
skončení jarmoku by tento betlehem mohol byť ako atrakcia umiestnený v Župnom 
dome.  
 
Hlasovanie č.23 za prijatie UZNESENIA č. 33/2013: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 33/2013. 
 
 
Mgr. Radoslav Varga člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 34/2013 v znení: 
 
 
U Z N E S E N I E  č. 34/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 

čerpanie rezervného fondu nasledovne: 

 
- program 1, podprogram 1.1 Riadenie mesta, oddiel 01116, položka 717 002 suma 

3 850 € - rekonštrukcia klimatizácie MsÚ  

- program 1, podprogram 1.1 Riadenie mesta, oddiel 01116 položka 717 003 suma 

20 000 € OV Ihrište – vybudovanie WC     

- program 1, podprogram 1.2 Strategické plánovanie a projekty, oddiel 0430 

položka 716 000 suma 20 000 € - projektové dokumentácie  

- program 5, podprogram 5.1 Mestská polícia, oddiel 0310 položka 713 003 suma 

3 000 € - výmena telefónnej ústredne 

- program 10, podprogram 10.1 Športoviská v meste, oddiel 0810 položka 723 001 

sumu 20 000 € - rekonštrukcie 

- program 11, podprogram 11.1.1 Výstavba Mestského divadla, oddiel 0660, 

položka 717 001 suma 205 000 € - interiér a pripojovací poplatok trafostanice 

- program 7, podprogram 7.1.2 Rekonštrukcie, investície komunikácie, čakárne, 

parkoviská, položka 717 002 suma 671 450 € na nasledovné akcie: 

Parkovisko pri ZŠ Komenského 20 000 € 
Parkovisko pri ZŠ Mládežnícka, chodník 1419, šachta 
1418 18 090 € 

Parkovisko Rastislavova 1167 - Gorazdova 18 340 € 

Rekonštrukcia povrchu vozovky OM pri 1155 19 500 € 

Rekonštrukcia cesty Záskalie 21 000 € 

Rekonštrukcia inžinierskych sietí v lokalite KVC 9 100 € 
Rekonštrukcia komunikácie  pri cintoríne Horné 
Kočkovce 20 700 € 

Rekonštrukcia MK k Župnému domu 22 100 € 
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Rekonštrukcia Ul. Požiarna 136 450 € 
Rekonštrukcia spevnených plôch a vpustí pri OD 
1422,1417,1423, a pri obchode  Sedlište  25 650 € 

Revitalizácia verej. priestranstva OD Prima 15 100 € 

Rekonštrukcia chodníka Ul.Pribinova 17 500 € 
Rekonštrukcia chodníka a výjazdu  na 1.mája Ul. 
Gorazdova 26 400 € 

Rekonštrukcia chodníka pri MŠ Chmelinec 15 600 € 

Rekonštrukcia cesty Hrabovka 18 000 € 

Predĺženie chodníka na par.č. 1345/4 v k.ú. Púchov 10 810 € 

Výbeh pri Váhu 2 600 € 

Rekonštrukcia parkoviska pri 1408 a vpuste 1416 24 560 € 

Rekonšt.  Ul. Komenského pri cintoríne 20 500 € 

Rekonštrukcia  cesty a parkovísk MK pri byt. 1642,1630 18 500 € 

Rekonštrukcia MK Sládkovičova 35 000 € 
Rekonštrukcia chodníkov v lokalite Pod Lachovcom 
I.etapa 32 100 € 
Osadenie mobiliáru /lavičiek/ v meste a mestských 
častiach 10 000 € 

Rekonštrukcia hl. cesty Nosice 23 000 € 

Vieska - rekonštrukcia cesty 8 300 € 

Rekonštrukcia MK Ihrište  7 000 € 

Rekonštrukcia vodorovného dopravného značenia 17 000 € 

Rekonštrukcia cesty Nové Nosice 15 000 € 

Rekonštrukcia  čakární  Ul. 1. mája, Nosice 5 350 € 

Rekonštrukcia  parkoviska OM 1155 7 500 € 

Rekonštrukcia detského ihriska - záhrada 5 300 € 

Rekonštrukcia parkovacích plôch a chodníka pri MŠ / C / 24 200 € 
Odberné miesto Marcz. záhrada - rekonštr. 
Elektroprípojky 350 € 

Rekonštrukcia chodníka pri penzióne Chmelinec 850 € 
- program 12, nový podprogram 12.10 Stavebné úpravy objektu Tržnice, oddiel 

0620 položka 717 002 suma 225 000 € 

- program 12, podprogram 12.6 Detské ihriská, oddiel 0620, položka 717 002 suma  

7 500 € - rekonštrukcia detského ihriska Mojmírova, OM 

- program 11, podprogram 11.5 Mestské kultúrne akcie, oddiel 0860 položka 713 

005 suma 1 750 € - hodiny a merač tepla KVC 

- program 12, podprogram 12.9.1 Znižovanie znečisťovania, oddiel 0530 položka 

717 002 suma 159 870 € nasledovne: 

Odvodnenie Ul. OM pri 1154 17 500 € 

Odvodnenie cesty k novému cintorínu HK 21 400 € 

Spevnenie vodného toku Záskalie 18 320 € 

Rekonštrukcia vpustí Nové Nosice 16 450 € 

Výjazd z Ul. Gorazdova – odvodnenie 3 800 € 

Odvodnenie MK Komenského pri cintoríne 15 400 € 

Odvodnenie parkoviska pri MŠ Chmelinec 7 400 € 
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Rekonštrukcia vpustí Nosice - hl. cesta 6 300 € 

Odvodnenie plochy pri jedálni ZŠ Komenského 13 750 € 

Parkovisko Ul. OM 1094 – odvodnenie   21 350 € 

Billa – výjazd z parkoviska / odvodnenie / 2 900 € 

Ihrište - odvodnenie MK 7 850 € 

Odvodnenie parkoviska Kolonka pri 482 7 450 € 
 
Hlasovanie č.24 za prijatie UZNESENIA č. 34/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 34/2013. 
 
 
Do rokovacej miestnosti prišiel MUDr. Viliam Bršiak. 
 
 
Primátor ďalej uviedol, že je povinný podľa zákona raz ročne MsZ informovať 
o výške svojho platu a uviedol, že s poukazom na štatistický úrad SR, pracovisko 
Trenčín, číslo 13000-0406/1013 zo dňa 6.3. 2013 bola oznámená priemerná 
mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2012, ktorá 
dosiahla 805 eur. Plat primátora sa nezmenil a stále sa tvorí rovnakým pomerom 805 
Euro krát koeficient  2,53 a krát 1,7 navýšenie. Aktuálny plat primátora mesta Púchov 
je 3463 Euro. Otvoril diskusiu, do ktorej sa nikto z poslancov neprihlásil. 
 
Primátor následne informoval poslancov, že ponuka Mesta, ktorá bola navrhnutá 
spoločnosti FK Púchov a.s., že MŠK zastreší aj mužský futbal, bola odmietnutá 
a citoval list, ktorý mu bol doručený od predsedu predstavenstva pána Andreja 
Porázika. V liste sa uvádza, že ako predseda predstavenstva fungujúceho klubu FK 
Púchov a.s. nemá záujem previesť licencie futbalových družstiev na MŠK Púchov 
s.r.o.. Hlavným argumentom FK Púchov a.s. bolo, že ak by previedli svoje družstvá 
pod MŠK, by žiacke mužstvá začali hrať od najnižšej súťaže.  

Primátor uviedol, že v danom čase sa stretol s predsedom predstavenstva a.s. 
Raven  pánom Ľubomírom Harvánkom a pri týchto jednaniach sme dostali ponuku na 
odkúpenie FK Raven Považská Bystrica a.s., pretože táto spoločnosť sa rozhodla 
skončiť svoju činnosť v Považskej Bystrici. Táto ponuka obsahuje licencie 
k mládežníckym súťažiam počnúc mladšími žiakmi až po dorast a mužov s platnými 
registráciami. Na túto tému prebehli dve rokovania, na ktorých bolo predostreté, že 
spoločnosť FK Raven Považská Bystrica a.s. nemá problém predložiť kompletné 
účtovníctvo, náklady na klub, štruktúru klubu a ostatnú dokumentáciu, čo nebolo 
nikdy ponúknuté zo strany FK Púchov a.s., a tá sa tomu neustále bránila. Rokovanie 
s pánom Harvánkom bolo veľmi korektné a vecné.  

Z poskytnutých materiálov sme s pani Ing. Bradáčovou zistili, že ročná 
prevádzka klubu vychádza na 139 000 Euro vrátane 3 ligy mužov, ktorú mužstvo FK 
Raven hralo, teda ešte o jeden stupeň vyššiu súťaž, ako púchovskí muži. Porovnal to 
so sumami, ktoré predstavitelia FK Púchov a.s. pred rokom požadovali, keď tvrdili, že 
sa klub nedá financovať za menej ako za 250 000 Euro, pričom hrali o jeden stupeň 
nižšiu súťaž, ako FK Raven. Rozdiel 110 000 Euro úplne kričí v neprospech FK 
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Púchov, a v tejto súvislosti ocenil spôsob organizácie, financovania a kontroly FK 
Raven. 

Ďalej primátor informoval, že ak by došlo k takémuto priesečníku, kontaktoval 
pána PaedDr. Mariána Mjartana ako nespochybniteľného odborníka na športový 
manažment  a oslovil ho, či by sa podujal na vedenie daného klubu. Primátor uviedol, 
že na záver rokovaní s pánom Harvánkom podpísal memorandum o porozumení, 
ktoré je viazané výslovne na prejednanie a schválenie poslancov MsZ Púchov. Pán 
Harvánek za odpredaj požadoval sumu 60 000 eur.  

Primátor ďalej oboznámil poslancov s tým, že sa stretol s rodičmi detí, ktoré 
hrávajú futbal, a to za prítomnosti pána poslanca Marmana. Rodičia požadovali, aby 
pre ich deti bolo umožnené hrávať zápasy na hlavnom mestskom ihrisku, ktoré je 
pravidelne udržiavané, pretože v súčasnosti ich deti hrávajú v Nosiciach, 
Streženiciach a v Dohňanoch, kde podmienky súvisiace s kvalitou ihriska sú veľmi 
zlé a priam ich porovnali s roľou. Pri takýchto nevhodných podmienkach môže veľmi 
rýchlo prísť k zraneniu hráčov. Po tomto stretnutí primátor na začiatku mája 2013 
vydal pokyn konateľke MŠK, aby podnikla kroky na umožnenie odohratia futbalových 
zápasov na štadióne MŠK Púchov.  

Primátor ďalej uviedol, že konkrétne na dnes je dohodnuté rokovanie s pánom 
predsedom predstavenstva spoločnosti FK Púchov a.s. pánom Andrejom Porázikom, 
aby sa komunikovalo o ďalšom využívaní futbalového štadióna. Primátor k danej 
téme otvoril diskusiu. 
 
Ivan Záhradový uviedol, že osobne bude proti odkúpeniu klubu FK Raven Považská 
Bystrica a.s., nakoľko by to bola pre mesto drahšia aj zložitejšia alternatíva.  
 
Rudolf Marman uviedol, že sa stotožňuje taktiež s názorom pána poslanca 
Zahradového a podľa jeho názoru by odkúpenie tohto klubu nebol dobrý krok. Ďalej 
poďakoval, že ako rodič je veľmi rád, že pán primátor umožnil mládežníckym 
družstvám hrávať majstrovské zápasy na hlavnom štadióne v Púchove, a taktiež 
podotkol, že vedenie FK Púchov a.s. doposiaľ túto možnosť nevyužilo, čo ho zaráža 
a mrzí.  
Mgr. Radoslav Varga poznamenal, že rokovanie s FK Púchov a.s. považuje za 
dobrý krok a nie je proti uzavretiu zmluvy s mestom, avšak do tejto zmluvy je nutné 
uviesť, a to predovšetkým preto, aby sme sa vyhli problémom z minulosti, či už to 
bolo za čias pána Kaplana alebo pána Rosinu, keď dochádzalo k problémom 
a situáciám, že nedokázali udržať klub  a dochádzalo ku kontumáciám, 
nevycestovaniu hráčov na turnaje  a pod. Preto navrhuje, že ak by došlo 
k spomínaným problémom, FK Púchov a.s., nech tento klub prevedie licencie hráčov 
na Mestský futbalový klub a to bezodplatne.  
 
Irena Kováčiková poznamenala, že vzhľadom na to, že rokovanie MsZ je verejné, 
nie je tu ani jeden zástupca rodičov ani zástupca klubu FK Púchov a.s., čo sa stalo 
viackrát, považuje to za prejav nezáujmu.  
 
MUDr. Viliam Bršiak, MPH uviedol, že mesto má záujem rokovať s FK už najmenej 
2 roky, na čo predstavitelia tohto klubu nie sú schopní predložiť na legitímnu 
požiadavku mesta svoje kompletné účtovníctvo, čo by malo byť základnou vecou pre 
ďalšie rokovania.  
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Mgr. Radoslav Varga člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 35/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 35/2013 
M s Z    
n e s c h v a ľ u j e 
 
odkúpenie FK Raven s.r.o. Považská Bystrica za 60.000,- Euro. 
 
Hlasovanie č. 25 za prijatie UZNESENIA č. 35/2013: 
za                    16 
proti                 1 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 35/2013. 
 
 
 
 
Mgr. Radoslav Varga člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 36/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 36/2013 
M s Z    
p o v e r u j e 
 
primátora mesta založením občianskeho združenia s účasťou poslancov MsZ 
a primátora mesta Púchov za účelom materiálneho zabezpečenia výkonnostného 
športu v Púchove. 
 
Primátor oboznámil poslancov s plánom založiť občianske združenie, ktorého by boli 
členmi poslanci a primátor, a to z dôvodu absolútnej kontrolnej funkcie. Tiež uviedol, 
že by sa časom doňho mohli ako poradní členovia zapojiť aj niektoré významné 
osobnosti púchovského športu. MšK ako obchodná spoločnosť nemôže poskytovať 
nájom zadarmo, pretože má povinnosti a  záväzky voči daňovým orgánom, a preto 
ak sa chce vytvoriť priestor na bezodplatné užívanie štadiónu či už deťmi, 
dorastencami alebo mužmi, musí sa vytvoriť občianske združenie, cez ktoré sa 
zaplatí MšK riadny nájom. Občianske združenie by na tento účel získalo financie od 
mesta a to formou dotácie, ktorú schvaľuje MsZ. Následne by toto združenie 
bezodplatne formou výpožičky umožnilo hráčom klubu užívať ihrisko a šatne.                                                                                                  
 
Mgr. Peter Bílik sa opýtal či sa bude toto občianske združenie zaoberať len 
futbalom, alebo aj inými športmi.    
 
Primátor odpovedal, že si vie predstaviť aplikáciu tohto modelu pri problémových 
situáciách aj v iných športoch, pretože je logické, že šport nie je iba futbal a aj iných 
hráčov a rodičov nemožno znevýhodňovať.       
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Hlasovanie č. 26 za prijatie UZNESENIA č. 36/2013: 
za                    16 
proti                 1 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 36/2013. 
 
Primátor navrhol schváliť zaväzujúce uznesenie pre ekonomickú komisiu, aby 
vypracovala obdobnú variantu podpory ako pri bytoch a domoch aj pre 
nedominantných podnikateľov a živnostníkov. Tým mám na mysli predovšetkým tých, 
ktorý nedostali od štátu nikdy žiaden stimul, nezískali majetok za osobitného 
procesu, akým bola privatizácia, teda tí, od ktorých štát iba žiada a oni platia všetky 
dane a odvody, ktoré im ešte aj štát zvýšil. Tak ako štát pomáha veľkým podnikom aj 
mesto by sa snažilo pomôcť našim menším podnikateľom a živnostníkom, čo by 
malo pozitívny vplyv pri spolupráci pri budovaní mesta.  
 
MUDr. Viliam Bršiak, MPH konštatoval, že spraviť takýto krok je priam naliehavou 
potrebou. 
 
 
Z rokovacej miestnosti vyšiel Peter Prešnajder. 
 
 
Mgr. Radoslav Varga člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 37/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 37/2013 
M s Z    
u k l a d á  
 
ekonomickej komisii MsZ spracovať zásady podpory podnikateľských subjektov 
v Púchove menšieho a stredného rozsahu. 
 
Hlasovanie č. 27 za prijatie UZNESENIA č. 37/2013: 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          2 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 37/2013. 
 
 
 
ad 11) Diskusia a interpelácie. 
 

Primátor vyzval poslancov do diskusie.  
 
Cyril Crkoň prezentoval svoj názor, že ho osobne mrzí, že pán primátor ho 
prezentuje ako zlého poslanca. Podotkol, že čo sa týka riešenia problematiky ulíc 
v Horných Kočkovciach, mal záujem sa zúčastniť aj zasadnutia MsR. Riadne sa 
nahlásil a konštatoval, že zo strany pána primátora bola komunikácia nulová. 
A dodal, že sa nebude prosiť. Taktiež bola urobená petícia ohľadne toho a bola 
riadne zaregistrovaná a je v riešení. Tvrdí, že komunikácia bola opäť nulová. 
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Zúčastnil sa aj komisie výstavby, kde predostrel problém a komisia mu dala 
v podstate za pravdu. Ďalej uviedol, že na dnešnom zasadnutí MsZ boli prítomní aj 
zástupcovia občanov Horných Kočkoviec, ale nakoľko mali povinnosti, tak museli 
odísť a je to zapríčinené aj tým, že sa stala chyba a mali vystúpiť na začiatku, kde im 
mohlo byť udelené slovo. Ďalej poznamenal, že sa má rekonštruovať Továrenská 
ulica, ale zároveň sa má súbežne rekonštruovať aj Lichardova ulica. Povedal, že 
z logického hľadiska financie na to sú. 540 000 Euro bolo schválených čisto na 
rekonštrukcie ulíc.  
Primátor reagoval na vystúpenie Cyrila Crkoňa tým, že nemá k pánovi poslancovi 
Cyrilovi Crkoňovi negatívny postoj. Ale zo skúseností, ktoré s ním má, vie, že pán 
poslanec Crkoň reaguje na dané veci veľmi urýchlene a neuvážene. A je veľmi 
prekvapený z jeho terajších tvrdení, keďže v roku 2011 hlasoval za prioritu 
nasledujúcu po akcii dokončenia Divadla začať rekonštruovať Továrenskú ulicu, 
pričom Lichardova ulica bola až na treťom mieste. Čo sa týka obyvateľov, ktorí chceli 
na MsZ vystúpiť, primátor dodal, že je preňho nepochopiteľné, že ich pán poslanec 
nepoučil o rokovacom poriadku, podľa ktorého sa už dva roky postupuje, pričom 
primátor sa hneď na začiatku pýtal na záujem verejnosti vystúpiť, avšak nikto sa 
neprihlásil. A dodal, že za spôsobenie tohto problému nemôže pán poslanec 
obviňovať nikoho iného ako samého seba. Spýtal sa pána poslanca Crkoňa, čo je na 
tom zlé, ak sa dostane táto ulica do plánu až na budúci rok. Poukázal na skutočnosť, 
že ak by išlo do iných miestnych častí aspoň malý zlomok peňazí, ako ide do 
Horných Kočkoviec, boli by ľudia spokojní. Potom oslovil predsedu ekonomickej 
komisie Mgr. Radoslava Vargu, aby oboznámil poslancov, koľko finančných 
prostriedkov išlo do prímestskej časti Horné Kočkovce.  
 
Mgr. Radoslav Varga sa vyjadril, že o Lichardovej ulici nepočuje prvý krát. A nie tak 
dávno sa robila ulica Vajanského, ulica Slovanská, ulica Kukučínova a onedlho sa 
bude robiť ulica Továrenská. A opýtal sa poslanca Crkoňa, kde sú hranice jeho 
správania.  
 
Primátor pripomenul, že do Horných Kočkoviec sa doteraz už určila suma cca 
60 miliónov korún. Primátor odporučil pánovi poslancovi Crkoňovi, aby bol korektný 
voči svojim kolegom z iných prímestských častí, ktorí vždy podporili schválenie 
financií, ktoré išli do Horných Kočkoviec. Primátor povedal, že síce prímestská časť 
Horné Kočkovce je najväčšia časť, ale nie jediná a nemyslí si, že by bolo vhodné 
okato znevýhodňovať iné prímestské časti. A prisľúbil, že sa bude  rekonštruovať 
okrem Továrenskej ulice aj druhá ulica, na ktorú sa opýtajú členov v občianskom 
výbore.  
 
Ivan Záhradový sa opýtal náčelníka Mestskej polície, že ho oslovili občania 
s otázkou, na ktorú nevedel odpovedať a zaujíma ho, na základe čoho príslušníci 
Mestskej polície rozhodujú o výške pokuty.  
 
Mgr. Jozef Čuraj odpovedal pánovi poslancovi, že príslušníci Mestskej polície podľa 
zákona prehodnocujú závažnosť priestupku individuálne.  
 
MUDr. Viliam Bršiak, MPH uviedol, že by príslušníci Mestskej polície mali 
pristupovať ľudsky a tolerantne a určiť najnižšiu možnú sadzbu daným prípadom. 
Ďalej reagoval na predošlé vystúpenie pána poslanca Cyrila Crkoňa tým, že nie je 
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možné, aby si každý poslanec vydobíjal finančné prostriedky pre svoj obvod, pretože 
mesto musí posudzovať problémy komplexne. 
 
JUDr. Jarmila Andreánska uviedla, že navrhuje ukončiť diskusiu. 
 
Ing. Ján Riško uviedol, že mu nedá nespomenúť, že financie nešli iba do Horných 
Kočkoviec, ale aj na iné projekty, a že sa nečuduje, že si poslanci obhajujú svoj 
volebný obvod.  
 
PaedDr. Miroslav Kubičár vyzval pánov poslancov z Horných Kočkoviec 
k trpezlivosti.  
 
Mgr. Radoslav Varga uviedol, že on za svoj poslanecký mandát bude obhajovať 
ulicu Riečnu v Hrabovke ako alternatívu k investícii Lichardovej ulici v Horných 
Kočkovciach.  
 
Cyril Crkoň povedal, že Továrenská ulica nebola rekonštruovaná posledných 50 
rokov.  
 
PaedDr. Miroslav Kubičár oponoval pánovi poslancovi Crkoňovi, že to nie je pravda 
a do súčasného stavu sa ulica dostala v poslednom období kvôli zriadeniu 
kanalizácie a plynu.  
 
Primátor doplnil, že to bolo tiež na žiadosť občanov z Horných Kočkoviec a taktiež 
predostrel, že obyvatelia iných prímestských častí, by taktiež uvítali kanalizáciu 
a plynové vedenie.  
 
Ing. Ján Riško sa vyslovil, že z výjazdu Horných Kočkoviec sa začalo s pokladaním 
kábla, veľmi blízko krajnice a má obavu, že by mohlo dôjsť k zosuvu pôdy a následne 
na to ku kolíziám a haváriám dopravných prostriedkov.  
 
Mária Fedorová reagovala na tento stav, že do komisie dopravy budú prizvaní aj 
zástupcovia ŽSR a tento problém sa bude riešiť.  
 
Ján Poliach na margo rekonštrukcií poznamenal, že na Vieske je úplne zničená 
príjazdová cesta k rodinným domom, pretože pravidelne tam dochádza k ťažbe dreva 
a opýtal sa pani Fedorovej, čo by sa s týmto problémom dalo robiť.  
 
Mária Fedorová prízvukovala, že túto časť, ktorú má pán poslanec na mysli, nie je 
miestna komunikácia, ale účelová. A že sa táto komunikácia musí riešiť komplexne. 
Pán poslanec Ján Poliach sa opýtal pani Fedorovej, či nie je možné túto komunikáciu 
zmeniť na miestnu. Uviedla, že možné to je, ale je to problematické a musí sa riešiť 
výkup pozemkov. A taktiež ďalším problémom je, že táto komunikácia nespĺňa 
stanovené normy.  
 
Cyril Crkoň sa opýtal v akom štádiu je komunikácia s novým družobným mestom 
v Španielsku a či je potrebné v dnešnej dobe z pohľadu financií nadviazať družbu 
s ďalším mestom. 
 



Zápisnica MsZ 22.5.2013 Strana 30 

 

Primátor uviedol, že pred 3 rokmi začal komunikovať s pánom veľvyslancom SR 
v Španielsku Jánom Škodom vďaka tomu, že jeho pani manželka je Púchovčanka 
a nakoľko máme tri družobné mesta z ruskej oblasti, zo Srbska a Česka a všetko sú 
to slovanské národy, má za správne nadviazať komunikáciu aj opačným smerom. Je 
vďačný pánovi veľvyslancovi, že sa na tento krok podujal a v Španielsku si vybrali 
práve naše mesto. A čo sa týka využitia, družobné vzťahy sa zakladajú na to, aby sa 
rozšírila možnosť spolupráce pre komunity, ktoré by ju inak veľmi ťažko získavali. 
Ako príklad uviedol miestne gymnázium, kde sa vyučuje španielčina, ďalej rozvoj 
športu a kultúry. 
 
Mgr. Radoslav Varga sa opýtal, že v prípade ak by sa chcel ospravedlniť zo 
zasadnutia MsZ v prípade choroby, či je nutné predložiť aj doklad 
o práceneschopnosti.  
 
Primátor uviedol, že týmto spôsobom doteraz nepostupoval. Na záver rokovania 
poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsZ. 
 
 
 
 
 
Rudolf Marman                                                Milan Trník 
I. overovateľ        II. overovateľ 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jana  VONDROVÁ        Mgr. Marián MICHALEC 
prednostka MsÚ         primátor mesta Púchov 


