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

konaného dňa 23. mája 2012. 

 
Prítomní:  v zmysle prezenčnej listiny 
 

R O K O V A N I E 
 
 Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou zo dňa 17.5.2012. Zasadnutie 
mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Mgr. Marián Michalec, ktorý 
v úvode privítal všetkých poslancov MsZ, zamestnancov mestského úradu 
a ostatných prítomných. Konštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov 
(16 z 19) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Ospravedlnili sa -    
Mgr. Hedviga Šulcová a Peter Prešnajder. JUDr. Jarmila Andreánska príde neskôr. 
 
Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení:  Irena Kováčiková,  
Mgr. Anna Janíková a Milan Trník. Spýtal sa, či má niekto iný návrh.  
Nikto nepodal iný návrh. 
 
Hlasovanie č. 1 o schválení zloženia návrhovej komisie: 
za                  16 
proti               0 
zdržal sa        0 
Poslanci schválili zloženie návrhovej komisie. 
 
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice v zložení: PaedDr. Miroslav Kubičár a  
Mgr. Peter Bílik . Vedením zápisnice poveril Boženu Sádeckú. 
 
PROGRAM: 
 

1. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Púchov. 
2. VZN č. 3/2012 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Púchov. 
3. VZN č. 6/1994 Domový poriadok mesta Púchov.  
4. Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2009  o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú 

službu v meste Púchov.  
5. Zásady prideľovania mestských bytov v meste Púchov  – doplnok č. 1  
6. Informácie o investičných akciách. 
7. Predaj, kúpa. 
8. Prezentácia projektu rekonštrukcie železničnej trate Beluša - Púchov na 

160km/h prechádzajúceho územím mesta Púchov. 
9. Informácia - Regulované státie v meste Púchov. 
10. Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MsBP, s.r.o., PTSM, s.r.o., 

Medial, s.r.o., MŠK, s.r.o., MsÚ Púchov. 
11. Rôzne. 
12. Diskusia a interpelácie 

 
 
Primátor vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k programu a podali pozmeňujúce alebo 
doplňujúce návrhy.  
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JUDr. Eva Kvocerová navrhla doplnenie bodu programu na základe zaslaných 
podkladov k športu, ktoré dostali poslanci na e-mail, ako bod č. 2 Riešenie situácie 
mládežníckeho futbalu v meste Púchov. 
Primátor konštatoval, že bolo naplánované, že  sa MsZ bude problematikou futbalu 

zaoberať v bode Rôzne. Tento materiál z Sports & Training Centre, s.r.o. Púchov 
(ďalej len sTC) nebol prerokovaný v komisiách MsZ ani MsR, preto sa mu videlo 
postačujúce, aby tento materiál bol prerokovaný v bode Rôzne. 
JUDr. Eva Kvocerová aj napriek tomu trvala na svojom pozmeňujúcom návrhu. 
  
Hlasovanie č. 2 pozmeňujúci návrh JUDr. Evy Kvocerovej na doplnenie bodu 
programu: 
za                   9 
proti               4 
zdržal sa        3 
Program poslanci schválili pozmeňujúci návrh JUDr. Evy Kvocerovej 
na doplnenie bodu programu. 
 
Primátor konštatoval, že návrh doplnenia bodu programu MsZ bol schválený ako 
bod č. 2. Číslovanie jednotlivých bodov sa bude posúvať. Následne dal hlasovať 
o programe en bloc. 
 
Hlasovanie č. 3 o schválení programu: 
za                  16 
proti               0 
zdržal sa        0 
Program poslanci schválili. 
 
 
 
ad 1) Voľba hlavného kontrolóra Mesta Púchov. 
 
Primátor konštatoval, že na zasadnutí MsZ sa Ing. Edita Kucejová v zmysle § 18a, 
ods. 8, písm. a) zák. č.369/90 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov, vzdala 
funkcie hlavného kontrolóra ku dňu 11.4.2012. Následne boli vyhlásené voľby 
v zmysle § 18a ods. 2  zák. č.369/90 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov, 
voľbu hlavného kontrolóra, ktorá sa uskutoční  dňa  23. mája  2012.  Kandidáti na 
uvedenú funkciu museli odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr  14 dní pred 
dňom konania voľby na MsÚ Púchov. Súčasťou prihlášky mal byť výpis z  registra 
trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o dosiahnutom minimálne úplnom 
stredoškolskom vzdelaní. Voľba na hlavného kontrolóra bola riadne zverejnená na 
úradnej tabuli, na internetovej stránke mesta aj v Púchovských novinách. Navrhol 
komisiu pre  administráciu prihlášok na voľbu hlavného kontrolóra mesta Púchov 
ktorá pracovala so žiadosťami v zložení Irena Kováčiková – predseda komisie, Ing. 
Jana Vondrová a Ing. Edita Kucejová členovia . Komisia rokovala dňa 15.5.2012 na 
MsÚ, kde zrátala doručené obálky pod značkou „Voľba hlavného kontrolóra – 
neotvárať“ v termíne do 9.5.2012. Bolo doručených 8 obálok. Po otvorení obálok 
komisia konštatovala, že boli doručené včas a na určené miesto. Následne primátor 
prečítal mená 8 kandidátov. Všetci uchádzači mali zákonnú možnosť sa zúčastniť na 
zasadnutí MsZ. Navrhol mandátovú komisiu  pre voľbu hlavného kontrolóra Mesta 
Púchov, ktorá  preverí, či kandidáti na hlavného kontrolóra dodali všetky  predpísané 
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náležitosti.  Za členov komisie  navrhol Ing. Jaroslav Hupka, Rudolfa Marmana a  
Petra Divinskeho. 
Irena Kováčiková prečítala návrh na uznesenie MsZ č. 35/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 35/2012 
M s Z    
v o l í   
mandátovú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra Mesta Púchov v zložení : 
 
predseda -  Ing. Jaroslav Hupka  
členovia  -   Rudolf Marman 
                   Peter Divinský 
 
Hlasovanie č. 4 za prijatie UZNESENIA č. 35/2012: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 35/2012. 
 
Do rokovacej miestnosti prišla JUDr. Jarmila Andreánska. 
 
Primátor konštatoval, že všetci ôsmi uchádzači splnili podmienku doručenia 
prihlášky v termíne a na miesto určenia. Spravil prezentáciu uchádzačov a uviedol, 
že z ôsmich prihlásených je prítomných 7. Neprítomný bol Ing. Richard Paliesek, čo 
však nie je prekážkou, aby bol zaradený do procesu voľby kontrolóra mesta. Vyzval 
Ing. Editu Kucejovú, aby predložila materiál uchádzačov z administratívnej zvolenej 
komisie a odovzdala ho mandátovej komisii, ktorá sa následne odobrala pracovať 
s predloženými materiálmi. 
 
Primátor vyhlásil prestávku v rokovaní počas rokovania mandátovej komisie.  
 
Ing. Jaroslav Hupka, predseda komisie, prečítal Správu  mandátovej komisie pre 
voľbu hlavného kontrolóra mesta Púchov za dňa 23.5.2012, (ktorá je prílohou tejto 
zápisnice MsZ). Komisia zhodnotila predložené materiály a podpísala zápisnicu, 
v ktorej konštatovala, že prihláška kandidátov uvedených v poradí: 

1) Jurči Miroslav, Mgr.  spĺňa náležitosti 
2) Koncový Miroslav, Ing. spĺňa náležitosti 
3) Muržic Pavol, Ing.  spĺňa náležitosti 
4) Paliesek Richard, Ing. spĺňa náležitosti 
5) Svoboda Miloš, Ing.  spĺňa náležitosti 
6) Šponiarová Marcela, Mgr.  spĺňa náležitosti 
7) Valášková Eva, Ing.  spĺňa náležitosti 
8) Vášová Oľga, Ing.   spĺňa náležitosti 

Komisia na základe posúdenia náležitostí podaných prihlášok kandidátov 
konštatovala, že všetci kandidáti splnili podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra.  
Primátor sa spýtal, či je všeobecný konsenzus, aby bol predsedom mandátovej  
komisie prvý prečítaný poslanec Ing. Jaroslav Hupka. 
Poslanci prijali všeobecným konsenzom návrh na predsedu komisie.  
Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenie MsZ č. 36/2012. 
 



Zápisnica  MsZ 23.5.2012 Strana 4 
 

U Z N E S E N I E  č. 36/2012 
M s Z    
b e r i e     n a       v e d o m i e    
Správu mandátovej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Mesta Púchov. 
 
Hlasovanie č. 5 za prijatie UZNESENIA č. 36/2012: 
za                    17 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 36/2012. 
 
 
Primátor predstavil 8 kandidátov – ich meno, titul, vzdelanie, bydlisko a posledné 
pracovné pôsobisko. Uviedol, že v ďalšom uznesení sa bude hlasovať o určení dĺžky 
úväzku hlavného kontrolóra na 100%, deň nástupu do funkcie k 1.6.2012 na dobu 6 
rokov. Oboznámil so spôsobom voľby hlavného kontrolóra. Kandidáti na hlavného 
kontrolóra sa budú môcť predstaviť osobne. 
Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenie MsZ č. 37/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 37/2012 
M s Z    
u r č u j e 
 
dĺžku pracovného úväzku hlavného kontrolóra 100% a deň nástupu do funkcie 
1.6.2012.  
 
Hlasovanie č. 6 za prijatie UZNESENIA č. 37/2012: 
za                    17 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 37/2012. 
 
 
Primátor konštatoval, že voľba hlavného kontrolóra sa môže uskutočniť 2 spôsobmi 
– verejne alebo tajne. Spýtal sa, či je všeobecný konsenzus, aby voľba hlavného 
kontrolóra prebehla tajným hlasovaním. 
Poslanci súhlasili s tajným hlasovaním. 
Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenie MsZ č. 38/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 38/2012 
M s Z    
u r č u j e, že    
 
voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním. 
 
Hlasovanie č. 7 za prijatie UZNESENIA č. 38/2012: 
za                    16 
proti                 1 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 38/2012. 
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Primátor uviedol, že teraz dostanú priestor kandidáti na hlavného kontrolóra v trvaní 
3 min., aby oslovili poslancov svojou prezentáciou. Spýtal sa, či je všeobecný 
konsenzus, aby sa prezentovali po jednom v rokovacej miestnosti. Ostatní počkajú 
mimo rokovacej miestnosti. 
Poslanci súhlasili. 
Kandidáti na hlavného kontrolóra sa prezentovali po jednom v zasadacej miestnosti. 
Poslanci dali niektorým kandidátom doplňujúce otázky, ktorí na ne zodpovedali. 
Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenie MsZ č. 39/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 39/2012 
M s Z    
v o l í  
volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra Mesta Púchov v zložení : 
 
predseda - PaedDr. Miroslav Kubičár 
členovia  -  Mgr. Peter Bílik 
                  Ing. Ján Riško    
 
Hlasovanie č. 8 za prijatie UZNESENIA č. 39/2012: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 39/2012. 
 
 
 
Primátor vysvetlil procedúru voľby hlavného kontrolóra. Upozornil, že hlavný 
kontrolór bude zvolený len, ak kandidát dostane minimálne 10 hlasov od poslancov, 
t.j. nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslaneckých. Nielen prítomných. Vyzval 
Ing. Editu Kucejovú, aby odovzdala volebnej komisii hlasovacie lístky so všetkými 
menami kandidátov aj s  obálkami. 
PaedDr. Miroslav Kubičár predseda komisie konštatoval, že prevzali 17 
hlasovacích lístkov a obálok, ktoré boli totožné. 
Poslanci si jednotlivo prevzali od volebnej komisie hlasovacie lístky a obálky proti 
podpisu, ktoré upravili a následne ich vhodili do hlasovacej urny. 
Volebná komisia otvorila volebné obálky a po ukončení činnosti predseda PaedDr. 
Miroslav Kubičár prečítal zápisnicu volebnej komisie (priložená k zápisnici MsZ). 
Uviedol mená uchádzačov a počet hlasov, ktoré získali v tajnej voľbe. V závere 
komisia konštatovala, že v tajnej voľbe bol 10 hlasmi zvolený za hlavného kontrolóra 
mesta Púchov Mgr. Miroslav Jurči. 
Mgr. Miroslav Jurči poďakoval za dôveru. Následne konštatoval, že je konateľom 
firmy SEPROT. Preto žiada poslancov, aby mu stanovili lehotu, počas ktorej dá tieto 
náležitosti do poriadku. 
Primátor sa spýtal, či je všeobecný konsenzus, že do 60 dní v zmysle zákona 
ukončil činnosť v tejto firme. 
Poslanci súhlasili. 
Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenie MsZ č. 40/2012. 
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U Z N E S E N I E  č. 40/2012 
M s Z    
b e r i e      n a     v e d o m i e  
Zápisnicu  volebnej komisie  o výsledku  voľby hlavného kontrolóra Mesta Púchov, 
v ktorej bol tajným hlasovaním zvolený Mgr. Miroslav Jurči v zmysle § 11 ods.4  
písm. j/,  § 18 ods.1/   a   § 18a  ods.5  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra Mesta Púchov na dobu 
6 rokov.  
 
Hlasovanie č. 9 za prijatie UZNESENIA č. 40/2012: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 40/2012. 
 
Primátor zablahoželal Mgr. Miroslavovi Jurčimu k zvoleniu za hlavného kontrolóra 
mesta. K 31.5.2012 mu bude ukončený pracovný pomer zamestnanca (referenta) 
Mesta Púchov. 
 
 
 
ad 2) Riešenie situácie mládežníckeho futbalu v meste Púchov. 
 
JUDr. Eva Kvocerová informovala, že poslanci dostali na e-mail návrh spoločnosti 

Sports & Training Centre, s.r.o. (ďalej len sTC) listy na riešenie situácie 
mládežníckeho futbalu, ktoré boli následne prečítané. Konštatovala, že téma futbalu 
sa riešila na zasadnutí MsZ už viackrát, ale nebola zatiaľ vyriešená. V liste boli 
navrhnuté nové podmienky riešenia futbalu, ktorým by sa mali poslanci venovať. 
V dokumentoch je množstvo podpisov ľudí, ktorí sa futbalu venujú, preto žiadala 
o zaradenie do programu MsZ..  
Primátor vyzval, aby niekto zo spoločnosti sTC, s.r.o. predstúpil.  
Nikto sa neprihlásil. 
Ing. Jaroslavovi Hupkovi sa videlo divné, že tu nikto z tejto spoločnosti nie je. 
Mesto sa vždy stavalo a stavia k športu pozitívne. Firma sTC si nedala ani toľko 
námahy, aby v skopírovanom liste upravila vlaňajší dátum. Vytvára to negatívny 
dojem, keď sa nezúčastňujú na tomto rokovaní.  
Mgr. Radoslava Vargu zaujímalo, keďže rodičia požiadali túto súkromnú 
spoločnosť, či majú vedomosť, či táto spoločnosť sTC prostredníctvom 
predstavenstva alebo dozornej rady túto žiadosť už s niekým prejednávala. 
JUDr. Eva Kvocerová uviedla, že nemá takúto vedomosť. Reagovala len na e-mail, 
v ktorom bolo veľa podpisov občanov tohto mesta, preto si ako poslanec myslela, že 
by sa malo MsZ tomu venovať. 
MUDr. Viliam Bršiak konštatoval, že nevie, ako sa k tomu dokumentu vyjadriť, keď 
sa podpisy opakujú a niektoré mená nie sú zaevidované ani v matrike. Ďalej sa mu 
videlo divné, že neprišiel na rokovanie MsZ ani zástupca spoločnosti sTC, s.r.o. Vo 
svojich listoch opakujú, že keď mesto dá dotáciu, tak potom oni tiež prispejú. Zatiaľ 
nebol od nich predložený žiadny relevantný návrh na riešenie financovania futbalu 
detí. Legitimita riešenia futbalu by nemala začínať falošnými podpismi.  
Mgr. Anna Janíková upozornila, že tiež si všimla zlý dátum a podpisy tiež vzbudili jej 
podozrenie. 
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Mgr. Radoslav Varga oslovil p. Kvocerovú, že tvrdila pri odsúhlasovaní zaradenia 
tohto bodu do programu, že sú tu ľudia z tejto firmy. Spýtal sa jej, v čom vidí rozdiel 
v týchto materiáloch oproti predchádzajúcim, o ktorých sa už rokovalo. Upozornil, že 
už na prvej strane pozná ľudí, ktorí to nepodpísali. Vymenoval, čo všetko dotovalo 
mesto futbalu už vlani aj tento rok. Za vlaňajšok to predstavuje sumu 85 tis. € 
a v tomto roku im dotuje prenájom štadiónu vo výške 35 tis. €. Ponuka mesta je 
jasná. Vlastný klub, na ktorý vyčlení mesto v rozpočte 70 tis. €. Vyzval spoločnosť 
sTC, s.r.o., aby venovali na činnosť futbalu v mestskom klube 150 tis. €. Mesto 
viacerými uzneseniami prejavilo snahu pomôcť futbalu. Ale spoločnosť FK Púchov sa 
k ničomu nevyjadrila. Jaroslav Rosina konateľ FK Púchov bol pozvaný aj do mestskej 
televízie na verejnú diskusiu. Žiadosť na 4 tis. € bola od rodičov z futbalu adresovaná 
spoločnosti sTC, s.r.o.. Vyzval rodičov, aby pre svoje deti volili istotu a preregistrovali 
ich do nového mestského futbalového klubu MŠK Púchov. 
JUDr. Eva Kvocerová uviedla, že tiež ju prekvapilo, že tu nikto neprišiel z tejto 
spoločnosti. Materiál bol zaradený do programu MsZ, preto ho chcela naďalej 
prezentovať. Rozdiel v materiáloch videla v sume – finančný príspevok požadovaný 
od mesta bol znížený zo 100 tis. € na 70 tis. €. Futbalisti potrebujú na dokončenie 
prebiehajúcej súťaže 4 tis. €, ako je uvedené v liste FK Púchov, a.s. 
Rudolf Marman konštatoval, že rodičia svojím podpisom chceli asi upozorniť na 
situáciu v mládežníckom futbale. V zaslaných materiáloch je napísané, že mesto 
čiastočne splnilo , čo sľúbilo. Uviedol, že je tu p. Kavecký, ktorý nám môže objasniť 
aktuálnu situáciu vo futbale a vyjadriť sa predloženému materiálu. Vyjadril sa, že ho 
mrzí, že na rokovanie MsZ sa nedostavil konateľ FK Púchov.   Uviedol, že v tomto 
klube nie sú peniaze. Rodičia sa skladajú, aby deti mohli hrať. Občianske združenie 
bolo založené na to, aby bol zachránený mládežnícky púchovský futbal. 
Cyrila Crkoňa zaujímalo, či prokurista spoločnosti sTC, s.r.o. Ing. Peter Rosina 
inicioval stretnutie s p. primátorom. 
Irena Kováčiková upozornila, že už bolo prijaté uznesenie MsZ, že Mesto Púchov 
založí nový futbalový klub cez MŠK. Preto nevidela dôvod venovať sa tomu znova. 
JUDr. Jarmilu Andreánsku  zarazilo zneužitie podpisov rodičov z futbalu. O takomto 
materiáli poslanci nemajú rokovať. MsZ požadovalo už vyjadrenie a podklady 
k financovaniu futbalu, no nič nedostalo. Akurát sa tam zmenila požadovaná sumu 
od Mesta Púchov zo 100 tis. Na 70 tis. €. Upozornila, že by bolo v rozpore so 
zákonom schváliť dotáciu pre dlžníka Mesta Púchov. Boli vyzvaní na predloženie 
dokladov, na čo používali dotácie.  Situácia s listami sa opakuje. Navrhla ukončiť 
rozpravu. 
Primátor konštatoval, že mesto nemalo vyčlenené  v rozpočte na tento rok 
prostriedky na dofinancovanie rozohranej súťaže futbalistov vo výške 4 tis. €. Mesto 
má v Zásadách o dotáciách uvedené, že dlžník Mesta Púchov nemôže dostať 
dotáciu, zakiaľ si nevyrovná svoje záväzky voči mestu. 
Irena Kováčiková uviedla, že Mesto Púchov žiadalo spoločnosť FK Púchov, aby 
previedla práva na mesto a rozdelila túto spoločnosť. Neurobila to. 
Primátor sa spýtal, či je niekto prítomný zo spoločnosti sTC Púchov alebo z FK 
Púchov, aby k tomu vystúpil. 
Prihlásil sa Vladimír Kavecký. 
Primátor sa Vladimíra Kaveckého spýtal, či má splnomocnenie vystupovať v mene 
niektorej z týchto spoločností.  
Vladimír Kavecký konštatoval, že nemá splnomocnenie.   
Primátor vyzval, či má niekto záujem vystúpiť k problematike futbalu. 
Prihlásil sa Vladimír Kavecký za vedenie mládežníckeho futbalu. 
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Hlasovanie č. 10 za udelenie slova Vladimírovi Kaveckému za vedenie 
mládežníckeho futbalu: 
za                    17 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali udelenie slova Vladimírovi Kaveckému. 
 
Vladimír Kavecký  informoval, že futbal v meste nefunguje. V klube FK Púchov majú 
evidovaných 250 mladých futbalistov. Ak by nepokračovali v súčasných súťažiach, 
jednotlivé mužstvá by museli zostúpiť do najnižších. Rodičia by sa potom museli 
rozhodnúť, kde preregistrujú dieťa.  Spoločnosť sTC Púchov im chce pomôcť. 
V podpisoch sa mená opakujú, lebo boli osve podpísaní tréneri a osve rodičia. 
Rodičia si vážia, že sa tréneri starajú o deti aj bez finančného ohodnotenia už dlhší 
čas. Bol by rád, keby sTC pomohol futbalu, aby ostal v rovnakej súťaži. Mesto 
Púchov im pomohlo už neraz, aby mohli dohrať sezónu. Doteraz boli mládežníci 
financovaní zo spoločnosti sTC, rodičmi a drobnými sponzormi. Mesto Púchov im 
v tomto ročníku prispelo na prenájom futbalového areálu, uhradilo náklady na 
prevádzku a preplatilo náklady na prepravu vo výške 2 tis. €. Na dokončenie súťaže 
potrebujú 4 tis. €. Ďalej žiadali v liste adresovanom sTC oddlženie  spoločnosti FK 
Púchov vo výške 350 tis. €, aby mohli pokračovať v súťaži. Chceli by rokovať s FK 
Púchov a Mestom Púchov o dlhodobom prenájme štadiónu a o finančnej pomoci pre 
mládežnícky futbal. 
 
 
Z rokovacej miestnosti vyšiel Ing. Jaroslav Hupka. 
 
 
Ďalej požiadal o slovo Vladimír Luhový za rodičov z futbalu. 
 
Hlasovanie č. 11 za udelenie slova Vladimírovi Luhovému za rodičov 
mládežníckeho futbalu: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali udelenie slova Vladimírovi Luhovému. 
 
Vladimír Luhový konštatoval, že pozorne sleduje púchovský futbal už niekoľko 
rokov. Sledoval aj televízne debaty. Oslovenie spoločnosti sTC o pomoc futbalu bola 
iniciatíva rodičov, ktorých zaujíma výsledok dohody dvoch strán. Podpísal sa tiež pod 
materiál, ale mal za to, že sa to niekde posunie. Zatiaľ sa pri viacerých rokovaniach 
nič nevyriešilo.  Všetci deklarujú, že chcú dať na záchranu mládežníckeho futbalu, 
ale nikto nedáva. Rodičov stojí financovanie futbalu veľa. Ide sa zakladať nový klub. 
Púchovský futbal si nezaslúži, aby išiel hrať od najnižšej súťaže. Je neskutočne veľa 
prípadov v okolitých mestách ako to dopadlo s futbalom v Považskej Bystrici, 
Prievidzi, ... Ak je tu iniciatíva súkromnej firmy pomôcť futbalu,  nezahadzoval by túto 
možnosť. Výsledok doterajších rokovaní sa mu videl pre nich zlý. Bohužiaľ sa ani 
tohto rokovanie nezúčastnil konateľ FK Púchov. Žiadal poslancov, aby znovu 
prehodnotili záchranu futbalu v meste, aby deti nemuseli ísť hrať od najnižších 
súťaží. 
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Ivan Záhradový sa ho spýtal, aký by mal byť podľa neho výsledok, k ich spokojnosti. 
Položil otázku, či je tu niekto z poslancov, čo by nechcel záchranu futbalu a bol by 
proti dotácii futbalu. Isto nie. Ale musí to mať určitú právnu formu. Spýtal sa, či je tu 
niekto, kto by mal oprávnenie rokovať za FK Púchov.  
Neprihlásil sa nikto. 
Mgr. Radoslav Varga konštatoval, že by to malo dopadnúť vo futbale tak ako 
v Prievidzi, že konateľa odviedla polícia. Ak je p. Kavecký tak zadobre so 
spoločnosťou sTC, mal tu byť prítomný jej prokurista Ing. Peter Rosina, keď 
rozposielal listy na rokovanie. Žiaľ, neukázal sa tu. Poslanci sú ochotní robiť do takej 
miery ako im ukladá a umožňuje zákon.  
MUDr. Viliam Bršiak reagoval na predrečníka, že poslanci chcú pomôcť futbalu, ale 
musí to spĺňať právne náležitosti. Ťažko sa rokuje, keď firma, ktorá chce ísť do 
projektu, ale odmieta predložiť, na čo konkrétne chce požadovanú dotáciu  z mesta 
použiť. 
Primátor predložil priebeh problematiky riešenia pomôcť futbalu, s ktorým sa MsZ 
zaoberalo 9-krát. 23.2.2011 sa MsZ zaoberalo futbalom prvý krát. Jaroslav Rosina 
neplní žiadne dohody. Od 13.4.2011 musí MŠK zo svojich peňazí financovať 
prevádzku a údržbu futbalového štadiónu v plnej miere, aby mohla mládež hrať. 
Takéto uznesenie sa predkladalo 3-krát a 3-krát Mesto Púchov futbal podporilo. 
24.8.2011 prebehla prezentácia Šport centra Púchov, s.r.o. (ďalej len ŠCP) 
smerujúca k organizovaniu mládežníckeho futbalu. MsZ žiadalo predložiť písomný 
projektový zámer organizovania mládežníckeho futbalu spolu s finančnou analýzou. 
ŠCP zámer nepredložilo. Preto sa žiadal písomný zámer, aby mohol byť predložený 
v komisiách, MsR a MsZ. V októbri, novembri a decembri 2011 sa riešilo 
financovanie dopravy na turnaje, aby mohli dohrať vonkajšie majstrovské zápasy aj 
muži. Dúfal, že p. Kovcerová vysype nové informácie k futbalu, ale zase nič. Nastalo 
len mútenie vody. Začiatkom roku 2012 napriek výzve Mesta Púchov neuzavrel  
Jaroslav Rosina konateľ FK Púchov a.s. dohodu o prevode organizačného 
zabezpečenia a licencie na mládežnícke družstvá. Stav mládežníckeho futbalu 
ostával neudržateľný, preto poslanci MsZ uložili konateľke MŠK založenie 
a zaregistrovanie na Slovenskom futbalovom zväze mestského futbalového klubu 
s názvom MŠK Púchov, ktorý bude združovať mládež do 18 rokov. Nebral ako 
negatívum, že mládež bude hrať od najnižšej súťaže. Hlavné bolo zabezpečiť, aby 
mohli vôbec hrať. Rudolf Marman primátora informoval, že Jaroslav Rosina - konateľ 
FK Púchov, mu povedal, že vo februári donesie zmluvu od anglickeho sponzora. 
Vladimír Kavecký povedal, že im Jaroslav Rosina neplatí už dlhší čas. Myslí si, že 
už peniaze asi ani od neho nedostanú. 
Primátor pokračoval, že v decembri 2011 oznámil Jaroslav Rosina primátorovi, že 
s futbalom končí. Ďalej uviedol, že tiež dostal tieto listy na e-mail sekretariátu. Hneď 
jeho asistentka odpísala Ing. Petrovi Rosinovi, prokuristovi spoločnosti sTC, aby na 
základe pokynu primátora mesta predložil na rokovanie splnomocnenie na 
zastupovanie FK Púchov v rozsahu prijímania záväzkov v jeho mene, navrhovanie 
a uzatváranie zmlúv v jeho mene a práva zvolať a uskutočniť právoplatné zvolanie 
a.s. s právom na ňom hlasovať. Materiál žiadal predložiť ešte v ten deň (t.j. 
22.5.2012). Uviedol, že dnes ráno dostal odpoveď z sTC, ktorú prečítal. Požadované 
doklady nepredložili.  sTC v  závere listu uvádzalo, že veľmi by ich potešilo, keby boli 
pozvaní na MsZ vysvetliť svoj návrh. Asistentke dal pokyn, aby im odpísala, že 
zasadnutie MsZ je verejné a môže sa ho zúčastniť každý. Rodičia sú zavádzaní, že 
mesto nerobí pre záchranu futbalu nič. Rosina mužov odhlásil zo súťaže. Tréneri 
nemajú mzdy. Rodičia musia znášať zvýšené náklady, aby mohli deti trénovať a hrať. 
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Mesto nemôže zaplatiť dlhy za súkromnú firmu z verejných zdrojov. Každá súkromná 
spoločnosť buď je schopná fungovať alebo nie. Ak má FK Púchov dlhy voči mestu, 
nemôže dostať dotáciu. Zaujímal sa, kde je p. Talda teraz. Prečo tu nie je?  V utorok 
viezol p. Talda účtovné doklady FK Púchov  do hotela Alexandra. Keď ich mal 
predložiť pri žiadosti o dotáciu od mesta, neurobil to. Mesto aj rodičia musia vedieť, 
ako hospodári táto firma s vynakladanými prostriedkami. FK Púchov nepreviedol na 
mesto ani licenciu, aby mládež mohla pokračovať v súťaži. Žiadal vysvetlenie, kde 
skončila dotácia na futbal vo výške cca 52 tis. €.  
Vladimír Luhový odpovedal, že daňový úrad ich stiahol z účtu FK Púchov, lebo mal 
dlžobu na daniach. 
Primátor zopakoval, že takúto vysokú čiastku stiahol z účtu FK Púchov daňový úrad 
a dotácia sa nedostala tam, kam mala. Pozastavila sa, že aké príjmy musela mať 
firma, keď dlhovala na daniach takú veľkú sumu. Bolo potrebné uviesť na pravú 
mieru, aby aj mesto a poslanci vedeli, kde idú peniaze. Rodičia detí takéto problémy 
nemajú absolvovať, lebo súkromná firma sa mala o všetko postarať, keď vlastní klub. 
Aj v budúcnosti sa môže takáto situácia opakovať. Preto museli poslanci 
rozhodnutím MsZ pristúpiť k založeniu nového klubu, aby deti mohli hrať.  
Ing. Katarína Bradáčová informovala, že 11. apríla 2012 odišla žiadosť o registráciu 
mestského futbalového klubu. 
Primátor konštatoval, že Mesto Púchov a poslanci sa budú baviť o futbale už len 
s vlastníkom klubu, lebo len on má právo rozhodovať zaň, ako sa vyjadril konateľ FK 
Púchov Jaroslav Rosina po prvej prezentácii Ing. Mariána Hantáka na MsZ na 
prevzatie futbalu.  
MUDr. Viliam Bršiak uviedol, že FK Púchov dlhodobo klame a zavádza, preto majú 
voči nemu nedôveru.  
JUDr. Jarmile Andreánskej sa videla celá táto iniciatíva ako politická kampaň.  
Dodala, že poslanci žiadali vysvetlenie od Šport centra Púchov a predloženie 
zámeru, na čo má byť využitá dotácia, ktorú požadovali od mesta vo výške 100 tis. €. 
Do dnešného dňa poslanci ani mesto nedostalo od nich predložený žiaden písomný 
zámer. 
 
Do rokovacej miestnosti prišiel počas rozpravy Ing. Marián Hanták, ktorý následne 
požiadal o udelenie slova za spoločnosť sTC. 
 
Hlasovanie č. 12 za udelenie slova Ing. Mariánovi Hantákovi, spoločnosť sTC: 
za                    15 
proti                 1 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali udelenie slova Ing. Mariánovi Hantákovi. 
 
Ing. Marián Hanták konštatoval, že dnes požaduje v materiáloch od mesta dotáciu 
na futbal vo výške 70 tis. €, nie 100 tis. €, lebo A-čko vypadlo zo súťaže. Na sTC 
Púchov prišla žiadosť od rodičov, aby zachránili mládežnícke futbalové družstvá, 
ktoré si vybojovali svoje postupy. Žiadosť dostali od rodičov. Ak sa nenájde riešenie 
na záchranu mládežníckeho futbalu, prepadne sa do najnižšej ligy.  
Primátor zopakoval, že mesto nemôže odpúšťať podlžnosti ani  dávať dotáciu 
dlžníkovi. Poskytovanie finančných prostriedkov musí podliehať verejnej kontrole. 
Nemôžu odísť verejné prostriedky z účtu mesta, ak nie sú k tomu predložené 
požadované doklady.  
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Ing. Marián Hanták uviedol, že dnes nevie, aké dlhy má futbalový klub, preto sa 
zaviazali, že prevezmú účtovné doklady klubu, lebo FK Púchov neviedol vôbec 
účtovníctvo. Rodičia chceli, aby sa dohrali súťaže. Vo FK Púchov nefungovala ani 
dozorná rada. Ak by klub prevzali chceli by ju vymeniť. Cez akcie plánujú urobiť 
vlastníctvo s mestom. Konštatoval, že vie, že vedenie futbalového klubu nebude 
zárobková činnosť. Upozornil, že spoločnosť sa dá deliť len po jej vysporiadaní 
záväzkov.  
Primátor sa znova spýtal, či vie kam išlo tento rok 50 tis. € z účtu FK Púchov. 
Ing. Marián Hanták odpovedal, že časť peňazí FK Púchov stiahol daňový úrad.  
Primátor konštatoval, že bez podpisu jediného majiteľa a konateľa FK Púchov 
Jaroslava Rosinu sme tam, kde sme boli.  
Ing. Marián Hanták oponoval, že Jaroslav Rosina mu prisľúbil, že im to podpíše, ak 
budú zaplatené jeho pohľadávky. Podpísal sa pod žiadosť od rodičov a trénerov. 
Primátor pripomenul, že v uznesení MsZ bolo, že má byť predložená účtovná 
dokumentácia, aby mesto vedelo, čo sú skutočné náklady na mládežnícke družstvá. 
Ing. Marián Hanták informoval, že klub združuje cca 250 detí, ktoré 3-krát týždenne 
trénujú na trávniku. 
Primátor dodal, že poslanci bez oboznámenia sa s účtovnými dokladmi nemôžu 
rozhodnúť o dotácii z verejných financií. 
Ing. Marián Hanták konštatoval, že rokoval aj so zástupcom FK Púchov p. Taldom  
s poslancami p. Marmanom a p. Vargom, kde vyplynuli závery ako chcú pomôcť 
futbalu. Jaroslav Rosina na rokovanie neprišiel. Ak sa mu nepodarí presadiť 
predložený návrh sTC na záchranu futbalu, pôjde to podľa scenára mesta so 
založením nového klubu. 
MUDr. Viliam Bršiak dodal, že zakiaľ sa nevyrieši problém s konateľom FK Púchov, 
nič sa nezmení. 
Ing. Marián Hanták uviedol, že rokoval s Jaroslavom Rosinom, ktorý uviedol, že ak 
Mesto Púchov podporí FK Púchov, potom on dá sTC účtovné doklady. Dnes stojí FK 
Púchov tak, že ju musí dať konateľ do konkurzu. Odhadoval, že možno záväzok 
klubu predstavuje čiastku cca 350 tic. €, čo treba vyplatiť. Bez účtovných dokladov to 
však nevedia presne. 
Primátor konštatoval, že mesto urobilo jediný možný krok a založilo nový futbalový 
klub. Dôležité v tejto chvíli je, že bude klub mestský a mesto nebude podporovať 
zadlžený klub. Bol si vedomý, že to bude niečo stáť, ale len tak mohlo vložiť peniaze 
do futbalu. 
Ing. Marián Hanták podotkol, že za ďalšie obdobie sa uvidí, či náklady na futbal 
budú nižšie. 
Mgr. Radoslav Varga uviedol, že p. Hanták je zainteresovaný do futbalového klubu. 
Mesto Púchov urobí všetko preto, aby deti prehlásili do mestského klubu. Vyzval p. 
Hantáka, aby podporil mestský futbalový klub sumou 150 tis. € 
Ing. Marián Hanták odpovedal, že je ochotný podporiť futbal, ale za iného scenára. 
Chcel aby hrali aj muži, lebo po dovŕšení 19. roku posielame týmto chlapcov do 
krčiem. Deti uhrali súťaže a teraz sa majú prepadnúť do najnižších. 
Vladimír Kavecký dodal, že nechcú aby, futbal skončil. Upozornil, že do 16.júna 
treba prihlásiť mužstvá do súťaží. 
Primátor informoval, že súkromná spoločnosť nie je limitovaná verejným 
obstarávaním ako mesto. 
Ing. Marián Hanták navrhol ísť do iných miest na skúsenosti ako to tam legislatívne 
robia. 
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Irena Kováčiková konštatovala, že na žiadne rokovanie neprišiel Jaroslav Rosina, 
ktorý jediný môže o klube rozhodovať. Predložila návrh na uznesenie MsZ č.41/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 41/2012 
M s Z  

A) k o n š t a t u j e, ž e  

 

1. FK Púchov a.s.  ani Sport and Training centre Púchov nesprístupnili 

kontrolným orgánom mesta účtovnú dokumentáciu FK Púchov a.s. 

Obyvatelia mesta Púchov majú právo poznať ako sa v minulosti v FK Púchov 
hospodárilo, a ktoré osoby boli na tom zainteresované.  
 

2. FK Púchov a.s. nepreviedlo na Mesto Púchov ani jeho organizačnú zložku 

licencie k mládežníckym športovým družstvám. 

 
B) v y z ý v a 

rodičov detí, aby ich preregistrovali do založeného futbalového klubu MŠK Púchov, 
cez ktorý bude Mesto Púchov garantovať financovanie tréningovej a súťažnej 
činnosti od sezóny 2012/2013. 
 
Ing. Marián Hanták zareagoval na predložené uznesenie, že sTC nemá čo 
predkladať, lebo účtovnými dokladmi FK Púchov nedisponuje. 
Primátor prečítal znovu z listu zaslaného z sTC, že  z ich strany došlo s FK Púchov 
a.s.  k dohode vo veci súhlasu s kapitalizáciou pohľadávok ich spoločnosti voči FK 
Púchov a.s., respektíve k obdobnej forme nadobudnutia účasti v tomto klube. 
Uviedol, že Jaroslav Rosina nasľuboval veľa, ale nič nesplnil, a preto bola jeho 
požiadavka predložiť na rokovanie požadované doklady, že sTC môže jednať v mene 
FK Púchov a.s.  
Mgr. Radoslav Varga vystúpil, že nikto nemá právo poslancov návrh uznesenia 
komentovať. Uznesenie nie je urážlivé, je len konštatujúce. 
Irena Kováčiková znovu prečítal návrh na uznesenie MsZ č. 41/2012. 
 
Hlasovanie č. 13 za prijatie UZNESENIA č. 41/2012: 
za                    11 
proti                 2 
zdržal sa          3 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 41/2012. 
 
 
ad 3) VZN č. 3/2012 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Púchov. 
 
Ivan Zahradový konštatoval, že Mesto Púchov stanovuje týmto VZN základné 
pravidlá dodržiavania poriadku a čistoty na území mesta. VZN č. 3/2012 o 
dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Púchov nahrádza VZN č. 5/2007. 
Aktualizuje sa podľa platných právnych predpisov a právomocí pri výkone 
samosprávnej funkcie mesta. Zmeny boli vykonané v bodoch č.3 -  zmena zákona, 
5.2.9. bolo doplnené - Dvory, 5.3.2.a. - okrem dopravnej obsluhy, v bode 5.3.7. bolo 
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odstránené – parkovanie Taxi pri obytných domoch a v bode č. 6.2. bolo spravená 
oprava z SK na Eurá za uvedené priestupky. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenie MsZ č. 42/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 42/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
VZN č. 3/2012 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Púchov. 
 
Hlasovanie č. 14 za prijatie UZNESENIA č. 42/2012: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 42/2012. 
 
 
ad 4) VZN č. 6/1994 Domový poriadok mesta Púchov.  
 
Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenie MsZ č. 43/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 43/2012 
M s Z    
r u š í   
 
platnosť VZN č. 6/1994 Domový poriadok mesta Púchov ku dňu 1.6.2012. 
 
Primátor upozornil, že ide o zrušenie platnosti VZN č. 6/1994.  
Ing. Vladimír Motúz konštatoval, že Domový poriadok platil pre všetky byty. Teraz 
má väčšina bytových domov vytvorené spoločenstvá. Preto sa stal tento materiál 
neaktuálny. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 15 za prijatie UZNESENIA č. 43/2012: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 43/2012. 
 
 
ad 5) Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2009  o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú 
službu v meste Púchov.  
 
Irena Kováčiková informovala, že potreba Doplnku č. 1 k VZN č. 1/2009 o úhrade za 
poskytovanú opatrovateľskú službu v meste Púchov vyplynula z novely zákona 
o sociálnych službách s účinnosťou od 1. marca 2012. Upravuje sa v ňom výška 
úhrady za túto službu výpočtom na mesiac a počet hodín opatrovateľskej služby. 
Doteraz sa stanovovala cena podľa úkonov. Mesto Púchov určilo priemerné 
ekonomické náklady spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby za 
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predchádzajúci rok, ktoré boli určené v súlade so zákonom vo výške 3,63 € za 
hodinu na klienta. Výška úhrady mala byť najmenej vo výške 50% priemerných 
ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré predstavujú sumu 1,80 €/hod./ klient. 
Úhrada bude ďaleko vyššia ako doposiaľ, ale vychádza to so zákona. Zákonodarca 
to má novelizovať a prehodnocovať, lebo mnohí si službu v takejto výške nebudú 
môcť zo svojej penzie dovoliť. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenie MsZ č. 44/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 44/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2009  o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu v meste 
Púchov. 
 
Hlasovanie č. 16 za prijatie UZNESENIA č. 44/2012: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 44/2012. 
 
 
ad 6) Zásady prideľovania mestských bytov v meste Púchov.   
 
Mária Fedorová predložila Zásady prideľovania mestských bytov v meste Púchov, 
v ktorých boli vypracované zmeny v bodoch 5.8.2. ceny boli prepočítané z SK na 
Eurá, doplnený bol bod 5.3. Kritéria pre prideľovanie mestských bytov a bod 5.4.4. 
obsahuje kritéria po uplynutí nájmu na ukončenie nájomnej zmluvy. 
JUDr. Eva Kvocerová podala pozmeňujúci návrh – v bode 5.4.8. vypustiť text „ 
Žiadateľ nie je ku dňu pridelenia bytu v súdnom alebo inom sporovom konaní voči 
mestu, mestskej obchodnej spoločnosti, záujmových združeniach mesta alebo inej 
organizácie , ktorej je mesto spoločníkom, členom alebo na činnosti, ktorej sa 
podieľa.“ Ďalej v bode 5.11.3. vypustiť text: „Žiadateľ nesmie byť ku dňu pridelenia 
bytu v súdnom alebo inom sporovom konaní voči mestu, mestskej obchodnej 
spoločnosti, záujmových združeniach mesta alebo inej organizácie , ktorej je mesto 
spoločníkom, členom alebo na činnosti, ktorej sa podieľa.“ Tieto podmienky voči 
žiadateľovi (občanovi) označila, že nie sú v súlade s Ústavou SR, článkom 46 ods.1. 
a s článkom 12 ods. 4.   
Primátor uviedol niektoré prípady, ktorých sa tieto body Zásad týkali. Odporučil jej 
pozmeňujúci návrh schváliť. Spýtal sa jej, či môže dať o jej 2 návrhoch hlasovať en 
blok. 
JUDr. Eva Kvocerová súhlasila. 
 
Hlasovanie č. 17 pozmeňujúci návrh JUDr. Evy Kvocerovej: 
za                  13 
proti               1 
zdržal sa        2 
Program poslanci schválili pozmeňujúci návrh JUDr. Evy Kvocerovej. 
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Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenie MsZ č. 45/2012 aj so schválenými 
pozmeňujúcimi návrhmi. 
 
U Z N E S E N I E  č. 45/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
Zásady prideľovania mestských bytov v meste Púchov (so schválenými 
pozmeňujúcimi návrhmi). 
 
Z rokovacej miestnosti vyšiel MUDR. Viliam Bršiak. 
 
Hlasovanie č. 18 za prijatie UZNESENIA č. 45/2012: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
nehlasoval     1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 45/2012. 
Nehlasoval MUDr. Bršiak, ktorý vyšiel z rokovacej miestnosti a nevytiahol kartu 
z hlasovacieho zariadenia. 
 
 
Z rokovacej miestnosti vyšli – PaedDr. Miroslav Kubičár a Ivan Záhradový. 
 
 
ad 7) Informácie o investičných akciách. 
 
Ing. arch. Daniela Šicová podrobne informovala o priebehu a postupoch 
jednotlivých  investičných akcií Mesta. Dňa 21.5.2012 o 13.30 hod. prebehol 
kontrolný deň KVC. Poslanci tam dostali informácie o ďalších postupoch prác na 
stavenisku  Cesty Nitra začali s realizáciou Höenningovho námestia. Uzatvorili 
Štefánikovu ulicu, aby mohli robiť fasády aj investori oproti KVC. Na cintoríne boli 
odstránené staré lipy a asfaltové povrchy chodníkov. Začne frézovanie koreňov 
starých líp, čo bude jedna z najťažších úloh na cintoríne. Pre miestnu časť Horné 
Kočkovce zadali robiť projektovú dokumentáciu na Ulicu Lichardova. K projektu ZŠ 
Mládežnícka prebiehajú kontroly procesu verejného obstarávania na riadiacom 
orgáne. 
Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenie MsZ č. 46/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 46/2012 
M s Z    
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Informácie o investičných akciách. 
 
Hlasovanie č. 19 za prijatie UZNESENIA č. 46/2012: 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 46/2012. 
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Do rokovacej miestnosti prišli – PaedDr. Miroslav Kubičár a Ivan Záhradový. 
 
 
ad 8) Predaj, kúpa. 
  
Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenie MsZ č. 47/2012 a 48/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 47/2012 
M s Z    
b e r i e   n a   v e d o m i  e, že:  
 
nasledovná zámena nehnuteľností medzi Mestom Púchov a PARI, s.r.o. Púchov je  
prípadom hodným osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
o majetku obcí: 
 
Spoločnosť PARI odovzdá formou zámeny do výlučného vlastníctva Mesta 
nehnuteľný majetok v tomto rozsahu:  
 

- stavba, súpisné číslo 522, popis stavby Župný dom - sklad soli, stojaca na 
pozemku, parcelné číslo 1219, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere  467 m2, parcela registra „C“, podiel 1/1, list vlastníctva 4267 pre k.ú. 
Púchov, 

- pozemok, parcelné číslo 1219, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 467 m2,  parcela registra „C“, list vlastníctva 4267 pre k.ú. Púchov, 

- pozemok, parcelné číslo 1270/80 druh pozemku  orná pôda  o výmere  
5.000 m2, parcela registra „C“, ktorá vznikla oddelením od parcely č. 1270/9 
 druh pozemku orná pôda  o výmere 26.689 m2, zapísanej na liste vlastníctva 
 č. 4102 pre k.ú. Horné Kočkovce, 

 
Mesto odovzdá spoločnosti PARI formou zámeny do výlučného vlastníctva  
nehnuteľný majetok v tomto rozsahu:  
- stavba, súpisné číslo 875, popis stavby dom, stojaca na pozemku, parcelné 

číslo 1315/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere  267 m2, 
parcela registra „C“, podiel 1/1, list vlastníctva č. 1 pre k.ú. Púchov, 

- pozemok, parcelné číslo 1315/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 267 m2,  parcela registra „C“, list vlastníctva č. 1 pre k.ú. Púchov, 

- pozemok, parcelné číslo 1315/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 119 m2,  parcela registra „C“, list vlastníctva č. 1 pre k.ú. Púchov, 

- pozemok, parcelné číslo 1317, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 351 m2,  parcela registra „C“, list vlastníctva č. 1 pre k.ú. Púchov, 

- pozemok, parcelné číslo 1830/2, druh pozemku ovocný sad, o výmere  
10.321 m2,  parcela registra „C“, list vlastníctva č. 1 pre k.ú. Púchov, 

- pozemok, parcelné číslo 1733/21 druh pozemku  ostatná plocha  o výmere 
 517 m2, parcela registra „C“, ktorá vznikla zameraním parcely  registra „E“ 
 č. 655/1 druh pozemku orná pôda   o výmere 517 m2, zapísanej na liste 
 vlastníctva č. 1 pre k.ú. Púchov. 
 

Zdôvodnenie: 
 

- Mesto Púchov získa do vlastníctva budovu Župného domu, ktorú má 
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v prenájme cca 10 rokov. V Župnom dome sú obradné priestory, múzeum, 
depozitár knižnice,  konajú sa tu všetky občianske a spoločenské obrady. Je 
v záujme mesta, aby Župný dom spolu  s Mestským európskym parkom a 
Malým župným domom tvorili kultúrny a spoločenský areál s vysporiadaným 
vlastníckym právom. 

- Mesto Púchov zámenou získa pozemok pre perspektívne rozšírenie cintorína 
v Horných Kočkovciach 

- Mesto Púchov zámenou zlikviduje záväzok voči spoločnosti PARI vo výške 
220 828,45 eur. 

 
 
U Z N E S E N I E  č. 48/2012 
M s Z  
1) k o n š t a t u j e , že 

 
zámena nehnuteľností v zmysle uznesenia MsZ č. 47/2012, medzi Mestom 
Púchov a spoločnosťou PARI je dôvodom hodným osobitného zreteľa a MsZ 
o ňom rozhodlo 3/5 väčšinou prítomných poslancov, 
 

2) s c h v a ľ u j e   
  
nasledovnú zámenu nehnuteľností : 
 
A. Spoločnosť PARI odovzdá formou zámeny do výlučného vlastníctva Mesta 
nehnuteľný majetok v tomto rozsahu:  
 

1. stavba, súpisné číslo 522, popis stavby Župný dom-sklad soli, stojaca na 
pozemku, parcelné číslo 1219, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere  467 m2, parcela registra „C“, podiel 1/1, list vlastníctva 4267 pre k.ú. 
Púchov a pozemok, parcelné číslo 1219, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, o výmere 467 m2,  parcela registra „C“, list vlastníctva 4267 pre 
k.ú. Púchov. Hodnota stavby s.č. 522 a pozemku parcela KNC č. 1219 je 
257.800 €, 
 

2. pozemok, parcelné číslo 1270/80 druh pozemku  orná pôda  o výmere  
5.000 m2, parcela registra „C“, ktorá vznikla oddelením od parcely č. 1270/9 
druh pozemku orná pôda  o výmere 26.689 m2, zapísanej na liste vlastníctva 
č. 4102 pre k.ú. Horné Kočkovce. Hodnota pozemku parcela KNC č. 
1270/80 je 90.514.-€. 

 
B. Mesto odovzdá spoločnosti PARI formou zámeny do výlučného vlastníctva  
nehnuteľný majetok v tomto rozsahu:  
 

1. stavba, súpisné číslo 875, popis stavby dom, stojaca na pozemku, parcelné 
číslo 1315/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere  267 m2, 
parcela registra „C“, podiel 1/1, list vlastníctva č. 1 pre k.ú. Púchov a 
pozemky, parcelné číslo 1315/1, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, o výmere 267 m2,  parcela registra „C“, list vlastníctva č. 1 pre k.ú. 
Púchov, parcelné číslo 1315/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 119 m2,  parcela registra „C“, list vlastníctva č. 1 pre k.ú. Púchov, 
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parcelné číslo 1317, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 
351 m2,  parcela registra „C“, list vlastníctva č. 1 pre k.ú. Púchov. Hodnota 
uvedených nehnuteľností stavby a prislúchajúcich pozemkov je 
295 426.- €, 

2. pozemok, parcelné číslo 1830/2, druh pozemku ovocný sad, o výmere 
10.321 m2,  parcela registra „C“, list vlastníctva č. 1 pre k.ú. Púchov a 
pozemok, parcelné číslo 1733/21 druh pozemku  ostatná plocha  o výmere 
517 m2, parcela registra „C“, ktorá vznikla zameraním parcely registra „E“  č. 
655/1 druh pozemku orná pôda   o výmere 517 m2,  zapísanej na liste 
vlastníctva č. 1 pre k.ú. Púchov. Hodnota uvedených pozemkov je  
227.000.-€. 
 

Hodnota nehnuteľností, ktoré dáva Mesto Púchov do zámeny je 522.426.-€ 
a hodnota nehnuteľností, ktoré dáva do zámeny spoločnosť PARI je 348.314.-€. 
Rozdiel v hodnote zamieňaných nehnuteľností vo výške 174 112.- € v prospech 
mesta, bude predmetom vzájomného započítania so záväzkom, ktorý Mesto 
Púchov eviduje voči spoločnosti PARI vo výške 220 828,45 €. Dlh, ktorý 
vznikne po vzájomnom započítaní pohľadávok vo výške 46 716,45 € 
spoločnosť PARI Mestu Púchov odpustí. 
 
 
Primátor konštatoval, že uznesenia spolu súvisia, ale sa bude o nich hlasovať  
samostatne. 
PaedDr. Miroslav Kubičár uviedol, že touto zámenou medzi Mestom Púchov 
a spoločnosťou PARI sa zaoberala komisia výstavby a životného prostredia a Ing. 
Jana Vondrová, prednostka MsÚ, pracovala na tom, aby mesto získalo predmetný 
majetok (Župný dom s pozemkom, pozemok cintorína v Horných Kočkovciach na 
rozšírenie cintorína) do vlastníctva. 
Primátor informoval, že už 10 rokov sa snažil získať Župný dom do vlastníctva 
Mesta Púchov, postupnými jednaniami so Štefanom Rosinom z Matadoru, ktorý tu 
pôvodne plánoval sídlo firmy Matador Holding. Neskôr rokovali s ich nástupníckou 
spoločnosťou PARI. Mesto získalo staré sklenárstvo a všetko okolo darom. 
Prednostke MsÚ sa podarilo nájsť možnosť, ako to získať pre mesto. Aj cintorín sa 
tým rieši. Na ďalších cca 25 rokov by malo byť zabezpečené pochovávanie. Ing. 
Jana Vondrová konštatovala, že zámer zámeny bol riadne zverejnený. Neboli voči 
nemu vznesené žiadne pripomienky. 
 
Hlasovanie č. 20 za prijatie UZNESENIA č. 47/2012: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 47/2012. 
 
Hlasovanie č. 21 za prijatie UZNESENIA č. 48/2012: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 48/2012. 
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Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenie MsZ č. 49/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 49/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
  
na základe  vyhodnotenia ponúk vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, zo dňa 
15.05.2012  odpredaj  nasledovných nehnuteľností v k.ú. Púchov: 
 
-  prevádzková budova s.č. 1956, postavená na pozemku parcela KNC č. 1333, 
- pozemok parcela KNC č. 1333, zastavané plochy a nádvoria o výmere 224 m2   
spoločnosti BARTOŠEK s.r.o. Štefánikova 810, 020 01 Púchov, za cenu 35.000.- €. 
 
Primátor konštatoval, že bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na odpredaj 
objektu budovy s.č.1956 uznesením MsZ č. 31/2012 a podmienky súťaže uznesením 
MsZ č. 30/2012. Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk tejto súťaže dostali poslanci 
v materiáloch písomne. 
Ing. Jana Vondrová uviedla, že znalecký posudok na budovu bol vo výške  
33 300,- €. Predložená bola len 1 ponuka vo výške 35 000,- €. Komisia, ktorú 
vymenoval p. primátor konštatovala, že ponuka spĺňa podmienky súťaže a odporúča 
ju schváliť. 
 
Hlasovanie č. 22 za prijatie UZNESENIA č. 49/2012: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 49/2012. 
 
 
Z rokovacej miestnosti vyšiel MUDr. Viliam Bršiak. 
 
 
Primátor sa ospravedlnil predstaviteľom pozvaných spoločností Reming 
a Parkovacej spoločnosti za neočakávané zdržanie pre zmenu v programe 
zasadnutia MsZ. O 14,00 hod. bude musieť  prerušiť rokovanie a odísť na pohreb 
matky poslankyne Mgr. Hedvigy Šulcovej. Spýtal sa, či je všeobecný konsenzus 
prehodiť body rokovania MsZ č. 9 - prezentáciu projektu rekonštrukcie železničnej 
trate Beluša - Púchov na 160km/h prechádzajúceho územím mesta Púchov s bodom 
č. 10 - informáciu o Regulovanom státí v meste Púchov o systéme a prevádzke. 
Poslanci súhlasili. 
 
 
ad 9) Informácia - Regulované státie v meste Púchov. 
 
Primátor  konštatoval, že Ing. Katarína Bradáčová predložila písomný materiál 
k regulovanému státiu a informáciu o systéme a prevádzke. Následne vyzval 
prezidenta SPA, aby prezentoval ako zabezpečiť parkovanie vozidiel v mestách.  
Ing. MilanTaška, riaditeľ Slovenskej parkovacej spoločnosti, uviedol, že prevádzkujú 
parkovanie a sú členom Európskej parkovacej asociácie. Európske skúsenosti chcú 
aplikovať aj na Slovensku. Počet áut v mestách a obciach neustále stúpa. V roku 
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1985 pripadalo 1 auto na 4-člennú rodinu. Dnes je to 1,5 auta na 4-člennú rodinu. 
30% parkovacích miest je v hromadných garážach, ďalších 30% sa nachádza pod 
domami a 40% ich je na povrchu. V Tatrách na konferencii Slovenskej parkovacej 
asociáce upútala p. Bradáčová svojou prednáškou o parkovaní v meste Púchov. 
Ten, kto začne s parkingom skôr, má len výhody. V centrách miest sa vyskytuje 
problém s parkovaním cez deň. Vo večerných hodinách sa tento problém presúva na 
sídliská. Treba vymyslieť systém, aby sa občania podieľali na tom, aby mali kde 
parkovať. Asociácia chce osloviť Vládu SR. Už s nimi aj priebežne rokuje. Ceny 
parkovného v meste Púchov sú nízke a demokratické. Počet vozidiel bude neustále 
stúpať. 
Primátor položil otázku p. riaditeľovi, aký je jeho pohľad na bezplatné parkovane 
a aké sú vízie tohto problému.  
Ing. Milan Taška odpovedal, že každá služba zadarmo, je zlá. Treba vrátiť ľudí do 
mestskej hromadnej dopravy. Centrá miest sú ako tak zvládnuté. S parkovaním sú 
horšie na tom sídliská so statickou dopravou. Chystajú odporúčací materiál, ktorý si 
budú mestá upravovať podľa svojich možností. Pre Asociáciu je Mesto Púchov 
posudzované veľmi pozitívne a inšpiratívne v parkovaní na sídliskách. Automaty tu 
slúžia hlavne pre návštevníkov. Bude musieť však tvrdšie pristúpiť k parkovacím 
kartám. Páčila sa mu vytvorená stratégia vývoja parkovania. 
PaedDr. Miroslav Kubičár  chcel vedieť, ako to myslel s prehodnotením parkingu. 
Ing. Milan Taška informoval, že nie možné pre každého zabezpečiť, aby mohol hoc 
kde zaparkovať, či v centre aj pred domom aj pri práci. Pred domami môže byť 
vyhradené parkovanie pre návštevníkov mesta v čase od 6.00 hod. do 18.00 hod. 
a od 18.00 hod. do rána do 6.00 hod tam bude vyhradené státie pre ľudí z domu. 
Odovzdal primátorovi mesta Mgr. Mariánovi Michalcovi ocenenie od Asociácie 
parkovacej spoločnosti za progresívne riešenie parkingu v meste Púchov. 
Primátor prevzal ocenenie, za ktoré sa poďakoval. 
Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenie MsZ č. 50/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 50/2012 
M s Z    
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
informáciu o Regulovanom státí v meste Púchov o systéme a prevádzke. 
 
Hlasovanie č. 23 za prijatie UZNESENIA č. 50/2012: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 50/2012. 
 
 
ad 10) Prezentácia projektu rekonštrukcie železničnej trate Beluša - Púchov na 
160km/h prechádzajúceho územím mesta Púchov. 
Primátor privítal na rokovaní zástupcu spoločnosti Reming Ing. Jozefa Nižňana, 
ktorý odprezentuje projekt rekonštrukcie železničnej trate Beluša - Púchov na 
160km/h prechádzajúceho územím mesta Púchov. Na plátne bude prebiehať 
vizuálna prezentácia tohto projektu, dodal. 
Ing. Jozef Nižňan konštatoval, že odprezentuje, čo môžeme očakávať pri 
rekonštrukcii železničnej trate. Ide o 6. etapu rekonštrukcie železničnej trate. 
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Slovensko sa chce integrovať, preto sa zapojilo do projektu modernizácie železničnej 
trate. Najdôležitejší koridor bude tvoriť úsek Bratislava – Žlina – Košice. Púchov bude 
dominantnou stanicou v tomto úseku. V rokoch 2002/2003 bol spracovaný prvý 
návrh. Ďalší bol v roku 2006. Potom sa to znovu prehodnotilo. Púchov bude mať 
novú budovu železničnej stanice po rozšírení koľajiska. V Beluši bude po novom 
vlaková zastávka. 8 postupov - koľajísk bude na Bratislavskom zhlaví. 8 na Žilinskom 
zhlaví. Tu však vznikol problém s mostom ponad železničnú trať, ktorý sa bude 
musieť upraviť. Výpravná budova bude mať 2 etapy realizácie. Videá k tomuto 
projektu nájdu záujemcovia na internetovej stránke ich spoločnosti -  www.reming. 
Primátora zaujímalo, kedy by mal byť tento úsek projektu železnice ukončený. 
Ing. Jozef Nižňan informoval, že 6.etapa rekonštrukcie železničnej trate by mala byť 
ukončená v máji 2015. 
Primátor chcel vedieť, či má ísť Mesto Púchov do rekonštrukcie ulíc v tejto časti 
mesta. 
Ing. Jozef Nižňan neodporučil, aby mesto išlo do rekonštrukcie ulíc v tejto časti, lebo 
sa počas realizácie tohto projektu a odklonením dopravy cez túto časť rozbijú.  
Primátora zaujímalo, či majú už všetky stavebné povolenia. 
Ing. Jozef Nižňan konštatoval, že zhotoviteľ Váhostav a OHL ŽS združenie má 
problém už len s pozemkom štátu, v správe pozemkového fondu. 
Primátor informoval, že v Horných Kočkovciach urobí firma Reming prezentáciu 
tohto projektu cez občiansky výbor. Pôvodný zámer štátu bol dosť odlišný od tohto 
projektu. Ale bez podpory ľudí by sa nebol dosiahol tento stav. Aj spoločnosť Reming 
Mesto Púchov v tomto podporila. 
Ing. Jozef Nižňan uviedol, že boli v meste Púchov aj pri schvaľovaní územného 
plánu mesta, aby v ňom bola už železnica zakomponovaná a aby sa to dalo 
realizovať cez euro projekty. 
Primátor poďakoval Ing. arch. Daniele Šicovej vedúcej oddelenia výstavby 
a architektke mesta za toto riešenie aj s napájaním na mestskú časť Nosice. 
Poďakoval Ing. Jozefovi Nižňanovi, že majú už vysúťažených realizátorov projektu, a 
nie ako v Trenčíne, kde to ešte stále nemajú. Od 1. Júla 2012 bude začiatok 
realizácie rekonštrukcie železnice. Ešte raz sa poďakoval Ing. Jozefovi Nižňanovi za 
oboznámenie s touto investičnou akciou v meste Púchov. 
Ing. Jozef Nižňan doplnil, že do 1.7.2012 by mali mať všetky povolenia na začatie 
výstavby platné. 
Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenie MsZ č. 51/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 51/2012 
M s Z    
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
prezentáciu projektu rekonštrukcie železničnej trate Beluša - Púchov na 160km/h 
prechádzajúceho územím mesta Púchov. 
 
Hlasovanie č. 24 za prijatie UZNESENIA č. 51/2012: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 51/2012. 
 
 

http://www.reming/
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Primátor vyhlásil prestávku v rokovaní MsZ do 16.00 hod. nakoľko odchádza na 
pohreb matky poslankyne Mgr. Hedvigy Šulcovej. 
 
Prezentácia po prestávke – z ďalšieho rokovania sa ospravedlnili – MUDr. Viliam 
Bršiak, Rudolf Marman, JUDr. Eva Kvocerová. 
 
 
 
ad 11) 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 predložené písomne a poslanci sa k nim môžu 
vyjadriť. 
Ing. Jána Riška zaujímalo, akú činnosť vykonáva MŠK na zimnom štadióne, či sú 
tam súdne spory, alebo boli stiahnuté. Ďalej chcel vedieť, ako sa bude riešiť do 
budúcna šírenie televízneho signálu, lebo momentálna situácia je žalostná a signál 
neustále vypadáva.  
Ing. Katarína Bradáčová uviedla, že 28. marca 2012 prevzal MŠK, s.r.o. zimný 
štadión od HK Púchov, s.r.o. Momentálne vykonávajú nutné opravy. Bolo dané 
predbežné opatrenie na základe podnetu HK Púchov s.r.o. proti MŠK. 
Primátor dodal, že sa formálne čaká na zastavenie konania súdom. 
Ing. Vladimír Motúz informoval, že podali žiadosť na zvýšenie frekvencie šírenia 
televízneho signálu. Rátajú s rozšírením ešte v tomto roku. 
PaedDr. Miroslav Kubičár chcel vedieť, aké bude potom pokrytie signálu. 
Ing. Vladimír Motúz konštatoval, že šírenie bude už digitálne a tým aj podstatne 
vyššia kvalita televízneho príjmu. Očakávajú zásadné zlepšenie kvality signálu.  
Mgr. Peter Bílik uviedol, že ho oslovili ľudia – vodiči motorových vozidiel, či MsP 
poskytuje aj takú službu, aby si občan mohol prísť fúknuť na test zostatkového 
alkoholu pred jazdou na vozidle.  
Mgr. Jozef Čuraj konštatoval, že ide o spoplatnenú službu, ale aby neprišiel na aute 
a potom nenafúkal, ako sa to už stalo. Potom museli vodičovi odobrať vodičský 
preukaz. 
Milan Trník poďakoval za oplotenie cintorína, ktoré je už na dobrej ceste. Bude to 
krásny výsledok spoločného snaženia ľudí z MsÚ aj jeho. 
Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenie MsZ č. 52/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 52/2012 
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. 25 za prijatie UZNESENIA č. 52/2012: 
za                    12 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 52/2012. 
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ad 12) Rôzne. 
 
Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenie MsZ č. 53/2012 a 54/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 53/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
navýšenie dotácie o 10 tis. € pre VŠK Púchov s.r.o., ul. 1. mája 834/29,  
Púchov. 
 
U Z N E S E N I E  č. 54/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 

úpravu rozpočtu mesta na rok 2012 nasledovne: 
 
a) Zvýšenie príjmov v položke: 
- 111 003 – Výnos dane – daň z príjmov FO  v sume 10 000,-- € 
- 456 002  MsBP - vrátenie vkladu do vlastného imania v sume 20 700,-- € 
 
b) Zvýšenie výdavkov v nasledovných položkách: 
- Program 10 Šport, podprogram 10.1 Športoviská v meste, oddiel 08.1.0, položka 
642 001 dotácia pre VŠK Púchov s.r.o. v sume 10 000,-- € 
- Program 12 Prostredie pre život, podprogram 12.9. Znižovanie znečisťovania , 
oddiel 05.3.0, položka 637 004 čistenie vodných tokov - v sume 20 700,-- €  
 
 
Primátor uviedol, že sa pri rozpočte znižovala výška dotácie pre VŠK zo 40 tis. na 
20 tis. €, lebo mali vlani úsporu, ale po tohtoročnej tuhej zime im tieto finančné  
prostriedky nestačia. Druhú položku v úprave rozpočtu tvorí prísun peňazí z MsBP. 
Mária Fedorová konštatovala, že pri rozpočte sa počítalo s opravou steny svahu pri 
mliekarni. Pri realizácii zistili, že treba túto časť odvodniť, lebo vynaložená investícia 
by bola zbytočná. 
Irena Kováčiková chcela vedieť, či má mesto lepší výnos daní ako sa očakávalo. 
Primátor informoval, že je predpoklad, že sa to bude takto riešiť. Dúfal, že neskôr pri 
výnose daní nepadnú do horších čísel. 
 
Hlasovanie č. 26 za prijatie UZNESENIA č. 53/2012: 
za                    12 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 53/2012. 
 
Hlasovanie č. 27 za prijatie UZNESENIA č. 54/2012: 
za                    12 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 54/2012. 
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Primátor konštatoval, že po odchode JUDr. Stružkovej z MsÚ, ktorá zastávala 
funkcie v komisiách a dozornej rade nastúpila na jej miesto Ing. Edita Kucejová, 
a preto sa navrhlo, aby ju v nich vystriedala. 
Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenie MsZ č. 55/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 55/2012 
M s Z    

a) o d v o l á v a   JUDr. Jaroslavu Stružkovú z členstva v  komisii ochrany 
verejného poriadku, 
 

b) m e n u j e  Ing. Editu Kucejovú za člena komisie ochrany verejného 
poriadku. 

 
Hlasovanie č. 28 za prijatie UZNESENIA č. 55/2012: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 55/2012. 
 
Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenie MsZ č. 56/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 56/2012 
M s Z    

a) o d v o l á v a  JUDr. Jaroslavu Stružkovú z funkcie tajomníka komisie na 
ochranu verejného záujmu, 
 

b) m e n u j e  Ing. Editu Kucejovú za tajomníka komisie na ochranu 
verejného záujmu. 

 
Hlasovanie č. 29 za prijatie UZNESENIA č. 56/2012: 
za                    12 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 56/2012. 
Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenie MsZ č. 57/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 57/2012 
M s Z    

a) o d v o l á v a  JUDr. Jaroslavu Stružkovú z členstva v dozornej rade 
Podniku technických služieb mesta, s.r.o., Púchov,  
 

b) m e n u j e  Ing. Editu Kucejovú za člena dozornej rady Podniku 
technických služieb mesta, s.r.o., Púchov. 

 
Hlasovanie č. 30 za prijatie UZNESENIA č. 57/2012: 
za                    12 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 57/2012. 
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Primátor konštatoval, že reaguje na návrh poslanca Cyrila Crkoňa na MsR, aby bol 
doplnený do komisie vzdelávania, kultúry, športu a sociálneho zabezpečenia Rudolf 
Marman. Marman s touto nomináciou súhlasil.  
Irena Kováčiková uviedla, že je predsedníčkou tejto komisie, ktorá má 7 členov. 8 
členov komisie by bol párny počet, čo nie je dobre pri hlasovaní. 
Mgr. Radoslav Varga upozornil, že Rudolf Marman chcel byť predsedom grantovej 
komisie, preto ho treba v tejto pozícii podporiť a nie mu dávať ďalšie. Má dosť iných 
aktivít. 
Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenie MsZ č. 58/2012, že MsZ volí   
Rudolfa Marmana za člena Komisie vzdelávania, kultúry, športu a sociálneho 
zabezpečenia pri MsZ Púchov. 
 
Hlasovanie č. 31 za prijatie návrhu UZNESENIA č.58/2012: 
za                     1 
proti                 7 
zdržal sa          4 
Poslanci prijali návrh UZNESENIE  č. 58/2012. 
 
Primátor upozornil, že uznesenie neprešlo, tak bude posunuté číslovanie uznesení. 
 
 
 
 
Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenie MsZ č. 58/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 58/2012 
M s Z    
s ú h l a s í    
 
so zaradením Školskej jedálne Súkromnej materskej školy, Svätoplukova 1464, 
Púchov do siete škôl a školských zariadení  v SR so začiatkom činnosti od 1.9.2012 
s podmienkou, že sa súkromný zriaďovateľ predmetného školského účelového 
zariadenia zaviaže zabezpečiť financovanie prevádzky od septembra – decembra 
2012 z vlastných zdrojov. 
Irena Kováčiková informovala, že mestá a obce cez podielové dane dostávajú 
peniaze pre školské zariadenia za predchádzajúci rok. Žiadatelia si dali žiadosť až 
teraz o zaradenie školskej  jedálne do siete škôl a školských zariadení  v SR. Takže 
mesto nedostane na nich zdroje z podielových daní a teda im nebude mať z čoho 
poskytnúť financie na obdobie od septembra do decembra 2012. Toto obdobie si 
musia vyfinancovať sami, keď nepodali prihlášku v zákonnej lehote do 15. septembra 
predchádzajúceho roku. Žiadosť bola prerokovaná na komisii vzdelávania, kultúry, 
športu a sociálneho zabezpečenia, ktorá ju odporučila schváliť. 
Primátor konštatoval, že mesto podporuje tento projekt, ak dodajú do 15.9. potrebné 
doklady. 
Ing. Ján Riško zaujímalo, aká je výška dotácie pre tento rok. 
Mgr. Viera Češková uviedla, že suma dotácie z podielových daní sa mení každý rok. 
Výška dotácie za obdobie september až december 2012 by bola  pre 45 detí  
24 632,- €. 
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Hlasovanie č. 32 za prijatie UZNESENIA č. 58/2012: 
za                    12 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 58/2012. 
 
 
 
 
Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenie MsZ č. 59/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 59/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 

odpredaj bytov v domoch č. 937, 939 a 1631 ich nájomcom a ukladá oddeleniu 
bytovej politiky, dopravy, cestovného ruchu a služieb úlohu zosúladiť dobu nájmu 
predmetných nájomných zmlúv s podmienkami ich predaja v zmysle § 16, odsek 1 
zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov. 
 
Primátor informoval, že mesto postavilo cez ŠFRB 3 nájomné bytovky, ktoré môžu 
ísť v tomto roku k odkúpeniu po 15. rokoch od výstavby. Sľubovalo sa im, že si budú 
môcť tieto byty po uplynutí zákonnej lehoty odkúpiť za zostatkovú cenu, čo je pre 
nich výhodné.  
Ing. Vladimír Motúz konštatoval, že cca 80 bytov by mohlo byť ponúknutých na 
odkúpenie. Výnos z predaja by bol cca 912 tis. € pre mesto. Všetci nájomníci majú 
dobu nájmu na dobu určitú maximálne na 5 rokov alebo kratšie. Uviedol ceny za tieto 
byty a dodal, že očakávajú vyšší záujem, lebo za takéto ceny už byty nikde nekúpia. 
JUDr. Jarmila Andreánska upozornila, aby sa nestalo, že byt kúpi niekto iný a oni 
budú žiadať od mesta ďalší nájomný byt. 
Primátor povedal, že informácie spojené s predajom týchto nájomných bytov budú 
odvysielané cez mestskú televíziu a noviny, aby sa zabránilo takýmto nekalým 
spôsobom a aby sa ľudia z nevedomosti nedali na niečo také nahovoriť. Ďalej platí, 
že 10 rokov nemôže nový majiteľ odkúpený nájomný byt predať. Ak by ho chcel 
predať skôr (ako to urobil JUDr. Pavol Crkoň), musel by vrátiť mestu všetky 
poskytnuté zľavy. 
Ing. Vladimír Motúz doplnil, že ceny za byty stanovujú v zmysle zákona.  Od 
nadobúdacej ceny sa odrátava amortizácia a štátny príspevok. Z takto určenej ceny 
je mesto povinné poskytnúť zľavu vo výške 30% , a v prípade, že pri podpise zmluvy 
zaplatí 70% z ceny bytu poskytne sa mu ďalšia zľava 10%. Tieto zľavy by musel 
vrátiť pri skoršom odpredaji takto nadobudnutého bytu. 
PaedDr. Miroslav Kubičár uviedol, že na MsR sa obávali, či tieto byty nemožno inak 
sociálne využiť. Ale nie je možnosť ako naplniť, lebo by týmto ľuďom muselo byť 
poskytnuté náhradné ubytovanie, ale nie je kde inde ich vysťahovať.  
Mária Fedorová konštatovala, že ľudia platia nájom za byty, aby o ne neprišli. Mesto 
má len 0,21% neplatičov. Vždy sa snažia nájom uhradiť, ale niekedy sa dostanú do 
finančných problémov a omeškajú sa s platbou. 
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Hlasovanie č. 33 za prijatie UZNESENIA č. 59/2012: 
za                    11 
proti                 1 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 59/2012. 
 
 
Primátor pozval všetkých na 30. jubilejný Folklórny Púchov dňa 3. Júna o 15.00 hod. 
na pešej zóne. Vystúpi folklórny súbor a ľudová hudba Váh a ďalší priatelia folklóru. 
Mgr. Milada Vargová srdečne všetkých pozývala na toto tradičné mestské podujatie. 
 
 
 
ad 13) Diskusia a interpelácie. 
 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Primátor na záver rokovania poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 
MsZ. Upozornil, že v júni bude zasadnutie MsZ cca medzi 19. - 21.5.2012. 
 
 
 
 
 
PaedDr. Miroslav KUBIČÁR    Mgr. Peter BÍLIK 
I. overovateľ        II. overovateľ 
 
 
 
 
 
Ing. Jana  VONDROVÁ        Mgr. Marián MICHALEC 
prednostka MsÚ         primátor mesta Púchov 
 


