
Z Á P I S N I C A
Zn.: 04 zápis. MsZ 28 08 2013/ UK1, A-10

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Púchov, 
konaného dňa 28. augusta 2013

Prítomní: v zmysle prezenčnej listiny

R O K O V A N I E

Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou zo dňa 22.8.2013. 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 
(14 z 19) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Uviedol, že svoju neúčasť 
ospravedlnili:   Mgr.  Peter  Bílik,  JUDr.  Eva  Kvocerová,  Mgr.  Radoslav  Varga  
a MUDr. Viliam Bršiak. Neospravedlnil sa Peter Divinský.

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení:  Irena Kováčiková, Mgr. Anna 
Janíková a Mgr. Hedviga Šulcová. Spýtal sa, či má niekto iný návrh. 
Nikto nepodal iný návrh.

Hlasovanie č. 1 o schválení zloženia návrhovej komisie:
za                  14
proti               0
zdržal sa        0
Poslanci schválili zloženie návrhovej komisie.

Primátor  mesta  určil  overovateľov  zápisnice  v zložení:  Peter  Prešnajder  
a MUDr. Pavol Šponiar. Vedením zápisnice poveril Boženu Sádeckú.

PROGRAM:

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

2. Plnenie  rozpočtu  Mesta  Púchov  k 30.6.2013  a monitorovacia  správa 
programového rozpočtu k 30.6.2013.

3. Zásady podpory malého a stredného podnikania v meste Púchov.
4. VZN č.  2/2013 o miestnych daniach pre mesto Púchov.
5. Doplnok č. 1 k Zásadám podpory bývania.
6. Správa  o situácii  v  školách  a školských  zariadeniach  v Púchove  na  začiatku 

školského roka 2013/2014.
7. Správa o činnosti kultúrnych súborov.
8. Správa o činnosti MŠK Púchov, s.r.o. a športových klubov. 
9. Informácia o investičných akciách. 
10. Informácia o stave športovísk.
11. Predaj, kúpa.
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12. Dotácie.
13. Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MsBP, s.r.o., PTSM, s.r.o., Medial, 

s.r.o., MŠK, s.r.o., MsÚ Púchov.
14. Rôzne.
15. 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.

Hlasovanie č. 2 o schválení programu:
za                  14
proti               0
zdržal sa        0
Program poslanci schválili.

Primátor sa spýtal, či chce niekto z verejnosti vystúpiť, a ku ktorému bodu programu.
Prihlásil  sa  a predstavil  p.  Karas,  že  chce  vystúpiť  k ekonomickým  otázkam 
a k predchádzajúcemu MsZ, kde bolo jeho meno spomínané.
Primátor  vyzval poslancov k hlasovaniu o udelenie slova p. Karasovi na 3 min.

Hlasovanie č. 3 o udelenie slova p. Karasovi:
za                  13
proti               0
zdržal sa        1
Udelenie slova p. Karasovi poslanci schválili.

p.  Karas  konštatoval,  že  22.5.2013  p.  primátor  predložil  na  MsZ  návrh  splatiť 
predčasne úver 1,7 mil. €. P. Karas uviedol, že podľa neho nie je možné splatiť úver  
skôr  ako  za  2  roky,  lebo  to  je  v zmluve  s  bankou.  Ďalej  uviedol,  že  MsBP  je 
vlastníctvom Mesta Púchov cca 99%. Chcel vedieť, akým pomerom sú rozdeľované 
zisky tejto  spoločnosti.  Podľa neho nie sú zverejnené Výročné správy mestských 
spoločností na webovej stránke. Konštatoval, že p. primátor rozprával na MsZ, že 
futbalisti si nebudú platiť na štadión. Položil otázku, prečo teda združenie Dragons 
nemá tiež zdarma prístup na štadión, a prečo aj hokejisti nemajú štadión zdarma, ale 
musia chodiť hrať po okolí. Vyjadril  sa, že v Programovom vyhlásení MsZ na toto 
volebné obdobie sa poslanci zaviazali, že  nebudú zvyšovať dane, ale napriek tomu 
dane zvyšovali.

ad 1) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 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.



Irena  Kováčiková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesenia  MsZ  
č. 55/2013 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 55/2013
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. 4 za prijatie UZNESENIA č. 55/2013:
za                    14
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 55/2013.

ad  2)    Plnenie  rozpočtu  Mesta  Púchov  k     30.6.2013  a     monitorovacia  správa   
programového rozpočtu k     30.6.2013.  

Mgr.  Anna  Janíková  predkladala  materiál  plnenie  rozpočtu  Mesta  Púchov 
k 30.6.2013 a monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.6.2013. Predložený 
materiál  je  prehľadne  rozpracovaný na príjmovú  a výdavkovú  časť.  Boli  do  neho 
zapracované  odporúčania  kontroly  NKÚ.  Plnenie  bežných  príjmov a výdavkov  sa 
pohybuje  cca  na  50%.  Niektoré  boli  vyššie,  čo  bolo  uvedené  v správe  hlavného 
kontrolóra. Kapitálové príjmy a výdaje sú realizované priebežne. Najmä druhý polrok 
bude ťažiskom ich čerpania a plnenia. Materiál bol riadne zverejnený, prerokovaný 
v komisiách aj MsR a odporúča sa na schválenie.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Irena  Kováčiková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesenia  MsZ  
č. 56/2013 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 56/2013
M s Z   
s c h v a ľ u j e 

plnenie rozpočtu Mesta Púchov k 30.6.2013 a monitorovaciu správu programového 
rozpočtu k 30.6.2013.

Hlasovanie č. 5 za prijatie UZNESENIA č. 56/2013:
za                    14
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 56/2013.

ad 3)   Zásady podpory malého a     stredného podnikania v     meste Púchov.  

JUDr.  Jarmila  Andreánska predložila   Zásady  podpory  malého  a stredného 
podnikania v meste Púchov, ktoré sú vypracované za účelom hmotnej podpory a pri 
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stabilizácii a rozvoji malého a stredného podnikateľského prostredia. V Zásadách je 
rozpracovaná metodika dobrovoľnej  pomoci Mesta Púchov podnikajúcim subjektom 
majúcim vo vlastníctve nehnuteľnosti na území mesta, ktoré na tento účel používajú. 
Je to pilotný projekt na Slovensku, a preto sa v prvom období zameriava na podporu 
podnikateľov a živnostníkov majúcich sídlo a trvalý pobyt na území mesta. Žiadateľ 
musí spĺňať všetky podmienky stanovené Zásadami, ktoré podrobne vysvetlila. Na 
podporu nie je právny nárok. Poskytnutie podpora musí v konečnom kroku schváliť 
zasadnutie MsZ. O podporu možno požiadať do 30.9.v kalendárnom roku. 

Milan Trník  konštatoval, že tento materiál  je nóvum. Vyjadril  radosť, že sa takýto 
materiál dostal na prerokovanie MsZ. Upozornil, že výroba je to, čo tvorí skutočné 
hodnoty, a preto na zlepšenie výrobnej činnosti podal pozmeňujúci návrh: v bode 6.1. 
výška finančnej podpory pre prijímateľov podľa bodu 4.1. sa stanovuje (z 1,30 €/m2 

zvýšiť) na 1,45 €/m2. 
Ing. Ján Riško chcel vedieť, ktorých podnikateľov sa finančná podpora bude týkať, 
a či  existuje  kvantifikácia  na  rozpočet.  Uvítal  takúto  podporu  malým  a stredným 
podnikateľom.
Ing. Lucia Pružinská  odpovedala, že na rozpočet to predstavuje dopad v čiastke 
cca 31 až 33 tis. €.
Primátor konštatoval, že veľkí dostávajú stimuly od štátu, malí a strední nie. Materiál 
sa  zameriava  na  tých,  ktorým  nikto  nič  nedal.  Sme  prví  v SR,  čo  to  robia. 
Predpokladal, že aj do budúcna sa môže finančná pomoc rozširovať možno aj do 
rozlohy,  alebo  bude  sa  aj  prihliadať,  ako  zamestnávajú  mladých  ľudí,  akú  majú 
udržateľnosť  zamestnanosti,  akú  majú  ich  pracovníci  zabezpečenú  podporu 
vzdelávania,  sociálne  zabezpečenie  a pod.  Nevie,  ako  štát  pristupuje  k deleniu 
stimulov  pre  veľké  firmy.  Ale  vyjadril  radosť,  že  ekonomická  komisia  pristúpila 
k tomuto deleniu stimulov pre malých a stredných púchovských podnikateľov, lebo 
oni  tu  vytvárajú  hodnoty.   Poslanci  budú  mať  možnosť  posledného  slova  pri 
schvaľovaní. Budú si môcť žiadateľov pozvať na rokovanie MsZ a bližšie sa zoznámiť 
s požiadavkami žiadateľa a posúdiť ich.
Milan Trník zopakoval svoj pozmeňujúci návrh.
Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu Milana Trníka. 
 
Hlasovanie č. 6 za prijatie pozmeňujúceho návrhu Milana Trníka:
za                    14
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali pozmeňujúci návrh Milana Trníka.

Milan Trník poďakoval za podporu jeho pozmeňujúceho návrhu.
Primátor  konštatoval,  že  teraz  sa  pristúpi  k hlasovaniu  o  Zásadách  už  aj  so 
schváleným a zapracovaným pozmeňujúcim návrhom Milana Trníka. 
Irena  Kováčiková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesenia  MsZ  
č.  57/2013  materiál  ako  celok  aj  so  schváleným a  zapracovaným pozmeňujúcim 
návrhom v znení:



U Z N E S E N I E  č. 57/2013
M s Z   
s c h v a ľ u j e 

Zásady podpory malého a stredného podnikania v meste.

Hlasovanie č. 7 za prijatie UZNESENIA č. 57/2013:
za                    14
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 57/2013.

Do rokovacej miestnosti prišiel MUDr. Viliam Bršiak.

ad 4)   VZN č.  2/2013 o     miestnych daniach pre mesto Púchov.  

Ing.  Jaroslav  Hupka predkladal  VZN č.  2/2013  o miestnych  daniach  pre  mesto 
Púchov. Zmeny nastali v bode 6.2.1. a v bode 6.3.1. K VZN bola len 1 pripomienka 
na MsR od Ireny Kováčikovej, týkala sa dôvodovej správy a bola po zasadnutí MsR 
zapracovaná a aj priložená k materiálu VZN.
Primátor  uviedol, že  dostal  list  od  Združenia  podnikateľov  v Púchove,  ktorý  bol 
zaslaný  poslancom  e-mailom  aj  písomne.  Celý  list  nahlas  prečítal.  Materiál 
Združenia  podnikateľov  nemal  formu  pripomienky,  napriek  tomu  ho  zaradil  do 
programu MsZ k prejedávanému bodu.
PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že Mgr. Radoslav Varga je práceneschopný, 
a preto  ním  bol  požiadaný,  aby  predložil  ním  spracovaný  pozmeňujúci  návrh. 
Poukázal na neustále rozširovanie kompetencií a materiálnej zodpovednosti mesta 
napr. v sociálnych veciach, ktoré viac a viac zaťažujú rozpočet mesta, kde dlhodobo 
neprichádzajú  peniaze od štátu  tak ako by mali,  štát  nedodržiava svoje záväzne 
zverejnené daňové prognózy podielových daní a neustále ich znižuje. Predkladaný 
pozmeňujúci návrh má motiváciu ďalej stabilizovať príjmy. Navrhuje zmeniť sadzby 
dane z nehnuteľností v bodoch 6.2.1., 6.2.5. a6.3.1. nasledovne: 
6.2.1. stavby na bývanie na 0,696€/m2;  6.2.5. priemyselné stavby, stavby slúžiace 
energetike, stavebníctvu, stavby určené na skladovanie vlastnej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu na 6,96€/m2; 6.3.1. byty na 0,696€/m2.
Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu PaedDr. Kubičára.

Hlasovanie č. 8 za prijatie pozmeňujúceho návrhu PaedDr. Miroslava Kubičára:
za                    12
proti                 2
zdržal sa          1
Poslanci prijali pozmeňujúci návrh PaedDr. Miroslava Kubičára.

Primátor  konštatoval, že teraz sa pristúpi k hlasovaniu o VZN ako celku, už aj so 
schváleným a zapracovaným pozmeňujúcim návrhom PaedDr.  Miroslava Kubičára. 
VZN sa schvaľuje 3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov.
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Irena  Kováčiková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesenia  MsZ  
č.  62/2013  materiál  ako  celok  aj  so  schváleným a  zapracovaným pozmeňujúcim 
návrhom v znení:

U Z N E S E N I E  č. 58/2013
M s Z   
s c h v a ľ u j e  

VZN č.  2/2013 o miestnych daniach pre mesto Púchov.

Hlasovanie č. 9 za prijatie UZNESENIA č. 58/2013:
za                    12
proti                 2
zdržal sa          1
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 58/2013.

ad 5)   Doplnok č. 1 k     Zásadám podpory bývania.  

Primátor  konštatoval,  že  p.  Varga  ho  poveril  predložiť  Doplnok  č.  1  k Zásadám 
podpory  individuálneho  bývania  v meste  Púchov.  Stimul  na  byt  dostane  každý 
Púchovčan, ktorý nemá voči mestu záväzky. Do konca roka sú 4 mesiace, kde je 
dostatočný priestor pre ľudí, aby si svoje podlžnosti do konca roka vysporiadali. Mgr.  
Varga  dostal  list  od  dôchodkyne  pani  Emílie  Filovej,  ktorý  odovzdal  primátorovi. 
Primátor prečítal nahlas list. Poďakovala poslancom za podporu na bývanie. Verila, 
že to viacerým ľuďom pomôže. Poukázala na to, že rozdiel medzi poriadnymi, ktorí si  
všetko plnia a včas a tými, ktorí to nerobia, je malý. Ak by bola podpora na bývanie 
vyššia, malo by to lepší motivačný účinok na ľudí, aby sa správali poriadne. Primátor 
uviedol, že je na poslancoch, ako zareagujú na tento list. Podporil zvýšenie podpory 
pre ľudí na individuálne bývanie.
MUDr. Pavol Šponiar podal pozmeňujúci návrh z predloženého materiálu, v ktorom 
žiadal vypustiť bod 5.4., lebo v bode 5.3. sa všetko, čo treba uvádza.
Ing. Jaroslav Hupka konštatoval, že ako občan mesta bol rád, že sa prijali Zásady 
podpory  individuálneho  bývania  na  minulom  MsZ.  Po  prečítaní  listu  p.  Filovej 
poslancom a s prihliadnutím na to, že sa prijali Zásady podpory malých a stredných 
podnikateľov, aby sa pomohlo podnikateľom pri podnikaní v meste. Bolo by vhodné 
prehodnotiť  aj  výšku podpory pre ľudí  na individuálne bývanie  v meste.  Preto  by 
chcel pomôcť ľuďom v meste a podal pozmeňujúci návrh : v bode 6.1. pôvodných 
zásad  upraviť  výšku  finančnej  podpory  a stanoviť  ju  z pôvodných  0,05€/m2  na 
0,696€/m2.
MUDr. Pavol Šponiar  technicky doplnil pozmeňujúci návrh Ing. Hupku v bode 6.1. 
zásad, že pri viacpodlažných nehnuteľnostiach sa podpora zvýši o 0,08€ za každé 
ďalšie  podlažie  okrem prvého  nadzemného podlažia,  aby ľudia  neplatili  dane  za 
bývanie.
Primátor  sa spýtal,  či môže dať hlasovať o doplňujúcom návrhu p. Šponiara ako 
o návrhu Ing. Hupku. Keď nikto nenamietol, pre kontrolu zopakoval celkové znenie 
pozmeňujúceho  návrhu:  v  bode  6.1.  pôvodných  zásad  upraviť  výšku  finančnej 
podpory  a stanoviť  ju  z pôvodných  0,05€/m2  na  0,696€/m2   a  pri  viacpodlažných 
nehnuteľnostiach sa podpora zvyšuje o 0,08€ za každé ďalšie podlažie okrem prvého 
nadzemného podlažia. 



Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu, jednotlivo o pozmeňujúcich návrhoch.

Hlasovanie č. 10 za prijatie pozmeňujúceho návrhu MUDr. Pavla Šponiara:
za                    14
proti                 0
zdržal sa          1
Poslanci prijali pozmeňujúci návrh MUDr. Pavla Šponiara.

Hlasovanie č. 11 za prijatie pozmeňujúceho návrhu Ing. Jaroslava Hupku:
za                    13
proti                 0
zdržal sa          2
Poslanci prijali pozmeňujúci návrh Ing. Jaroslava Hupku.

Mgr. Hedviga Šulcová  chcela vedieť, či podpora bude aj pre tých, čo vlastnia aj 
niekoľko bytov.
Primátor  odpovedal,  že tých sa to  netýka.  Podpora bude len na byt  alebo dom, 
v ktorom má vlastník trvalý pobyt.

Primátor   uviedol,  že  prebehne  hlasovanie  o zásadách  ako  celku  aj  s oboma 
schválenými pozmeňujúcimi návrhmi p. Šponiara a p. Hupku.
Irena  Kováčiková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesenia  MsZ  
č. 62/2013 materiálu ako celku aj so schválenými a zapracovanými pozmeňujúcimi 
návrhmi v znení:

U Z N E S E N I E  č. 59/2013
M s Z   
s c h v a ľ u j e  

Doplnok č. 1 k Zásadám podpory individuálneho bývania v meste Púchov.

Hlasovanie č. 12 za prijatie UZNESENIA č. 59/2013:
za                    13
proti                 0
zdržal sa          2
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 59/2013.

Z rokovacej miestnosti vyšli: JUDr. Jarmila Andreánska, MUDr. Viliam Bršiak.

ad  6)    Správa  o     situácii  v  školách  a     školských  zariadeniach  v     Púchove  na   
začiatku školského roka 2013/2014.

Primátor konštatoval,  že  správu  o situácii  v  školách  a školských  zariadeniach 
v Púchove na začiatku školského roka 2013/2014 dostali poslanci písomne a môžu 
sa k nej vyjadriť.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Irena  Kováčiková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesenia  MsZ  
č. 60/2013 v znení:
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U Z N E S E N I E  č. 60/2013
M s Z  
b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu  o situácii  v  školách  a školských  zariadeniach  v Púchove  na  začiatku 
školského roka 2013/2014.

Hlasovanie č. 13 za prijatie UZNESENIA č. 60/2013:
za                    13
proti                 0
zdržal sa          0
nehlasoval      2
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 60/2013.

Nebola porucha na hlasovacom zariadení, ale poslanci JUDr. Jarmila Andreánska a 
MUDr.  Viliam Bršiak  vyšli  z rokovacej  miestnosti  a nevytiahli  karty  z hlasovacieho 
zariadenia.

Do rokovacej miestnosti prišla JUDr. Jarmila Andreánska.

ad 7)   Správa o     činnosti kultúrnych súborov.  

Primátor  informoval,  že správu  o činnosti  kultúrnych  súborov  mali  poslanci 
predloženú písomne. Môžu sa k nej vyjadriť.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Irena  Kováčiková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesenia  MsZ  
č. 61/2013 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 61/2013
M s Z  
b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o činnosti kultúrnych súborov.

Hlasovanie č. 14 za prijatie UZNESENIA č. 60/2013:
za                    14
proti                 0
zdržal sa          0
nehlasoval      1
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 60/2013.

Nebola porucha na hlasovacom zariadení, ale poslanec MUDr. Viliam Bršiak vyšiel 
z rokovacej miestnosti a nevytiahol kartu z hlasovacieho zariadenia.

Do z rokovacej miestnosti prišiel MUDr. Viliam Bršiak.



ad 8)   Správa o     činnosti MŠK Púchov, s.r.o. a športových klubov.   

Ing. Katarína Bradáčová konštatovala, že MŠK Púchov s.r.o. vznikla v roku 2004 a 
Mesto Púchov je jej  100% vlastníkom. Hlavným cieľom spoločnosti  je zabezpečiť 
prevádzkovanie športových objektov, ktoré mesto získalo darom koncom roku 2003. 
Hlavnou  ideou  spoločnosti  ostáva  zabezpečenie  chodu  celého  športového  areálu 
a športovej  činnosti  v oblasti  hokeja  a futbalu.  Zámerom  MŠK  je  vytváranie 
podmienok na využívanie prevádzkových objektov na športové činnosti a aj činnosti 
spojené s využívaním voľného času, na oddych a regeneráciu a pre potreby občanov 
regiónu. V športovom areáli majú sústredené športové objekty – krytá plaváreň so 
saunou, otvorený bazén, futbalový štadión, zimný štadión, športová hala, tenisové 
kurty  a objekt  Lodenica,  kde  sídli  Centrum  voľného  času  Včielka.  Skatepark  sa 
nachádza na Nimnickej  ceste  pri  hrádzi.  Volejbalovú športovú  halu  má dlhodobo 
v nájme  VŠK  Púchov  s.r.o.,  ktorý  zabezpečuje  prevádzku  objektu  z vlastných 
finančných prostriedkov.  Na energie  dostávajú dotáciu  od Mesta.  Časť  financií  si 
zabezpečuje klub. Pod MŠK vznikli  2 nové športové kluby – Púchovský hokejový 
klub MŠK Púchov a Púchovský futbalový klub MŠK Púchov. MŠK najviac zaťažujú 
výdaje  na  energie  a na  platy  zamestnancov.  Hokejová  sezóna  2012/2013  bola 
najúspešnejšia po športovej aj technickej stránke od rekonštrukcie zimného štadiónu 
v roku 2007. Tréningový proces prebiehal k absolútnej spokojnosti trénerov, rodičov 
aj  hráčov.  V súťažiach  sa  hráči  umiestnili  v horných  poloviciach  tabuľky.  Veľkým 
úspechom bol postup deviatakov medzi najlepších šiestich, kde obsadili 5. miesto. 
Vďaka stabilizácii klubu sa rozširuje členská základňa mestského hokejového klubu , 
ktorý má viac  ako 170 členov a pribudne mu ďalších 22 detí,  ktoré sú v procese 
prechodu z HK Púchov s.r.o. do MŠK Púchov s.r.o. Futbalový klub MŠK Púchov mal 
prvú sezónu, kde sa do tréningového procesu zapojilo 36 detí prípravky. Tréningy 
prebiehali na hlavnom futbalovom ihrisku pravidelne 2-krát týždenne. Počas zimných 
mesiacov  trénovali  vo  volejbalovej  hale.  Najbližší  septembrový  víkend  sa  spúšťa 
verejné korčuľovanie. Letné kúpalisko končí tento víkend prevádzku. Krytá plaváreň 
bude  otvorená  po  prebiehajúcich  opravách  asi  v polovici  septembra.  Uviedla,  že 
často riešia na športoviskách havarijné stavy. Oboznámila s potrebami rekonštrukcií 
a opráv  jednotlivých  športovísk.  Vzrastá  počet  ľudí,  ktorí  priestory  športovísk 
využívajú,  čo  je  aj  hlavné  poslanie  týchto  športových  objektov,  že  majú  slúžiť  
verejnosti.  Radi privítajú poslancov na prehliadke športového areálu, kde sa budú 
môcť  oboznámiť  s reálnou  situáciou  a jeho  stavom.   Na  záver  predložila  zámer, 
ktorým by sa MŠK Púchov s.r.o. mal uberať – postupná rekonštrukcia športových 
objektov,  zvýšiť  atraktivitu  športovísk  realizáciou  investičných  zámerov,  zlepšiť 
ochranu športových objektov a majetku a v neposlednom rade aj rozširovať členskú 
základňu  športových  klubov.  Všetky  informácie  o spoločnosti  majú  zverejnené  na 
webovej stránke www.mskpuchov.sk.
Mgr.  Hedviga  Šulcová  žiadala,  aby  sa  urobili  kontrolné  poslanecké  dni  na 
zhodnotenie  technického  stavu  budov  a zariadení  MŠK,  aby  sa  im  lepšie 
rozhodovalo pri zvyšovaní financií pre nich.
Primátor konštatoval, že sa budú organizovať kontrolné dni mestských spoločností. 
V októbri prebehne kontrolný deň na MŠK, aby poslanci mohli sami posúdiť skutočný 
stav jednotlivých objektov spoločnosti.
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie prečítala chybne návrh uznesenia MsZ 
č. 62/2013, lebo prečítaný návrh sa týkal bod programu 10. 
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Hlasovanie č. 15 za prijatie UZNESENIA:
za                    14
proti                 0
zdržal sa          0
nehlasoval      1

Nehlasovala Mgr. Anna Janíková, ktorá upozornila na chybné znenie uznesenia. 
Primátor  konštatoval, že hlasovanie je neplatné. Vyzval členku návrhovej komisie 
opakovane predložiť uznesenie a potom sa bude znovu hlasovať.
Irena  Kováčiková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesenia  MsZ  
č. 62/2013 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 62/2013
M s Z 
b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o činnosti MŠK Púchov, s.r.o. a športových klubov.

Hlasovanie č. 16 za prijatie UZNESENIA č. 62/2013:
za                    15
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE č. 62/2013.

ad 9)   Informácia o investičných akciách.   

Ing. arch. Daniela Šicová  informovala o posledných prácach, ktoré prebiehajú na 
KVC  pred  otvorením.  Dokončilo  sa  Hoenningove  námestie.  Dokončuje  sa  ZŠ 
Mládežnícka.  Prebehlo verejné obstarávanie na opravu tržnice po požiari,  kde by 
malo prebehnúť podpísanie zmluvy. Tržnica sa začne rekonštruovať v blízkej dobe. 
Prebehlo verejné obstarávanie na Továrenskú ulicu, kde zatiaľ prebiehajú procesy 
vyhodnocovania.
Cyril Crkoň  uviedol, že má informácie, že bolo zastavené kolaudačné konanie na 
KVC.
Primátor odpovedal, že to nie je pravda. Opýtal sa poslanca Crkoňa, odkiaľ má takú 
informáciu.
Cyril Crkoň uviedol, že má svoje zdroje.
Ing.  Jana  Vondová  vysvetlila  postupy  a priebeh  verejného  obstarávania  na 
Továrenskú ulicu.
Primátor  informoval,  že  pri  tržnici  sa  podarilo  získať  od  poisťovne  peniaze  za 
škodovú  udalosť  pred  realizáciu  opravy.  Stáva  sa,  že  začnete  robiť  opravy 
a poisťovňa  má  potom  výhrady  a neuhradí  opravy  v plnej  výške.   Vyjadril 
presvedčenie, že Mesto konalo správne a opravy na tržnici budú pokryté z plnenia 
poistnej udalosti.
Irena  Kováčiková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesenia  MsZ  
č. 63/2013 v znení:



U Z N E S E N I E  č. 63/2013
M s Z  
b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o investičných akciách.

Hlasovanie č. 17 za prijatie UZNESENIA č. 63/2013:
za                    15
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 63/2013.

ad 10)   Informácia o     stave športovísk.  

Primátor  uviedol,  že  Ing.  Bradáčová  predložila  informáciu  o stave  športovísk 
písomne a rozviedla ju aj v predchádzajúcom príspevku k MŠK. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Irena  Kováčiková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesenia  MsZ  
č. 64/2013 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 64/2013
M s Z  
b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o stave športovísk.

Hlasovanie č. 18 za prijatie UZNESENIA č. 64/2013:
za                    15
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 64/2013.

ad 11) Predaj, kúpa.

Irena  Kováčiková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesenia  MsZ  
č. 65/2013 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 65/2013
M s Z   
s c h v a ľ u j e  

odpredaj pozemkov v k.ú. Horné Kočkovce parcela KNC č. 1705/7 o výmere 20 m2 

a parcela KNC č. 1705/6 o výmere 7 m2 pre Petra Kuceja, Kukučínova 387, Púchov, 
za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov, ktoré užíva a bezprostredne 
prislúchajú ku dvoru rodinného domu a  zabezpečujú prístup k jeho nehnuteľnostiam, 
za cenu  10.- €/m2. 

Predmetné  pozemky  sú   priľahlou  plochou,  ktorá  svojim  umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami  vo vlastníctve žiadateľa. 
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Prevod   nehnuteľností  spĺňa  podmienky  §9a,  ods.  8,  písm.  b)  zákona 
o majetku  obcí  a vzhľadom  k tomu  sa  pri  prevode  nepoužijú  ustanovenia  §9a,
ods.1-7.

Ing. Jana Vondrová informovala, že ide o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, 
ktoré  žiadateľ  užíva  a  bezprostredne  prislúchajú  ku  dvoru  rodinného  domu  a  
zabezpečujú  prístup  k jeho  nehnuteľnostiam.  Predmetné  pozemky  sú   priľahlou 
plochou,  ktorá  svojim  umiestnením  a využitím  tvorí  neoddeliteľný  celok 
s nehnuteľnosťami   vo vlastníctve žiadateľa.  Žiadosť bola prerokovaná na komisii 
výstavby  aj  na  MsR  a odporúčajú  odpredaj  predmetných  pozemkov  za  cenu  
10.- €/m2.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Hlasovanie č. 19 za prijatie UZNESENIA č. 65/2013:
za                    15
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 65/2013.

Irena  Kováčiková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesení  MsZ  
č. 66/2013  a č. 67/2013, ktoré spolu súvisia v znení:

U Z N E S E N I E  č. 66/2013
M s Z  
b e r i e   n a   v e d o m i e, že:

odpredaj pozemku parcela KNC č. 1727/10, o výmere 75 m2, k.ú. Horné Kočkovce 
pre Katarínu Nemčekovú, Daniela Nemčeka a Pavla Nemčeka, Novonosická 1498, 
Púchov,  každému v podiele 1/3-ina a pozemku parcela KNC č.  1727/9 o výmere  
40 m2,  k.ú.  Horné Kočkovce,   pre Jána Nemčeka,  Novonosická 1499,  Púchov v 
celosti  je   prípadom hodným osobitného zreteľa   v zmysle  § 9a ods.  8  písm.  e) 
zákona o majetku obcí.

Zdôvodnenie: Ide majetko-právne vyporiadanie  pozemkov tvoriacich časť záhrad 
rodinných domov vo vlastníctve žiadateľov. 

U Z N E S E N I E  č. 67/2013
M s Z   
a) k o n š t a t u j e,

že  dôvod  prevodu  majetku  mesta  pre  Katarínu  Nemčekovú,  Daniela 
Nemčeka  a Pavla  Nemčeka,  Novonosická  1498,  Púchov,  v podiele  1/3-ina 
a Jána  Nemčeka  Novonosická  1499,  Púchov   je   prípadom  hodným 
osobitného zreteľa  v zmysle  § 9a ods.  8  písm.  e)  zákona o majetku  obcí 
a MsZ o ňom rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

b) s c h v a ľ u j e  

odpredaj  pozemku  parcela  KNC  č.  1727/10,  o výmere  75  m2,  k.ú.  Horné 



Kočkovce  pre  Katarínu  Nemčekovú,  Daniela  Nemčeka  a Pavla  Nemčeka, 
Novonosická 1498, Púchov, každému v podiele 1/3 a pozemku parcela KNC č. 
1727/9  o výmere  40  m2,  k.ú.  Horné  Kočkovce   pre  Jána  Nemčeka 
Novonosická 1499, Púchov v celosti,  za cenu 10 €/m2. 

Ing.  Jana  Vondrová  konštatovala,  že  ide  o majetkovo  -  právne  vyporiadanie 
pozemkov  tvoriacich  časť  záhrad  rodinných  domov  vo  vlastníctve  žiadateľov 
Nemčekových nad Zväzarmom. Jedná sa o legalizáciu jestvujúceho stavu. Komisia 
výstavby aj na MsR odporúčajú odpredaj predmetných pozemkov.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Hlasovanie č. 20 za prijatie UZNESENIA č. 66/2013:
za                    15
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 66/2013.

Hlasovanie č. 21 za prijatie UZNESENIA č. 67/2013:
za                    15
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 67/2013.

Irena  Kováčiková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesení  MsZ  
č. 68/2013  a č. 69/2013, ktoré spolu súvisia v znení:

U Z N E S E N I E  č. 68/2013
M s Z  
b e r i e   n a   v e d o m i e, že:

zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcela KNC č. 1331/1 a KNC č. 1329/1 
v k.ú.  Púchov,  spočívajúceho v práve uloženia zemného káblového vedenia,   pre 
Stredoslovenskú  energetiku  –  Distribúcia,  a.s.   Žilina  v   súvislosti  so  stavbou 
„ Púchov – Ul. Štefánikova – rekonštrukcia NNK“ je prípadom hodným osobitného 
zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí.

Zdôvodnenie: Ide o rekonštrukciu nevyhovujúceho zemného káblového vedenia pre 
zásobovanie elektrickou energiou občanov mesta.

U Z N E S E N I E  č. 69/2013
M s Z   
a) k o n š t a t u j e,

že  dôvod  zriadenia  vecného  bremena  pre  Stredoslovenskú  energetiku  – 
Distribúcia, a.s.  Žilina v   súvislosti so stavbou „ Púchov – Ul. Štefánikova – 
rekonštrukcia NNK“ 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.
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b) s c h v a ľ u j e  

zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcela KNC č. 1331/1 a KNC č. 
1329/1  v k.ú.  Púchov,  spočívajúceho  v práve  uloženia  zemného  káblového 
vedenia,  pre Stredoslovenskú energetiku – Distribúcia, a.s.  Žilina v súvislosti 
so stavbou „ Púchov – Ul. Štefánikova – rekonštrukcia NNK“ za cenu podľa 
znaleckého posudku.

Ing. Jana Vondrová uviedla, že Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.  Žilina 
plánuje  robiť  rekonštrukciu  NNK  za  lekárňou,  aby  boli  podľa  nových  noriem. 
Zriadenia vecného bremena pre Stredoslovenskú energetiku – Distribúcia, a.s.  Žilina 
v  súvislosti so stavbou „ Púchov – Ul. Štefánikova – rekonštrukcia NNK“ bude až po 
kolaudácii. Komisia výstavby aj na MsR odporúčajú zriadenie vecného bremena.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Hlasovanie č. 22 za prijatie UZNESENIA č. 68/2013:
za                    15
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 68/2013.

Hlasovanie č. 23 za prijatie UZNESENIA č. 69/2013:
za                    15
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 69/2013.

ad 12) Dotácie.

Irena  Kováčiková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesenia  MsZ  
č. 70/2013  a 71/2013 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 70/2013
M s Z   
s c h v a ľ u j e  

dotáciu pre MŠK Púchov s.r.o., Ul. 1.mája 834/29, 020 01 Púchov na zabezpečenie 
verejnoprospešného  účelu  chodu  športových  objektov  v súlade  s ich  určením pre 
podporu  a rozvoj  športu  obyvateľov  mesta  Púchov  –  uskutočnenie  nevyhnutných 
opráv  a rekonštrukcií  športových  objektov  potrebných  k odstráneniu  havarijného 
stavu a na ochranu majetku Mesta Púchov        24 000,00 € z kapitálových výdavkov

            27 500,00 € z bežných výdavkov



U Z N E S E N I E  č. 71/2013
M s Z   
s c h v a ľ u j e  

dotáciu  pre  Dom  kultúry  Púchov,  Námestie  slobody  1401,  020  01  Púchov  na 
programové a organizačné zabezpečenie slávnostného otvorenia divadla, dní mesta 
a rozšírenie programovej ponuky DK Púchov a na ochranu novej budovy divadla

30 000,00 €
Primátor  konštatoval,  že  obe  dotácie  boli  schválené  v rozpočte  v dotáciách,  ale 
podľa potreby sa teraz prerozdeľujú.
Irena Kováčiková uviedla, že dotácie boli prerokované na komisii a MsR, ktoré ich 
odporúčajú schváliť.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Hlasovanie č. 124 za prijatie UZNESENIA č. 70/2013:
za                    15
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 70/2013.

Hlasovanie č. 25 za prijatie UZNESENIA č. 71/2013:
za                    15
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 71/2013.

ad 13) 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 materiál  dostali  poslanci  písomne, tak sa môžu k nemu 
vyjadriť.
MUDr.  Pavol  Šponiar  mal  otázku na náčelníka  MsP,  že  ho  zaujímajú  2  čísla  – 
pokuty za parkovanie, ktoré sú v správe  a koľko MsP policajtov fajčí. Žiadal, aby sa 
MsP lepšie  dívala  na  fajčiarov  v meste,  lebo  všade  sú  po  nich  porozhadzované 
ohorky cigariet.
Mgr. Jozef Čuraj odpovedal, že 2 policajti fajčia. Odhodenie cigaretového ohorka sa 
im ťažko dokazuje.  Sledujú schovaní  aj  cez ďalekohľad,  len tak dokážu usvedčiť 
neporiadnika. 
Cyril  Crkoň  upozornil,  že  aj tento  rok  na  začiatku  školského  by  mala  MsP 
zabezpečiť  hliadky  ráno  na  prechodoch  pri  školách.  Chcel  vedieť,  kedy  PTSM 
pristúpi k rekonštrukcii poklopov.
Primátor  ďalej informoval,  že o štipendium požiadalo 16 študentov,  ktorí  dostanú 
spolu  viac  ako  4  tis.  €,  ktoré  sú  zozbierané  od  ľudí,  nie  z rozpočtu,  v prospech 
študentov.
Ing.  Ján Krajčovič  odpovedal,  že rekonštrukcia poklopov bude hotová do konca 
roka. 
Primátor  v tejto  chvíli začal  odpovedať  odpovedal  na  vystúpenie  prítomného  p. 
Karasa. 
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Uviedol, že pred tým, ako predložil návrh na vrátenie úveru, rokoval s predstaviteľom 
banky,  s ktorým  sa  dohodol,  že  v prípade  schválenia  návrhu  zastupiteľstvom  sa 
o tom spracuje dodatok k zmluve. Čo sa týka vyplácania podielov na zisku v MsBP, 
pripomenul, že za čias, keď bol p. Karas ako poslanec a člen ekonomickej komisie 
mesta, táto spoločnosť vykazovala stratu. Za pôsobenia p. Karasa ako poslanca mali 
konatelia  p. Motúz a p. Šamánek podiel v spoločnosti 10%. Keď nastúpil primátor 
Michalec,  zákonným  spôsobom  navýšil  základné  imanie  tejto  spoločnosti,  a  tak 
a spoločníkom znížil podiel.  Teraz majú podiel na imaní 0,01% a mesto vlastí ostatok 
podielu  obchodného imania.  Spoločnosť za minulý  rok vykázala hospodárenie so 
ziskom. 
Ing. Vladimír Motúz informoval, že MsBP hospodári so ziskom cca 250 tis. Euro(7,5 
mil. Sk).
Primátor povedal, že toto je zisk spoločnosti MsBP po tom, čo si riadne splní svoje 
daňové  povinnosti,  po  splátkach  úveru,  ktorý  je  k dnešnému  dňu  splatený  už  v 
objeme 60%. Zisk sa spoločníkom nevypláca. Primátor uviedol, že nikdy nepovedal, 
že  výročné  správy spoločností  sú  na  webe.  Čo sa  týka  poskytnutie  bezplatného 
štadiónu,  opäť  to  nie  je  pravda.  Treba si  pozrieť  uznesenia  MsZ.  Športoviská  to 
nemajú  bezplatné.  Akurát  ho  MŠK  namiesto  FK  zaplatí  založené  občianske 
združenie  z pridelenej  dotácie.  Hráči  o.z.  Dragons  mali  pozastavený  prístup  na 
štadión pre porušenie prevádzkového poriadku.
Ing. Katarína Bradáčová  potvrdila, že o.z. Dragons malo pozastavený prístup na 
štadión  pre  porušenie  prevádzkového  poriadku,  pre  používanie  alkoholu 
v priestoroch športoviska priamo na ľadovej ploche, kde hrali deti.
Primátor  vyjadril  súhlas s postupom Ing. Bradáčovej  voči  o.z.  Dragons. Už vtedy 
vyzval  rodičov,  že  pokiaľ  sa  neprihlási  ten,  kto  to  porušil  a nebude  voči  nemu 
vykonané  riadne  priestupkové  konanie,  dovtedy  bude  o.z.  Dragons  pozastavený 
prístup na športovisko. Športovisko je verejné priestranstvo, kde sa zdržiavajú okrem 
ostatnej verejnosti malé deti a takéto požívanie alkoholu nebude tolerované. Chcel 
ďalej vedieť aký stav s prechodom detí z tohto združenia do mestského klubu.
Ing.  Katarína Bradáčová  informovala  o prieťahoch v preregistrovaní  detí.  Rokuje 
s Matrikou SZĽH, ako doriešiť problémové prestupy. 
Primátor konštatoval, že mesto vlastní kluby a bude ich financovať. Mesto bude plne 
financovať svoje športoviská. 
Irena  Kováčiková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesenia  MsZ  
č. 72/2013  v znení:

U Z N E S E N I E  č. 72/2013
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. 26 za prijatie UZNESENIA č. 72/2013:
za                    15
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 72/2013.



ad 14) Rôzne.

Irena  Kováčiková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesenia  MsZ  
č. 73/2013  v znení:

U Z N E S E N I E  č. 73/2013
M s Z   
s c h v a ľ u j e  
a) Úprava rozpočtu august 2013:

1. a) navýšenie príjmov v položke 133 006 Daň za ubytovanie suma 8 800 €
b) navýšenie výdavkov 

- v programe 4, podprogram 4.3 Mestská televízia, mestské noviny, oddiel 
0830 na položku 637 003 suma 4 800 € - zaradenie PuTV do Magio

- v programe 5, podprogram 5.1 Mestská polícia, oddiel  0310 na položku 
637 004 suma 1 500 €  - nákup počítačového vybavenia

- program 5, podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi, oddiel 0320 položka 
635 006 suma 2 500 € - DHZ Púchov, oprava strechy hasičskej zbrojnice

b) Čerpanie rezervného fondu nasledovne:

- program  1,  podprogram  1.1  Riadenie  mesta,  oddiel  01116,  položka 
717 002 suma 26 000 € - rekonštrukcia klimatizácie MsÚ 

- program  1,  podprogram  1.1  Riadenie  mesta,  oddiel  01116,  položka 
713 001 suma 8 128 € - výmena kobercov na MsÚ

- program 1, podprogram 1.1 Riadenie mesta, oddiel 01116 položka 713 002 
suma  24  500  €  -  nákup  hardvéru  z dôvodu  inštalácie  virtuálneho 
prostredia, servera, dochádzkového systému a dokumentačného skenera

- program 5, podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi, oddiel 0320 položka 
713 004 suma 5 500 €– nákup motora pre DHZ Ihrište 

- program  7,  podprogram  7.1.2  Rekonštrukcie,  investície  komunikácie, 
čakárne,  parkoviská,  položka  717 002  suma  95  850  €  na  nasledovné 
akcie:
Prístupová cesta k ZŠ Komenského 25 000 €
Rekonštrukcia časti parkoviska Hollého 31 000 €
Chodník pre imobilných Sedlište 1443     4 500 €
Povrchová úprava MK Sládkovičova  17 000 € 
Parkovisko pri ZŠ Gorazdova   18 350 €

- program 10, podprogram 10.1 Športoviská v meste, oddiel 0810 položka 
723 001 sumu 4 000 € - rekonštrukcia spŕch VŠH

- program  11,  podprogram  11.1.2  Kultúrna  infraštruktúra,  oddiel  08209, 
položka  717  002  suma  2  500  €  -  vybudovanie  klimatizácie  v Malom 
župnom dome

- v programe 11,  podprogram 11.1.1.  Výstavba mestského divadla,  oddiel 
0660  na  položku  717   001  suma    4 000  €  -  realizácia  kamerového 
systému
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- program 11,  podprogram 11.3 Mestské múzeum, oddiel  08206,  položka 
713 001 suma 2 625 € - výmena kobercov v Župnom dome

- program 11,  podprogram 11.3 Mestské múzeum, oddiel  08206,  položka 
717 002 suma 7 000 € - vybudovanie klimatizácie v Župnom dome

- program 11, podprogram 11.4 Mestská knižnica, oddiel 08205, položka 713 
001 suma 3 000 € - výmena kobercov v knižnici

- program 11, podprogram 11.4 Mestská knižnica, oddiel 08205, položka 717 
002 suma 2 500 € - vybudovanie klimatizácie v knižnici 

Cyril Crkoň konštatoval, že keď sa rozdeľoval rezervný fond v Horných Kočkovciach 
nebolo robené nič a ani teraz. Mohla sa urobiť ulica v tejto mestskej časti.
Primátor informoval, že 500 tis. € je v rozpočte vyčlenených na Horné Kočkovce, čo 
je najväčšia čiastka do tejto časti. Poslanci mali možnosť rozhodnúť. V ďalšom roku 
sa môže do rozpočtu dať ďalšiu ulicu v Horných Kočkovciach. Nie je pravdou, že by 
sa  v tejto  časti  nič  nerobilo.  Cez  MAS Naše  Považie  sa  bude  realizovať  projekt 
námestie v Horných Kočkovciach. Železnice SR spravia opravu Železničnej ulice. 
Ing.  Ján  Riško  uviedol,  že  už  3  roky  sa  na  MsZ  bavia  o uliciach  v Horných 
Kočkovciach,  ale  nič  sa  zatiaľ  nezrealizovalo.  Vedel,  že  musí  prebehnúť  verejné 
obstarávanie. Chcel vedieť, či v prípade Požiarnej ulice a Záskalia boli iné procesy 
obstarávania. Podľa neho sa v Horných Kočkovciach stále nič nedeje. Zaujímal sa, či 
bude do konca roka hotová Továrenská ulica, a či rozdelené prostriedky z rezervného 
fondu boli robené podľa obstarávania.
Primátor  konštatoval, že ani v iných mestských častiach sa predošlé dva roky nič 
nerobilo, lebo MsZ malo prioritu dokončiť akciu Kultúrneho a vzdelávacieho centra 
(ďalej len KVC alebo divadlo). Verejné obstarávanie je už pred ukončením. Proces 
obstarávania má dlhšiu dobu. V rozpočte boli peniaze schválené a o tieto peniaze na 
ulicu  neprídu.  Primátor  potvrdil,  že  rozdelené prostriedky z rezervného fondu boli 
robené podľa obstarávania.
Cyril Crkoň povedal, že sa neho obracajú ľudia, ktorá ulica sa  bude robiť. Najskôr 
to  mala  byť  Továrenská  ulica,  potom  zase  Lichardova.  Občiansky  výbor  dal 
požiadavku na Lichardovu ulicu. Lichardova sa nachádza v hroznom stave. Hanbí 
sa, že býva na takejto ulici aj keď Mesto Púchov bolo vyhlásené ako 2. najkrajšie 
mesto v SR za rok 2012. Pozve p. primátora na zasadnutie OV Horné Kočkovce.
Primátor  konštatoval,  že každé MsZ bola prezentovaná ako prioritná Továrenská 
ulica vzhľadom na práce spojené s premostením železnice. Aj na neho sa obracajú 
Kočkovania s takými otázkami. Kočkovania rozhodnú o tom, ktorú ulicu ďalšiu si dajú 
do rozpočtu na rok 2014.  V Horných Kočkovciach sa robí Železničná ulica cez OHL 
ŽS mimo rozpočtu mesta. 
MUDr. Viliam Bršiak pripomenul, že občiansky výbor odporúča ale MsZ schvaľuje, 
čo sa urobí.

Hlasovanie č. 27 za prijatie UZNESENIA č. 73/2013:
za                    15
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 73/2013.



Irena  Kováčiková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesenia  MsZ  
č. 74/2013  v znení:

U Z N E S E N I E  č. 74/2013
M s Z   
s c h v a ľ u j e  

vyradenie majetku mesta Púchov likvidáciou nasledovne:

Inv.č. Názov
Dátum  
zaradenia

Vstupná 
cena €

Odp. 
skup. Účet

Typ 
maj

Účtovné 
oprávky €

Zostat. 
cena €

467 Tel. ústredňa Alcatel + tel. príst. 14.11.1995
15 

241,87 2 022-05 100 011 000   1 H
15 

241,87 0,00

Ing. Jana Vondrová  informovala, že pred 2 týždňami zasadala likvidačná komisia, 
ktorá odporučila vyradiť nefunkčnú ústredňu.

Hlasovanie č. 28 za prijatie UZNESENIA č. 74/2013:
za                    15
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 74/2013.

Primátor oznámil, že nastala  Zmena č. 2 Organizačného poriadku MsÚ Púchov zo 
dňa 1.6.2012 . Miesto v knižnici sa ruší. Počkalo sa, kým pani neodíde do dôchodku, 
aby sa nemuselo prepúšťať. Všetkých srdečne pozval na blížiace sa najväčšie akcie 
roka – 770. výročie od prvej písomnej zmienky o meste, slávnostné otvorenie KVC, 
v stredu bude slávnostné otvorenie nového kina v KVC. Slávnostné zasadnutie MsZ 
bude v piatok 20.9.2013  – jeho program sa riadne zverejní a predpokladal, že bude 
už  v novom  KVC,  ktoré  sa  dovtedy  podarí  skolaudovať.  Pripomenul,  že  na 
slávnostnom MsZ budú oceňovaní občania mesta, ktorí budú vybraní z doručených 
návrhov vedúcich oddelení a spoločností, a aj od poslancov, ktorí ich môžu predložiť. 
V  sobotu  21.9.2013  prebehne  jubilejný  XV.  Púchovský  jarmok  (ďalej  len  PJ) 
a v nedeľu  odohrá  v novom divadle  predstavenie  Slovenské  národné  divadlo.  Do 
mesta  zavítajú  návštevy  zo  6  družobných  miest.  Podarilo  sa  nadviazať  kontakt 
s Hoenningovcami, ktorí prídu na slávnostné otvorenie Hoenningového námestia v 
piatok.  Na  PJ  bude  tradične  varenie  polievok,  z ktorých  výťažok  pôjde  pre 
hendikepované  deti  v meste.  Po  siedmych  rokoch  sa  v sobotu  o 20.00  hod. 
uskutoční koncert skupiny Čechomor. Po otvorení KVC bude v piatok o 19.00 hod. 
galaprogram,  kde vystúpia:  Katka Knechtová,  Ľubomír,  Oľga a Katka  Feldekovci, 
Betka  Bartošová,  Natália  Polešenská,  Jakub  Nvota  s priateľmi,  Lenka Vacvalová, 
Radka  Kapustová,  DFS Púchovček  a Biela  voda,  FS  Váh.  Od  piatku  do  nedele 
prebehne spustenie kina v KVC, kde mesto získalo grant na 3D premietanie. Vyjadril 
presvedčenie  aj vieru,  že  aj  svojou  účasťou  prítomní  pomôžu  pri  tejto  veľkolepej 
akcii.

ad 15) Diskusia a     interpelácie.  
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Cyril  Crkoň uviedol,  že  v Programovom  vyhlásení  MsZ  je  zapracované,  že  sa 
zasadia  poslanci  o spoluprácu  s  cirkvami.  Chcel  vedieť,  kedy  sa  dala  pre  cirkvi 
dotácia.
Primátor konštatoval, že mesto v posledných rokoch nebola žiadnej cirkvi pridelená 
dotácia. V meste sú aj ľudia bez vyznania. Vychádza to z Ústavy SR, že túto cestu 
rieši štát. Ľudia v SR akceptujú, že cirkvi neplatia dane, čo je dostatočná dotácia.
Irena  Kováčiková  uviedla,  že  by  bolo  vhodné  pozvať  na  PJ  aj  autora  knihy 
o Púchove p. Dořáka.
Ing.  Ján  Riško  upozornil  na  opakujúce  sa  problémy  s rómskymi  spoluobčanmi. 
Následne prečítal list občanov na neustále problémy s nimi v bytovke na Kolonke. 
Pretrvávajú tam dlhodobo zlé pomery. Je tam viac ľudí prisťahovaných a mnohí aj 
z výkonu trestu. Žiadal, aby sa táto situácia riešila v spolupráci s MsP. 
Primátor  súhlasil  s poslancom,  že  celoslovensky nie  je  možné doriešiť  problémy 
s Rómami. Primátor sa pokúšal v roku 2006 -2007 riešiť problematiku tak, že keď 
niektorých,  ktorí  pochádzali  z Nimnice,  tam  nespäť  presťahoval,  bol  kritizovaný. 
Žiadal poslanca, aby dal konkrétny návrh na riešenie problematiky s Rómami, ako 
predseda poriadkovej komisie.
Cyril  Crkoň  povedal,  že  od  roku  2006  sa  problémy  s niektorými  Rómami  len 
zhoršujú. V tom dal primátorovi za pravdu, ako konal v tomto období. Z bytovky na 
Royovej  boli  Rómovia  presťahovaní  na  Kolonku,  uviedol.  Pochválil  primátora,  že 
počas  jeho  pôsobenia  vo  funkcii  primátora  sa  najviac  preinvestovalo  v Horných 
Kočkovciach do kanalizácie, ale to je v zemi, to nie je vidieť, preto stále spomína 
rekonštrukciu ulíc.  Najskôr sa rozprávalo, že sa bude robiť  Lichardova a teraz sa 
presadzuje realizácia Továrenskej ulice.
Primátor  konštatoval,  že Mesto Púchov nikoho nevysťahovalo z Royovej  ulice na 
Kolonku. Títo ľudia sú nasťahovaní v súkromnej  bytovke. Pokiaľ mal informácie, mali 
ich už deložovať, no neurobili to. Nevedel si predstaviť, ako by to malo Mesto v tomto 
prípade riešiť. 
Poznamenal, že hoci kanalizáciu pod zemou podľa pána Crkoňa nie je vidno, stála 
niekoľko miliónov korún. Upozornil p. Crkoňa, že bez realizácie kanalizácie by nebolo 
možné urobiť  ulicu. Povedal,  že je rád, že sa Horné Kočkovce postupne dajú do 
poriadku.
Mgr.  Hedviga Šulcová  žiadala, aby MsP zmapovala súkromné pozemky,  kde sa 
majitelia o ne nestarajú a nekosia ich tak, ako im to ukladá zákon.
Mgr. Jozef Čuraj odpovedal, že to má v kompetencii pozemkový fond.
Mgr.  Hedviga  Šulcová  dúfala,  že  po  pár  rokoch  neustáleho  upozorňovania  na 
zákonnú povinnosť kosenia pozemkov si to ich majitelia dajú do poriadku.
Ing.  Jana  Vondrová  dodala,  že  MsP zmapuje  nepokosené  pozemky  a MsÚ  to 
oznámi pozemkovému fondu.
JUDr.  Jarmila  Andreánska  konštatoval,  že  kedysi  sa  neprispôsobivým  ľuďom 
nevyplácali prídavky na deti. Chcela vedieť, či sa to robí aj teraz. 
Mgr. Viera Češková informovala, že takéto postihy sa uplatňujú aj teraz.
Irena Kováčiková upozornila, že aj pri výmenníkovej stanici na Moravskej ulici je jej 
okolie strašne zatrávnené. Aj tu treba vyzvať majiteľa k náprave.
Ing.  Ján  Riško  žiadal,  aby  aj  z MsÚ  z oddelení  prispeli  návrhmi  na  riešenie 
problematiky s neprispôsobivými ľuďmi v meste.
Primátor  informoval,  že  zo  Žiliny z  múzea prišiel  list,  že  na muzeálne exponáty 
Mestu vypršala zmluva. Zobrali ich na rekonštrukciu. Ak by ich chcelo Mesto znova 
zapožičať,  musela  by  sa  zabezpečiť  vhodná  klimatizácia,  alebo  je  možnosť  dať 
vyrobiť hodnoverné kópie exponátov, čo by tiež bolo finančne náročné.



MUDr. Viliam Bršiak odporučil, že bude lepšie, dať vyrobiť kópie exponátov.
Cyril Crkoň požiadal o opätovné vystúpenie p. Karasa na 3 min. 

Hlasovanie č. 29 o udelenie slova p. Karasovi:
za                  12
proti                2
zdržal sa         1
Udelenie slova p. Karasovi poslanci schválili.

p. Karas uviedol ohľadne úveru, že p. primátor predjednal s riaditeľom banky jeho 
predčasné splatenie, no niektorí poslanci podľa jeho informácií o tom nevedeli. 
Položil  otázku,  na  čo  teda  bol  daný  návrh  uznesenia  na  jeho  predčasné 
splatenie.  Ďalej  sa  opakovane  pýtal,  ako  rozdeľujú  zisky  MsBP  a ak  sa 
nerozdelili, tak sa kumulujú, tak ako sa prerozdelia. Povedal, že má informácie 
z Transparency International, že mesto malo zverejnené výročné správy.

Milan Trník pripomenul p. Karasovi, že on po návrhu na predčasné splatenie úveru 
požiadal, aby sa tento úver nesplácal predčasne.

Primátor konštatoval, že o rokovaní s riaditeľom banky o predčasnom splatení úveru 
sa jednalo v komisii.  Navrhoval  vrátenie úveru preto,  lebo sú ľudia ako p. 
Karas, že rozprávajú o veľkom zadlžení mesta. Očakával, že kritici- aj medzi 
poslancami-  sa  návrhu  chopia  a budú  môcť  občanom ukázať,  že  podporili 
splatenie úveru, lebo o tom stále rozprávajú. A na prekvapenie- za splatenie 
nehlasoval ani jeden poslanec, žiadny kritik.  V meste je všade vidieť, čo sa tu 
vybudovalo a je veľa ľudí, ktorým sa to páči a sú hrdí, ako naše mesto pekne 
vyzerá. Aj veľa cudzích ľudí mesto chváli. Veď predtým naše mesto vyzeralo 
ako dedina. Dnes sa tu každý rád vráti, lebo sa podarilo vybudovať moderné 
mesto. Mesto nemá problém splácať svoje záväzky, má na to. Poukázal na 
skutočnosť, že vyššiu zadlženosť ako Púchov majú Dohňany (50,3%), ktoré 
sú dávané ako vzorové, a ešte nikoho o nich nepočul hovoriť. INEKO hodnotí 
ich  finančné  zdravie  dokonca  mínusovo.  Považská  Bystrica  má  iba  28% 
zadlženosť, ale finančné zdravie len +0,7. Púchov má finančné zdravie +1,1. 
Na MsZ povedal, že hoci predložil návrh na predčasné splatenie úveru, nie je 
za to,  aby sa úver  vrátil  späť,  lebo je  za výhodnú úrokovú sadzbu a tieto 
peniaze sa v meste stále točia pre všetky časti mesta. 

V MsBP má teraz mesto 99,8% a spoločníci po 0,1%. Za čias p. Karasa malo mesto 
v MsBP len  80%  podiel  a fyzické  osoby  po  10%.  Povedal,  že  v osobe  p. 
Motúza  a p.  Šamánka  našiel  slušných  ľudí,  s ktorými  mohli  urobiť 
rekonštrukciu  kúrenia  a spoločnosť  MsBP  sme  nepredali,  ako  iné  mestá. 
Púchov má najnižšie ceny za teplo v celom Trenčianskom kraji.  

Primátor  na záver  rokovania poďakoval  prítomným za účasť a ukončil  zasadnutie 
MsZ. 

Peter PREŠNAJDER   MUDr. Pavol ŠPONIAR
I. overovateľ    II. overovateľ
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Ing. Jana  VONDROVÁ     Mgr. Marián MICHALEC
prednostka MsÚ     primátor mesta Púchov


	p. Karas uviedol ohľadne úveru, že p. primátor predjednal s riaditeľom banky jeho predčasné splatenie, no niektorí poslanci podľa jeho informácií o tom nevedeli. Položil otázku, na čo teda bol daný návrh uznesenia na jeho predčasné splatenie. Ďalej sa opakovane pýtal, ako rozdeľujú zisky MsBP a ak sa nerozdelili, tak sa kumulujú, tak ako sa prerozdelia. Povedal, že má informácie z Transparency International, že mesto malo zverejnené výročné správy.
	Milan Trník pripomenul p. Karasovi, že on po návrhu na predčasné splatenie úveru požiadal, aby sa tento úver nesplácal predčasne.
	Primátor konštatoval, že o rokovaní s riaditeľom banky o predčasnom splatení úveru sa jednalo v komisii. Navrhoval vrátenie úveru preto, lebo sú ľudia ako p. Karas, že rozprávajú o veľkom zadlžení mesta. Očakával, že kritici- aj medzi poslancami- sa návrhu chopia a budú môcť občanom ukázať, že podporili splatenie úveru, lebo o tom stále rozprávajú. A na prekvapenie- za splatenie nehlasoval ani jeden poslanec, žiadny kritik. V meste je všade vidieť, čo sa tu vybudovalo a je veľa ľudí, ktorým sa to páči a sú hrdí, ako naše mesto pekne vyzerá. Aj veľa cudzích ľudí mesto chváli. Veď predtým naše mesto vyzeralo ako dedina. Dnes sa tu každý rád vráti, lebo sa podarilo vybudovať moderné mesto. Mesto nemá problém splácať svoje záväzky, má na to. Poukázal na skutočnosť, že vyššiu zadlženosť ako Púchov majú Dohňany (50,3%), ktoré sú dávané ako vzorové, a ešte nikoho o nich nepočul hovoriť. INEKO hodnotí ich finančné zdravie dokonca mínusovo. Považská Bystrica má iba 28% zadlženosť, ale finančné zdravie len +0,7. Púchov má finančné zdravie +1,1. Na MsZ povedal, že hoci predložil návrh na predčasné splatenie úveru, nie je za to, aby sa úver vrátil späť, lebo je za výhodnú úrokovú sadzbu a tieto peniaze sa v meste stále točia pre všetky časti mesta.
	V MsBP má teraz mesto 99,8% a spoločníci po 0,1%. Za čias p. Karasa malo mesto v MsBP len 80% podiel a fyzické osoby po 10%. Povedal, že v osobe p. Motúza a p. Šamánka našiel slušných ľudí, s ktorými mohli urobiť rekonštrukciu kúrenia a spoločnosť MsBP sme nepredali, ako iné mestá. Púchov má najnižšie ceny za teplo v celom Trenčianskom kraji.
	Primátor na záver rokovania poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsZ.

