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Z Á P I S N I C A 
spis. č. 1395/2014/9  UK1  A-10 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Púchov,  
konaného dňa 17. júna 2014 

Prítomní:  

Peter Prešnajder, Mgr. Anna Janíková, MUDr. Viliam Bršiak, JUDr. Eva Kvocerová, 
Irena Kováčiková, Ing. Jaroslav Hupka, PaedDr. Miroslav Kubičár, JUDr. Jarmila 
Andreánska, Mgr. Radoslav Varga, Mgr. Hedviga Šulcová; Mgr. Peter Bílik, 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 12.06.2014. 
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 
(15 z 19) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Uviedol, že z rokovania MsZ 
svoju neúčasť ospravedlnili: MUDr. Pavol Šponiar a Miloslav Kršiak. Neskôr príde 
Rudolf Marman. Peter Divinský sa do začiatku zasadnutia neospravedlnil.  

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  15 
za                  14 
proti               0 
zdržal sa        1 
Poslanci schválili zloženie návrhovej komisie. 
 

 

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

PROGRAM : 

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

2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na druhý polrok 
2014.  

3. VZN č. 1/2014 o výkone taxislužby na území mesta Púchov. 
4. Správa o činnosti kultúrnych súborov.  
5. Správa o činnosti MŠK Púchov, s.r.o.  
6. Správa o stave mestského majetku: -     PTSM Púchov, s.r.o.,  

-      MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.  
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7. Program zvýšenia bezpečnosti v meste.  
8. Informácia o investičných akciách. 
9. Predaj, kúpa.  
10. Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MESTSKÉHO BYTOVÉHO 

PODNIKU, s.r.o., Podniku technických služieb mesta, s.r.o., MEDIALU Púchov, 
s.r.o., MŠK Púchov s.r.o. a MsÚ Púchov. 

11. Rôzne. 
12. 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  15 
za                  15 
proti               0 
zdržal sa        0 
Program poslanci schválili. 
 

 
Primátor konštatoval, že program MsZ bol schválený bez zmeny. 
 
 
ad 1) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, správa 
o činnosti hlavného kontrolóra.  
 
Primátor konštatoval, že  Mgr. Miroslav Jurči písomne predložil - kontrolu plnenia 
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ a správu o činnosti hlavného 
kontrolóra. Vyzval poslancov, aby sa k materiálom vyjadrili. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Mgr. Radoslav Varga  - člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia  
MsZ č. 33/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 33/2014 
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. 33/2014: 
prítomných    15 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 33/2014. 
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ad 2) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na druhý 
polrok 2014.  

Primátor konštatoval, že  hlavný kontrolór písomne predložil - Plán kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na druhý polrok 2014. Vyzval poslancov, 
aby sa k predloženému materiálu vyjadrili. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Mgr. Radoslav Varga  - člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia  
MsZ č. 34/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 34/2014 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na druhý polrok 2014.  

Hlasovanie č. 4 za prijatie UZNESENIA č. 34/2014: 
prítomných    15 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 34/2014. 
  
Do rokovacej miestnosti prišiel Rudolf Marman. 
 

ad 3) VZN č. 1/2014 o výkone taxislužby na území mesta Púchov. 

 
Ivan  Zahradový predkladal návrh VZN č. 1/2014 o výkone taxislužby na území 
mesta Púchov. Z dôvodu zmeny Zákona o cestnej premávke bolo potrebné  upraviť 
podmienky , ktoré musí dopravca spĺňať pri podaní žiadosti na užívanie stanovíšť taxi 
v meste. Všeobecne záväzné nariadenie určuje podrobnosti o výkone taxislužby a 
podmienky zriaďovania stanovíšť vozidiel taxislužby na území mesta Púchov. 
Taxislužbu môže prevádzkovať len držiteľ koncesie podľa osobitného zákona, ktorý 
môže poskytovať služby len formami a spôsobom stanoveným týmto zákonom. 
V meste (na miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách a ich súčastiach vo 
vlastníctve Mesta) bolo vytvorených a vyhradených 12 parkovacích miest pre taxi 
(viď príloha č. 1). Pri určovaní parkovacích miest pre taxi boli prizývaní aj taxikári. 
Kontrolu pri dodržiavaní VZN   vykonáva Mestská polícia a poverení pracovníci 
Mesta Púchov. Následne predložil k VZN dva pozmeňujúce návrhy – 1. pozmeňujúci 
návrh – v bode č. 5 Popis činnosti po 4) – vypustiť z textu slovo „iba“, 2. pozmeňujúci 
návrh – v bode č. 6 Zriaďovanie a určovanie stanovíšť taxi, po 3) – znížiť cenu 
z 250,-€ na 130,-€/rok, tým bude cena karty adekvátnejšia a bude zo strany taxikárov 
o ňu väčší záujem. 
Ing. Jánovi Riškovi chcel vedieť, koľko máme v meste registrovaných taxi vozidiel. 
Videlo sa mu, že 12 vyhradených parkovacích miest pre taxi bude málo. Zaujímal sa, 
kde budú parkovať ostatní. 
Mária Fedorová odpovedala, že teraz máme v meste 18 registrovaných taxislužieb. 
Môžu využívať aj klasické parkovacie miesta v meste, ak nebude voľné vyhradené 
miesto pre taxi.  



Zápisnica MsZ 17.06.2014 Strana 4 

 

Ivan Zahradový vysvetlil, že pri VZN zvolili cestu nájmu za parkovacie miesta taxi. 
Držiteľ taxi karty musí spĺňať stanovené podmienky a musí mať oprávnenie na výkon 
taxislužby podľa zákona o cestnej premávke. Dopravca, ktorý si zakúpil taxi kartu 
môže užívať všetky stanovištia zriadené mestom, ale bez nároku na vyhradené 
miesto. Čiže, môže na ňom stáť iba, ak bude voľné. Užívanie stanovíšť taxi bude za  
odplatu. Upustili od draženia jednotlivých miest stanovíšť taxi, lebo by miesta ostávali 
voľné, keď z nich odídu s klientom, a ostatní by ich nemohli využívať. 
JUDr. Eva Kvocerová upozornila, že vo VZN nenašla, že, ak má taxikár svoje 
parkovacie miesto na vlastnom pozemku alebo na prenajatom, ako si môže požiadať  
o označenie svojho miesta ako taxi stanovište. 
Ivan Zahradový odpovedal, že každý taxikár musí mať zabezpečené aj svoje 
súkromné miesto na státie alebo garáž. Prevádzkovateľ taxislužby môže požiadať  
dopravný inšpektorát o udelenie označenia na vlastnom pozemku. Mestom určené 
stanovištia sú označené schválenými dopravnými značkami.  
Mária Fedorová doplnila, že každé dopravné značenie musí prejsť cez dopravnú 
komisiu  a musí mať byť schválené so súhlasom dopravného inžiniera. Potom bude 
možné označenie aj a takomto mieste. 
JUDr. Eva Kvocerová konštatovala, že v článku č. 6 v bode č.3)  nemôže byť 
„formou nájom“. Môže byť označený ako „formou spoločného nájmu rovnakým 
dielom“. 
Primátor navrhol v poradí 3. pozmeňujúci návrh -  slovo nájom v celom texte 
nahradiť „ za odplatu“. 
Ivan Zahradový informoval, že pri VZN postupovali podľa miest, ktoré majú 
zavedené taxi karty. Súhlasil s nahradením slova v texte „ za odplatu“. 
Mgr. Peter Bílik chcel vedieť, či každý taxikár si bude musieť kúpiť taxi kartu pokiaľ 
bude chcieť využívať vyhradené státia určené Mestom.  
Primátor odvetil, že pokiaľ bude chcieť taxikár využívať vyhradené parkovacie 
miesta určené Mestom, musí mať zakúpenú taxi kartu.  
Mgr. Radoslav Varga uviedol, že VZN by malo nadobudnúť platnosť po 15 dňoch od 
podpísania a zverejnenia. Zaujímal sa, či sme na to technicky pripravení. 
Primátor zopakoval 1. pozmeňujúci návrh (viď v texte) predkladateľa Ivana 
Zahradového a  vyzval poslancov na hlasovanie. 
 
Hlasovanie č. 5 za prijatie pozmeňujúceho návrhu č. 1 Ivana Zahradového : 
prítomných    16 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali pozmeňujúci návrh č. 1 Ivana Zahradového. 
 
Primátor zopakoval 2. pozmeňujúci návrh (viď v texte) Ivana Zahradového a vyzval 
poslancov na hlasovanie. 
 
Hlasovanie č. 6 za prijatie pozmeňujúceho návrhu č. 2 Ivana Zahradového : 
prítomných    16 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali pozmeňujúci návrh č. 2 Ivana Zahradového. 
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Primátor zopakoval v poradí 3. pozmeňujúci návrh (viď v texte) primátora  
Mgr. Mariána Michalca a vyzval poslancov na hlasovanie. 
 
Hlasovanie č. 7 za prijatie pozmeňujúceho návrhu č. 3 Mgr. Mariána Michalca: 
prítomných    16 
za                    15 
proti                 1 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali pozmeňujúci návrh č. 3 Mgr. Mariána Michalca.  

 
Mgr. Radoslav Varga  - člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia  
MsZ č. 35/2014 (vrátane schválených pozmeňujúcich návrhov) v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 35/2014 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
VZN č. 1/2014 o výkone taxislužby na území mesta Púchov. 
 
Hlasovanie č. 8 za prijatie UZNESENIA č. 35/2014: 
prítomných    16 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 35/2014. 
 
Z rokovacej miestnosti vyšiel Cyril Crkoň. 
 

ad 4) Správa o činnosti kultúrnych súborov.  

Primátor konštatoval, že materiál bol predložený písomne riaditeľkou DK Mgr. 
Miladou Vargovou a poslanci sa k nemu môžu vyjadriť. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Mgr. Radoslav Varga  - člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia  
MsZ č. 36/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 36/2014 
M s Z    
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Správu o činnosti divadelných a folklórnych súborov pracujúcich v DK Púchov.   

Hlasovanie č. 9 za prijatie UZNESENIA č. 36/2014: 
prítomných    15 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
nehlasoval      1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 36/2014. 
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Z rokovacej miestnosti vyšiel Cyril Crkoň a nevytiahol kartu z hlasovacieho 
zariadenia. 
Následne sa do rokovacej miestnosti Cyril Crkoň vrátil. 

 
ad 5) Správa o činnosti MŠK Púchov, s.r.o.  
 
Primátor uviedol, že Správu o činnosti MŠK Púchov predložila Ing. Katarína 
Bradáčová písomne, takže poslanci sa k nej môžu vyjadriť. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Mgr. Radoslav Varga  - člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia  
MsZ č. 37/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 37/2014 
M s Z    
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Správu o činnosti MŠK Púchov, s.r.o.  

 
Hlasovanie č. 10 za prijatie UZNESENIA č. 37/2014: 
prítomných    16 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 37/2014. 
 

 
ad 6) Správa o stave mestského majetku: PTSM Púchov, s.r.o.  a MESTSKÝ 
BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.   

 
Primátor informoval, že Správu o stave mestského majetku – PTSM Púchov, s.r.o. 
predložil konateľ spoločnosti písomne. Poslanci sa k nej môžu vyjadriť. Do diskusie 
sa nikto neprihlásil. Rovnako konštatoval, že Správa o stave mestského majetku – 
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. bola tiež predložená písomne. Poslanci sa k nej 
môžu vyjadriť. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Následne uviedol, že majetkovo sa obe spoločnosti pohybujú v kladných- čiernych 
číslach. Ich ekonomika sa nachádza v dobrom stave. V roku 2005 bol schválený sľub 
odškodnenia pre PTSM, kedy brali úver. Dnes už ho majú splatený. Garancie mesta 
na svoje ďalšie finančné operácie už nepotrebujú.  PTSM uzatvoril pred 3 rokmi 
zmluvy na vývoz komunálneho odpadu na skládku Semeteš za výhodnejšie ceny, 
než je schopná ponúknuť skládka na Lednických Rovniach.  Spoločnosť postupne 
preberá aj náročnejšie práce v meste. Starajú sa nielen o zeleň, upratovacie služby, 
ale i o mestské fontány. Cieľom mesta je, aby postupne správa celej zelene v meste 
prešla do správy PTSM.  
Od roku 2002 sa prvý krát  podarilo dostať spoločnosť MsBP zo záporných -
červených čísiel do čiernych. Po absolvovaní rekonštrukcie tepelného hospodárstva 
má spoločnosť splatiť už len cca 30% úveru na túto investíciu. Púchov je jediné 
mesto na Slovensku, ktoré vykonalo rekonštrukciu tepelného hospodárstva vrátane 
potrubnej siete. Ceny za teplo u konečného zákazníka každý rok klesajú. Dnes má 
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70% ľudí za teplo preplatky. Nikdy od vzniku spoločnosti sa zisk nerozdelil medzi 
spoločníkov a celý bol použitý pre rozvoj spoločnosti.  
Primátor poďakoval obom prítomným riaditeľom mestských spoločností za ich prácu 
a zároveň ich požiadal, aby rovnaké poďakovanie odovzdali všetkým pracovníkom. 
Mgr. Radoslav Varga  konštatoval, že keď bralo úver na teplo cca 8-9 rokmi  
Ivan Majský si vtedy vymyslel web stránku, nejaké logo, zobral na námestí do ruky 
mikrofón, zvolal zopár médií a vyhlásil: „Poviem Vám, čo bude nasledovať. Bude 
nasledovať, že celý systém aj mesto skolabuje, keď berie úver na tepelné 
hospodárstvo. Mesto nebude schopné s MsBP splácať úvery. Celý MsBP sa 
odpredá. Na Mesto bude uvalená nútená správa.“ Ivanovi Majskému odkázal, že nič 
z toho sa nestalo.  
Mgr. Radoslav Varga  - člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia  
MsZ č. 38/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 38/2014 
M s Z    
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Správu o stave mestského majetku – Podniku technických služieb mesta, s.r.o.  
 
Hlasovanie č. 11 za prijatie UZNESENIA č. 38/2014: 
prítomných    16 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 38/2014. 
 
 
Mgr. Radoslav Varga  - člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia  
MsZ č. 39/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 39/2014 
M s Z    
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Správu o stave mestského majetku – MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Púchov.   

Hlasovanie č. 12 za prijatie UZNESENIA č. 39/2014: 
prítomných    16 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 39/2014. 
 

 

ad 7) Program zvýšenia bezpečnosti v meste.  

Primátor konštatoval, že materiál spracoval s poslancom Petrom Prešnajderom. 
Veľkou výzvou pre nich bol prijatý Zákon o dobrovoľníctve v r. 2011 v NR SR. Tento 
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zákon sa v praxi málo prejavuje. Rozprával sa so staršími občanmi na dôchodku, 
ktorí určite nepatria do starého železa. Mesto chce týchto ľudí zapojiť do 
dobrovoľníckej činnosti a hľadal sa vhodný spôsob. Dobrovoľnícke hliadky by 
zabezpečovali dozor pri príchode a odchode detí do 4 škôl, ktoré patria do 
pôsobnosti Mesta.  Pri školách by dávali pozor hlavne pri prechodoch cez cestu. 
Informoval, že viedol rokovania s klubmi dôchodcov. Majú záujem sa do programu 
zapojiť. Samozrejme, že dobrovoľnícke hliadky budú označené bezpečnostnými 
prvkami – vestami a budú dostávať príspevok na stravu. Tento vzťah by sa pretavil 
do vzájomnej zmluvy. Všetci by boli vyškolení mestskou políciou.  
Mgr. Peter Bílik uznal takúto iniciatívu, aby označení seniori hliadkovali pri školách, 
aby deti bezpečne prechádzali cez cestu. Chcel vedieť, či hliadky budú niečo také 
ako boli kedysi pred rokom 1989 –pomocná stráž verejnej bezpečnosti. 
Primátor odpovedal, že to bolo iné. To bola pomocná stráž. Znova to chce 
Ministerstvo vnútra obnoviť. Zákon o dobrovoľníctve však umožňuje združovať ľudí, 
ktorí chcú byť vo svojej komunite ešte užitoční. Hliadky budú dvojčlenné. Nahradia 
tým hliadky MsP, ktoré musia riešiť aj iné veci v meste. 
Mgr. Viera Češková konštatovala, že meste združujeme v 3 organizáciách  cca 180 
dôchodcov. Jednota dôchodcov bude partnerom mesta a bude to mať pod 
patronátom . 
Primátor povedal, že hliadky budú bývať len cez školský rok a budú chodiť vo 
dvojiciach. Dôchodca nemusí byť členom žiadnej organizácie dôchodcov. Pre mesto 
bude partnerom Jednota dôchodcov, ktorá to bude mať pod patronátom 
a prerozdeľovať hliadky. Mesto im zabezpečí bezpečnostné ošatenie a príspevok na 
stravu. 
PaedDr. Miroslav Kubičár informoval, že všade po svete sú bežné takéto 
dobrovoľnícke hliadky. Aj po Anglicku sa nachádza množstvo dobrovoľníckych 
hliadok a sú na túto činnosť hrdí, lebo to robili aj ich rodičia a starí rodičia. Bolo by 
vhodné, aby sa takéto hliadky rozšírili aj po meste pri bytovkách a parčíkoch. Mesto 
sa pekne buduje a dobrovoľníci by boli tichými pozorovateľmi, aby sa zabránilo 
ničeniu vybudovaných častí mesta. Bol by rád, keby sa takéto dobrovoľnícke hliadky 
rozšírili postupne do celého mesta. 
Primátor nadviazal na predrečníka, že ďalšie hliadky po meste plánuje až v druhej 
etape, podľa toho, ako sa tieto osvedčia.  
 
Mgr. Radoslav Varga  - predložil návrh uznesenia MsZ č. 40/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 40/2014 
M s Z    
b e r i e   n a   v e d o m i e  
 
Zásady podpory zvýšenia bezpečnosti v meste Púchov. 
 
Hlasovanie č. 13 za prijatie UZNESENIA č. 40/2014: 
prítomných    16 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 40/2014. 
 
Z rokovacej miestnosti vyšiel PaedDr. Miroslav Kubičár. 
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Primátor  navrhol upraviť formuláciu začiatku znenia uznesenia MsZ č. 40/2014 na: 
 
U Z N E S E N I E  č. 40/2014 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
Zásady podpory zvýšenia bezpečnosti v meste Púchov. 
 
Hlasovanie č. 14 za prijatie UZNESENIA č. 40/2014: 
prítomných    15 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
nehlasoval      1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 40/2014. 
 
 
Z rokovacej miestnosti vyšiel PaedDr. Miroslav Kubičár a nevytiahol kartu 
z hlasovacieho zariadenia. 
Následne sa do rokovacej miestnosti vrátil PaedDr. Miroslav Kubičár. 

 

 

ad 8) Informácia o investičných akciách. 

Ing. arch. Daniela Šicová podala informáciu o investičných akciách, ktoré boli na 
tento rok naplánované. 22. mája 2014 úspešne odovzdali do užívania Továrenskú 
ulicu, ktorá bola rozsiahlym dielom. Prebiehajú terénne úpravy námestíčka v Horných 
Kočkovciach. Námestíčko má položené všetky dlažby. Na námestíčku došlo 
k záchrane starého stromu – gaštanu, ktorý pri vstupe. Ďalej v krátkej dobe začnú 
realizovať Lichardovu ulicu, Dom smútku a námestie pri ZUŠ. Ďalej dala do 
pozornosti zaujímavú neinvestičnú akciu – architektonickú prezentáciu mesta Púchov 
PaedDr. Kubičárom na medzinárodnej konferencii v Brne – Chytré město. Hlavnými 
partnermi konferencie boli – Viedeň, Praha a Bratislava. Za Slovensko bola 
prezentovaná Bratislava, Trenčín a Púchov. V Brne odprezentovali všetky reálne 
spravené akcie – všetky verejné priestranstvá, ktoré sa v meste urobili – od pešej 
zóny, Moravskú ulicu, Marczibanyiho záhradu, Dvory a Hoenningove námestie.  
PaedDr. Miroslav Kubičár uviedol na pravú mieru, že celú prezentáciu pripravila 
Danka Šicová a on to na konferencii odmoderoval. Zožali s prezentáciou úspech. 
Ešte aj po konferencii chodili za nimi a chválili, že ako sa dokázalo z toho nič, čo tu 
bolo, urobiť takéto pekné mesto. Boli tam prezentované aj pekné historické mestá, 
s ktorými sa môžeme ťažko v tejto rovine porovnávať.  
Mgr. Radoslav Varga  - predložil návrh uznesenia MsZ č. 41/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 41/2014 
M s Z    
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Informáciu o investičných akciách. 
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Hlasovanie č. 15 za prijatie UZNESENIA č. 41/2014: 
prítomných    16 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 41/2014. 
 

 

ad 9) Predaj, kúpa.  

Mgr. Radoslav Varga  - predložil návrh uznesení MsZ č. 42/2014  a 43/2014 
v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 42/2014 
M s Z    
b e r i e     n a    v e d o m i e , že: 

odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch z dôvodu realizácie stavby vo 
verejnom záujme „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 
km/hod., I. etapa, úsek Púchov - Považská Teplá“ je prípadom hodným osobitného 
zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí. 
 
Zdôvodnenie:  Ide o vysporiadanie pozemkov v súvislosti so stavbou vo verejnom 
záujme -  modernizáciou železničnej trate v úseku Púchov – Žilina v k. ú. Nosice. 
 
U Z N E S E N I E  č. 43/2014 
M s Z    

A) k o n š t a t u j e, 
 

že  dôvod prevodu majetku mesta pre Slovenskú republiku Železnice Slovenskej 
republiky, Klemensova 8, Bratislava 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. 
 

B) s c h v a ľ u j e   
 

odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v katastrálnom území Nosice: 
- Spoluvlastnícky podiel 1/20-ina parcely KN C č. 820/191 orná pôda o výmere 

1377 m2 
- Spoluvlastnícky podiel 1/20-ina parcely KN C č. 820/177 orná pôda o výmere 

501m2 
- Spoluvlastnícky podiel 1/20-ina parcely KN C č. 820/178 orná pôda o výmere 

1387 m2 
- Spoluvlastnícky podiel 1/20-ina parcely KN C č. 1260/37 zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 24 m2 
- Spoluvlastnícky podiel 1/20-ina parcely KN C č. 1260/38 orná pôda o výmere 

851 m2 
- Spoluvlastnícky podiel 1/20-ina parcely KN C č. 1260/39 orná pôda o výmere 

80 m2 
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pre Slovenskú republiku Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava za 
účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov v súvislosti s modernizáciou 
železničnej trate „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 
km/hod., I. etapa, úsek Púchov - Považská Teplá“ za cenu podľa znaleckých 
posudkov č. 104/2012, 113/2012 a 102/2012, vypracovaných znalcom Ing. 
Eduardom Sahánkom,  ktorá predstavuje  12,81 €/m2 pre parcelu KNC č. 820/191 a  
12,75 €/m2 pre ostatné parcely. Kúpna cena bude vyplatená do 60 dní odo dňa 
právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností.  
 
Ing. Jana Vondrová konštatovala, že obe uznesenia súvisia a jedná sa v nich 
o výkup pozemkov pod železničnú trať na Ostrove. Zámer odpredaja bol riadne 
zverejnený. Schválila ho komisia výstavby aj MsR. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil.  
 
Hlasovanie č. 16 za prijatie UZNESENIA č. 42/2014: 
prítomných    15 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
nehlasoval     1  
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 42/2014. 
 
Nehlasoval MUDr. Viliam Bršiak, ktorý mal poruchu na hlasovacom zariadení. 
Primátor vyhlásil prestávku v rokovaní pre poruchu hlasovacieho zariadenia. 
Po prestávke prezentácia prítomných poslancov 15/19. Do rokovacej miestnosti sa 
nevrátil Rudolf Marman. 
 
Hlasovanie č. 17 za prijatie UZNESENIA č. 43/2014: 
prítomných    15 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 43/2014. 
 
Mgr. Radoslav Varga  - predložil návrh súvisiacich uznesení MsZ č. 44/2014,  
č. 45/2014 a č. 46/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 44/2014 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
zrušenie uznesenia MsZ č. 66/2013 a č. 67/2013, zo dňa 28.08.2013 (odpredaj 
nehnuteľností rodine Nemčekovcov. 
 
U Z N E S E N I E  č. 45/2014 
M s Z    
b e r i e     n a    v e d o m i e , že: 
 
odpredaj pozemku parcela KNC č. 1727/12, o výmere 75 m2, k.ú. Horné Kočkovce 
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pre Katarínu Nemčekovú, Daniela Nemčeka a Pavla Nemčeka, Novonosická 1498, 
Púchov, každému v podiele 1/3-ina a pozemku parcela KNC č. 1727/11 o výmere  
101 m2, k.ú. Horné Kočkovce,  pre Jána Nemčeka, Novonosická 1499, Púchov v 
celosti je  prípadom hodným osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona o majetku obcí. 
 
Zdôvodnenie: Ide majetko – právne vyporiadanie  pozemkov tvoriacich časť záhrad 
rodinných domov vo vlastníctve žiadateľov.  
 
U Z N E S E N I E  č. 46/2014 
M s Z    

A) k o n š t a t u j e, 
 

že  dôvod prevodu majetku mesta pre  Katarínu Nemčekovú, Daniela Nemčeka 
a Pavla Nemčeka, Novonosická 1498, Púchov a Jána Nemčeka Novonosická 1499, 
Púchov  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. 
 

B) s c h v a ľ u j e   
 

odpredaj pozemku parcela KNC č. 1727/12, o výmere 75 m2, k.ú. Horné Kočkovce 
pre Katarínu Nemčekovú, Daniela Nemčeka a Pavla Nemčeka, Novonosická 1498, 
Púchov, každému v podiele 1/3 a pozemku parcela KNC č. 1727/11 o výmere 101 
m2, k.ú. Horné Kočkovce  pre Jána Nemčeka Novonosická 1499, Púchov v celosti,  
za cenu 10 €/m2.  
 
Ing. Jana Vondrová  informovala, že odpredaj pozemku sa schvaľoval vlani, ale 
zameraním zistili iné čísla parciel. Ide o prípad osobitého zreteľa, ktorý bol riadne 
zverejnený a prerokovaný komisiou výstavby a MsR, ktoré odporúčajú odpredaj 
pozemku. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 18 za prijatie UZNESENIA č. 44/2014: 
prítomných    15 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
nehlasoval      1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 44/2014. 
 
Do rokovacej miestnosti prišiel Rudolf Marman, ktorý vložil kartu do hlasovacieho 
zariadenia, ale nestihol zahlasovať. Nejednalo sa o poruchu zariadenia. 
 
Hlasovanie č. 19 za prijatie UZNESENIA č. 45/2014: 
prítomných    16 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 45/2014. 
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Hlasovanie č. 20 za prijatie UZNESENIA č. 46/2014: 
prítomných    16 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 46/2014. 
 
 
Mgr. Radoslav Varga  - predložil návrh uznesení MsZ č. 47/2014 a č. 48/2014 
v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 47/2014 
M s Z    
b e r i e     n a    v e d o m i e , že: 
 
zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcela KNC č. 1260/1, KNC č.1275/1   
a KNE č. 525/1 v k.ú. Púchov, spočívajúceho v práve zriadenia prípojky k sieti 
vysokého napätia, uloženia siete vysokého napätia, vstupu peši a vjazdu motorovým 
vozidlám za účelom vykonania údržby, opráv  vedenia,  pre Lidl Slovenská republika, 
v.o.s. Ružinovská 1E, Bratislava“ je prípadom hodným osobitného zreteľa  v zmysle 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí. 
Zdôvodnenie: Ide o vybudovanie novej prípojky vysokého napätia za účelom 
zabezpečenia  zvýšenia napäťového výkonu pripojenia predajne potravín Lidl, do 
elektrickej siete.   
 
U Z N E S E N I E  č. 48/2014 
M s Z    

A) k o n š t a t u j e , 
 

že  dôvod zriadenia vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve  mesta pre  Lidl 
Slovenská republika, v.o.s. Ružinovská 1E, Bratislava 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. 
 

B) s c h v a ľ  u j e  
 

zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcela KNC č. 1260/1, KNC č.1275/1   
a KNE č. 525/1 v k.ú. Púchov, v rozsahu vyznačeného geometrickým plánom, 
spočívajúceho v práve zriadenia prípojky k sieti vysokého napätia, uloženia siete 
vysokého napätia, vstupu peši a vjazdu motorovým vozidlám za účelom vykonania 
údržby a opráv  vedenia,  pre Lidl Slovenská republika, v.o.s. Ružinovská 1E, 
Bratislava“, za cenu podľa znaleckého posudku – 4.- €/m2. 
 
 
Ing. Jana Vondrová uviedla, že ide o zriadenie vecného bremena na pozemok 
spočívajúceho v práve zriadenia prípojky k sieti vysokého napätia, uloženia siete 
vysokého napätia za účelom vykonania údržby a opráv  vedenia  pre obchodný 
reťazec Lidl. Odplata bude podľa znaleckého posudku. Materiál bol riadne 
zverejnený a vyvesený na úradnej tabuli . Komisia výstavby odporúča zriadenie 
vecného bremena.  
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Do diskusia sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 21 za prijatie UZNESENIA č. 47/2014: 
prítomných    16 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 47/2014. 
 
 
Hlasovanie č. 22 za prijatie UZNESENIA č. 48/2014: 
prítomných    16 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 48/2014. 
 
 
 
 
Mgr. Radoslav Varga  - predložil návrh uznesenia MsZ č. 49/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 49/2014 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu ½ na pozemku parcela KNE č. 165/2 o výmere 
188 m2 , v k.ú. Ihrište od Anny Mazákovej, Vieska-Bezdedov č.91, 020 01 Púchov za 
účelom majetkoprávneho vyporiadania pozemkov pod budovou „Občianskeho 
výboru“ v Ihrišťoch, za cenu 5.-€/m2. 
 
 
Ing. Jana Vondrová informovala, že Mesto postupne zabezpečuje vysporiadanie 
majetku pod svojimi objektmi. V tomto prípade ide o parcelu pod budovou 
Občianskeho výboru v Ihrišťoch.  Komisia výstavby aj MsR odporučili odkúpenie 
pozemku. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 23 za prijatie UZNESENIA č. 49/2014: 
prítomných    16 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 49/2014. 
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Mgr. Radoslav Varga  - predložil návrh uznesenia MsZ č. 50/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 50/2014 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
odkúpenie stavebných úprav a technologického vybavenie nebytového priestoru 
Reštaurácia v KVC Púchov od spoločnosti AZ Agentúra, s.r.o., Námestie slobody 
1901, Púchov  podľa nižšie uvedenej špecifikácie: 

1. stavebné úpravy nebytového priestoru Reštaurácia v KVC Púchov v rozsahu 
podľa rozpočtu, ktorý spracovala Mária Mroščáková, stavebný cenár 
v celkovej výške 35 003,02 € s DPH. 

2. hlavný prívod  elektriny do kuchyne a rozvádzač  v zmysle faktúry od 
spoločnosti  Štekel, s.r.o. vo výške 2 773,20 € s DPH 

3. technológia kuchyne v sumárnej cene 25 010,35 € s DPH v rozsahu podľa 
nižšie uvedených faktúr: 
 

- č. 1314210227 InterGast, s.r.o. Bratislava v cene    10 582,50 € s DPH 
- č. 1314210680 InterGast, s.r.o. Bratislava v cene     10 146,00 € s DPH 
- č. 1314210385 InterGast, s.r.o. Bratislava v cene             640,08 € s DPH 
- č. 130793 KEMA SK, s.r.o. Bratislava v cene                4 129,08 € s DPH 
- č. 32/2013 Marián Michalka- AMSTEL v cene        520,69 € s DPH 
Celková cena za stavebné úpravy a technológiu je   62 786,57 € s DPH. 
 
Zdôvodnenie: 
Ide o majetkoprávne vyporiadanie nákladov za stavebné úpravy nebytového 
priestoru Reštaurácie v objekte KVC Púchov, ktorý je vo vlastníctve mesta Púchov a 
technologického vybavenia kuchyne. Mesto Púchov nájomcovi AZ Agentúra, s.r.o. 
poskytlo priestory určené na prevádzku Reštaurácie v KVC Púchov ako stavebne 
nedokončené a súhlasilo so stavebnými úpravami zameranými na ich finálne 
dokončenie a dovybavenie kuchynskou technológiou. Rozsah stavebných prác a ich 
ocenenie bol predmetom odborného posudku pani Márie Mroščákovej.  Rozsah  
ostatných nákladov za práce a technické vybavenie kuchyne bol fyzicky 
skontrolovaný správcom objektu a ceny boli doložené účtovnými dokladmi od 
dodávateľov. 
 
Primátor otvoril diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 24 za prijatie UZNESENIA č. 50/2014: 
prítomných    16 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 50/2014. 
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ad 10) Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MESTSKÉHO BYTOVÉHO 
PODNIKU, s.r.o., Podniku technických služieb mesta, s.r.o., MEDIALU Púchov, 
s.r.o., MŠK Púchov s.r.o. a MsÚ Púchov. 
 
Primátor konštatoval, že správy boli predložené písomne a poslanci sa k nim môžu 
vyjadriť. 
Ing. Ján Riško žiadal zvýšiť počet hliadok polície na Továrenskej ulici v súvislosti 
s obchádzkovými trasami pri realizácii premostenia.  Lebo do Horných Kočkoviec  
vchádzajú z privádzača kamióny a potom sa nemajú kde otočiť. Navrhol, zlepšiť na 
tomto úseku dopravné značenie, aby sa takým prípadom zamedzilo. 
Mária Fedorová uviedla, že mali zvolanú mimoriadnu dopravnú komisiu za účasti 
dopravného inšpektora, kde bolo doplnené dopravné značenie. Hlavne obyvatelia 
Horných Kočkoviec parkujú po miestnych komunikáciách a  sťažujú prechod vozidiel,  
hlavne autobusov. Od tohto týždňa bude aj štátna polícia vykonávať kontroly hlavne 
na Železničnej ulici. MsP tam hliadkuje nonstop. 
Mgr. Jozef Čuraj hlavný problém videl v tom, že kamióny idú podľa navigácie, 
v ktorej nie je upravený systém a nevedia, že sú tam upravené obchádzkové trasy. 
Tak ich tam navigácia dovedie. Konštatoval, že nevie ako tomuto zabrániť. Bude to 
riešiť v spolupráci so štátnou políciou. 
Mária Fedorová informovala, že každá zmena dopravného značenia býva veľmi 
stresová hlavne prvé 2 týždne. Preto bolo navrhnuté doplnenie značenia  
a odklonenie dopravy. Keď sa kamión dostane na most, už sa nemá kde ísť. 
Mgr. Radoslav Varga konštatoval, že pokiaľ vie, cesta medzi Považskou Bystricou 
a Púchovom nebola zavretá. Nebolo tam žiadne obmedzenie. Takže, keď sa kamión 
dostane na most je koniec, už nemá kam ísť. Treba zamedziť vjazdu kamiónov na 
most. 
Mgr. Peter Bílik uviedol, že 2 občania aj majiteľ prevádzky na Moravskej ho 
upozornili, že tam jazdia cyklisti aj v protismere. Na chodníku zrazili čašníčku. 
Primátor konštatoval, že toto sa deje aj na Pešej zóne. MsP sa tým bude zaoberať 
hlavne v letných mesiacoch. 
Mgr. Radoslav Varga  - predložil návrh uznesenia MsZ č. 51/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 51/2014 
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. 25 za prijatie UZNESENIA č. 51/2014: 
prítomných    16 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 51/2014. 
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ad 11) Rôzne. 
 
Mgr. Radoslav Varga  - predložil návrh uznesenia MsZ č. 52/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 52/2014 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
Úpravu rozpočtu 2014: 

a) zníženie plnenia fondu rozvoja bývania v sume 97 090 € z dôvodu splátok pri 
predaji bytov 

b) zvýšenie príjmov v položke 121 002 2 Daň z nehnuteľností v sume 43 000 € 
c) zvýšenie príjmov v položke 332 002 Projekt Hoenningovo námestie v sume 

55 639 € 
d) zvýšenie príjmov v položke 453 000-312 o nevyčerpané dotácie na dopravné 

školám v sume 2 288,38 € 
e) zvýšenie výdavkov v programe 1, podprogram 1.1 Riadenie mesta, oddiel 

01116, položka 632 001 v sume 2 500 € (vysoké vyúčtovanie el. energie OV 
Nosice), položka 637 004 v sume 10 000 € (výroba tlačovín k výročiam), 
položka 637 012 v sume 6 900 € (poplatky za pošt. poukážky – podpora indiv. 
bývania), položka 635 006 v sume 4 600 € (neuznanie finančných nákladov 
spojených s voľbami prezidenta SR), 

f) zvýšenie výdavkov v programe 4, podprogram 4.5 Podpora zvýšenia 
bezpečnosti v meste, oddiel 0840 položka 642 002 v sume 3 000 € 

g) zvýšenie výdavkov v programe 4, podprogram 4.3 Mestská televízia, mestské 
noviny, oddiel 0830 položka 637 003 v sume 5 000 € (tlač mimoriadneho 
vydania novín) 

h) zvýšenie výdavkov v programe 5, podprogram 5.1 Mestská polícia, oddiel 
0310 položka 633006 suma 4 000 € - interiérové vybavenie stála služba, 
trezor, fotoaparát, ďalekohľad, tlačiareň 

i) zvýšenie výdavkov v programe 7, podprogram 7.4 Dopravné značenie, oddiel 
0451 položka 633 006 v sume 1000 € - Taxi karty, preukazy, dopravné 
značenie 

j) zvýšenie výdavkov v programe 12, podprogram 12.10 Stavebné úpravy ZUŠ, 
oddiel 0620 položka 717 002 suma 5 000 € 

k) zvýšenie výdavkov v programe 13, podprogram 13.1 Správa bytového 
a nebytového fondu, oddiel 0620 v sume 34 000 € - údržba NP – SOV, fond 
opráv a správa Divadlo 

 
Čerpanie rezervného fondu: 

- program 1, podprogram 1.1 Riadenie mesta, oddiel 01116, položka 
717 002 suma 20 000 € - rekonštrukcia klimatizácie MsÚ   

- program 1, podprogram 1.2 Strategické plánovanie a projekty, oddiel 0443 
položka 716 suma 25 000 € - odvodnenie ZUŠ, zateplenie ZŠ 
Komenského, dopravná infraštruktúra Rubikon, okružná križovatka, 
odčlenenie pre MŠ Slovanská   

- program 1, podprogram 1.5 Príprava a implementácia rozvojových 
projektov, oddiel 0620 položka 717 002 suma 16 000 € - projekt hasiči  
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- program 7, podprogram 7.1.4 Rekonštrukcie, investície komunikácie, 
čakárne, parkoviská, oddiel 0451, položka 717 002 suma 182 000 € na 
nasledovné akcie: 

Parkovacie automaty 3 ks 15 000,00 € 

Zvislé a plošné značenie ul. OM a Komenského 8 500,00 € 

Rekonštrukcia parkoviska ul. Komenského 1630 16 000,00 € 

Kolonka - rekonštrukcia parkoviska a cesty 30 000,00 € 

Rekonštrukcia chodníka pri OM 1155 2 500,00 € 

Rekonštrukcia chodníka medzi Divadlom a OM 5 000,00 € 

Rekonštrukcia autobusovej zastávky J. Kráľa 36 000,00 € 

Mestský mobiliár – koše, lavičky, stojany na bicykle 15 000,00 € 

Rekonštrukcia vstupu k byt. domom 1416 a 1418 Chmelinec 35 000,00 € 

Rekonštrukcia komunikácií v miest. častiach Hrabovka, Ihrište 19 000,00 € 
- program 7, podprogram 7.1.5 Rekonštrukcia Požiarnej ulice, oddiel 0451 

položka 717 002 suma 170 000 € 
- program 7, podprogram 7.1.6 Rekonštrukcia križovatky Okružná, oddiel 

0451 položka 717 002 suma 180 000 €  
- program 12, podprogram 12.6 Detské ihriská, oddiel 0620, položka 

717 002 suma  29 000 € - rekonštrukcia detských ihrísk Divadlo, Ihrište, 
Hoština, Komenského, Štefánikova, Street work out – cvič. prvky Marcz. 
záhrada a Europark 

- program 12, podprogram 12.9.1 Znižovanie znečisťovania, oddiel 0530 
položka 717 002 suma 20 000 € - odvodnenie ul. Športovcov 

- program 12, podprogram 12.9.1 Znižovanie znečisťovania, oddiel 0530 
položka 717 002 suma 29 000 € - rekonštrukcia dažďovej kanalizácie pri 
byt. 1418, 1416 Chmelinec 

- program 12, podprogram 12.8.1 Osvetlenie domov smútku a cintorínov, 
oddiel 0640 položka 717 002 suma 10 000 € 

- program 12, podprogram 12.8.2 Verejné osvetlenie Nosice, oddiel 0640 
položka 717 002 suma 6 000 € 

- program 12, podprogram 12.10 Stavebné úpravy ZUŠ, oddiel 0620 
položka 717 002 suma 10 000 € 

- program 11, podprogram 11.4 Mestská knižnica, oddiel 08205, položka 
717 002 v sume 10 000 € - výmena plynového kotla a radiátorov so 
zhotovením nového komína 

- zníženie výdavkov v programe 7, podprograme 7.1.1 Rekonštrukcia ul. 
Továrenská , oddiel 0451 položka 717 002 v sume 29 660 € 

- zníženie výdavkov v programe 7, podprograme 7.1.2 Rekonštrukcia ul. 
Lichardova , oddiel 0451 položka 717 002 v sume 74 000 € 

- zníženie výdavkov v programe 7, podprograme 7.1.3 Revitalizácia 
priestranstva ZUŠ , oddiel 0451 položka 717 002 v sume 70 000 € 

- zníženie výdavkov v programe 12, podprogram 12.5 Trhovisko, oddiel 
0620 položka 717 002 v sume 9 990 € 

- zníženie výdavkov v programe 12, podprogram 12.7.2 Rekonštrukcia domu 
smútku, oddiel 0840 položka 717 002 v sume 200 000 €. 

 
Primátor konštatoval, že koncom roka, keď bol schvaľovaný rozpočet na konci roka, 
očakával sa prebytok hospodárenia mesta. Naplnilo sa to, a aj pri prejednávaní 
záverečného účtu mesta bol vykázaný pozitívny hospodársky výsledok - prebytok. 
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Postupne v priebehu roka prichádzali z občianskych výborov a komisií požiadavky 
a tieto zapracované do návrhu úpravy do rozpočtu.  
Cyril Crkoň zaujímalo ho, čo je položka v čerpaní rezervného fondu - odčlenenie pre 
MŠ Slovanská. Chcel vedieť, ktorá časť rekonštrukcie parkoviska, cesty sa má robiť 
na Kolonke. Znížili sa výdavky na Továrenskej aj Lichardovej ulici. Navrhol, aby sa 
tieto ušetrené peniaze využili do Horných Kočkoviec. Tvrdil, že im bolo povedané, že 
ušetrené peniaze sa využijú v tejto časti. 
Primátor odpovedal, že ide o prebudovanie a rozšírenie priestoru pre MŠ Slovanská. 
Je to na projektovú dokumentáciu na rozšírenie MŠ. ZŠ Slovanská ostane. Je jediná 
v meste spojená s MŠ. Deti, ktoré nebudú umiestnené v centrálnej časti mesta by sa 
umiestnili v týchto rozšírených priestoroch. Na Kolonke sa bude pokračovať od 
posledného ukončeného nového parkoviska smerom nadol. Ušetrené financie 
nepatria mestskej časti Horné Kočkovce, ale všetkým Púchovčanom. Aj v iných 
častiach sa podarilo ušetriť. Treba ísť aj do iných mestských častí  - Ihrište , Vieska, 
Nosice, ..., nielen do Horných Kočkoviec, kde sa urobila veľká rozsiahla jednorazová 
úprava Továrenskej ulice a dorába sa aj námestíčko pred kostolom. V iných 
mestských častiach nemajú ani desatinu toho čo v Kočkovciach.  
Mgr. Radoslav Varga položil otázku na Cyrila Crkoňa, aby povedal, kedy a kým to 
bolo povedané, že ušetrené peniaze pôjdu do Horných Kočkoviec. A pri navrhovanej 
úprave rozpočtu predsa idú peniaze aj do tejto časti, lebo tam patrí Kolonka. Keď 
Cysril Crkoň loboval za rekonštrukciu Lichardovu ulice, kde býva, povedal mu, že 
keby bolo v Kočkovciach hlasovanie, možno by sa bola robila iná ulica v tejto 
mestskej časti. 
Milan Trník pristavil sa pri tomto neparitnom rozdelení, ale sú trpezliví. Poďakoval 
sa, že aspoň týchto 6tis. € sa dostalo na osvetlenie cesty z Púchova do Nosíc, lebo 
ide o nebezpečný úsek. 
Rudolf Marman pozval Cyrila Crkoňa, aby prišiel pozrieť do Hrabovky alebo do 
Ihríšť, tam sa ešte nič nerobilo. Aj v jeho obvode treba dorobiť parkoviská a iné. 
Ing. Ján Riško zaujímalo, prečo sa takáto rozsiahla úprava rozpočtu nerobila do 
viacerých uznesení. 
Primátor uviedol, že sa tento postup vykonáva rovnako ako po iné roky.  
Irena Kováčiková chcela vedieť, čo všetko sa bude robiť pri stavebných úpravách 
ZUŠ. Ďalej sa zaujímala o rozsah rekonštrukcie autobusovej zástavky Janka Kráľa, 
lebo ide dosť vysoké položky. 
Primátor odpovedal, že pri odstránení obavy pri otvorení priestoru školy odstránením 
oplotenia sa po rokovaniach so ZUŠ dohodlo na odhlučnení priestranstva. Bude sa 
robiť výmena okien na škole a zároveň opravia strechu a omietku, aby bol celý 
priestor komplet upravený a odhlučnený. Čo sa týka na Ul. J. Kráľa, pri nemocnici 
došlo k tomu, že Považská vodárenská spoločnosť robí rekonštrukciu potrubia 
vodovodného a  kanalizácie. Mesto trvalo na tom, aby sa to robilo cez leto, kým sa 
ľudia nevrátia z dovoleniek. Vyvolá to aj stavebné úpravy a spravia sa aj nové 
chodníky, osvetlenie, siete.  
Mária Fedorová doplnila, že k Zdraviu všetci chodia. Zástavku tam nemáme podľa 
normy. Máme to v zápise už 3 roky. Preto pri tejto rozsiahlej rekonštrukcii PVS by sa 
upravila  a posunula aj táto zastávka, aby spĺňala normy na bezpečné vystupovanie 
na odstavných nájazdnych pruhoch. 
JUDr. Eva Kvocerová uviedla, že ľudia niekedy vo februári poslali podnet 
poslancom z volebného obvodu č. 2 a aj na MsÚ, aby sa riešila situácia na Dvoroch 
pred domom  č.1950. Aj ona posielala podnet na sekretariát v deň zastupiteľstva, kde 
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to nebolo prerokované. Overovala si to od ľudí, že to nebolo riešené a ani im 
poslanci neodpovedali.  
Ing. arch. Daniela Šicová konštatovala, že komisia výstavby sa tým zaoberala. 
Poslankyňa si mohla všimnúť, že vyčlenenie financií na projektovú dokumentáciu je 
súčasťou práve prerokovávaného návrhu úpravy rozpočtu.  
Ing. Ján Krajčovič informoval, že na tom  mieste (pri Rubikone) už aj zaviezli jamy 
provizórnou drvinou z rekonštrukcie ulice z Kočkoviec, aby tam nestála voda. 
Ing. arch. Daniela Šicová potvrdila, že písomne odpovedali aj spoločenstvu bytov. 
Dostali na stavebný úrad od nich poďakovanie za vysprávky, ktoré tam urobili.  
 
Hlasovanie č. 26 za prijatie UZNESENIA č. 52/2014: 
prítomných    16 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 52/2014. 
 
 
 
Primátor uviedol, že od januára 2013 po zániku zmluvného vzťahu Mesta Púchov so 
spoločnosť PARI na pozemky pod nástupišťom pri Makyte sa začalo jednanie so 
SAD Trenčín a TSK. Mesto platilo 8 rokov nájom za pozemky spoločnosti PARI, ktorá 
je správcovskou spoločnosťou Matadoru holding, bez toho, aby sme si nárokovali 
preplácanie od TSK, lebo  Mesto vtedy nemalo na MŠK vytvorené parkovacie miesta. 
TSK od minulého roku vôbec nereagoval na tento problém s parkoviskom, ktoré 
z 93% používajú autobusy SAD Trenčín. Po voľbách opätovne otváral primátor tento 
problém na dopravnej komisii TSK. Spoločnosť PARI pohrozila uzatvorením 
parkoviska pri Makyte. Sú tu vytvorené miesta na státie autobusov SAD Trenčín, 
ktoré organizuje TSK a sú tu aj zastávky pre ľudí hlavne z Makyty a nielen pre nich. 
Zástavku využívajú tiež deti zo špeciálnej ZŠ, ktoré majú mnohokrát problém 
s orientáciou v priestore. TSK o situácii vie a nechce nájsť 8 tis. € na nájom tohto 
parkoviska. Autobusy SAD teraz stoja všade po meste, lebo nemajú miesto na 
parkovanie. Mesto Púchov prejavilo záujem o kúpu tohto pozemku pod parkoviskom 
pri Makyte s tým, že by zabezpečovalo prepravu ľudí aj mimo mestských autobusov. 
Matador holding odmietol predaj tohto nástupišťa TSK. Tvrdia, že si ho chcú 
ponechať. Konštatoval, že TSK sa takto stará o ľudí, že nemajú sa ako dostať do 
práce. Ďalšiu vec, o ktorej informoval bolo, že sa úspešne podarilo získať zásluhou 
PaedDr. Kubičára grant – finančné prostriedky na druhé- menšie ihrisko street 
workout, pre ktoré sa vyberie vhodná lokalita. Ďalej uviedol, že sa začnú v najbližších 
dňoch posielať poukážky na podporu bývania ako bolo schválené, ktoré budú vo 
výške dane z nehnuteľností za byty a rodinné domy.  
PaedDr. Miroslav Kubičár doplnil informácie primátora, že projekt bol vyhlásený 
Slovenským plynárenským podnikom v časti – Opatrenia pre ľudí. Cez internetové 
hlasovanie sme mohli získať podporu pre projekt vo výške 6tis. €. Projekt písal sám. 
Pomohla mu skupina mladých ľudí, ktorí sa o toto cvičenie zaujímajú. Pomohli mu aj 
viacerí poslanci – JUDr. Andreánska, Mgr. Šulcová, Milan Trník, Mgr. Bílik. Budú 
hľadať vhodnú lokalitu na umiestnenie takého ihriska s architektkou mesta Ing. arch. 
Šicovou. Pre neho bola dobrá skúsenosť, keď s tými chalanmi chodili a presviedčali 
o tom, že aj aktívne cvičili  a predstavili sami seba a rozprávali o cvičení.  Poďakoval 
sa všetkým za podporu projektu. Trend tohto cvičenia sa už v mestách rozbieha. 
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ad 12) Diskusia a interpelácie. 
 
Cyril Crkoň konštatoval, že železničná stanica slúži všetkým, nielen Kočkovanom. 
Vyjadril radosť, že sa železnica rekonštruuje. Ale momentálne majú v Kočkovciach 
veľmi znečistené cesty a veľkú prašnosť. Na Železničnej ulici je zhoršená 
bezpečnosť pre zúžené priestory, lebo parkujú s autami tam, kde nemajú. OHL 
nezabezpečuje čistenie týchto ulíc. Čistí ich PTSM. Musia strpieť veľa áut pre 
obchádzku. Je tam problém prejsť pre ľudí. Nevedel si predstaviť ako to bude v zime. 
Malo by sa upravovať dopravné značenie. Od Agrozónu do podjazdu sa ide na 
Spojovú a na Železničnú, kde je zákaz vjazdu.  Navrhoval dopravné značenie zákazu 
na Železničnú ulicu posunúť ďalej a dať na Spojovú ulicu prikázaný smer, aby ľudia 
nemuseli obchádzať niekoľko kilometrov. Boli posilnené linky MHD v Kočkovciach, 
ale nezachádzajú na železničnú stanicu, čo je pre starších ľudí z Trenčianskej ulice 
a Kolonky dosť zlé. Mali byť prizvaní na rokovania, keď sa niečo rieši v ich obvode. 
MHD č.1 chodila vždy na železničnú stanicu, žiadal zmeniť trasovanie znova na 
stanicu. Teraz tam nezachádza. Navrhol z úspor vykryť stratu na týchto 
obchádzkach. Ďalej by z ušetrených peňazí vykryl realizáciu vjazdu z mosta dole na 
Továrenskú ulicu, ktorý sa prepadáva od Váhu. Ďalej by chcel dorobiť Kukučínovu 
ulicu, Školskú, ... Rád by sa vzdal peňazí určených pre Horné Kočkovce pre 
Hrabovku a iné časti, ale Horné Kočkovce sú veľké a majú viacej ulíc. Preto stále 
pýtajú peniaze a stále majú na čo pýtať. 
Mária Fedorová postupne reagovala na pripomienky. Na podnety od občanov 
reagujú. Ale niektoré veci sú odborné – ako dopravné značenie, ktoré musí byť 
schvaľované dopravným inšpektorátom. Bez rekonštrukcie Železničnej ulice sa nedá, 
aby bola obojstranná, lebo nespĺňa parametre šírky obojstrannej komunikácie t.j. 
minimálne 2x3 metre. Pri zmene dopravy tam každé ráno stáli. Ľudia aj deti majú 
teraz problém s prechádzaním  jednosmernej ulice. Bola veľmi rada, že si poslanec 
spomenul aj na Spojovú ulicu, ktorej rekonštrukciu v rozpočte neschvaľovali a je 
spravená tiež. Nadjazd do Horných Kočkoviec Mestu absolútne nie je ľahostajný. 
Svahy sa tu zosúvajú. Snahou Mesta je v prvom rade bezpečnosť ľudí. Pripomienky 
na cestovné poriadky neboli. Sťažovala sa len jedna pani, ktorej odovzdala cestovný 
poriadok. Cestovný poriadok bol riadne medializovaný v televízii aj v Púchovských 
novinách. 
Cyril Crkoň poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili do rekonštrukcie v Horných 
Kočkovciach. Vie, že to nie je jednoduché.  Ale pre starších ľudí a domácich by bolo 
lepšie, keď by MHD č.1 zachádzala  na Hrabovku a železničnú stanicu. Pýtal sa, či je 
verejné osvetlenie od SAD po železničnú stanicu v réžii mesta, alebo TSK. Lebo sa 
tam nesvieti. 
Ing. Ján Krajčovič potvrdil, že v tejto časti sa nesvieti. Železnice SR budú mať trať 
po rekonštrukcii tak osvietenú, že naše osvetlenie by nebolo ani vidieť.  
Mgr. Radoslav Varga reagoval na vyjadrenia Cyrila Crkoňa, že rozdiel medzi 
Nosickými a Kočkovskými ulicami je v pomere nezrekonštruovanosti a v tom, že 
nemajú názvy po slovenských dejateľoch. Čo by Nosice dali za takúto 
rekonštruovanosť ulíc. V Horných Kočkovciach bolo zrekonštruovaných až 7 ulíc. 
Zostávajú ešte štyri.  Aj Hoštiná a Hrabovka chcú opraviť cesty. Aj v Nosiciach sa 
chodí autami, keď chcú obísť most.  
Cyril Crkoň povedal, že jeho rétorikou je, že Horné Kočkovce s Kolonkou sú viac 
vstupnou bránou do Púchova ako Nosice, alebo Hrabovka. 
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Mgr. Anna Janíková sa prihovárala za bezpečnosť cyklistov na Okružnej ulici od 
retardéra po Zdravie. Veľmi tam zasahujú do cesty tuje, pre ktoré je tam zlá 
viditeľnosť cyklistkou pri obchádzaní áut, preto ich treba ostrihať. 
PaedDr. Miroslav Kubičár  uviedol, že dostal na e-mail od p. Rampíka ohľadne 
rušenia nočného pokoja mládežníkov z ihrísk na Marczibayiho záhrade a na 
Moravskej ulici.  
Mgr. Jozef Čuraj odpovedal, že riešia tieto situácie, ak im to ľudia nahlásia. Preto 
vyzval občanov, aby rušenie nočného pokoja nahlasovali priamo na MsP. 
Mgr. Petra Bílika zaujímalo, či bude možné od PTSM prečistenie kanála alebo bude 
treba jeho rekonštrukciu z Mojmírovej ulice smerom na Gorazdovu. Keď tam zaprší, 
vznikne tam malý bazén ako na parkovisku MŠK a aj na detskom ihrisku, ktoré je 
vedľa. Voda sa tam drží aj 3 dni. Poďakoval za priebežné kosenie mesta. 
Ing. Ján Krajčovič odpovedal, že od pondelka začnú prečisťovať tento úsek vpustí 
kanálov. Túto časť kanálov neprečistia, musia si ju objednať urobiť od PVS. Pri 
kosení ich zastavili dažde. Teraz to už dobehli a verí, že budú stíhať kosiť. 
PaedDr. Miroslav Kubičár uviedol, že pri hlasovaní za projekt ho jeden pán 
požiadal, aby som sa prihovoril o zlikvidovanie takéhoto bazéna pri PTSM smerom 
na bytovky, lebo keď naprší, stojí tam voda. 
Primátor reagoval, že v tejto časti sa bude robiť úprava. Bolo to už schválené 
v úprave rozpočtu – odvodnenie na Ul. Športovcov – 20tis. €. 
Ing. Ján Krajčovič konštatoval, že tam nie je kanalizácia. Bolo to už rozmerané. 
Robí sa na projektovej dokumentácii a budú sa to realizovať. 
Ing. Ján Riško uviedol, že aj napriek tomu, že o Kočkovciach tu bolo povedané veľa, 
upozornil PTSM aj na vzniknuté dosť veľké diery na Ul. T. Vansovej  a Vajanského.  
Ďalej žiadal skontrolovať posunuté dopravné zrkadlo medzi Spojovou a T. Vansovej 
ulicou. Nie je tam vidieť prichádzajúce vozidlá. Chcel vedieť, či je nejaká nová 
informácia o potoku Moškovec. Či sa nejako vyjadrili OHL a Železnice. Vedel, že bolo 
stretnutie. Bolo tam znova nejaké vyplavenie potoka a aj jeho prečistenie.  
Mária Fedorová konštatovala, že na štvrtok majú zvolané rokovanie so všetkými 
zhotoviteľmi. Mesto trvá na premostení. SSC sľúbila, že s OHL zabezpečia 
presmerovanie potoka a presmerovanie až do Horných Kočkoviec ako náhle skončia 
práce na nadjazde. Boli trochu zaskočení smerovaním potoka. Prisľúbila, že pošle 
poslancovi pozvánku na toto rokovanie, ktorého sa môže zúčastniť. 
Irene Kováčiková informovala, že projektová dokumentácia na rekonštrukciu ZŠ 
Komenského je pripravená. Chcela vedieť, či sa podarí ešte tento rok školu 
rekonštruovať. 
Ing. Jana Vondrová odvetila, že sa chcú pokúsiť o grant v rámci envirofondu, ktorý 
treba podať do konca júla. Musia však projektovú dokumentáciu upraviť, aby sa dala 
napasovať na výzvu 200 tis. €. Nevie, či sa realizácia podarí do konca roku.  
Cyril Crkoň navrhoval vyviesť únikový chodník drťou pre deti zo ZŠ Slovanská, aby 
tú Železničnú ulicu obchádzali. 
Mária Fedorová znova zopakovala, že  Železničná ulica nemá šírkové parametre, 
aby tam bola dvojsmerná premávka.  
JUDr. Jarmila Andreánska povedala, že po Železničnej chodí denne. Sú tam 
nastavané autá. Nevie si predstaviť, aby tam bola dvojsmerná premávka. 
Rudolf Marman žiadal, aby sa MsP zamerala na kontrolu hlavne Marczibányiho 
záhrady a aj  iných ihrísk, lebo aj po 24.00 hod. sa tam hrajú deti basketbal. MsP by 
nemali kontrolovať len nočné podniky ale aj ihriská, čo sa nich v noci deje. Pochválil, 
že v Horných Kočkovciach dobre zabezpečili dopravu a samozrejme aj priebežné 
kosenie trávy v meste. 
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Cyril Crkoň uviedol, že bezpečnosť na cestách je v rukách šoférov. Po Továrenskej 
ulici letia autami aj 80km/h a pritom je tam povolená rýchlosť 50km/h. To isté platí aj 
na Železničnej ulici. Žiadal znížiť rýchlosť na 40km/h pre bezpečnosť chodcov 
a hlavne detí. 
Primátor konštatoval, že na ďalšom zasadnutí MsZ by sa malo prebrať aj VZN podľa 
Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 
zákona o regulácii v sieťových odvetviach, na čo mesto upozornila prokurátorka. Ide 
o VZN, ktoré nemáme ešte schválené. Mesto musí mať schválené podľa § 36 ods. 7 
písm. c/ zákona č. 442/2002 Z.z. -  VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou 
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp podľa 
miestnych podmienok.  
PaedDr. Miroslav Kubičár informoval, že vďaka  Mgr. Martiny Knížatovej robili 
medzinárodný projekt – Deň otvorených záhrad, kde sa bezplatne ako dobrovoľníci 
zapojili pani Joachymstálová robila aktivity s deťmi. Rovnako aj pani Gabika Támová 
z CVČ, Katka Harvánková – študentka. Rovnako aj pán Kuliha – arborista,  ktorý robil 
ukážky stromolezectva a ošetrovanie stromov s kolegami. S deťmi robili búdky. 
Zasadil sa vzrastom najväčší strom – 5 metrový dub letný, pri čom veľmi pomohol 
pán silák pán Šery. V sobotu nám pomáhalo o.z. Mŕtva kosť, ktoré robilo pekný 
poetický program – čítanie vlastnej poézie. Robili aj rozprávkový les na MDD pre deti, 
ktorý sa im podaril veľmi pekne. Dobrovoľníctvo sa aj tu veľmi pekne rozvíja. Zapojili 
sme sa do súťaže o strom roka – je to lipa na cintoríne na Vieske. 
Ing. arch. Daniela Šicová nadviazala na predrečníka, že bola podmienka, aby sa 
mesto zaregistrovalo do konca mája do tejto súťaže o strom roka. Klikať sa bude dať 
na webe asi od 10. júla. Ak budete chcieť treba klikať za lipu - projekt realizuje 
nadácia Ekopolis. Odkaz bude aj na stránke mesta. 
Mgr. Radoslav Varga očakával, že Cyril Crkoň začne svoje vystúpenie v tomto bode 
témou o zrušení Veľkonočného jarmoku. Nezačal. Ponúkol sa, že rád pomôže pani 
Fedorovej s doplnkom č. 3 k VZN o Veľkonočnom jarmoku a stanoviť termín konania 
jarmoku napr. 15 dní pred Veľkou nocou, tým sa vyhneme procesnému konfliktu. 
Riešili tento problém aj cez televíziu a noviny. Ľudia nie sú proti jarmoku. Rozprával 
sa o tom aj s evanjelickým farárom. Informoval ho, že v piatok a sobotu pred Veľkou 
nocou prebiehajú spovede. Bude treba zvážiť aj hudobnú produkciu. 
 

Primátor na záver rokovania poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 
MsZ. Poprial všetko dobré k dovolenkám. Ďalšie MsZ bude v septembri. 
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