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Z Á P I S N I C A 
spis. č. 1395/2014  UK1  A-10 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Púchov,  
konaného dňa 24. apríla 2014 

Prítomní:  

Mgr. Anna Janíková, MUDr. Viliam Bršiak, Irena Kováčiková, Ing. Jaroslav Hupka, 
PaedDr. Miroslav Kubičár, JUDr. Jarmila Andreánska, Mgr. Radoslav Varga,  
Mgr. Hedviga Šulcová; Mgr. Peter Bílik, Rudolf Marman, Ivan Zahradový,  
Ing. Ján Riško, Cyril Crkoň, Milan Trník. 

 

R O K O V A N I E 

 Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou zo dňa 16.04.2014. 
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Mgr. Marián 
Michalec, ktorý v úvode privítal poslancov MsZ, zamestnancov mestského úradu 
a ostatných prítomných. Konštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov 
(14 z 19) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Uviedol, že z rokovania MsZ 
svoju neúčasť ospravedlnili: Peter Prešnajder, Peter Divinský, Miloslav Kršiak  
a JUDr. Eva Kvocerová (ktorá poslala ospravedlnenie e-mailom). MUDr. Pavol 
Šponiar príde neskôr.  

Z rokovacej miestnosti vyšla JUDr. Jarmila Andreánska. 

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení:  MUDr. Viliam Bršiak,  
Milan Trník a JUDr. Jarmila Andreánska.  
Spýtal sa, či má niekto iný návrh.  
Nikto nepodal iný návrh. 
 
Hlasovanie č. 1 o schválení zloženia návrhovej komisie: 
prítomných  13 
za                  13 
proti               0 
zdržal sa        0 
Poslanci schválili zloženie návrhovej komisie. 
 

Do rokovacej miestnosti prišla JUDr. Jarmila Andreánska. 

Primátor mesta určil overovateľov zápisnice v zložení: Milan Trník a Ing. Ján Riško. 
Vedením zápisnice poveril Boženu Sádeckú. 

 

NÁVRH PROGRAMU: 

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

2. Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2013, hodnotiaca správa programového 
rozpočtu mesta Púchov za rok 2013. 
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3. Správa o stave mestského majetku – MŠK Púchov, s.r.o.   
4. Informácia o investičných akciách. 
5. Vyhodnotenie mestského podujatia:  Fašiangy v meste a IV. Veľkonočný 

jarmok.   
6. Predaj, kúpa.  
7. Dotácie. 
8. Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MsBP, s.r.o., PTSM, s.r.o., 

Medial, s.r.o., MŠK, s.r.o., MsÚ Púchov. 
9. Rôzne. 
10. Diskusia a interpelácie. 

 
 

Primátor vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k programu a podali pozmeňujúce alebo 
doplňujúce návrhy.  
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 2 schválenie programu: 
prítomných  14 
za                  14 
proti               0 
zdržal sa        0 
Program poslanci schválili. 
 
SCHVÁLENÝ PROGRAM: 

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

2. Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2013, hodnotiaca správa programového 
rozpočtu mesta Púchov za rok 2013. 

3. Správa o stave mestského majetku – MŠK Púchov, s.r.o.   
4. Informácia o investičných akciách. 
5. Vyhodnotenie mestského podujatia:  Fašiangy v meste a IV. Veľkonočný 

jarmok.   
6. Predaj, kúpa.  
7. Dotácie. 
8. Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MsBP, s.r.o., PTSM, s.r.o., 

Medial, s.r.o., MŠK, s.r.o., MsÚ Púchov. 
9. Rôzne. 
10. Diskusia a interpelácie. 

 
Primátor konštatoval, že program MsZ bol schválený. 
 
 
ad 1) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, správa 
o činnosti hlavného kontrolóra.  
 
Primátor konštatoval, že materiál bol predložený hlavným kontrolórom písomne 
a poslanci sa môžu k nemu vyjadriť. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil.  
MUDr. Viliam Bršiak člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 15/2014 v znení: 
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U Z N E S E N I E  č. 15/2014 
M s Z    
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 

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

 
Hlasovanie č. 3 za prijatie UZNESENIA č. 15/2014: 
prítomných    14 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 15/2014. 
 

Do rokovacej miestnosti prišiel MUDr. Pavol Šponiar. 
 
ad 2) Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2013, hodnotiaca správa 
programového rozpočtu mesta Púchov za rok 2013. 
Milan Trník konštatoval, že rozpočtové hospodárenie mesta v roku 2013 bolo 
prebytkové – hrubý prebytok predstavuje sumu 573 944,64 eur, očistený 
o nevyčerpané dotácie je v sume 571 656,26 eur. Bol upravovaný celkovo 4x, 
celkové príjmy boli splnené na 91,59%, bežné príjmy na 101,24%, čo je spôsobené 
vyšším výberom daní a poplatkov, kapitálové príjmy boli splnené na 44,95% 
z dôvodu nerealizovaných europrojektov, ktoré sa presunulo do nasledujúceho 
rozpočtového roka 2014. Výdavky boli čerpané na 88,16%, z toho bežné výdavky na 
93,05% a kapitálové na 71,20%. Hospodársky výsledok ako rozdiel medzi výnosmi 
a nákladmi za rok 2013 predstavuje zisk 466 839,77 eur. Rozdiel medzi rozpočtovým 
hospodárením, čo je tok peňazí a aktuálnym hospodárením je účtovanie nákladov 
a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Napr. čo je v jednom roku 
v rozpočte príjem, môže byť výnosom až v ďalšom roku a naopak. Preto vzniká 
rozdiel medzi hospodárskymi výsledkami. Zároveň je na strane 13 uvedený výpočet 
hospodárskeho výsledku v metodike ESA 95, kde je výsledok rozpočtového 
hospodárenia upravený o zmenu stavu vybraných pohľadávok a záväzkov. Nakoľko 
zmena stavu pohľadávok prevyšuje výšku záväzkov, hospodársky výsledok po 
vylúčení finančných operácií je vyšší. Záverečný účet ďalej obsahuje prehľad 
o tvorbe a čerpaní rezervného fondu, na začiatku roka bol vo výške 831 992,07 eur, 
prírastok z prebytku hospodárenia roku 2012 bol v sume 1 687 128,54 eur, čerpal sa 
na investičné akcie v sume 1 398 053,49 eur, zostatok ku koncu roka je 1 121 067,12 
eur. Súčasťou Záverečného účtu je aj prehľad o fonde rozvoja bývania, na začiatku 
roka bol jeho stav 205 714,07 eur, prírastok 355 764,45 z titulu predaja bytov 
a splátok, nečerpal sa, zostatok k 31.12. predstavoval sumu 561 478,52 eur. Materiál 
je doplnený aj o požadované hospodárenie obchodných spoločností založených 
mestom. Zostatok úverov k 31.12.2013 bol 6 016 929,26, v percentách 51,68 % 
bežných príjmov roka 2012, splátky istiny a úrokov tvoria 4,68%. Hodnotiaca správa 
programového rozpočtu obsahujem prehľad čerpania výdavkov podľa programov 
a zároveň ich premietnutie do jednotlivých ukazovateľov. Záverečný účet 
a Hodnotiaca správa boli prerokované na ekonomickej komisii aj MsR a zverejnené 
na internete aj úradnej tabuli mesta. 
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Mgr. Radoslav Varga predseda ekonomickej komisie uviedol, že Záverečný účet 
mesta a celoročné hospodárenie za rok 2013 prebrali na komisii aj na MsR a bol 
odporučený na schválenie. Čakal na príchod verejnosti na zasadnutie MsZ, ale zatiaľ 
nikto neprišiel. Toto svoje vystúpenie chcel pôvodne venovať jednému človeku, ktorý 
na zastupiteľstve v radoch verejnosti práve teraz nie je prítomný a sám pomerne 
často využíva spoločnosť INECO na podoprenie svojich názorov.  INECO 
každoročne svojim vyhľadávaním  na portáloch vyhodnocuje konsolidačné opatrenia 
miest a obcí v SR. Tento rok vyšla ich správa 5.3.2014. Druhé miesto v tomto 
hodnotení získal primátor Púchova, ktorý navrhol pred rokom opatrenie - prebytkom 
hospodárenia vo výške 1,7 milióna Eur znížiť zadlženosť mesta.  Aj keď mu to 
poslanci neschválili, myšlienka to bola dobrá. V hodnotení INECA tento rok vyhrala 
Banská Štiavnica za zavedenie elektronickej aukcie a ušetrenie cca 13% z celkových 
prostriedkov na akcie. INECO ďalej ohodnotilo mesto Púchov ako jedného z 
desiatky najlepších skokanov v znižovaní zadlženosti mesta za posledné roky, čo 
bolo chvályhodné. 
MUDr. Viliam Bršiak člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia MsZ  
č.16/2014  v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 16/2014 
M s Z    
1) s c h v a ľ u j e  

a) Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie za rok 2013 bez výhrad 
b) zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 v sume 466 839,77 EUR na 

účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, 
c) ponechanie výsledku z rozpočtového hospodárenia za rok 2013 v sume 

571 656,26 EUR v rezervnom fonde mesta, 
d) Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Púchov za rok 2013, 

 
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 2013, 
b) správu audítora za rok 2013. 

 

Hlasovanie č. 4 za prijatie UZNESENIA č. 16/2014: 
prítomných    15 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 16/2014. 
 

ad 3) Správa o stave mestského majetku – MŠK Púchov s.r.o.  

Mgr. Hedviga Šulcová predkladala Správu o stave mestského majetku – MŠK 
Púchov s.r.o.  podľa priloženého materiálu. Spáva bola podrobne a precízne 
spracovaná od vzniku spoločnosti až po teraz. V predmete činnosti MŠK sa 
nachádza prevádzkovanie športových objektov v meste, prenájom športových 
zariadení, reklamná činnosť, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, 
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prenájom nehnuteľností spojený s obstarávacími službami  v rámci správy týchto 
nehnuteľností, realizácia profesionálnej a amatérskej športovej činnosti v oblasti 
kolektívnych a individuálnych športov, sprostredkovanie obchodu a služieb, 
veľkoobchod, maloobchod, sprostredkovateľská činnosť, prenájom strojov a 
prístrojov bez obsluhujúceho personálu,... V súčasnosti má dozorná rada MŠK 
Púchov s.r.o. 3 členov - Mgr. Hedviga Šulcová , Peter Baštuga  a Peter Prešnajder. 
Mesto Púchov je 100% vlastníkom tejto spoločnosti. Mesto do svojej správy prevzalo 
športové objekty od a.s. Matador Púchov, aby nadviazalo na kontinuitu športového 
diania v meste, či už na amatérskej alebo vrcholovej úrovni. Preto bola začiatkom 
roku 2004 založená spoločnosť MŠK Púchov s.r.o., ktorá odvtedy zabezpečuje 
činnosť celého športového areálu. V tomto roku oslavuje spoločnosť 10. výročie  
založenia. Hlavným zámerom spoločnosti je vytváranie podmienok na využívanie 
prevádzkovaných objektov na športové činnosti a činnosti spojené s využitím 
voľného času, na oddych a regeneráciu a na uspokojovanie potrieb obyvateľov 
regiónu. Prevádzkovaním a správou športového areálu vytvára podmienky pre 
využívanie športových objektov pre aktívny pohyb, regeneráciu a rekondíciu pre 
mládež a obyvateľov regiónu, ale aj podmienky pre vrcholový a výkonnostný šport. 
MŠK spravuje, prevádzkuje a zároveň udržiava  - krytú plaváreň so saunou, letné 
kúpalisko, futbalový štadión, futbalové ihrisko a 2 ihriská s umelou trávou, športovú 
halu, zimný štadión, skatepark, tenisové kurty a objekt lodenice, kde sídli Centrum 
voľného času Včielka. MŠK Púchov s.r.o. má celý športový areál v nájme od Mesta 
Púchov. MŠK zabezpečovala ( r.2008 až 2012) aj prevádzku regulovaného státia 
motorových vozidiel na vyhradených miestach centrálnej mestskej zóny (cityPARK), 
ktorá v r.2013 prešla pod správu Mesta Púchov.  MŠK je financované z viacerých 
zdrojov. Najväčším príjmom pre financovanie spoločnosti je dotácia z Mesta Púchov 
(cca 75%), ktorá sa poskytuje na konkrétne úlohy vyplývajúce z verejnoprospešného 
účelu udržania chodu športových objektov, pre podporu a rozvoj športu pre 
obyvateľov regiónu. MŠK získava ďalšie financie z prevádzkovania športových 
objektov, účastníckych poplatkov hráčov športových klubov, ďalej výnosy 
z uzavretých reklamných zmlúv a prijatých darov. MŠK má v súčasnosti 20 
zamestnancov na hlavný pracovný pomer. Ďalej zamestnáva trénerov – na živnosť 
alebo na dohodu mimopracovného pomeru. MŠK svoju činnosť zabezpečuje aj 
prostredníctvom dohodárov a uchádzačov o verejno-prospešné práce. MŠK riadi 
konateľka, ktorá je zároveň aj ekonómkou spoločnosti. Počas prevádzky letného 
kúpaliska zamestnanci krytej plavárne zabezpečujú práce a služby aj na letnom 
kúpalisku. Okrem nich tu v lete zamestnáva na dohody mimo pracovného pomeru 
niekoľkých kvalifikovaných plavčíkov. Prevádzku zimného štadiónu zabezpečuje  
2strojníkmi-ľadármi, 2 upratovačkami a 1 pracovníkom, ktorý vypomáha pri domácich 
zápasoch, zamestnaným na dohodu . Chod futbalového štadiónu zabezpečuje 1 
hospodár/údržbár. V súčasnosti im pomáhajú na údržbe futbalového ihriska a 
priľahlých priestorov uchádzači o zamestnanie pracujúci na verejno-prospešných 
prácach. Zamestnanci spoločnosti zamestnaní na trvalý pracovný pomer sú 
pripravení na zastupiteľnosť vo funkciách v rámci celého areálu MŠK. V priebehu 
roka MŠK prijíma celkovo cca 40 zamestnancov na dohody, a to hlavne  - rozhodcov 
a ďalších funkcionárov potrebných k zabezpečeniu hokejových zápasov 
organizovaných na zimnom štadióne. Ďalej zabezpečuje pozície trénerov športových 
klubov a plavčíkov na letnom kúpalisku. V areáli MŠK sú sústredené takmer všetky 
športové objekty – krytá plaváreň so saunou, letné kúpalisko, futbalový štadión s 
futbalovými ihriskami, zimný štadión, športová hala, tenisové kurty a objekt Lodenica, 
v ktorom sídli CVČ Včielka. Športovisko skatepark sa nachádza pri hrádzi na 
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Nimnickej ceste a bolo vybudované spoločnosťou MŠK Púchov s.r.o. Spoločnosť 
MŠK prevádzkuje a zabezpečuje činnosť 2 športových klubov, ktoré založila v roku 
2012 – Púchovský hokejový klub MŠK Púchov, ktorému zabezpečuje tréningy a 
zápasy a pre Púchovský futbalový klub MŠK Púchov zabezpečuje tréningy. 
Púchovský hokejový klub bol prijatý za riadneho člena SZĽH 25.04.2012. Združuje 
takmer 190 hráčov - deti a mládež do 18 rokov. Klub pod vedením kvalifikovaných 
trénerov dosahuje na zápasoch a turnajoch výborné výsledky a zúčastňujú sa na 
turnajoch na Slovensku i v zahraničí, kde dosahujú vynikajúce výsledky a mnoho 
medailových umiestnení. Na prevádzku klubu  dostávajú do Mesta dotáciu. Ďalšie 
príjmy má klub z účastníckych poplatkov. Celkové náklady klubu zaťažili o odmeny 
trénerov, rozhodcov a zápasového personálu, čo je viac ako polovica rozpočtu klubu. 
Ďalšou záťažou rozpočtu klubu sú náklady na dopravu hráčov na zápasy. Púchovský 
futbalový klub MŠK Púchov bol prijatý 09.06.2012 za člena SFZ. Združuje približne 
40 hráčov  -  deti do 10 rokov. Tréningy zabezpečuje klub 2-krát týždenne 2 trénermi. 
V roku 2013 vyšla prevádzka klubu viac ako 6tis. €.  
MUDr. Viliam Bršiak chcel vedieť, akým spôsobom boli zničené nájazdy v skejt 
parku. 
Mgr. Hedviga Šulcová odpovedala, že skejt park slúži už dlhšiu dobu a je 
opotrebovaný každodenným používaním.  
Primátor  uviedol, že nie je pravdou, že je znečistený skejt park. Znečistený je 
bikrosový areál, ktorý sa nachádza v stave smetiska. Tu jazdia na bicykloch a areál 
nepatrí nikomu a nachádza sa tiež pri brehu Váhu ako skejt park. Venoval sa aj 
nákladom MŠK vynaloženým odo dňa prevzatia športovísk mestom, keď poukázal na 
skutočnosť, že do roku 2002 boli z mestského rozpočtu na šport vyčlenené finančné 
prostriedky do výšky iba 500tis. Sk ročne (čo je viac ako 16 tis. €). V tabuľke je vidno 
ako tečú peniaze z mestského rozpočtu na šport a stále stúpajú. Za 10 rokov sa 
vynaložilo na šport v investíciách 105 mil. Sk. Do tejto sumy nie je zahrnutá 
investícia, ktorou priamo Mesto kupovalo od Matadoru tenisový areál za cca 1mil. Sk. 
So zarátaním tohto roku sa prostriedky investované mestom do športovísk vyšplhajú 
na sumu 110 mil. Sk. Samozrejme, že je to na športoviskách aj vidieť. 
Zrekonštruovala sa krytá plaváreň, sprchy, robila sa oprava a zníženie hladiny vody 
v bazéne. Prebehla aj úprava letného kúpaliska, ďalej bola vykonaná rekonštrukcia 
zimného štadiónu. V športovej hale prebehla tiež rekonštrukcia. Na futbalovom 
štadióne prebehla oprava mužských spŕch, oprava fasády futbalovej tribúny. Na 
Lodenici MŠK zabezpečilo zrekonštruovanie budovy a vybudovalo skejt park. V 
tomto volebnom období sa riešili situácie smerom k športu vo futbale a v hokeji. 
Futbalovému klubu, ktorého 100% vlastníkom je súkromná spoločnosť FK Púchov, 
v ktorej mesto nemá ani jednu akciu, sa bezplatne poskytuje celý areál vrátane 
energií aj s využívaním bilbordových plôch. V hokeji sa stal opačný prístup. Dnes 
máme 190 detí pod MŠK. Rodičia sú spokojnejší, lebo deti majú zabezpečenú celú 
materiálnu základňu. Tento rok pristúpime pre novú sezónu k rozšíreniu vekovej 
kategórie - juniorov do 21 rokov. Kontinuálny proces v hokeji bol naštartovaný. 
Mládež aj deti majú pevný čas tréningov. Je príjemné, keď rodičia vyjadria 
spokojnosť, že Mesto zobralo tento šport pod svoju správu. Rád by vypichol zo 
správy rozbeh prevádzky cityPARK – dočasného regulovaného státia, ktoré bolo od 
roku 2013 prevedené na Mesto.  
PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že nie je možné skejt park oplotiť. Oplotením 
by sa areál zbytočne predražil. Podľa Kubičára je jednoduchšie, ak PTSM 1-krát 
týždenne areál vyčistí. Údržbu treba zabezpečovať podľa finančných možností 
Mesta. Je dobré, že mladí majú v meste priestor, kde môžu tráviť svoj voľný čas.  
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Mgr. Radoslav Varga nadviazal na predrečníka. Našiel fotku cca s pred 20 rokov, 
kde bol bicrosový areál v plnej paráde a jazdili sa na ňom preteky Slovenského 
pohára.  Potom tento priestor zakapal. Podľa neho, by sa MŠK malo starať aj o tento 
priestor, aj si to vyžiada určité financie. Podľa neho tento areál nebol čistený MŠK, 
lebo študenti tam robili brigádu a nazbierali niekoľko vriec odpadu.  
PaedDr. Miroslav Kubičár uviedol, že bikros kedysi organizovali rodičia. Ostala tam 
otvorená búda, ktorú by bolo vhodné odstrániť. Pokiaľ tam mládež chodí, treba 
priestor areálu udržiavať. 
Mgr. Jozef Čuraj dodal, že búda už zhorela. Niekto ju podpálil. 
MUDr. Viliam Bršiak člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia MsZ  
č.17/2014  v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 17/2014 
M s Z    
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Správu o stave mestského majetku – MŠK Púchov s.r.o.   
 
Hlasovanie č. 5 za prijatie UZNESENIA č. 17/2014: 
prítomných    15 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 17/2014. 
 

ad 4) Informácia o investičných akciách. 

Ing. arch. Daniela Šicová rozdelila svoju informáciu do 3-och častí. S oddelením 
výstavby pripravujú projektové dokumentácie realizačné pre zateplenie škôl 
Slovanská a Gorazdova. V druhej časti informovala o verejnom obstarávaní na 
investičné akcie  - na Dom smútku v Púchove a na námestíčko pri ZUŠ a Lichardovu 
ulicu. Tretiu časť tvoria prebiehajúce investičné akcie – Námestie v Horných 
Kočkovciach, revitalizujú detské ihrisko v Marczibányiho záhrade, kde bude osadené 
profesionálne detské ihrisko zo Švédska od firmy Hags. Prvky detského ihriska 
testujú v Nemecku, lebo sú tam najviac poškodzované v Európe. Budú tam osadené 
zostavy pre najmenšie deti od 2-5 rokov, pre deti od 5-12 rokov a budú doplnené 
o hojdačky rôznych tvarov a druhov. Do 29. apríla by mala byť akcia ukončená. 
Najväčšou investičnou akciou, ktorú zabezpečujú je rekonštrukcia Továrenskej ulice, 
kde začali asfaltovať chodníky. Povedala perličku, že sa ťažko v tejto miestnej časti 
pracuje. Nielen, že pri práci nachádzajú množstvo nelegálnych pripojení na siete, ale 
ani občania nechcú vychádzať v ústrety. Pri asfaltovaní chodníkov požadovali 
zvesenie koncov strešných zvodov, ktoré majú neoprávnene otočené do chodníkov, 
aby sa mohlo finišerom doasfaltovať všetko. Oni s tým nesúhlasili, chceli to len 
nejako uplácať lopatami. Do 2.júna, kedy mal byť zbúraný cestný most nad 
železnicou, by mala byť ulica Továrenská ukončená. 
Mgr. Peter Bílik uviedol, že, ak by sa rekonštruovali detské ihriská, bolo by vhodné 
doplniť ich o prvky na cvičenie pre staršie deti, kde by si mohli zacvičiť – napr. 
hrazdy, .... 
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Ing. arch. Daniela Šicová odpovedala, že zostava prvkov od 5-12 rokov má presne 
takéto prvky na cvičenie pre staršie deti. (Obrázky s prvkami boli vyvesené na tabuli.) 
Po rokoch treba detské ihriská rekonštruovať. 
Primátor informoval, že práve ide Mesto obstarávať prvky – Street workout (cvičenie 
na ulici) na verejne prístupnom priestore v Marczibányiho záhrade. 
PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že sa nedá vyžadovať na jednej ploche 
multifunkčnosť. Navrhol dať do Marczibányiho záhrady len 2-3 prvky a vytvoriť ešte 
ďalší priestor na takéto extrémne cvičenie pre mladých. Treba pritom myslieť aj na 
starších občanov a doplniť aj cvičebné prvky pre seniorov, ak bude aj v ďalšom roku 
dobrý hospodársky výsledok Mesta. 
Irena Kováčiková uviedla, že na rokovaní rady ZUŠ namietali na otvorenie areálu 
okolo školy. Boja sa, že tam bude viac hluku, ktorý ich bude rušiť. Chcela vedieť, či 
sa k rokovaniam a riešeniu priestranstva okolo školy pozývalo vedenie školy. 
Ing. arch. Daniela Šicová odvetila, že riešenie priestranstva okolo ZUŠ nie je 
novinkou. Bolo predstavené a riešené v rámci celkovej rekonštrukcie Štefánikovej 
ulice. Nebojí sa toho, že otvorením sa problémy hluku zvýšia. Teraz sú tam 
problémy, keď prídu ľudia aj na hlavné parkovisko nemajú si kde sadnúť a sedia po 
múrikoch okolo školy. Otvorením sa priestor zorganizuje. So školou komunikovali, 
mali predkladané všetky materiály na prekládku plynu a elektriky pre školu. Takže 
majú celú projektovú dokumentáciu k dispozícií. 
PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že o námietkach školy sa dozvedel cez 
víkend. Navrhoval stretnutie s vedením školy aby sa to vydiskutovalo.  
Mgr. Radoslav Varga nadviazal, že on sa o nespokojnosti s otvorením priestoru 
školy dozvedel ešte pred víkendom. Aj pri fontáne na pešej zóne vznikli námietky na 
fontánu, lebo vydáva monotónny zvuk. V ZUŠ prebieha vyučovanie po 12.00 hod. 
Možno by bola škoda, aby sa priestor nevyužil pre verejnosť. Ak sú v škole učitelia, 
ktorí považujú svoju prácu za veľmi dôležitú a možno ich bude riešenie tohto projektu 
rušiť. Podľa neho sa netreba báť otvorenia priestoru. Mamičky so spiacimi deťmi sa 
tiež tomuto priestoru budú vyhýbať, keď bude znieť hudba z okien školy. Povedal už 
pre 1,5 rokom, že aj bilbordy spred ZUŠ zmiznú. Budú tam už len 1,5 roka. Povedal 
to pani riaditeľke. Či to posunula ďalej nevie.  
Primátor konštatoval, že dostal SMS od pani učiteľky Žatkovej, ktorú poslal  
p. Kubičárovi ako predsedovi komisie výstavby a p. Vargovi zastupujúcemu média  
v meste. Pred 4 rokmi boli roznesené do schránok obyvateľov mesta materiály aj 
o tejto akcii.  Mesto Púchov vytvára priaznivé podmienky pre ZUŠ a je na ňu pyšné. 
Súčasťou riešení námestíčka je plánovaná aj výmena okien na budove. So 
stavebným úradom pripravujú, aby aj pri realizácii neboli rušení. 
MUDr. Pavol Šponiar uviedol, že v meste sú uzavreté len materské školy. Základné 
aj stredné školy sú verejne prístupné, preto sa mu videli obavy zbytočné. 
Cyril Crkoň chcel vedieť kedy sa bude búrať premostenie nad železnicou. 
Ing. arch. Daniela Šicová odpovedala, že posledný termín bol stanovený na 2.júna 
2014. Dovtedy by mala byť hotová Továrenská ulica. 
MUDr. Viliam Bršiak konštatoval, že v súčasnosti gymnázium je oveľa viac 
zasiahnuté dopravným hlukom, ako je ZUŠ. 
JUDr. Jarmila Andreánska navrhla ukončiť diskusiu, lebo pri ZUŠ bolo parkovisko 
a frekventované cesty a na tom sa nič nezmení. Otvorením priestranstva okolo školy 
sa vytvorí pekné priestranstvo v meste. 
Ing. Jána Riška zaujímalo, či sa v projektoch pri zatepľovaní škôl ráta aj s výmenou 
okien. 
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Ing. arch. Daniela Šicová odpovedala, že projekty budú obsahovať zateplenie aj 
s výmenou okien a ak bude treba, kde bude zatekať, urobia aj strechy.  
MUDr. Viliam Bršiak člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia MsZ  
č.18/2014  v znení: 
U Z N E S E N I E  č. 18/2014 
M s Z    
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Informáciu o investičných akciách. 

 
Hlasovanie č. 6 za prijatie UZNESENIA č. 18/2014: 
prítomných    15 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 18/2014. 
 

 

ad 5) Vyhodnotenie mestského podujatia:  Fašiangy v meste a IV. Veľkonočný 
jarmok. 

Primátor konštatoval, že materiál bol predložený písomne, poslanci sa môžu k nemu 
vyjadriť. Následne otvoril diskusiu. 
Cyril Crkoň chcel vyjadriť nielen svoj názor, ale názor iných ľudí, že pre neho termín 
konania Veľkonočného jarmoku bol neprípustný v tomto pôstnom období. Kto je 
veriaci, vie o čom rozpráva, povedal. Navrhol neuskutočňovať budúci ročník tohto 
jarmoku. Ako náhradu navrhoval uskutočniť s rôznymi divadelnými telesami z mesta 
živé pašiové hry na Pešej zóne. 
Primátor sa spýtal Cyrila Crkoňa, či to pôjde povedať aj tým ľuďom, a nebolo ich 
málo, čo boli na Veľkonočnom jarmoku a páčil sa im. Uviedol, že všetci ľudia, ktorí 
tam boli i neboli, sú rovnako dôležití. Mesto sa nepýta ľudí, či sú alebo nie sú veriaci, 
lebo na to nemá právo a podľa Ústavy je Slovenská republika demokratický štát, 
ktorý neviaže na žiadne náboženstvo, ideológiu alebo stranu. Viera je súkromná vec 
každého človeka. Každý má právo sa rozhodnúť, či niekam pôjde alebo nie. „Ak 
niekto povie na to podujatie, že sa mu páči, tak ako sa Vám nepáči, nemožno ani 
jeden z týchto názorov nadradiť tomu druhému.“ Program bol zostavený od pani 
Vargovej, nemohol nikoho uraziť. Na jarmoku bola prezentovaná kultúra a nie žiadne 
hýrenie a jasanie. Program bol zostavený z vystúpení našich detí MŠ, ZŠ a ZUŠ 
s ohľadom na toto pôstne obdobie. Pokiaľ bude možnosť nacvičiť v rámci jarmoku aj 
pašiové hry, rád to uvíta. Aj to môže byť pre niekoho zaujímavé a príťažlivé na tomto 
podujatí.  
Cyril Crkoň uviedol, že pán primátor povedal aj pravdu, ale trošku sa odklonil od 
toho, čo povedal on. Tradície slovenského ľudu si máme vážiť, boli ale kresťanské. 
Vo väčšine tu žijú kresťansky založení ľudia. Vedenie mesta by sa malo zamyslieť 
nad určitým nevhodným časom organizovania takýchto akcií. 
Mgr. Anna Janíková oponovala, že nie je za zrušenie Veľkonočného jarmoku. Ľudia 
tam chodia radi. Býva na ňom veľa jarmočníkov. Na škole s deťmi nacvičujú a robia 
program práve k tomuto sviatku. Možno tam niektorí mali veselší program, ten by sa 
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mohol obmedziť, ale jednoznačne bola za zachovanie jarmoku. Bola to veľmi pekná 
akcia. Viacerým ľuďom by sa nepáčilo, keby sa zrušil. 
Mgr. Radoslav Varga povedal: „Milý Cyril, takto sa majú veci: ja som asi ten 
posledný, čo by sa mal k otázkam viery vyjadrovať. Ale- 12. a 13. apríla, keď sa 
konal náš Veľkonočný jarmok, sa v Trnave uskutočnil „Veľký Trnavský rínek“.  
Trnava sa nazýva aj Slovenský Rím. Dúfam, že Cyril Crkoň vie prečo. Takže, keď 
v Trnave nemali najmenší problém s dvojdňovým jarmočným podujatím, vedenie 
tohto mesta sa nemá čo zamýšľať nad jeho myšlienkou.“ Ak chce poslanec Crkoň 
zrušiť Veľkonočný jarmok, nech dá pozmeňujúci návrh alebo navrhne uznesenie na 
jeho zrušenie. Potom uvidí ako jeho návrh dopadne. Vyzval poslanca, aby prejavil 
svoju odvahu a podal návrh na zrušenie. 
Cyril Crkoň povedal, že uznesenie k tomu dá, ale nie teraz. Má na to priestor ešte 
celý rok, keď sa bude pripravovať ďalší. Nemáme sa porovnávať s inými. Uviedol, že 
samozrejme takéto veci sa dejú všade, nielen v Trnave. S tým nemôže byť väčšina 
ľudí spokojná. Púchov má byť taká lastovička v tomto. Kedysi sa konal jeden jarmok 
v meste a dosť. Teraz je to jarmokmi presýtené. Teraz je každý štvrťrok jarmok. 
JUDr. Jarmila Andreánska konštatovala, že keď sa konajú jarmoky a kultúrne 
podujatia všetci vidia, že toto mesto žije. Na podujatia chodia aj nábožensky založení 
ľudia. Nič zlého sa na podujatiach nedeje. Vystupujú tam naše deti. Prezentuje sa tu 
naša kultúra, naše tradície, ľudová tvorivosť,  ... Každý má to svoje vlastné svedomie 
a vyberá si podujatia, ktoré organizuje Mesto organizuje podujatia nielen pre 
veriacich ľudí, ale pre všetkých obyvateľov mesta bez akéhokoľvek vyznania.  
Mgr. Radoslav Varga uviedol, že čakal, že p. Crkoň predloží uznesenie. Vyzval 
Cyrila Crkoňa, aby to urobil.  
Cyril Crkoň odpovedal, že na to má ešte čas. 
Primátor konštatoval, že ak pán Crkoň nemá návrh uznesenia ukončil by túto 
diskusiu. 
JUDr. Jarmila Andreánska členka návrhovej skupiny predložila návrh na uznesenie 
MsZ č. 19/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 19/2014 
M s Z    
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Vyhodnotenie mestského podujatia:  Fašiangy v meste a IV. Veľkonočný jarmok. 

Hlasovanie č. 7 za prijatie UZNESENIA č. 19/2014: 
prítomných    15 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 19/2014. 
 

 

ad 6) Predaj, kúpa.  

MUDr. Viliam Bršiak člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia MsZ  
č.20/2014  v znení: 
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U Z N E S E N I E  č. 20/2014 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
odpredaj pozemku, novovytvorená parcela KNC č. 195/167, o výmere 139 m2 v k.ú. 
Vieska- Bezdedov pre Miroslava Murtina a manželku Lenku, Vieska Bezdedov č.64, 
Púchov za účelom majetkoprávneho vysporiadania časti pozemku, ktorý užívajú a 
bezprostredne prislúcha k pozemku s rodinným domom a dvorom  vo vlastníctve 
žiadateľa, za cenu 10.- €/m2. 
Predmetný pozemok je plochou, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. 
Prevod 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 nasledujúce uznesenia budú týkať odpredajov 
pozemkov vo Vieske– Bezdedov. Ide o legalizáciu jestvujúceho stavu. Členovia 
komisie výstavby boli pozrieť pozemky na mieste. Žiadatelia pozemky užívajú 
dlhodobo. Komisia výstavby ich odporučila na predaj. 
  
Hlasovanie č. 8 za prijatie UZNESENIA č. 20/2014: 
prítomných    15 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 20/2014. 
 
 
Z rokovacej miestnosti vyšiel MUDr. Pavol Šponiar. 
 
MUDr. Viliam Bršiak člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia MsZ  
č.21/2014  v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 21/2014 
M s Z    
s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj nasledovných pozemkov v k.ú. Vieska - Bezdedov:  
 

- novovytvorená parcela KNC č. 616/4 o výmere 53 m2 v k.ú. Vieska - Bezdedov 
pre Martina Chovanca, Okružná 1420, Púchov za účelom majetkoprávneho 
vysporiadania časti pozemku, ktorý bezprostredne prislúcha k pozemku 
s rodinným domom a dvorom  vo vlastníctve žiadateľa, za cenu 5.- €/m2. 

- novovytvorená parcela KNC č. 616/3 o výmere 174 m2 v k.ú. Vieska- Bezdedov 
pre Juraja Lednického a manželku Vieska - Bezdedov 160, Púchov za účelom 
majetkoprávneho vysporiadania časti pozemku, ktorý bezprostredne prislúcha  
k pozemku s rodinným domom a dvorom  vo vlastníctve žiadateľov, za cenu  
5.- €/m2. 

- novovytvorená parcela KNC č. 616/2 o výmere 299 m2 v k.ú. Vieska- Bezdedov 
pre Mareka Potočného, Lednické Rovne – Medné, Potočná 168/4  a manželku 



Zápisnica MsZ 24.04.2014 Strana 12 
 

Danielu, Vieska-Bezdedov 162, Púchov za účelom majetkoprávneho 
vysporiadania časti pozemku, ktorý bezprostredne prislúcha k pozemku 
s rodinným domom a dvorom  vo vlastníctve žiadateľov, za cenu 5.- €/m2. 

 
Predmetné pozemky sú plochami, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria 
neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. 
Prevod 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 konštatovala, že ide o 3-och žiadateľov o odkúpenie častí 
pozemkov, ktoré bezprostredne prislúchajú k pozemkom s rodinnými domami vo 
vlastníctve žiadateľov. Vedľa ich pozemkov sa nachádza odvodňovací rigol. Komisia 
výstavby ich žiadala, aby si dali vypracovať hydrotechnický výpočet, ktorý predložili. 
Na základe tohto výpočtu sa dá stanoviť potrebná šírka rigolu, aby nedochádzalo 
k záplavám pozemkov. Vzhľadom na kopcovitý terén komisia výstavby a MsR 
odporučili odpredaj pozemkov za cenu 5.- €/m2. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
  
Hlasovanie č. 9 za prijatie UZNESENIA č. 21/2014: 
prítomných    14 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 21/2014. 
 
 
Do rokovacej miestnosti prišiel MUDr. Pavol Šponiar. 
 
MUDr. Viliam Bršiak člen návrhovej komisie predložil návrh uznesení MsZ  
č.22/2014  a 23/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 22/2014 
M s Z    

a) b e r i e   n a   v e d o m i e, že 
 
odpredaj pozemku, novovytvorená parcela KNC č. 330/2, orná pôda o výmere  
235 m2  v k.ú. Vieska - Bezdedov pre Petra Mazáka a manželku, Vieska Bezdedov 
č.161, Púchov je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle  § 9a, ods.8,  
písm. e) zákona o majetku obcí.  
 
Zdôvodnenie: 
Ide o majetkoprávne vyporiadanie pozemku, ktorý je funkčne  súčasťou pozemku 
parcela KNC č.330/3 k.ú. Vieska - Bezdedov v spoluvlastníctve žiadateľa. Žiadatelia 
predmetný pozemok užívajú a v minulosti užívali aj ich právni predchodcovia na 
poľnohospodárske účely ako súčasť ich pozemku.  
 

b) k o n š t a t u j e, 
 

že dôvod prevodu  majetku mesta pre Petra Mazáka a manželku, Vieska Bezdedov 
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č.161 Púchov, je  prípadom hodným osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8, písm. 
e) zákona o majetku obcí  a MsZ o ňom rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

 
U Z N E S E N I E  č. 23/2014 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
odpredaj pozemku novovytvorená parcela KNC č. 330/2, orná pôda  o výmere  
235 m2 v k.ú. Vieska – Bezdedov pre Petra Mazáka a manželku, Vieska - Bezdedov 
č.161, 020 01 Púchov  za cenu 10 €/m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
Ing. Jana Vondrová oboznámila so žiadosťou na odpredaj časti pozemku pre Petra 
Mazáka s manželkou . Predmetný pozemok tvorí súčasť ich pozemku, ktorý obrábali 
aj jeho rodičia. Ide o pozemok vo vlastníctve Mesta, ale Mesto naň nemá prístup 
a nemá ho ako využiť, preto komisia výstavby aj MsR odporučili odpredaj pozemku 
za cenu 10 €/m2. Schvaľuje sa dvoma samostatnými uzneseniami, 3/5 väčšinou 
poslancov. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 10 za prijatie UZNESENIA č. 22/2014: 
prítomných    15 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 22/2014. 
 

Hlasovanie č. 11 za prijatie UZNESENIA č. 23/2014: 
prítomných    15 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 23/2014. 
 

 

MUDr. Viliam Bršiak člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia MsZ  
č.24/2014  v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 24/2014 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
na základe vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej dňa 
24.03.2014  odpredaj nasledovnej nehnuteľnosti v k.ú. Púchov:  
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- zariadenie obchodu č. 5 - predajňa pekárenských výrobkov, cukrárenských 
výrobkov a s nimi spojeného občerstvenia v objekte Kultúrno-vzdelávacieho 
centra s.č. 2002 , na parcele KNC č. 1345/12 v k.ú. Púchov s podielom  
66/3355 na spoločných častiach a zariadeniach  objektu a podielom 66/3355 
na pozemku zastavanom stavbou - parcela KNC č. 1345/12 o výmere 1969 
m2,  

spoločnosti KOPEK Plus, s.r.o., Bernolákova 46, Dolné Kočkovce, IČO: 
35 781 131, za cenu: 96.800.- € 

Primátor informoval, že 13.03.2014 bol vyhlásený zámer na obchodný priestor 
v KVC. Po predložení len 1 ponuky v termíne, prebehlo jej vyhodnotenie . Spoločnosť 
KOPEK Plus, s.r.o. splnila podmienky súťaže. Komisia aj MsR odporučili priestor na 
odpredaj. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 12 za prijatie UZNESENIA č. 24/2014: 
prítomných    15 
za                    13 
proti                 1 
zdržal sa          1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 24/2014. 
 
 
 
MUDr. Viliam Bršiak člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia MsZ  
č. 25/2014  v znení: 
 

U Z N E S E N I E  č. 25/2014 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
na základe vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej dňa 
24.03.2014  odpredaj nasledovnej nehnuteľnosti v k.ú. Púchov:  
 

- zariadenie obchodu č. 3 - predajňa kancelárskej techniky a poskytovanie 
printových služieb v objekte Kultúrno-vzdelávacieho centra s.č. 2002 , na 
parcele KNC č. 1345/12 v k.ú. Púchov s podielom  54/3355 na spoločných 
častiach a zariadeniach  objektu a podielom 54/3355 na pozemku zastavanom 
stavbou - parcela KNC č. 1345/12 o výmere 1969 m2,  

spoločnosti LB spol. s r.o. Dubková 848, Lazy pod Makytou, IČO: 44 494 
793, za cenu: 77 301.- €. 

Primátor  konštatoval, že aj v tomto uznesení sa jedná o taký istý prípad. Po 
vyhlásenej súťaži odporučený odpredaj priestoru v KVC pre spoločnosť LB spol. 
s r.o. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
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Hlasovanie č. 13 za prijatie UZNESENIA č. 25/2014: 
prítomných    15 
za                    13 
proti                 1 
zdržal sa          1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 25/2014. 
 
 
Primátor vyhlásil 15 minútovú prestávku v rokovaní MsZ. 

Prezentácia prítomných poslancov po prestávke 15/19. 

 

ad 7) Dotácie. 

 
MUDr. Viliam Bršiak člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia MsZ  
č.26/2014  v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 26/2014 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
dotáciu pre MESTSKÝ PROGRAM MATERIÁLNEHO ZABEZPEČENIA 
VÝKONNOSTNÉHO ŠPORTU V PÚCHOVE, Štefánikova 821, 020 01 Púchov na 
materiál, prenájom priestorov, zabezpečenie turnajov, sústredení a výmenných 
pobytov vrátane dopravy, prepravy, stravy,  občerstvenia, odmien     66 000,- € 
 
Primátor konštatoval, že združenie bolo zaregistrované. Toto sú vyčlenené 
prostriedky z rozpočtu pre združenie. V priebehu mája/júna bude zvolané VZ 
združenia, kde sa prerozdelia tieto prostriedky pre jednotlivé športy. 
Irena Kováčiková informovala, že sa bude schvaľovať 5 dotácií, ktoré boli zahrnuté 
v mestskom rozpočte na tento rok. Teda, nejde o navýšenie rozpočtu. Komisia 
školstva aj MsR odporučili jednotlivé dotácie na schválenie. 
Ing. Ján Riško chcel vedieť, akým spôsobom sa budú presúvať finančné prostriedky 
z tohto združenia na jednotlivé športy. 
Primátor odpovedal, že na VZ združenia sa bude rozhodovať o postupnom 
prerozdeľovaní finančných prostriedkov pre jednotlivé športy. 
 
Hlasovanie č. 14 za prijatie UZNESENIA č. 26/2014: 
prítomných    15 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 26/2014. 
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MUDr. Viliam Bršiak člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia MsZ  
č.27/2014  v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 27/2014 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
dotáciu pre Športový klub malého futbalu Púchov, 1. mája 1160/36, 020 01 Púchov 
na materiálnom technické zabezpečenie,  náhrady rozhodcom, na cestovné a 
dopravu, stravné, zabezpečenie zdravotnej služby, štartovného, náklady na trofeje 
a tréningovú činnosť klubu           12 600,- € 
 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 15 za prijatie UZNESENIA č. 27/2014: 
prítomných    15 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 27/2014. 
 
 
 
MUDr. Viliam Bršiak člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia MsZ  
č.28/2014  v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 28/2014 
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 
na rozvojové projekty, na environmentálne aktivity ekocentra, na reprezentáciu 
a propagáciu mesta Púchov          95 498,- € 
 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 16 za prijatie UZNESENIA č. 28/2014: 
prítomných    15 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 28/2014. 
 
 
 
MUDr. Viliam Bršiak člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia MsZ  
č.29/2014  v znení: 
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U Z N E S E N I E  č. 29/2014 
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 na náklady  spojené s účasťou  
členov klubu na pretekoch v roku 2014          8 770,- € 
 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 17 za prijatie UZNESENIA č. 29/2014: 
prítomných    15 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 29/2014. 
 
 
MUDr. Viliam Bršiak člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia MsZ  
č.30/2014  v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 30/2014 
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, na 
sústredenia, zabezpečenie tréningov a zápasov a na stravovanie na majstrovských 
zápasoch mimo Púchova              6 600,- €                                                                                                                         
 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 18 za prijatie UZNESENIA č. 30/2014: 
prítomných    15 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 30/2014. 
 
 
ad 8) 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 správy dostali poslanci písomne a môžu sa k nim vyjadriť. 
Rudolf Marman vyjadril námietku k MŠK, že v sobotu bola otvorená plaváreň, ale 
v novinách ani na webe MŠK to nebolo zverejnené. Ľudia sa o tom nemohli 
dozvedieť. Konateľka alebo niekto poverený z MŠK mal zabezpečiť zverejnenie 
oznamu riadne a včas.  
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Mgr. Anna Janíková uviedla, že za celú sobotu tam bolo 6 ľudí, čo je nerentabilné. 
Mgr. Radoslav Varga konštatoval, že v mestskej televízii bolo informácia o otvorení 
plavárne odvysielaná, ale do novín sa to nedostalo, lebo oznam bol doručený 
v pondelok a v utorok sa distribuovali noviny. 
Mgr. Hedviga Šulcová reagovala na p. Marmana, že bolo treba včasne zverejniť, že 
v sobotu pred Veľkou nocou bude otvorená plaváreň.  MŠK nemá problém, aby bola 
plaváreň otvorená aj v sobotu, ale zvyšujú sa tým náklady, lebo musí dať plat 
minimálne 4-om ľuďom, ktorí musia pri otvorení prevádzky byť, čo navýši rozpočet. 
PaedDr. Miroslav Kubičár dodal, že ani jemu sa informácia o otvorení plavárne 
v sobotu nedostala. Bol by si šiel rád zaplávať. 
MUDr. Viliam Bršiak člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia MsZ  
č31/2014  v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 31/2014 
M s Z    
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Správu náčelníka MsP, informáciu o činnosti MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, 
s.r.o., Podniku technických služieb mesta, s.r.o., MEDIALU Púchov, s.r.o., MŠK 
Púchov s.r.o. a MsÚ Púchov. 
 

Hlasovanie č. 19 za prijatie UZNESENIA č. 31/2014: 
prítomných    15 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 31/2014. 
 

 

ad 9) Rôzne. 

predkladá: p. primátor 
 
MUDr. Viliam Bršiak člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia MsZ  
č.32/2014  v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 32/2014 
M s Z    
s c h v a ľ u j e, že  
 
od 1.5.2014 bude Púchovský hokejový klub MŠK Púchov  združovať deti, mládež 
a dospelých do 21 rokov.  
 

Primátor informoval, že ide o uznesenie, o ktorom hovoril pri správe MŠK. Veková 
kategória detí hokejistov ide do kategórie juniorov. Takže, aby ich mohlo MŠK 
zastrešovať, treba rozšíriť kompetenciu jeho činnosti. 
Mgr. Peter Bílik chcel vedieť, že ak ostanú hráči, či budeme zastrešovať aj mužov a 
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ostatných. 
Primátor odpovedal, že ak ostanú hráči a bude ich ten počet, predpokladal, že áno. 
Nemáme na nakupovanie hráčov, ale ak budú vlastní odchovanci, môžu sa 
zastrešovať aj muži.   
Mgr. Hedviga Šulcová uviedla, že má informácie od konateľky MŠK, že ak budú 
muži, budú si musieť všetko financovať sami okrem energií. 

Z rokovacej miestnosti vyšiel MUDr. Viliam Bršiak. 

Hlasovanie č. 20 za prijatie UZNESENIA č. 32/2014: 
prítomných    14 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          0 
nehlasoval     1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 32/2014. 
Nehlasoval MUDr. Viliam Bršiak, ktorý vyšiel z rokovacej miestnosti a nevytiahol 
kartu z hlasovacieho zariadenia. 

Do rokovacej miestnosti prišiel MUDr. Viliam Bršiak. 

Primátor konštatoval, že podľa zákona má povinnosť 1-krát ročne informovať 
poslancov MsZ o svojom plate. Výška platu primátora mesta Púchov predstavuje 
v roku 2014 čiastku 3544,-€ mesačne.  
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
 

ad 10) Diskusia a interpelácie. 

Rudolf Marman chcel vedieť, či by aj konateľka MŠK nemohla zverejniť svoj plat, 
keď ho zverejňuje pán primátor. V správe sa dočítal, že je konateľkou MŠK aj 
ekonómkou. Zaujímal sa, či berie 2 platy. 
Primátor odpovedal, že konateľka MŠK berie 1 plat ako zamestnankyňa. Poslanec 
sa môže s konateľkou stretnúť. Ďalej sa poďakoval všetkým, ktorí zabezpečovali 
Veľkonočný jarmok. 30.apríla o 16.00 hod. si pripomenieme 69. výročie oslobodenia 
mesta a o 18.00 hod. bude aj stavanie mája, o 21.00hod. zapálenie vatry a o 21.30 
hod. ohňostroj a budú sa spúšťať fontány. 2.mája pozval na májovú tanečnú zábavu 
spojenú s tradičným „Bozkávaním pod čerešňou“. Na záver rokovania poďakoval 
prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsZ. 
 
 
 
Milan TRNÍK      Ing. Ján RIŠKO 
I. overovateľ        II. overovateľ 
 
 
 
Ing. Jana  VONDROVÁ        Mgr. Marián MICHALEC 
prednostka MsÚ         primátor mesta Púchov 


