
Zápisnica  MsZ 11.4.2012 Strana 1 
 

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

konaného dňa 11. apríla 2012. 

 
Prítomní:  v zmysle prezenčnej listiny 
 

R O K O V A N I E 
 
 Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou zo dňa 4.4.2012. 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 
(15 z 19) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Ospravedlnili sa -   Rudolf 
Marman, Peter Divinský a MUDr. Pavol Šponiar príde neskôr. 
 
Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení:  Mgr. Hedviga Šulcová,  
Ivan Zahradový a Ing. Jaroslav Hupka. Spýtal sa, či má niekto iný návrh.  
Nikto nepodal iný návrh. 
 
Hlasovanie č. 1 o schválení zloženia návrhovej komisie: 
za                  15 
proti               0 
zdržal sa        0 
Poslanci schválili zloženie návrhovej komisie. 
 
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice v zložení: Ivan Zahradový a  
Milan Trník . Vedením zápisnice poveril Boženu Sádeckú. 
 
PROGRAM: 
 

1. Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2011, hodnotiaca správa 
programového rozpočtu mesta Púchov za rok 2011. 

2. Doplnok č.1 k VZN č. 1/2012  o určení výšky dotácie na prevádzku na 
mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a školského zariadenia na rok 2012 zriadených na území mesta Púchov. 

3. Predaj, kúpa. 
4. Dotácie. 
5. Rôzne. 
6. Diskusia a interpelácie. 

 
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                  15 
proti               0 
zdržal sa        0 
Program poslanci schválili. 
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ad 1) Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2011, hodnotiaca správa 
programového rozpočtu mesta Púchov za rok 2011. 
 
JUDr. Jarmila Andreánska predkladala informácie k záverečnému účte Mesta 
Púchov za rok 2011. Rozpočet bol plnený na 85,78%, príjmy spolu na 103,6% 
a výdavky 83,88%. V kapitálových príjmoch došlo k naplneniu len na 33,82% 
v dôsledku neuskutočneného predaja pozemkov a budov. Výsledok rozpočtového 
hospodárenia za rok 2011 bol vo výške 247 968,41 €. Ďalej informovala o tvorbe 
a použití prostriedkov rezervného fondu, sociálneho fondu a fondu rozvoja bývania. 
Mesto v minulom roku neuzatvorilo žiadnu zmluvu so ŠFRB. Bilancovala aktíva 
a pasíva k 31.12.2011. Oboznámila s prehľadom o stave a vývoji dlhu mesta za 
predchádzajúci rok. Ekonomická komisia aj MsR záverečný účet mesta prerokovala 
a odporučila ho na schválenie.  Materiál bol riadne zverejnený na internetovej 
stránke aj na úradnej tabuli mesta.  Písomne dostali poslanci priložené aj stanovisko 
hlavného kontrolóra  a audítora.  
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Mgr. Hedviga Šulcová – členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenie 
MsZ č. 26/2012 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 26/2012 
 
M s Z    
1) s c h v a ľ u j e   
 

a) Záverečný účet Mesta Púchov a celoročné hospodárenie za rok 2011 bez 
výhrad 
 

b) zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2011 v sume -60 101,- EUR na 
účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, 

 
c) ponechanie výsledku z rozpočtového hospodárenia za rok 2011 v sume 

247 968,91 EUR v rezervnom fonde Mesta Púchov, 
 

d) Hodnotiacu správu programového rozpočtu Mesta Púchov za rok 2011, 
 
2)  b e r  i e    n a     v e d o m i e  
 

a) stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Púchov za rok 
2011, 
 

b) správu audítora za rok 2011. 
 
 
Hlasovanie č. 3 za prijatie UZNESENIA č. 26/2012: 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 26/2012. 
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Primátor poďakoval vedúcim oddelení MsÚ aj konateľom mestských spoločností za 
úspešné výsledky hospodárenia Mesta Púchov v roku 2011aj napriek tomu, že sa 
nepodaril plánovaný odpredaj nehnuteľného majetku Mesta a aj nepriaznivému 
financovaniu miest a obcí zo strany štátneho rozpočtu. 
 
 
 
 
ad 2) Doplnok č.1 k VZN č. 1/2012  o určení výšky dotácie na prevádzku na 
mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského 
zariadenia na rok 2012 zriadených na území mesta Púchov. 
 
Irena Kováčiková konštatovala, že Doplnok č. 1 k VZN č.1/2012 upresňuje 
podmienky poskytnutia dotácie na prevádzku na mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2012 v zmysle 
schváleného rozpočtu na tento rok. Ak vznikne zariadenie po 15.9. v kalendárnom 
roku, financie zo štátu obec dostane až v ďalšom kalendárnom roku. Materiál bol 
riadne zverejnený, neboli k nemu dané pripomienky, bol prerokovaný v komisii 
vzdelávania, kultúry, športu a sociálneho zabezpečenia a aj MsR, ktoré ho odporučili 
na schválenie. 
JUDr. Eva Kvocerová uviedla, že ak sa zariadenie zaregistruje v priebehu roka, 
týmto sa znevýhodnia vznikajúce zariadenia a aj deti v nich. Žiadala, aby mesto tieto 
prostriedky z MŠ SR prerozdelilo aj pre novovzniknuté zariadenia, lebo nemá 
dostatok kapacít v MŠ. 
Irena Kováčiková doplnila, že podmienka pridelenia dotácie je v súlade s § 6 ods. 
12 písm. b) zákona č. 569/2003 Z.z. Mesto dostalo prostriedky len na zaregistrované 
školské zariadenia k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka. Tým boli 
prostriedky prerozdelené do rozpočtov, a preto s nimi v tomto roku aj počítajú. Ak by 
sa im z týchto financií chcelo uberať, dostali by sa do problémov s rozplánovaným 
rozpočtom. 
Mgr. Radoslav Varga konštatoval, že MŠ SR ľahko zmení zákon a zaregistruje 
zariadenie, lebo ho to nič nestojí. Ale kde má zobrať na to prostriedky mesto, spýtal 
sa. 
PaedDr. Miroslav Kubičár uviedol, že máloktorá krajina v EU má toľko školských 
zariadení ako u nás, kde nekoordinovane vznikajú školské zariadenia 
benevolentnosťou zákona a potom nastávajú problémy s ich financovaním. 
Primátor konštatoval, že za zariadenie nesie plne zodpovednosť jeho zriaďovateľ od 
chvíle, kedy sa rozhodol ho založiť. Procesy schvaľovania mal zvládnuť v lehotách 
daných zákonom, aby nevznikal potom problém. Na rozdiel od TSK, ktorý nevydal 
súhlas na zriadenie súkromného CVČ, mesto tomuto nebránilo a vytvorilo 
podmienky, aby takéto zariadenie mohlo vzniknúť. Prebehla dosť dlhá doba od apríla 
2011 do 15.9., kedy bola uzávierka, aby všetky veci mohli byť dotiahnuté podľa 
zákona. MŠ SR bolo povinné reagovať na žiadosť o zariadenie do siete školských 
zariadení. Na vybavenie žiadosti malo 60 dní, takže sa to dalo manažérsky  
dotiahnuť do úspešného konca.  Mesto má záujem podporovať všetky deti na území 
mesta Púchov. Dodal, že si myslí, že ani týmto postup to nijako nespochybňuje. 
Mgr. Hedviga Šulcová – členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenie 
MsZ č. 27/2012 v znení: 
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U Z N E S E N I E  č. 27/2012 
 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
Doplnok č.1 k VZN č. 1/2012  o určení výšky dotácie na prevádzku na mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2012 
zriadených na území mesta Púchov. 
 
Hlasovanie č. 4 za prijatie UZNESENIA č. 27/2012: 
za                    12 
proti                 1 
zdržal sa          2 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 27/2012. 
 
 
 
ad 3) Predaj, kúpa. 
 
Mgr. Hedviga Šulcová – členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenia 
MsZ č. 28/2012 a č. 29/2012 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 28/2012 
 
M s Z    
b e r i e   n a    v e d o m i e  , že: 
 
odpredaj pozemkov v k.ú. Horné Kočkovce  parcela KNC č. 1727/8, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 39 m2 za účelom pričlenenia k pozemku parcela KNC  
č. 990/3 pre výstavbu rodinného domu a pozemku parcela KNC č. 1727/7, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 150 m2, za účelom vybudovania prístupovej komunikácie 
k pozemku parcela KNC č. 990/3 pre výstavbu rodinného domu pre Lenku 
Medňanskú a manžela, Novonosická 1500/131, Púchov  je  prípadom hodným 
osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí. 
 
 
 
U Z N E S E N I E  č. 29/2012 
 
M s Z    

A)  k o n š t a t u j e, 
 

že prevod majetku mesta pre  Lenku Medňanskú a manžela 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 pozemku, parcela KNC č. 1727/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
Kočkovce  pre Lenku Medňanskú a manžela, Novonosická 1500/131, Púchov, za 
účelom vybudovania prístupovej komunikácie a pričlenenia k  pozemku pre 
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plánovanú výstavbu rodinného domu na bezprostredne priľahlej  parcele KNC  
č. 990/3,    za  cenu 10.- €/m2.  
 
Navrhovanú prístupovú komunikáciu je potrebné vybudovať v rozsahu predloženej 
architektonickej štúdie č.4/12 s oporným múrom pre zamedzenie zosuvu na okolité 
pozemky.  
 
Kupujúci nie sú osobami podľa § 9a, ods.6), zákona o majetku obcí.  
 
Ing. Jana Vondrová konštatovala, že žiadosť o odpredaj mestského pozemku 
podala p. Medňanská s manželom. Jedinou možnosťou prístupu na ich pozemok je 
odkúpenie mestského pozemku. Pozemok je  mestom nevyužívaný. Členovia 
komisia výstavby boli pozemok pozrieť na mieste. Predmetný pozemok sa nachádza 
na Nových Nosiciach pri areáli bývalého Zväzarmu. Manželia Medňanský tam 
plánujú výstavbu rodinného domu. Chcú ešte požiadať o časť pozemku od Urbáru. 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli aj na internetovej stránke mesta. Komisia 
výstavby  a MsR odporučili pozemok na predaj. 
PaedDr. Miroslav Kubičár uviedol, že na pozemku sú veľké nerovnosti a pre mesto 
je úplne nevyužiteľný. 
JUDr. Jarmila Andreánska navrhla, aby v zmluve bola stanovená výhrada, že sa 
musia starať o údržbu (kosenie) pozemku. 
Ing. Jana Vondrová informovala, že kosenie pozemku je povinnosť daná zo zákona 
každému vlastníkovi, preto sa v uznesení o tom nepíše. Spýtala, sa poslankyne, či 
stačí, ak to bude zachytené v zápisnici MsZ, že aj keby nestavali rodinný dom, musia 
sa o tento pozemok starať. Môže to byť doplnené aj do zmluvy, dodala. 
JUDr. Jarmila Andreánska súhlasila. 
 
Hlasovanie č. 5 za prijatie UZNESENIA č. 28/2012: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 28/2012. 
 
Hlasovanie č. 6 za prijatie UZNESENIA č. 29/2012: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 29/2012. 
 
 
 
Primátor informoval, že návrh smernice - Podmienky obchodnej verejnej súťaže na 
predaj  nehnuteľného majetku Mesta Púchov bol spracovaný v zmysle §9 zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí. Táto smernica preferuje, že majetok mesta môže byť 
predávaný len obchodnou verejnou súťažou podľa všeobecných podmienok. Predaj 
musí byť zverejňovaný na mestskej stránke aj v regionálnej tlači. Najskôr musí byť 
zverejnený a prerokovaný zámer a až následne sa bude po vysúťažení prerokúvať 
na MsZ predaj  nehnuteľného majetku mesta. 
PaedDr. Miroslava Kubičára zaujímali niektoré formulácie k zrušeniu súťaže 
v smernici. Požiadal o opravu  niektorých slovných formulácii. 
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Primátor konštatoval, že smernica bola vypracovaná v zmysle obchodného 
zákonníka, s odobrením mestského právnika.  
Ing. Jana Vondrová uviedla, že sa môže vyskytnúť situácia, že majetok by sa mal 
odpredať napríklad za nižšiu cenu, čo by nebolo pre mesto výhodné, preto mesto 
môže súťaž zrušiť. 
Primátor vyzval poslancov, aby sa vyjadrili, či môžu byť vykonané úpravy v smernici 
podľa pripomienok poslanca Kubičára všeobecným konsenzom.  
Poslanci súhlasili. 
Mgr. Hedviga Šulcová – členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenia 
MsZ č. 30/2012 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 30/2012 
 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj  nehnuteľného majetku Mesta 
Púchov, (Smernicu)  v zmysle §9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.     

 
Hlasovanie č. 7 za prijatie UZNESENIA č. 30/2012: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 30/2012. 
 
 
 
 
Mgr. Hedviga Šulcová – členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenia 
MsZ č. 31/2012 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 31/2012 
 
M s Z    
s c h v a ľ u j e  
 
zámer odpredať nehnuteľný majetok mesta, podľa §9a zákona č.138/1991Zb. 
o majetku obcí, v zmysle „Podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj  
nehnuteľného majetku Mesta Púchov, (Smernice)“, formou obchodnej verejnej 
súťaže: 
 

- prevádzková budova s.č. 1956 na pozemku parcela KNC č. 1333 a pozemku 
parcela KNC č. 1333 zastavané plochy a nádvoria o výmere 224 m2 v k.ú. 
Púchov. 

 
 
Ing. Jana Vondrová konštatovala, že v kapitole rozpočtu mesta bol naplánovaný 
predaj objektu vo vnútrobloku obytného domu súpisné číslo 810. Teraz sa rieši 
zámer, potom sa bude riešiť odpredaj podľa zákona o majetku obcí. 
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Hlasovanie č. 8 za prijatie UZNESENIA č. 31/2012: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 31/2012. 
 
 
ad 4) Dotácie. 
 
Mgr. Hedviga Šulcová – členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenia 
MsZ č. 32/2012 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 32/2012 
 
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 
úhradu nákladov na činnosti spojené so zabezpečením účasti svojich družstiev 
v oficiálnych súťažiach riadených Slovenskou volejbalovou federáciou a nákladov na 
prenájom haly spojenú s tréningovým procesom: 

6 600,00 €. 
 

Irena Kováčiková konštatovala, že dotácia pre 1. volejbalový klub Púchov bola 
prekovaná na komisii vzdelávania, kultúry, športu a sociálneho zabezpečenia aj na 
MsR, ktoré ju odporučili v predloženej výške na schválenie. V zmysle zásad  musí 
byť dotácia nad 3 320,- € (cca 100 tis. SK) schvaľovaná MsZ. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 9 za prijatie UZNESENIA č. 32/2012: 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          0 
nehlasoval     1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 32/2012. 
Nehlasoval Ivan Záhradový, ktorý mal poruchu na hlasovacom zariadení. 
 
 
ad 5) Rôzne. 
 
Mgr. Hedviga Šulcová – členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenia 
MsZ č. 33/2012 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 33/2012 
 
M s Z   
u k l a d á  
konateľke MŠK Púchov s.r.o. založiť a zaregistrovať do 15.4.2012 na SZĽH 
púchovský hokejový klub s názvom „MŠK Púchov“, ktorý bude združovať deti 
a mládež vo veku do 18 rokov. 
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Primátor konštatoval, že sa jedná o obdobný proces ako pri futbale. Pripravuje sa 
založenie hokejového klubu. Uviedol, že plánuje zvolanie rodičov aj detí, aby sa 
podarilo zabezpečiť stabilitu tohto športu pre deti do 18 rokov. 
Ing. Ján Riško uviedol, že v hokeji nie je taká istá situácia ako vo futbale. Sú tu  
2 hokejové kluby, ktoré sa nevedia medzi sebou dohodnúť. 
Primátor informoval, že mesto sa snaží riešiť problém medzi oboma klubmi, preto 
chce znovu zvolať stretnutie rodičov a detí z hokeja. 
PaedDr. Miroslav Kubičár dodal, že založenie nového mestského klubu považuje 
za dobré riešenie v tejto situácii.  
 
Hlasovanie č. 10 za prijatie UZNESENIA č. 33/2012: 
za                      10 
proti                   2 
zdržal sa            3 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 33/2012. 
 
 
 
Do rokovacej miestnosti prišiel MUDr. Pavol Šponiar. 
 
 
 
Primátor konštatoval, že mesto odstúpilo od zmluvy o dielo s firmou Euro-building na 
výstavbu Kultúrneho a spoločenského centra (ďalej len KVC), pre zistené závady na 
diele a nedodržanie harmonogramu prác. Firma podala na Mesto Púchov žalobu na 
súd o finančnú náhradu za odstúpenie od zmluvy v čiastke 300 tis. € (9 mil. SK). 
Okresný súd rozhodol v prospech mesta. V rozsudku súdu bolo určené, ako sa bude 
postupovať. Bola im priznaná náhrada len za realizáciu 3 stĺpov. Predpoklad mesta 
za stĺpy je v cene cca 75-80 tis. Sk. Následne súdny znalec určí cenu 1 stĺpa 
a vynásobí sa to počtom stĺpov, čo by malo predstavovať odškodnenie tejto firme 
z pôvodne požadovaných 9 mil. SK. Ďalej plniac ustanovenie zákona o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest o prerokovaní 
platu primátora v každom roku, primátor otvoril prerokovanie svojho platu, ktorý bol 
schválený v podobe základného platu a 70% navýšenia, čo predstavuje sumu 3 381,- 
€. Otvoril k veci  diskusiu sa nikto neprihlásil. Do diskusie sa neprihlásil žiadny 
poslanec. Nikto nenavrhol ani zmenu uznesenia. Primátor prerokovanie uzavrel. 
Potom primátor prečítal list o psičkároch, ktorým by sa mala zaoberať komisia 
výstavby. Pisateľ v ňom žiadal vybudovanie výbehu pre psičkárov. Uviedol 2 lokality. 
List písal 11. ročný chlapec. Požiadal predsedu komisie, aby sa týmto listom 
zaoberali. 
 
Ing. Edita Kucejová požiadala o slovo, kde oznámila, že sa vzdáva k dnešnému dňu  
funkcie hlavného kontrolóra Mesta Púchov v zmysle zákona. Upozornila, že treba 
vyhlásiť novú voľbu hlavného kontrolóra mesta. 
Primátor uviedol, že podľa zákona o obecnom zriadení musí mesto vyhlásiť voľbu 
hlavného kontrolóra do 40 dní, t.j. do 21.5. Dňa 23.5. 2012 na MsZ by sa uskutočnila 
voľba hlavného kontrolóra. 
Mgr. Hedviga Šulcová – členka návrhovej komisie preložila návrh na uznesenia 
MsZ č. 34/2012 v znení: 
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U Z N E S E N I E  č. 34/2012 
 
MsZ 
a/  k o n š t a t u j e, že  
 
Ing. Edita Kucejová sa v zmysle § 18a, ods. 8, písm. a) zák. č.369/90 Zb. v znení 
neskorších zmien a predpisov, vzdala funkcie hlavného kontrolóra ku dňu 11.4.2012,  
 
b/  v y h l a s u j e  
 
v zmysle § 18a ods. 2  zák. č.369/90 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov, 
voľbu hlavného kontrolóra, ktorá sa uskutoční  dňa  23. mája  2012.  Kandidáti na 
uvedenú funkciu musia odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr  14 dní pred 
dňom konania voľby na MsÚ Púchov. Súčasťou prihlášky je výpis z  registra trestov 
nie starší ako tri mesiace a doklad o dosiahnutom minimálne úplnom stredoškolskom 
vzdelaní. 
 
Hlasovanie č. 11 za prijatie UZNESENIA č. 34/2012: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 34/2012. 
 
Primátor poďakoval Ing. Edite Kucejovej za prácu, ktorú vykonávala v tejto pozícii. 
Vyzdvihol, že vždy precízne a profesionálne spracovávala predkladané materiály 
k MsZ. Túto funkciu vykonávala už druhé funkčné obdobie. Veril, že jej komunikácia 
s poslancami a vedúcimi oddelení prebiehala k ich spokojnosti. Poprial jej do 
ďalšieho života všetko najlepšie. 
 
 
ad 6) Diskusia a interpelácie. 
 
JUDr. Jarmila Andreánska chcela vedieť, kto zodpovedá za poriadok v priestoroch 
skateparku. Žiadala, aby sa o problémoch s poriadkom a skupinami mladých, ktoré 
sa tu schádzajú  aspoň trochu medializovalo, alebo nejako o tom hovorilo. Netreba 
nechať tento stav bez povšimnutia. 
Primátor konštatoval, že je to mestský majetok. Mládežníci sa zaviazali pri žiadosti 
o vybudovanie tohto priestoru, že sa budú oň starať. Dnes bol z toho sklamaný, že to 
euforické nadšenie mladých rýchlo skončilo po zrealizovaní. Vykonávajú tam kontroly 
aj príslušníci MsP. Nachádzajú tam fľaše aj od alkoholu. Nevedel si predstaviť, voči 
komu by malo mesto uplatňovať opatrenia. 
Ing. Katarína Bradáčová informovala, že 2 pracovníci MŠK chodia každý týždeň 
zbierať odpad z tohto areálu. Odvezú vždy 1-2 vrecia odpadkov. Tento priestor je 
otvorený. Nie je v ich silách zabezpečiť jeho kontrolovanie 24 hodín denne. Dodala, 
že žiaľ, mladí si nevážia, čo sa pre nich v meste vybudovalo. 
Mgr. Hedviga Šulcová uviedla, že skupina chlapcov, ktorá skatepark presadzovala, 
už vyrástla a je na vysokých školách a týmto mladším asi posolstvo neodovzdali. 
Ing. Ján Krajčovič uviedol, že PTSM osadili vrecia na odpad na Vieske, lebo tam 
prespávajú šoféri autobusov. Na druhý deň boli plné a neporiadok bol aj okolo nich. 
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Ak je raz nikto neporiadnik, ťažko s ním niečo urobiť. O tom sa pri ich práci už neraz 
presvedčil, dodal. 
Mgr. Jozef Čuraj náčelník MsP informoval, že otvorené priestranstvo skateparku 
pravidelne kontrolujú. Len ak  ich prichytia a môžu im priestupok dokázať, môžu ich 
potom aj riešiť. Oboznámil aj o problémoch s mládežou pri CVČ, na ktoré 
upozorňoval aj p. Krajčovič.  
Primátor chcel vedieť, či je rozhodnutie z občianskeho výboru Horné Kočkovce, 
ktorá ulica by sa mala dať projektovo spracovať, aby sa v budúcom roku mohla 
rekonštruovať. Továrenská sa pre plánovanú rekonštrukciu železničnej trate odsunie 
pravdepodobne na rok 2015.  
Cyril Crkoň odpovedal, že vybrali na realizáciu Lichardovú ulicu.  
MUDr. Pavla Šponiara zaujímalo, či sa PTSM zabezpečuje zametanie ulíc, alebo už 
skončili. Zatiaľ nebola pozametaná Sládkovičová ulica od zimného posypového 
materiálu.  
Ing. Ján Krajčovič konštatoval, že im doslúžilo vozidlo na zametanie. Riešili tento 
problém. Budú mať vozidlo, ktoré zabezpečí pozametanie ulíc. 
Primátor doplnil, že aj v Hrabovke nebolo pozametané. 
Mgr. Anna Janíková uviedla, že ju oslovili viacerí občania, aby presadila 
odstránenie gabiónov, lebo sú poškodené a deti si na nich blížia. Jej sa osobne 
gabióny v meste páčia, doplnila. 
Ing. arch. Daniela Šicová odpovedala, že sa pokúsi nájsť na ne vhodnejšie miesto. 
Ing. Ján Riško nechcel, aby Továrenská ulica vypadla z priorít MsZ, keď nie je 
možné ju teraz realizovať. Na budúci týždeň má byť stretnutie s realizátorom stavby, 
respektíve s projektantom, možno bude možné projektovo dať urobiť Továrenskú. 
Primátor konštatoval, že nepredpokladá, že by mala vypadnúť z priorít MsZ 
Továrenská ulica. Po rekonštrukcii železnice  sa bude môcť urobiť aj táto ulica. 
Predpokladá sa , že ukončenie rekonštrukcie železnice sa predpokladá na rok 2014. 
Takže koncom roku 2013, by sa zahrnuli do rozpočtu mesta na rok 2014 náklady na  
projektovú dokumentáciu  a v roku 2015 by sa mohlo pristúpiť k realizácii 
Továrenskej ulice v mestskej časti Horné Kočkovce.   
Irenu Kováčikovú zaujímalo, za občiansky výbor, kedy bude vyhlásený týždeň 
jarného čistenie mesta, alebo si to majú zabezpečiť cez výbor sami.  
Mária Fedorová konštatovala, že od budúceho týždňa bude vyhlásená jarná aktivita 
čistenie mesta. Budú do nej zapojené všetky školy na území mesta a zapojí sa aj 
Mesto Púchov. Vedia poskytnúť nejaké náradie, vrecia.   
Ing. Ján Riško informoval, že dňa 22.4. bude Deň zeme. Pri tejto príležitosti v piatok 
začínajú s čistením aj v ich mestskej časti. 
Ing. Ján Krajčovič vyzval, aby do vriec dávali len trávu a burinu – čiže 
kompostovateľný odpad. Kamene a nekompostovateľný odpad treba dávať na kopy, 
nie do vriec. PTSM to bude následne odvážať, uviedol. 
Cyril Crkoň konštatoval, že každoročne sa v ich mestskej zabezpečuje vatra 
k oslavám oslobodenia mesta. Chcel vedieť, či by mohli mestské spoločnosti 
poskytnúť sponzorské príspevky na túto akciu, keď hospodárili s prebytkom. 
Primátor informoval, že mestské spoločnosti musia hospodáriť do plusu. V opačnom 
prípade by na ne museli byť konkurzy, podľa obchodného zákonníka. Mestské 
spoločnosti svoje prebytky riešia cez valné zhromaždenie. Budú sa snažiť cez PTSM 
pomôcť, ale ostatné zabezpečenie vždy bolo na občianskom výbore tejto časti. 
Mária Fedorová upozornila, že poslancom bol zaslaný list k pripomienkovaniu 
k doprave. Dúfala, že pripomienky zašlú v stanovenom termíne. 
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Na záver rokovania primátor poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 
MsZ. Pripomenul, že ďalšie zasadnutie MsZ bude 23. Mája 2012 o 9.00 hod. 
 
 
 
 
 
 
Ivan ZAHRADOVÝ       Milan TRNÍK 
I. overovateľ        II. overovateľ 
 
 
 
 
 
Ing. Jana  VONDROVÁ        Mgr. Marián MICHALEC 
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