
Zápisnica  MsZ 20.6.2013 Strana 1 
 

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

konaného dňa 20. júna 2013  

 
 
Prítomní:  v zmysle prezenčnej listiny 
 
 

R O K O V A N I E 
 
 Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou zo dňa 14.6.2013. Zasadnutie 
mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Mgr. Marián Michalec, ktorý 
v úvode privítal všetkých poslancov MsZ, zamestnancov mestského úradu 
a ostatných prítomných. Konštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov 
(15 z 19) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Uviedol, že svoju neúčasť 
ospravedlnili:  MUDr. Pavol Šponiar, JUDr. Eva Kvocerová, Peter Divinský a Ján 
Poliach. 
Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení:  JUDr. Jarmila Andreánska, 
MUDr. Viliam Bršiak, MPH a Mgr. Anna Janíková. Spýtal sa, či má niekto iný návrh.  
Nikto nepodal iný návrh. 
 
Hlasovanie č. 1 o schválení zloženia návrhovej komisie: 
za                  15 
proti               0 
zdržal sa        0 
Poslanci schválili zloženie návrhovej komisie. 
 
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Anna Janíková 
a Ivan Záhradový . Vedením zápisnice poveril Boženu Sádeckú. 
 
PROGRAM: 
 

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

2. Prejednanie protestu prokurátora Pd. 16/2013 – 8. 
3. Doplnok č.1 k VZN č. 5/2012 o určení výšky príspevkov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov. 
4. Predaj, kúpa, nájom.  
5. Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MsBP, s.r.o., PTSM, s.r.o., 

Medial, s.r.o., MŠK, s.r.o., MsÚ Púchov. 
6. Prezentácia zámeru „Modernizácia železničnej trate“ – Nosice. 
7. Rôzne. 
8. Diskusia a interpelácie. 
 

 
Primátor vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k programu a podali pozmeňujúce alebo 
doplňujúce návrhy.  
Nikto z poslancov nepodal pozmeňujúci ani doplňujúci návrh k programu mestského 
zastupiteľstva. 
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Hlasovanie č. 2 o schválení programu: 
za                  15 
proti               0 
zdržal sa        0 
Program poslanci schválili. 

 
 

 
ad 1) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho MsZ, správa o činnosti 
hlavného kontrolóra. 
 
Primátor konštatoval, že oba materiály boli predložené hlavým kontrolórom písomne 
a poslanci sa môžu k nemu vyjadriť. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
JUDr. Jarmila Andreánska členka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia 
MsZ č. 38/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 38/2013 
M s Z    
b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho MsZ, správu o činnosti hlavného 
kontrolóra. 
 
Hlasovanie č. 3 za prijatie UZNESENIA č. 38/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 38/2013. 
 
 
 
ad 2) Prejednanie protestu prokurátora Pd. 16/2013 – 8. 
 
Primátor vyzval okresnú prokurátorku, aby uviedla svoj protest k VZN o daniach. 
JUDr. Gabriela Zlochová konštatovala, že protest podala písomne. Dodala, že trvá 
na písomne podanom proteste. 
Mgr. Miroslav Jurči prečítal nahlas celé znenie protestu prokurátora č. Pd. 16/2013-
8, ktorého kópia je priložená v materiáloch MsZ.   
Ing. Lucia Pružinská informovala, že Mesto Púchov si vyžiadalo od MF SR výklad 
znenia predmetného zákona č. 460/2011 účinného od 1.12.2012 (list priložený 
k zápisnici). Ďalej kontaktovala 19.6.2013 Ing. Ivetu Ištokovú z MF SR, Odbor 
priamych daní, oddelenie miestnych daní a poplatkov, akým procesným spôsobom 
realizovať zmenu VZN vo vzťahu na § 104f) zákona o miestnych daniach. Jej 
stanovisko bolo jednoznačné , že „v zmysle zákona o obecnom zriadení je úplne 
jedno, či realizujeme zmenu doplnkom alebo novým VZN, lebo obe majú rovnakú 
váhu“. Z telefonátu urobila úradný záznam, dodala.  
JUDr. Pavel Loduha konštatoval, že podstata spočíva v rozdielom názore 
prokuratúry na prechodné ustanovenie §104f. S účinnosťou od 1.12.2012 zákon 
upravil zníženie sadzby dane zo 40-násobku na 10-násobok. Predložil predkladaciu 
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správu MF SR zo dňa 29.6.2011 k návrhu zákona, keď bol ministrom Ivan Mikloš. 
Citoval časť tejto správy, kde bolo okrem iného uvedené, že dane sa majú znižovať 
postupne. Nie je tu vedené, že jednorázovo. Postupnými krokmi máme znižovaním 
dane zo 40-násobku dostať sa na 10-násobok. Bolo by nelogické skočiť zo 40-
násobku na 10-násobok daní. Aj predkladateľ zákona musí mať stanovený účel, pre 
ktorý mení zákon. Preto sa majú dane znižovať postupne. O tomto hovorí prechodné 
ustanovenie §104 f) v zákone. Prokuratúra je kontrolný orgán, ale nemôže si zákony 
vykladať inak ako predkladateľ a zákonodarca MF SR. Neodporúča vyhovieť protestu 
prokurátora. 
Mgr. Miroslav Jurči – hlavný kontrolór súhlasil s názorom JUDr. Pavla Loduhu a 
neodporučil vyhovieť protestu prokurátora. 
Cyril Crkoň poďakoval JUDr. Loduhovi za zrozumiteľné vysvetlenie. Konštatoval, že 
treba komunikovať s NR SR, aby sa zákony prijímali v zrozumiteľnejšom znení, a nie 
aby vznikali protesty prokuratúry pre zlé výklady zákona. Uviedol, že nevedel o čom 
je protest, keď nemal písomný materiál. Chcel vedieť, prečo nedostal kompletné 
materiály na rokovanie, aby si ich mohol naštudovať. 
Primátor uviedol, že protest bol celý prečítaný hlavným kontrolórom, tým boli všetci 
riadne oboznámení s protestom prokurátora. Prokurátorka mala tiež priestor na 
vyjadrenie k protestu. 
Mgr. Radoslav Varga poďakoval JUDr. Loduhovi. Reagoval na predkladaciu správu 
MF SR Ivana Mikloša, že do budúcnosti sa majú postupne znížiť dane, preto sa 
poslancovi zdalo scestné, aby takto prokuratúra vysvetľovala zákon. Uviedol, že 
v praxi aj ostané mestá a  obce dane riešili takýmto spôsobom. V nasledujúcich 
rokoch dôjde k postupnému znižovaniu násobku daní. Zákon je zlý, mohol byť 
schválený jednoznačnejšie.  
Irena Kováčiková konštatovala, že ona si materiál stiahla zo stránky mesta, kde je 
zverejnené aj VZN o daniach, a aj zákon k daniam si našla na internete, takže sa na  
rokovanie pripravila.  
PaedDr. Miroslav Kubičár doplnil, že mesto má vo výbere daní poriadok. Štát by si 
mal urobiť poriadok v zákonoch o daniach. 
JUDr. Gabriela Zlochová konštatovala, že so stanoviskom MF SR súhlasí, ale 
nesúvisí to s protestom, preto naďalej trvala na podanom proteste. 
JUDr. Jarmila Andreánska členka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia 
MsZ č. 39/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 39/2013 
M s Z   
n e v y h o v u j e 
 
protestu prokurátora č. Pd. 16/2013-8. 
 
Hlasovanie č. 4 za prijatie UZNESENIA č. 39/2013: 
za                    13 
proti                 0 
zdržal sa          2 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 39/2013. 
Primátor uviedol, že MsZ nevyhovelo protestu prokurátora č. 16/2013-8 k VZN 
o daniach. 
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ad 3) Doplnok č.1 k VZN č. 5/2012 o určení výšky príspevkov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov. 
 
Irena Kováčiková informovala, že doplnok predkladá pre zmeny v príslušných 
zákonoch. Uvedená novela umožňuje zriaďovateľom zariadení školského 
stravovania určiť aj výšku príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov. Pri 
stravovaní výšky príspevkov bola zohľadnená doterajšia výška príspevkov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti mesta a návrhy štatutárov týchto 
zariadení. Dôvodom zvyšovania poplatkov v materských školách a CVČ 
bolo stanovenie príspevku na režijné náklady v zariadeniach školského stravovania 
pre nárast cien energií, nutnosť opráv budov týchto zariadení a aj nutnosť 
modernizácie vybavenia  priestorov školského stravovania. Jednotlivo informovala 
o bodoch doplnku, ktorého účinnosť bude od 1.9.2013. 
Ing. Jána Riška chcel vedieť, či sú tieto zmeny zakomponované v účtovníctve 
a v rozpočte mesta. 
Ing. Lucia Pružinská odpovedala, že sa bude robiť úprava rozpočtu až aktuálne, 
podľa skutočného stavu žiakov. Tak sa to bežne pri príjmoch rozpočtu robí. 
JUDr. Jarmila Andreánska členka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia 
MsZ č. 40/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 40/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
Doplnok č.1 k VZN č. 5/2012 o určení výšky príspevkov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov. 
 
Hlasovanie č. 5 za prijatie UZNESENIA č. 40/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 40/2013. 
 
 
 
ad 4) Predaj, kúpa, nájom. 
 
JUDr. Jarmila Andreánska členka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia 
MsZ č. 41/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 41/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
odpredaj pozemku v k. ú. Púchov, parcela KNC č. 2207 o výmere 171 m2 pre Ivana 
Kršeka a manželku Danu Kršekovú, Okružná 1427/50, Púchov, za účelom 
majetkoprávneho vysporiadania  pozemku, ktorý bezprostredne prislúcha  
k pozemku so záhradnou chatkou v záhradkovej osade Potôčky vo vlastníctve 
žiadateľov, za cenu  3.- €/m2.  
 Predmetný pozemok je  plochou, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
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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 oboznámila so žiadosťou manželov Kršekových, ktorí sú 
majiteľmi záhradky v ZO Potôčky, kde tento pozemok je zanedbaný, zarastený 
burinou a špatí okolie, preto žiadajú odkúpenie pozemku, aby si ho pričlenili 
k záhradke a upravili.  
Primátor doplnil, že všetky predaje, kúpy aj nájmy pozemkov, či nehnuteľností boli 
prejedávané na komisii aj MsR a boli riadne zverejnené. 
PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že na komisii výstavby individuálne 
posudzujú každú takúto žiadosť. 
 
Hlasovanie č. 6 za prijatie UZNESENIA č. 41/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 41/2013. 
 
 
JUDr. Jarmila Andreánska členka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia 
MsZ č. 42/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 42/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
odpredaj pozemku, parcela KNC č. 77/1 v k. ú. Nosice o výmere 94 m2, pre Mgr. 
Vladimíra Gabča, Šoltésovej 1654/154, Považská Bystrica, za účelom 
majetkoprávneho vysporiadania  pozemku ktorý bezprostredne prislúcha k  pozemku 
so stavbou vo vlastníctve žiadateľa, za cenu  10.- €/m2.  
 Predmetný pozemok je  plochou, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami  vo vlastníctve žiadateľa. 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 v tejto žiadosti ide o pozemok medzi domom p. 
Gabča a ďalším domom. Pán Gabčo si na ňom chce vybudovať parkovanie. Komisia 
výstavby aj MsR odporučili predaj pozemku. 
 
Hlasovanie č. 7 za prijatie UZNESENIA č. 42/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 42/2013. 
 
 
 
JUDr. Jarmila Andreánska členka návrhovej komisie prečítala návrh uznesení MsZ 
č. 43/2013  a 44/2013, ktoré spolu súvisia, v znení: 



Zápisnica  MsZ 20.6.2013 Strana 6 
 

 
U Z N E S E N I E  č. 43/2013 
MsZ 
b e r i e  n a   v e d o m i e , ž e: 
 
odpredaj Obchodného priestoru č. 7, o ploche 11 m2, na prízemí, v objekte 
Kultúrneho a vzdelávacie centra na parcele KNC č. 1345/12, o výmere 1969 m2, k.ú. 
Púchov s  príslušnými spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a 
zariadeniach objektu a na stavbou zastavanom pozemku, s účelom využitia 
a prevádzkovania ako predajňa novín, tlačovín a drobného tovaru (novinový stánok), 
pre Máriu Gašpárkovú, Školská 107/14, 020 01 Dolné Kočkovce, je  prípadom 
hodným osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí. 
 
Zdôvodnenie: Na pozemku, ktorý bol vyhradený pre stavbu Kultúrneho 
a vzdelávacieho centra a Rekonštrukciu Höenningovho námestia bol na základe 
platnej nájomnej zmluvy umiestnený novinový stánok vo vlastníctve žiadateľky 
a autobusová čakáreň, ktorú na vlastné náklady žiadateľka vybudovala. Z dôvodu 
realizácie verejných investičných zámerov mesta, ktorými sú  výstavba „Kultúrneho 
a vzdelávacieho centra“ a „ Rekonštrukcia Höenningovho námestia„ bol nájom 
predčasne skončený a novinový stánok a autobusová čakáreň boli odstránené.   
 
 
 
U Z N E S E N I E  č. 44/2013 
MsZ 
A) k o n š t a t u j e, 
 
že  dôvod prevodu majetku mesta pre Máriu Gašpárkovú, Školská 107/14, 020 01 
Dolné Kočkovce, 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 Obchodného priestoru č. 7, o ploche 11 m2, na prízemí, v objekte 
Kultúrneho a vzdelávacie centra na parcele KNC č. 1345/12 o výmere 1969 m2 , k.ú. 
Púchov s  príslušnými spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a 
zariadeniach objektu a na stavbou zastavanom pozemku s účelom využitia 
a prevádzkovania ako predajňa novín tlačovín a drobného tovaru (novinový stánok), 
pre Máriu Gašpárkovú, Školská 107/14, 020 01 Dolné Kočkovce, za cenu podľa 
znaleckého posudku, ako  prípad hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 
písm. e) zákona o majetku obcí. 
 
Výmera predmetného priestoru je orientačná, stanovená podľa projektovej 
dokumentácie a bude spresnená po skutočnom zameraní stavby Kultúrneho 
a vzdelávacieho centra. 
 
Primátor konštatoval, že obchodné priestory Kultúrneho a vzdelávacieho centra 
(ďalej len KVC) sa už na začiatku vyčlenili, aby sa tým zlacnila výstavba KVC. Mária 
Gašpárková mala platnú nájomnú zmluvu na novinový stánok, ktorú sme jej 
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obmedzili pri výstavbe KVC. Musela popritom na vlastné náklady vytvoriť autobusovú 
zástavku. O uzneseniach sa bude hlasovať samostatne. 
Ing. Jana Vondrová informovala, že zámer odpredaja Obchodného priestoru č. 7, 
o ploche 11 m2 bol riadne zverejnený. Neboli k nemu podané žiadne pripomienky. 
Komisia výstavby a MsR odporučili odpredaj, ktorý je  prípadom hodným osobitného 
zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí  a MsZ o ňom má 
rozhodnúť 3/5 väčšinou všetkých poslancov.  
 
Hlasovanie č. 8 za prijatie UZNESENIA č. 43/2013: 
za                    14 
proti                 1 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 43/2013. 
 
Hlasovanie č. 9 za prijatie UZNESENIA č. 44/2013: 
za                    14 
proti                 1 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 44/2013. 
 
 
 
JUDr. Jarmila Andreánska členka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia 
MsZ č. 45/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 45/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
záväzné určenie účelu využívania nebytových priestorov Kultúrneho a vzdelávacieho 
centra nasledovne: 
 

- Obchodný priestor č. 5, na prízemí, o ploche 64 m2 ako predajňu 
pekárenských výrobkov, cukrárenských výrobkov a s nimi spojeného 
občerstvenia, 

  
- Obchodný priestor č. 6, na prízemí, o ploche 20 m2 ako predajňu kvetov 

a darčekových predmetov, 
  

- Obchodný priestor č. 8, na prízemí, o ploche 48 m2 ako predajňu textilných 
a odevných výrobkov, alebo obuvi a koženej galantérie, 

  
- Obchodný priestor č. 9, na prízemí, o ploche 49 m2 ako predajňu klenotov, 

šperkov, hodín a darčekových predmetov.  
 
Primátor uviedol, že týmto uznesením sa záväzne určuje účel využívania 4 
nebytových priestorov KVC. Tieto obchodné priestory sú určené pre tých, ktorí 
v danej oblasti aj podnikajú a ňou sa aj živia, a nie na ďalšie kupčenie a prenájom. 
Súťaže sa bude môcť zúčastniť len ten, kto predloží, že v danom obore podniká 
niekoľko rokov. Na určenie ceny bude vypracovaný znalecký  posudok. 
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 Ing. arch. Daniela Šicová  konštatovala, že vymedzenie jednotlivých obchodných 
priestorov vychádzalo z 23 žiadostí o odkúpenie týchto priestorov. 
 
Hlasovanie č. 10 za prijatie UZNESENIA č. 45/2013: 
za                    13 
proti                 1 
zdržal sa          1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 45/2013. 
 
 
 
JUDr. Jarmila Andreánska členka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia 
MsZ č. 46/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 46/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
zámer odpredať  nasledovný nehnuteľný majetok mesta, podľa §9a zákona 
č.138/1991Zb. o majetku obcí, formou obchodnej verejnej súťaže, podľa „Podmienok 
obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku Mesta (Smernice)„ 
schválených uznesením MsZ č.  30/2012 zo dňa 11.4.2012:  
 

- Obchodný priestor č. 5, o ploche 64 m2 - predajňa pekárenských výrobkov, 
cukrárenských výrobkov a s nimi spojeného občerstvenia, nachádzajúci sa na 
prízemí  objektu Kultúrneho a vzdelávacie centra na parcele KNC č. 1345/12, 
o výmere 1969 m2, k. ú. Púchov, s príslušnými spoluvlastníckymi podielmi na 
spoločných častiach a zariadeniach objektu a na stavbou zastavanom 
pozemku, 
 

- Obchodný priestor č. 6, o ploche 20 m2 - predajňa kvetov a darčekových 
predmetov, nachádzajúci sa na prízemí  objektu Kultúrneho a vzdelávacie 
centra na parcele KNC č. 1345/12, o výmere 1969 m2, k. ú. Púchov, s 
príslušnými spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a zariadeniach 
objektu a na stavbou zastavanom pozemku, 
 

- Obchodný priestor č. 8, o ploche 48 m2 - predajňa textilných a odevných 
výrobkov, alebo obuvi a koženej galantérie, nachádzajúci sa na prízemí 
objektu Kultúrneho a vzdelávacie centra na parcele KNC č. 1345/12, o výmere 
1969 m2, k. ú. Púchov, s príslušnými spoluvlastníckymi podielmi na 
spoločných častiach a zariadeniach objektu a na stavbou zastavanom 
pozemku, 
 

- Obchodný priestor č. 9, o ploche 49 m2 - predajňa klenotov, šperkov, hodín 
a darčekových predmetov, nachádzajúci sa na prízemí  objektu Kultúrneho 
a vzdelávacie centra na parcele KNC č. 1345/12, o výmere 1969 m2, k. ú. 
Púchov s príslušnými spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a 
zariadeniach objektu a na stavbou zastavanom pozemku. 

 
Výmery jednotlivých priestorov sú orientačné, stanovené podľa projektovej 
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dokumentácie a budú spresnené po skutočnom zameraní stavby Kultúrneho 
a vzdelávacieho centra. 
 
Primátor konštatoval, že uznesenie je k vyhláseniu verejnej súťaže k 4 obchodným 
priestorom. 
 
Hlasovanie č. 11 za prijatie UZNESENIA č. 46/2013: 
za                    13 
proti                 2 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 46/2013. 
 
 
 
 
JUDr. Jarmila Andreánska členka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia 
MsZ č. 47/2013 a 48/2013, ktoré spolu súvisia, v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 47/2013 
M s Z 
b e r i e  n a   v e d o m i e , ž e: 
 
prenájom priestoru reštaurácie a kuchyne s príslušným zázemím a sociálnym 
zariadením na prízemí a I. NP o celkovej ploche 316 m2 v objekte Kultúrneho 
a vzdelávacie centra na parcele KNC č. 1345/12, o výmere 1969 m2, k. ú. Púchov, s 
príslušnými spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a zariadeniach 
objektu a na stavbou zastavanom pozemku s účelom využitia a prevádzkovania ako 
reštaurácia pre AZ agentúru, s.r.o. Námestie slobody 1901, Púchov, je  prípadom 
hodným osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí. 
 
Zdôvodnenie: 
Nájomca na vlastné náklady zabezpečí realizáciu stavebných prác v kuchyni, 
reštaurácii a v priestoroch, ktoré budú predmetom nájmu : - vnútorné rozvody, úpravy 
povrchov, osvetlenie, elektroinštalácia, technologické zariadenie  do kuchyne, 
odvetranie a vzduchotechnika, drevené a zrkadlové obklady stropov a stien pevne 
zabudované do stavby a zvýšenie štandardu celkového designu predmetu nájmu. 
Záväznou podmienkou nájmu je dopracovanie projektovej dokumentácie požiarnej 
ochrany na prenajaté priestory ku  celkovej kolaudácii stavby „Kultúrneho 
a vzdelávacieho centra“. 
 
 
U Z N E S E N I E  č. 48/2013 
M s Z 
A) k o n š t a t u j e, 
 
že  dôvod prenájmu majetku mesta pre AZ agentúru, s.r.o. Námestie slobody 1901, 
Púchov, je  prípadom hodným osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona o majetku obcí  a MsZ o ňom rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
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B) s c h v a ľ u j e   
 
prenájom priestoru reštaurácie a kuchyne s príslušným zázemím a sociálnym 
zariadením na prízemí a I. NP o celkovej ploche 316 m2, v objekte Kultúrneho 
a vzdelávacie centra, na parcele KNC č. 1345/12, o výmere 1969 m2, k. ú. Púchov, s 
príslušnými spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a zariadeniach 
objektu a na stavbou zastavanom pozemku, s účelom využitia a prevádzkovania ako 
reštaurácia pre AZ agentúru, s.r.o. Námestie slobody 1901, Púchov, za cenu podľa 
znaleckého posudku,  na dobu 5 rokov, s opciou na ďalších 5 rokov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí. 
 
Celková plocha  jednotlivých priestorov je orientačná, stanovená podľa projektovej 
dokumentácie a bude spresnená po skutočnom zameraní stavby Kultúrneho 
a vzdelávacieho centra. 
 
Primátor informoval, že priestor reštaurácie a kuchyne s príslušným zázemím 
a sociálnym zariadením na prízemí a I. NP o celkovej ploche 316 m2, v objekte KVC 
Mesto ho nemieni predať, lebo tvorí vnútornú súčasť mestského objektu. 
Technológie predmetného priestoru Mesto nezabudovalo, ale nájomca by si ich 
zabezpečil a urobil. Týmto zabezpečením vybavenia by mal na cca 5 rokov 
predplatený nájom. Takto vybudovaná reštaurácia by prešla do vlastníctva Mesta.  
Ing. Jana Vondrová konštatovala, že materiál prenájmu majetku mesta pre AZ 
Agentúru, s.r.o.  je  prípadom hodným osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona o majetku obcí  a bol riadne zverejnený. MsZ o ňom musí rozhodnúť 3/5 
väčšinou všetkých poslancov. 
Primátor dal jednotlivo hlasovať o uzneseniach MsZ č. 47/2013 a č. 48/2013. 
 
Hlasovanie č. 12 za prijatie UZNESENIA č. 47/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 47/2013. 
 
Hlasovanie č. 13 za prijatie UZNESENIA č. 48/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 48/2013. 
 
 
 
 
ad 5) 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 boli poslancom doručené písomne a môžu sa k nim 
vyjadriť. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
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JUDr. Jarmila Andreánska členka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia 
MsZ č. 49/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 49/2013 
M s Z    
b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
správu náčelníka MsP, informáciu o činnosti MsBP, s.r.o., PTSM, s.r.o., Medial, 
s.r.o., MŠK, s.r.o., MsÚ Púchov. 
 
Hlasovanie č. 14 za prijatie UZNESENIA č. 49/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 49/2013. 
 
 
Primátor vyhlásil prestávku v rokovaní MsZ. 
Po prestávke prebehla prezentácia poslancov. Bolo prítomných 14 poslancov. 
 
 
 
 
 
ad 6) Prezentácia zámeru „Modernizácia železničnej trate“ – Nosice. 
 
Primátor uviedol, že prezentácia zámeru „Modernizácia železničnej trate“ – Nosice 
nadväzuje na prezentáciu z minulého roka k modernizácii železničnej stanice 
Púchov. Privítal zástupcu spoločnosti REMING CONZULT a.s. Ing. Martina Vangela. 
Buduje sa už vjazd do Nosíc. Začína sa budovať 2. Etapa trate smerom na Považskú 
Bystricu. 
Ing. Martin Vangel konštatoval, že ide o špecifickú stavbu. Je to najdrahší úsek na 
trati Trenčín – Žilina. Projekt Modernizácia železničného koridoru na Slovenku na 
trati Bratislava – Žilina je podporovaný cez projekt Európskej únie na čerpanie 
eurofondov. Modernizáciou železnice sa zvýši rýchlosť na trati na 160 km/h s určitými 
obmedzeniami. Na trati budú vybudované 2 tunely. Trať pôjde cez „Nosický ostrov“ 
premostením. Bude to dvojkoľajový oceľový most. Priebežne ukazoval vizualizácie 
projektu. Na „ostrove“ bude štandardná zastávka ako na celom zmodernizovanom 
úseku Bratislava – Žilina.  Zastávka, bude na mieste terajšieho futbalového ihriska, 
a bude mať bezbariérový prístup. Popod nástupište bude podchod. Lávka bude 
premosťovať Nosický kanál a bude sa napájať na cestnú komunikáciu. Lávka bude 
zavesená na 35 m stožiari na lanách. Okolo Púchova vzniknú zaujímavé stavebné 
objekty. Na trati Bratislava – Žilina sa zlepší rýchlosť a komfort cestovania a viac ľudí 
ju bude využívať.  
Mgr. Petra Bílika zaujímalo, ako to bude s hlučnosťou tejto zmodernizovanej trate. 
Ing. Martin Vangel odpovedal, že robili hlukové štúdie pred realizáciou projektu. 
Budú sa robiť aj po realizácii. Ak je hlučnosť vyššia, robia sa protihlukové steny. Cez 
most bude zabezpečený prístup ľudí aj do Nimnických kúpeľov. 
Primátor vyzval aj ďalších poslancov do diskusie. 
Nikto sa do ďalšej diskusie neprihlásil. 
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JUDr. Jarmila Andreánska členka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia 
MsZ č. 50/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 50/2013 
M s Z    
b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
prezentáciu zámeru „Modernizácia železničnej trate“ – Nosice. 
 
Hlasovanie č. 15 za prijatie UZNESENIA č. 50/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 50/2013. 
 
 
 
 
 
ad 7) Rôzne. 
 
Primátor informoval, že na základe jednania veľvyslanca SR v Španielskom 
kráľovstve sa podarilo nadviazať Dohodu o výmene a spolupráci medzi mestami 
Pinto (Španielske kráľovstvo) a mestom Púchov (Slovenská republika). Je to mesto, 
podobne pekne a ekologicky budované, ako naše mesto. K podpisu zmluvy došlo 
v Pinte 7.6.2013, kde sa stretol s celou mestskou radou a pozval ich na Púchovský 
jarmok 2013. Tento návrh prijali. Samozrejme, že na PJ pozval aj veľvyslanca.  
JUDr. Jarmila Andreánska členka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia 
MsZ č. 51/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 51/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
uzatvorenie „Dohody o výmene a spolupráci medzi mestami Pinto (Španielske 
kráľovstvo) a Púchov (Slovenská republika)“, zo dňa 7.júna 2013, za účelom rozvoja 
ekonomickej, technickej  a kultúrnej spolupráce a priateľstva. 
 
Hlasovanie č. 16 za prijatie UZNESENIA č. 51/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 51/2013. 
 
 
 
 
Primátor oboznámil so žiadosťou spoločnosti Continental Matador Rubber, aby sa 
železničná zástavka „Púchov závody“, ktorá sa nachádza pri vstupe do ich areálu, 
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premenovala na „Púchov Continental“ . Dopravná komisia a MsR žiadosť prerokovali 
a odporučili, aby sa pri názvoch zastávok zachovávali miestne väzby, preto bol 
navrhnutý názov železničnej zastávky „Púchov - Horné Kočkovce“. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
JUDr. Jarmila Andreánska členka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia 
MsZ č.52/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 52/2013 
M s Z    
n e s c h v a ľ u j e 
 
zmenu názvu železničnej zastávky Púchov závody na Púchov Continental. 
 
Hlasovanie č. 17 za prijatie UZNESENIA č. 52/2013: 
za                    11 
proti                 3 
zdržal sa          1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 52/2013. 
 
Primátor konštatoval, že poslanci sa stotožnili s názorom komisie a MsR a zmenu 
názvu podľa žiadosti Continentalu neschválili. Požiadal o predloženie ďalšieho 
súvisiaceho uznesenia. 
 
JUDr. Jarmila Andreánska členka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia 
MsZ č.53/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 53/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
zmenu názvu železničnej zastávky Púchov závody na Púchov - Horné Kočkovce. 
 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 18 za prijatie UZNESENIA č. 53/2013: 
za                    11 
proti                 1 
zdržal sa          3 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 53/2013. 
 
 
 
 
Primátor informoval, že na základe predchádzajúceho MsZ chce mesto 
zaregistrovať združenie, cez ktoré sa bude zabezpečovať podpora výkonnostného 
športu FK Púchov. Jednal s FK Púchov – p. Porázikom ako vlastníkom aj s p. 
Taldom, že mesto vytvorí priestor pre bezplatné užívanie futbalového štadiónu a 
ihriska, za určitých podmienok (viď podľa uznesenia). V tomto ohľade nedošlo 
k žiadnemu namietaniu. Cez toto združenie sa bude hradiť nájom. Zatiaľ združenie 
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nemáme zaregistrované. Toto uznesenie  by sa pretavilo následne do zmluvy 
o bezplatnej výpožičke, aby žiadny rodič nemusel platiť za svoje dieťa. 
 
JUDr. Jarmila Andreánska členka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia 
MsZ č.54/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 54/2013 
M s Z    
p o v e r u j e  
 
primátora mesta do času zaregistrovania občianskeho združenia: Mestského 
programu materiálneho zabezpečenia výkonnostného športu v Púchove písomne 
potvrdiť v prospech FK Púchov a.s. bezodplatné užívanie futbalového ihriska na 
tréningy a zápasy podľa predložených rozpisov a priestorov kabín družstiev v objekte 
futbalovej tribúny (okrem kabíny pre futbalové prípravky, trénera a hospodára MŠK 
Púchov s.r.o.) za nasledujúcich podmienok:  
 
1) FK Púchov a.s. zabezpečí osobitné umiestnenie erbu mesta Púchov na dôstojnom 
mieste na dresoch hráčov, umiestnenie reklamných panelov s označením mesta 
Púchov a jeho erbu na mantinel oproti objektu hlavnej tribúny smerom do ihriska,  
 
2) FK Púchov a.s. zabezpečí, aby hráči a tréneri užívajúci priestory futbalového 
štadióna ich udržiavali v čistote a po užívaní ich riadne upratali, 
 
3) FK Púchov a.s. bude môcť prenajímať okolo hracej plochy na reklamné účely 
ďalšie reklamné panely v prospech osôb, ktoré nemajú žiadne podlžnosti voči mestu, 
jeho obchodným spoločnostiam a ostatným organizáciám. Po zaregistrovaní 
občianskeho združenia: Mestského programu materiálneho zabezpečenia 
výkonnostného športu v Púchove sa vyhotoví o týchto skutočnostiach zmluva 
o výpožičke, pričom úhrada nákladov s touto podporou spojených bude vykonávaná 
prostredníctvom tohto združenia tak, aby ju nemohol nikto požadovať od rodičov detí 
a hráčov, vrátane družstva mužov. 
 
Mgr. Radoslav Varga informoval o šumoch okolo futbalu. Bol pri vyjednávaní 
s prezidentom FK, majiteľom klubu, trénermi, hráčmi. Nemali námietky. Šomraniu sa 
ale nevyhli. Ak časom uvidia, že táto spolupráca bude fungovať, uvažovali, že by sa 
nevytváral záujem mestského klubu, ale podporovali by existujúci klub. 
 
Hlasovanie č. 19 za prijatie UZNESENIA č. 54/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 54/2013. 
 
 
 
Ing. Lucia Pružinská informovala, že v mesiacoch marec a apríl prebehla v meste 
Púchov rozsiahla kontrola NKÚ zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, o nakladaní 
s majetkom a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly. Bol kontrolovaný 
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rozpočet, jeho tvorba a zmeny, vedenie účtovníctva, verejné obstarávanie, 
financovanie základných škôl, nakladanie s majetkom mesta a vykonávanie 
inventarizácie. Kontrola nenašla závažnejšie problémy a nezistila závažné porušenie 
predpisov. Oboznámila s niektorými drobnými pochybeniami administratívneho rázu.  
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
 
 
Primátor oboznámil poslancov s prijatou zmenou organizačnej štruktúry mestského 
úradu Púchov platnej k 1.4.2013, ako mu to ukladá zákon. Vykonal tieto zmeny: Na 
vnútornom oddelení bolo vytvorené 1 pracovné miesto – referent personalistiky, ďalej 
pracovné miesto referent podateľne bolo premenované na referent podateľne 
a pokladne. Ekonomické oddelenie malo vytvorené  1 pracovné miesto – referent 
majetku, a 1 pracovné miesto – finančný účtovník pre materské školy. Na oddelení 
dopravy a služieb bolo vytvorené 1 pracovné miesto – referent parkovacích služieb. 
Toto prešlo v minulosti s prechodom parkovania spod MŠK. Podrobne vysvetlil 
k zaradeniu každej pracovnej pozície.  
Ďalej primátor informoval o doručení petície na mestský úrad. Petíciu pod názvom Za 
realizáciu rekonštrukcie Lichardovej ulice v roku 2013 podpísalo 78 ľudí 
z Lichardovej ulice. Zastupoval ich Cyril Crkoň, bytom na Lichardovej ulici, Púchov. 
Následne prečítal znenie petície. Táto vec sa bude riešiť v ekonomickej komisii a pri 
príprave rozpočtu, čo je jediná možná cesta. Pre tento rok na neboli v rozpočte na to 
vyčlenené prostriedky. 
 
 
 
 
ad 8) Diskusia a interpelácie. 
 
Mgr. Hedviga Šulcová konštatovala, že v Púchovských novinách si prečítala 
rozhovor s ekonóm MsBP, ktorý vysvetľoval, prečo boli niektoré nedoplatky za 
kúrenie a teplú vodu. Navrhla dať tento rozhovor aj do Púchovskej televízie. 
Kameraman PúTV odpovedal, že táto relácia bola odvysielaná a bude znovu 
vysielaná v mestskej televízii v piatok. 
Mgr. Hedvigu Šulcovú oslovili predsedníčky kubov dôchodcov, že majú problém 
s platením za energie v nových priestoroch na klubovú činnosť od MsBP. Informovali 
poslankyňu, že cca 40,- € mesačne je pre nich veľa na úhradu. 
Primátor uviedol, že na MsR dospeli ku konsenzu, aby Mesto prebralo na seba aj 
náklady na energie. Dal návrh, že pravidelné úhrady za energie pre  kluby 
dôchodcov bude znášať Mesto. Mesto sa vždy snažilo podporovať dôchodcov. Aj 
toto je prístup, nie ekonomický, ale ľudský. Na stretnutí s dôchodcami im ponúkne 
zabezpečiť mäso a ostatný proviant na guláš, aby neboli odkázaní počúvať za tanier 
polievky nezmysly niektorých vrcholných politikov, ktorí sa v regióne ukazujú  len 
počas volebnej kampane. Dozvedel sa od dôchodcov , že pán Baška a Panáček 
24.8.2012 šírili reči, že púchovské gymnázium má upadajúcu úroveň oproti gymnáziu 
v Považskej Bystrici, čo nie pravdou. Úroveň nášho  gymnázia je veľmi dobrá. Včera 
prebehlo odovzdanie rekonštrukcie gymnázia, kde bol prítomný aj župan, ktorý ho 
informoval, že doposiaľ nemali firmy uhradené faktúry za túto rekonštrukciu od štátu.  
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Mgr. Hedviga Šulcová poďakovala riaditeľke DK za malú knižku a 2 CD Stratených 
rozprávok z regiónu, ktoré si naši na stole. Veľmi si váži a páči sa jej nápad, aby sa 
zachovalo takéto kultúrne dedičstvo. 
Mgr. Milada Vargová – riaditeľka DK spresnila, že s touto myšlienkou prišli naše 
dievčatá z MAS Naše Považie, ktoré zozbierali po okolitých obciach tieto rozprávky. 
Projekt začal Festivalom stratených rozprávok, kde pod vedením DK na pešej zóne 
vystúpili deti zo 14 základných škôl s divadelnými predstavenia. Pomedzi   týmito 
predstaveniami vystupovali folklórne súbory. Koniec akcie bol zavŕšený kultúrnym 
programom pod vedením DK. V závere primátor mesta Mgr. Marián Michalec pokrstil 
knižku Stratených rozprávok  aj 2 CD Stratených rozprávok. Poďakovala MAS Naše 
Považie za náročný projekt, a dúfala, že nebol posledný v kultúrnej oblasti.   
MUDr. Viliam Bršiak tiež vyjadril poďakovanie, hlavne za nahrávky rozprávok, lebo 
to musel čítať, a takto večer si to pustí. Poďakoval Mestu za starostlivosť aj o 
dôchodcov.  
Milan Trník informoval, že v Púchove a okolí boli rozmiestnené nevhodné billboardy, 
ktoré dehonestujú poslancov a ich prácu, že  mesto sa topí v dlhoch. Podľa tohto 
bilbordu by bolo mesto pred krachom. Ale mesto má naopak rekordný prebytok 
a plány na ďalšie investície. Máme plány, ktoré sa dajú realizovať.    
Primátor zareagoval, že na takéto niečo nie je vhodné reagovať, aby sme takému 
táraniu nedali väčšiu váhu. Drží sa tu porekadla, že – nehádaj sa s hlupákom, lebo si 
ťa pomýlia. Uviedol, je už bežné, že pre voľbami s pravidelnosťou sa spúšťa takéto 
niečo, ale nik sa pod to nepodpíše. Stalo sa to už 3-krát. Dávali mu za vzor iné 
mestá. V televízii pred mesiacom primátor Považskej Bystrice vystúpil, že v roku 
2010 bola Považská Bystrica pred nútenou správou. Slávne to Košice, ktoré sú 
riadené vládnou elitou, vyhlási redaktor Markízy, že sú pred nútenou správou. Podľa 
primátora je pre ľudí najpodstatnejšie to, čo sa v meste deje a nie táranie. Žiadny 
z nich - obyvateľov Púchova, nepociťuje, akým spôsobom riešime naše záväzkové 
vzťahy. Máme nižšie úrokové sadzby ako okolité mestá. Je zaujímavé, že niektoré 
mestá majú štatisticky nižšiu zadlženosť, ale nestíhajú svoje záväzky splácať. Keby 
banka nemala pocit, že sa jej peniaze vrátia, peniaze by nepožičala. Sme schopní 
svoje pohľadávky bez problémov splácať. Vyjadril úctu, že nikto z tohto MsZ, čo tu 
teraz sedia, ani teraz ani v minulosti sa takýmto spôsobom neprezentovali. Váži si, že 
sa poslanec k tomu takto vyjadril.  
Irena Kováčiková upozornila, aby sa pri rokovaniach o dotáciách pre dôchodcov 
v záujme objektivity nezabudlo ani na ZO ZŤP, ZO sluchovo postihnutých, ZO 
zrakovo postihnutých. Tieto organizácie svoju schôdzkovú činnosť predtým robili na 
MsÚ a za to neplatili.  
Mgr. Anna Janíková odovzdala poďakovanie 1 rodiny, ktorá sa po 20. rokoch vrátila 
bývať do Púchova. Sú nadšení, aké je mesto Púchov nádherné, prekrásne. Sú 
šťastní, že sa tu vrátili bývať. Mali tu návštevu zo zahraničia, ktorú povodili po meste 
a tiež ním boli nadšení, dodala.  
PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že mu nedá reagovať na slová tu vypočuté 
na adresu gymnázia aj seba. Zmyslom gymnázia je, aby deti pripravilo na vysokú 
školu a dalo im priestor na individuálny rozvoj. Je riaditeľom gymnázia siedmy rok. 
Môže zodpovedne povedať, že si túto úlohu plnia. Svoju úlohu si plnia zodpovedne. 
Informoval o úspešných študentoch gymnázia. Študujú tu aj jeho deti a sám vidí na 
nich pokrok. 
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Primátor na záver rokovania poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 
MsZ. Upriamil pozornosť na otvorenie mestského podujatia– Púchovské kultúrne leto 
2013, ktoré začne 6.7.2013 pod vedením DK Púchov. Bude prebiehať počas celých 
letných prázdnin. Všetkých srdečne pozval na toto tradičné prázdninové podujatie  
so zaujímavým a pestrým  programom. 
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