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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Púchov,  

konaného dňa 28. Septembra 2012 

 
Prítomní:  v zmysle prezenčnej listiny 
 
 

R O K O V A N I E 
 
 Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou zo dňa 24.9.2012. Zasadnutie 
mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Mgr. Marián Michalec, ktorý 
v úvode privítal poslancov MsZ, zamestnancov mestského úradu a ostatných 
prítomných. Konštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov (16 z 19) je 
mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Ospravedlnili sa – MUDr. Viliam Bršiak 
a JUDr. Eva Kvocerová.  MUDr. Pavol Šponiar príde neskôr. 
 
Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení:  Ivan Zahradový, JUDr. Jarmila 
Andreánska a MUDr. Pavol Šponiar. 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: JUDr. Jarmila Andreánska a 
MUDr. Pavol Šponiar. Vedením zápisnice poveril Boženu Sádeckú. 
 
PROGRAM: 
 

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

2. Vyhodnotenie mestských podujatí: Púchovské kultúrne leto 2012 a XIV. 
Púchovský jarmok .  

3. Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k 30.6.2012 a monitorovacia správa 
programového rozpočtu k 30.6.2012.  

4. VZN č. 7/2012 Požiarny poriadok mesta Púchov. 
5. Doplnok č.1 k VZN č. 2/2011 o poskytovaní dotácií v meste Púchov.  
6. Doplnok č. 2 k VZN č. 1/2009 o úhrade za poskytovanú opatrovateľskú službu 

v meste Púchov.   
7. Doplnok č. 1 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálny odpad a drobné stavebné odpady v meste Púchov.  
8. VZN č. 8/2012 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom 

území mesta Púchov  
9. Informácia o situácii v školách a školských zariadeniach v Púchove na začiatku 

školského roka 2012/2013. 
10. Informácie o investičných akciách.  
11. Predaj, kúpa.  
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12. Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MsBP, s.r.o., PTSM, s.r.o., 
Medial, s.r.o., MŠK, s.r.o., MsÚ Púchov. 

13. Rôzne 
14. Diskusia a interpelácie. 

 
Primátor vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k programu a podali pozmeňujúce alebo 
doplňujúce návrhy.  
Nikto z poslancov nepodal pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh k programu 
mestského zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie č. 2 o schválení programu: 
za                  14 
proti               0 
zdržal sa        0 
nehlasoval   2 
Program poslanci schválili. 
Ján Poliach nehlasoval pre poruchu na hlasovacom zariadení. 

 
 

Primátor privítal na zasadnutí MsZ rodičov detí venujúcich sa hokeju. Spýtal sa ich, 
či majú záujem vystúpiť a požiadať o slovo. Podľa rokovacieho poriadku MsZ môžu 
tak urobiť na začiatku alebo na konci zasadnutia. 
p. Pišojová požiadala o slovo za rodičov, ktorých deti hrajú hokej pod HK Púchov, 
s.r.o.  
 
Hlasovanie č. 3 za prijatie udelenia slova p. Pišojovej, o.z. ŠK Dragons: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          1 
Poslanci prijali udelenie slova p. Pišojovej, o.z. ŠK Dragons. 
 
p. Pišojová podala vyhlásenie za rodičov občianskeho združenie ŠK Dragons  
(aj písomne), v ktorom žiadali rovnocenné podmienky prenájmu ľadovej plochy ako 
má MŠK Púchov. Vyjadrila nespokojnosť s obsadením ľadovej plochy pre ich deti vo 
večerných hodinách. Deti nemajú svoje šatne a výstroje si musia nosiť do 
prenajatých šatní, ktoré nie sú v poslednom čase vykurované. Podľa nich, býva 
ľadová plocha málo vyťažená, ale ich deťom bol pridelený čas na tréningy v čase 
19,15  až 20,15 hod., čo je pre také malé deti neskoro. Podľa ich vyjadrenia sa MŠK 
správa neekonomicky. Žiadali viacej hodín, za ktoré platia vopred. Viackrát sa stalo, 
že ľad po ich tréningu ostal nevyužitý. Konštatovala, že mesto vyčlenilo dotáciu na 
šport, „v súlade s jeho určením pre podporu a rozvoj  športu obyvateľov mesta 
Púchov v roku 2012“, teda aj na hokej. Opakovane im bolo argumentované, že 
združujú deti aj z blízkeho okolia v rámci okresu Púchov, na ktoré sa nevzťahuje 
dotácia mesta. Pod MŠK tiež hrajú deti, ktoré nie sú púchovské. Žiadajú prenájom 
ľadu, kde cena bude zodpovedať prideleným dotáciám pre MŠK Púchov na 
zabezpečenie športového vyžitia, objem tréningových jednotiek podľa metodiky 
SZHĽ pre prípravku 0 až 4HT a dorast, časy odpovedajúce školopovinným deťom, t.j. 
16.00 – 19.00 hod.  cez pracovné dni a víkend, časy a zázemie pre zápasy podľa 
rozpisu SZHĽ na prebiehajúcu sezónu, korektné a ústretové riešenie termínov pre 
turnaje poriadané OZ ŠK Dragons. Na záver vyzvala poslancov, aby svojím hlasom 
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zabezpečili presadenie dôstojných podmienok pre deti. 
Primátor konštatoval, že na základe podnetu sa budú poslanci touto témou zaoberať 
v poslednom bode rokovania MsZ - Diskusia, interpelácie. Vo vystúpení zaznelo 
množstvo informácií, ale nie dostatočne pravdivo. Ak majú rodičia záujem, môžu 
počkať alebo  prísť okolo 11.00 hod., kedy sa poslanci vyjadria k požiadavkám. 
 
 
ad 1) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, správa 
o činnosti hlavného kontrolóra. 
 
Mgr. Miroslav Jurči predkladal písomný materiál - Kontrola plnenia uznesení z 
predchádzajúceho zasadnutia MsZ a Správa o činnosti hlavného kontrolóra.  
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Ivan Zahradový člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenia  
MsZ č. 78/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 78/2012 
M s Z    
b e r i e     n a       v e d o m i e  
 
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, správa o činnosti 
hlavného kontrolóra. 
 
Hlasovanie č. 4 za prijatie UZNESENIA č. 78/2012: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 78/2012. 
 
 
Do rokovacej miestnosti prišiel MUDr. Pavol Šponiar. 
 
   
ad 2) Vyhodnotenie mestských podujatí: Púchovské kultúrne leto 2012 a XIV. 
Púchovský jarmok   
 
Primátor vyjadril veľké poďakovanie pracovníkom DK Púchov pod vedením  
p. Vargovej, pracovníkom MsÚ aj poslancom MsZ Púchov za príkladnú prípravu 
najväčšieho mestského podujatia – Dni mesta a XIV. Púchovský jarmok (ďalej len 
PJ), ale aj za starostlivosť o návštevy zahraničných hostí družobných miest a ich 
prijatie v Župnom dome. V Púchovskej TV vystúpila vedúca delegácie z Hlinska Ing. 
Martina Kesnerová, ktorá ocenila celkovú prípravu a zaangažovanosť všetkých na 
tomto veľkolepom podujatí. U nich sa poslanci nepodieľajú a nestarajú o delegácie, 
tak, ako to zažili v Púchove. Väčšina miest  si na akcie pozýva, a draho platí 
agentúry. Ale tým chýba vzťah k danému podujatiu. Inde nemajú zaužívané, aby sa 
poslanci starali o delegácie a podieľali sa takto na akciách. Tohtoročná úroveň Dní 
mesta a Púchovského jarmoku bola bezkonkurenčná a každoročne sa zlepšuje.  
Mgr. Milada Vargová  informovala, že počas prázdninových mesiacov DK pripravil 
pestrý kultúrny, športový a tvorivý voľno časový program na pešej zóne, v Horných 
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Kočkovciach, v DK aj na Lachovci. Materiál predložila písomne. Poďakovala všetkým 
zúčastneným za tímovú prácu na realizácii PJ. 
Mgr. Anna Janíková uviedla postreh od bežných ľudí, že príspevok na polievky by 
mal byť minimálne vo výške 1,- €, lebo niektorí tam hádzali len pár centov. 
Irena Kováčiková poďakovala za komisiu školstva, kultúry športu a sociálnych vecí 
za program aj celkovú organizáciu a zabezpečenie PJ.  
Milan Trník konštatoval, že PJ bol perfektný. Navrhoval viac prezentovať účel 
príspevku za polievku. 
Ing. Jaroslav Hupka ďakoval hlavne oddeleniu p. Fedorovej za pripravenosť PJ. 
Tento rok sa vybralo na polievkach najviac. Navrhol do budúcna dať aj na jednotlivé 
stánky s polievkou pútač, s účelom príspevku a fotografiou obdarovaného. 
Primátor konštatoval, že každý kto varí, vie, aká je hodnota prípravy polievky. Ľudia 
sú takto hodnotovo schopní vnímať takéto veci. Vychovávať ľudí je ťažko, uviedol.  
Pútače k zbierke dobrovoľného príspevku z polievok na Šimonka boli postavené 
ďalej, aby ich bolo vidno aj z okolia.  
Mária Fedorová informovala, že z polievok sa vyzbierala suma 600,- €, ktorá sa 
zvýšila ešte o ďalších 100,- €. Niektorí prispeli dodatočne, aj keď nemali polievku. 
Ivan Zahradový  člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 79/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 79/2012 
M s Z    
b e r i e     n a       v e d o m i e  
 
vyhodnotenie mestských podujatí: Púchovské kultúrne leto 2012 a XIV. Púchovský 
jarmok. 
 
Hlasovanie č.5 za prijatie UZNESENIA č. 79/2012: 
za                    17 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 79/2012. 
 
 
 
ad 3) Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k 30.6.2012 a monitorovacia správa 
programového rozpočtu k 30.6.2012.  
 
Milan Trník konštatoval, že predkladaný materiál  - Plnenie rozpočtu Mesta Púchov 
k 30.6.2012 a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2012 bol 
zostavený ako komplexný materiál zahŕňajúci čerpanie rozpočtových položiek 
a plnenie stanovených ukazovateľov. Plnenie rozpočtu v príjmoch predstavuje 
v bežných príjmoch na 52%, kapitálové na 20%, ale zatiaľ neboli zrealizované 
predaje, ktoré sa zrealizujú v druhom polroku. Finančné operácie sú plnené na 4% 
pre nečerpanie rezervného fondu súvisiace s výstavbou Mestského divadla (KVC). 
Plnenie rozpočtu vo výdavkovej časti predstavuje spolu na 37% z dôvodu postupnej 
realizácie investičných akcií a dlhej lehoty splatnosti faktúr. Oboznámil s plnením 
rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti. Materiál bol prerokovaný ekonomickou 
komisiou a MsR, ktoré ho odporučili na schválenie. Bol riadne zverejnený na úradnej 
tabuli aj na webovej stránke mesta. 
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Ing. Jaroslava Hupku zaujalo v správe hlavného kontrolóra v položke 12.6. Detské 
ihriská, že prečo bola navýšená finančná čiastka. Chcel vedieť, čo sa tam realizovalo 
na viac. 
Mária Fedorová konštatovala, že mali kontrolu na detské ihriská, ktorá im zadala 
opravy dopadovej plochy, kde bola sprísnená norma a museli zvyšovať alebo 
upravovať plochu buď kamienkami, kobercami. Týkalo sa to aj nových 
certifikovaných detských ihrísk. 
Ivan Zahradový  člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 80/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 80/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
plnenie rozpočtu Mesta Púchov k 30.6.2012 a monitorovacia správa programového 
rozpočtu k 30.6.2012.  
 
Hlasovanie č. 6 za prijatie UZNESENIA č. 80/2012: 
za                    16 
proti                 1 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 80/2012. 
 
 
 
ad 4) VZN č. 7/2012 Požiarny poriadok mesta Púchov. 
 
Peter  Prešnajder podrobne oboznámil z predkladaným materiálom. Uviedol, že 
mesto musí mať schválené nové VZN Požiarny poriadok, nakoľko staré z roku 1999 
už nespĺňalo podmienky v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení 
v znení platných úprav, a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre mesto Púchov zo 
zákona o ochrane pred požiarmi v znení platných úprav a Vyhlášky MV SR 
o požiarnej prevencii. Požiarny poriadok bude platný a záväzný pre mesto Púchov 
a jeho miestne časti. 
Primátor konštatoval, že materiál bol prerokovaný na komisii a MsR a bol riadne 
zverejnený na úradnej tabuli na webovej stránke mesta. 
Mgr. Petra Bílika zaujímalo, ako  funguje v praxi zvolávanie poplachov. 
Peter  Prešnajder informoval, že podľa stupňov poplachu je stanovené, ktoré zložky 
hasičov a v akom poradí zasahujú.  
Ing. Ján Riško chcel vedieť, či sú nejaké zásadné zmeny v predkladanom VZN 
(hasičov) oproti pôvodnému. 
Ing. Edita Kucejová uviedla, že vo Požiarnom poriadku nie sú podstatné zmeny. Bol 
robený hlavne kvôli hliadkam. Sú v ňom spresnené úlohy orgánov mesta a osôb 
poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v meste a v jeho miestnych 
častiach. Ďalej sú v ňom údaje o početnom stave a vybavení DHZ mesta Púchov 
a jeho miestnych častí, povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi, prehľad zdrojov 
na hasenie požiarov a zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho 
poplachu. Neoddeliteľnú časť VZN  tvorí 6 príloh. 
Ivan Zahradový - člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 81/2012. 
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U Z N E S E N I E  č. 81/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
VZN č. 7/2012 Požiarny poriadok mesta Púchov. 
 
Hlasovanie č. 7 za prijatie UZNESENIA č. 81/2012: 
za                    17 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 81/2012. 
 
 
Ivan Zahradový - člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 82/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 82/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
za preventivára požiarnej ochrany obce 

- p. Jaroslava ČELKU 

Ing. Edita Kucejová doplnila, že p. Jaroslav Čelko má dlhoročné skúsenosti v tejto 
oblasti. Spĺňa podmienky a je odborne spôsobilý vykonávať prevetivára požiarnej 
ochrany obce. 
 
Hlasovanie č. 8 za prijatie UZNESENIA č.82/2012: 
za                    17 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 82/2012. 
 

Ivan Zahradový - člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 83/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 83/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 

a) na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce 

 

b) ustanovuje za vedúcich a členov kontrolných skupín: 

 
Dobrovoľný hasičský zbor PÚCHOV 
 
Skupina č. 1 
Ing. Jozef Ridzik - vedúci kontrolnej skupiny 
Peter Kucej  - člen kontrolnej skupiny 
Filip Pavlech  - člen kontrolnej skupiny 
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Skupina č. 2 
Ing. Michal Koukal  - vedúci kontrolnej skupiny 
Anton Moško  - člen kontrolnej skupiny 
Tomáš Drahuta - člen kontrolnej skupiny 
 
Dobrovoľný hasičský zbor NOSICE 
 
Skupina č. 1 
Dušan Slámka - vedúci kontrolnej skupiny 
Ľuboš Slámka - člen kontrolnej skupiny 
 
Skupina č. 2 
Jozef Rosina  - vedúci kontrolnej skupiny 
Janka Ďurechová - člen kontrolnej skupiny 
 
Dobrovoľný hasičský zbor IHRIŠTE 
 
Skupina č. 1  
Jaroslav Dvorský - vedúci kontrolnej skupiny 
Marcela Šponiarová – člen kontrolnej skupiny 
 
Skupina č. 2 
Janka Bašková - vedúca kontrolnej skupiny 
Adriána Galánková - člen kontrolnej skupiny 
 
Dobrovoľný hasičský zbor HOŠTINA 
 
Skupina č. 1 
Pavol Galánek - vedúci kontrolnej skupiny 
Peter Samko  - člen kontrolnej skupiny 
 
Skupina č. 2 
Martin Ištok  - vedúci kontrolnej skupiny 
Dušan Hlinka - člen kontrolnej skupiny 

 
Hlasovanie č. 9 za prijatie UZNESENIA č. 83/2012: 
za                    17 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 83/2012. 
 
Primátor doplnil, že v uznesení sú uvedení dobrovoľní hasiči, ktorí pôsobia v týchto 
zboroch. 
 
 
 
ad 5) Doplnok č.1 k VZN č. 2/2011 o poskytovaní dotácií v meste Púchov.  
 
Mgr. Peter Bílik predložil návrh Doplnku č.1 k VZN č. 2/2011 o poskytovaní dotácií v 
meste Púchov. Potreba Doplnku vyplynula z návrhu komisie vzdelávania, kultúry, 
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športu a sociálneho zabezpečenia, ktorá určením termínov v článku 5., bod 5.2.4. 
rozdelila termíny podávania žiadostí o poskytnutie dotácie do 2 polrokov 
kalendárneho roka, čím chce zefektívniť proces schvaľovania a poskytovania dotácií. 
Doplnok bol riadne zverejnený a prerokovaný komisiou a MsR, ktoré ho odporučili na 
schválenie. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Ivan Zahradový - člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 84/2012. 

 
U Z N E S E N I E  č. 84/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
Doplnok č.1 k VZN č. 2/2011 o poskytovaní dotácií v meste Púchov.  
 
Hlasovanie č. 10 za prijatie UZNESENIA č. 84/2012: 
za                    17 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 84/2012. 
 
 
ad 6) Doplnok č. 2 k VZN č. 1/2009 o úhrade za poskytovanú opatrovateľskú 
službu v meste Púchov.   
 
Irena Kováčiková konštatovala, že Doplnok č. 2 k VZN č. 1/2009 o úhrade za 
poskytovanú opatrovateľskú službu v meste Púchov bol riadne zverejnený a neboli 
k nemu podané žiadne pripomienky. Týmto bude zrušený Doplnok č. 1, o ktorom keď 
ho predkladala verila, že bude zákon zmenený, lebo bol pre ľudí v DD likvidačný. 
Opatrovateľská služba bude platená tiež po starom len za služby, ktoré si klienti 
objednajú. 
Ivan Zahradový - člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 85/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 85/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
Doplnok č. 2 k VZN č. 1/2009 o úhrade za poskytovanú opatrovateľskú službu 
v meste Púchov.   
 
Hlasovanie č. 11 za prijatie UZNESENIA č. 85/2012: 
za                    17 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 85/2012. 
 
 
ad 7) Doplnok č. 1 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v meste Púchov. 
 
Z rokovacej miestnosti vyšla Mgr. Hedviga Šulcová. 
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Primátor informoval, že p. Varga v rámci svojej poslaneckej iniciatívy predložil návrh 
Doplnku č. 1 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálny odpad a drobné stavebné odpady v meste Púchov a požiadal o jeho 
zaradenie na najbližšie rokovanie MsZ. 
Mgr. Radoslav Varga predlžil návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 3/2011 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 
v meste Púchov, ktorý vyšiel z rokovaní viacerých poslancov. Nový text bol navrhnutý 
v bode 5.6.2.3., v bode 5.6.2.4.  aj po a), b), c) a v bode 5.6.3.3. Doplnok v takejto 
úprave vychádza v ústrety majiteľom prevádzok poskytujúcich reštauračné, 
kaviarenské a iné pohostinské služby a znižuje sa ich poplatková povinnosť 
zavedením koeficientu 0,7. Prebehli viaceré kontroly, ktorými sa zistilo nepriznávanie  
aktuálneho stavu stoličiek v zariadeniach. 30% zľavu navrhoval pre tých, ktorí 
nevaria a nemajú nedoplatky voči mestu. Uviedol príklad porovnania zníženia 
poplatkov. Vyzval poslancov, aby návrh podporili. Doplnok VZN nadobudne platnosť 
1.1.2013. Doplnok bol prejednaný v ekonomickej komisii aj MsR. 
Primátor konštatoval, že pri kontrolách bol zistený stav nahlasovania nižšieho počtu 
stoličiek ako v skutočnosti mali. 90% porušovateľov sa napravilo, preto 
z ekonomickej komisie vyšiel tento návrh.  
Ivan Zahradový - člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 86/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 86/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
Doplnok č. 1 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálny odpad a drobné stavebné odpady v meste Púchov. 
 
Hlasovanie č. 12 za prijatie UZNESENIA č. 86/2012: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
nehlasoval       1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 86/2012. 
Nehlasovala Mgr. Hedviga Šulcová, ktorá vyšla rokovacej miestnosti a nevytiahla 
kartu z hlasovacieho zariadenia. 
 
 
Do rokovacej miestnosti prišla Mgr. Hedviga Šulcová. 
 
 
ad 8) VZN č. 8/2012 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 
vymedzenom území mesta Púchov.  
 
Mária Fedorová informovala, že v dôvodovej správe tohto návrhu uvádza, že v 
Zákone č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestným zákonom ) v znení 
zmien a doplnkov v §6a sa uvádza zmena, že obce a mestá môžu na svojom území 
na účely organizovania dopravy ustanoviť nariadením úseky miestnych komunikácií 
na dočasné parkovanie motorových vozidiel, ak sa tým neohrozí bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem. V nariadení sa stanovuje aj 
výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel. Parkovacie karty, ktoré 
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boli vydané mestskou spoločnosťou MŠK , s.r.o. Púchov pred účinnosťou tohto VZN 
majú dobu platnosti podľa vyznačenia na karte. Irena Kováčiková podala k VZN 
pripomienku, ktorá bola prerokovaná v komisii a MsR a zapracovaná do materiálu. 
Primátor konštatoval, že v roku 2007 bol zrušený zákon, ktorým mohli mestá a obce 
vyberať parkovné. Preto bola táto činnosť presunutá na MŠK. Vlani došlo k zmene 
zákona. Cez cestný zákon znovu môžu mestá vyberať parkovné. Preto týmto 
nariadením prejde celá agenda z MŠK na oddelenie MH, dopravy a CR. Predaj kariet 
ostane na MŠK ako doteraz, len pracovníčka prejde pod Mesto. Irena Kováčiková 
podala pripomienku k návrhu nariadenia a MsR jej ju odsúhlasila. V materiáloch 
dostali poslanci opravený návrh podľa jej pripomienky a na e-mailovú adresu dostali 
pôvodný návrh, aby si ho mohli porovnať. Procedurálne sa bude návrh Ireny 
Kováčikovej ešte schvaľovať. 
Irena Kováčiková uviedla, že 12.9.2012 bol návrh VZN zverejnený. Jej pripomienku 
dostali poslanci zapracovanú v písomnom návrhu VZN. Doplnila svoj pozmeňujúci 
návrh na strane č. 8, Príloha č.1, karta typu B (do 3,5 t) vozidlo evidované na IČO  
upraviť poplatok za 12 mesiacov na 30,-€, 6 mesiacov na 20,-€, 10 dní na 5,-€. Pri 
karte typu C (do 3,5t) - bývajúci v pásme – rezident navrhla vypustiť kartu na  
6 mesiacov a ponechať len kartu na 12 mesiacov. 
Ing. Ján Riško chcel vedieť, ako boli využívané karty doteraz. K návrhu p. 
Kováčikovej  vyjadril súhlasné stanovisko. 
Primátor konštatoval, že k redukcii kariet prišlo, lebo niektoré boli nevyužívané napr. 
pre taxíky, Najpredávanejšia bola karta A. Pre ZŤP karta Z je spoplatnená, ale karta 
ZZ pre ZŤP - vozíčkarov bude naďalej bezplatná. Všade boli vybudované miesta pre 
ZŤP, ktoré sú zdarma. Karta T sa tiež nevyužívala. Karta N bola rozdelená pre 
vozidlá do 2,5 t a nad 2,5t. Teraz už nemá opodstatnenie. Týmto dochádza k redukcii 
parkovacích kariet.  
Ing. Jaroslav Hupka uviedol, že pre ľudí bude mierne zvýšenie poplatkov za karty, 
čo vnímajú negatívne. Upozornil, že treba spraviť opravy výtlkov na parkovacích 
miestach na Požiarnej ulici aj pri bytovke č. 1628.  
Cyril Crkoň porovnával, aké sú ceny parkovacích kariet inde v mestách. Paradoxne 
v meste máme lacné karty oproti iným. Ľudia očakávali, že sa ceny parkovného budú 
dvíhať. 
Mária Fedorová konštatovala, že všetky opravy na vozovkách a parkovacích 
miestach  závisia od finančných prostriedkov, ktoré bude mať schválené v rozpočte. 
V meste v minulosti bolo vybudovaných málo vpustí, ktoré teraz riešia , aby na nich 
nestála voda.  Súhlasila s p. Crkoňom, že parkovacie karty má mesto najnižšie v SR. 
Mgr. Peter Bílik doplnil, že inde stojí ročná karta až 1 tis. €. Ďalej sa zaujímal, či 
všetko ohľadne parkovania v meste  prejde z MŠK na Mesto. 
Mgr. Radoslav Varga sa tiež hlásil k tejto úprave kariet. Porovnával niektoré mestá 
a členenie kariet a zón. Predložil porovnania, že väčšina miest má  až 4-násobné 
ceny parkovného.  
Primátor informoval, že princíp parkovania v meste Púchov bol hodnotený ako 
príkladný. Sú mestá, kde členia karty pre domácich a cudzích, čo sa primátorovi 
nevidelo správne, ani zákonne. Mestá majú vyčlenenú len centrálnu zónu 
parkovania. Najvyššie ceny majú v tých mestách, kde previedli parkovanie na 
súkromné spoločnosti. Parkovanie v našom meste bolo zverené mestskej spoločnosti 
MŠK a peniaze z parkovného sa využívali spätne na opravy.   
Mgr. Hedviga Šulcová navrhovala zmenu času predaja parkovacích kariet, lebo sa 
jej videl krátky len do 15.00 hod. 
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Ing. Katarína Bradáčová uviedla, že vo štvrtok býva predaj kariet až do 17.00 hod. 
Pokiaľ im ľudia zavolajú na MŠK, že nestíhajú si prísť pre kartu, vedia sa dohodnúť 
a kartu pripravia a nechajú ju na plavárni pri okienku, kde si ju môžu potom 
vyzdvihnúť.  Miesto predaja kariet ostane na MŠK. 
Primátor prečítal znovu pozmeňujúci  a doplnený návrh Ireny Kováčikovej 
a následne dal o ňom hlasovať. 
 
Hlasovanie č. 13 za prijatie pozmeňujúceho návrhu Ireny Kováčikovej: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          1 
Poslanci prijali pozmeňujúci návrh Ireny Kováčikovej. 
 
Ivan Zahradový - člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 87/2012. 
Primátor upozornil, že o VZN sa bude hlasovať ako o celku už so zapracovaným 
návrhom z MsR Ireny Kováčikovej.  
 
U Z N E S E N I E  č. 87/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
VZN č. 8/2012 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území 
mesta Púchov (vo verzii pripomienky nového textu Ireny Kováčikovej).  
 
Hlasovanie č. 14 za prijatie UZNESENIA č. 87/2012: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 87/2012. 
 
 
Z rokovacej miestnosti vyšla Mgr. Hedviga Šulcová. 
 
 
ad 9) Informácia o situácii v školách a školských zariadeniach v Púchove na 
začiatku školského roka 2012/2013. 
 
Irena Kováčiková pochválila prácu oddelenia vzdelávania, kultúry, športu 
a sociálneho zabezpečenia, že sa im veľa vecí podarilo spraviť na školách - ZŠ 
Gorazdova, ZŠ Komenského, ZŠ a MŠ Slovanská. V ZŠ Mládežnícka pokračujú 
práce podľa projektu. Opravy a rekonštrukcie prebiehali a ešte aj niektoré pokračujú 
v Materských školách. CVČ v tomto školskom roku zabezpečuje organizáciu 
záujmovej činnosti pre 756 žiakov a mládeže. ZUŠ má 740 žiakov a v celej budove 
vymenili počas prázdnin okná.  
Ing. Jaroslav Hupka chcel vedieť, kto robil okná na ZUŠ. 
Primátor konštatoval, že prebehlo riadne verejné obstarávanie na výmenu okien 
ZUŠ. Odpoveď mu zašle vedúca oddelenia výstavby na e-mail. 
Ivan Zahradový - člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 88/2012. 
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U Z N E S E N I E  č. 88/2012 
M s Z    
b e r i e    n a     v e d o m i e  
 
informáciu o situácii v školách a školských zariadeniach v Púchove na začiatku 
školského roka 2012/2013. 
 
Hlasovanie č. 15 za prijatie UZNESENIA č. 88/2012: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
nehlasoval      1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 88/2012. 
MUDr. Pavol Šponiar vyšiel z rokovacej miestnosti, ale nevytiahol kartu 
z hlasovacieho zariadenia. 
 
 
 
ad 10) Informácie o investičných akciách.  
 
Ing. arch. Daniela Šicová konštatovala, že bola ukončená rekonštrukcia na 
mestskom cintoríne, kde sa realizovali nové chodníky. Kompletujú sa doklady 
k refundácii finančných prostriedkov.  Ďalšia významná investičná akcia prebieha na 
železničnej stanici, ktorú realizujú Železnice SR, ale má vplyv na organizáciu dopravy 
v meste.  Momentálne prebiehajú úpravy v doprave na železničnej stanici, lebo má 
byť postavená úplne nová budova stanice. Režim na stanici bude obmedzený a bude 
sa musieť upraviť. Ďalšia akcia pri železnici je výrub stromov, búranie garáži pre 
výstavbu obchádzky do Nosíc, aby mohla prebehnúť úprava železničného mosta, 
s čím bude spojená ďalšia obchádzka, ktorá by mala trvať cca 2 roky. Ďalšia akcia 
bola momentálne zastavená, lebo firma Euro-building nenastúpila na vysúťaženú 
akciu dokončenie zateplenia ZŠ Mládežnícka. Oddelenie p. prednostky  rieši ďalší 
postup  cez ministerstvo pôdohospodárstva. Podarilo sa im vykonzultovať predĺženie 
termínu výstavby do marca. Ešte tu bude treba doriešiť otázky dodávateľa prác na 
dokončenie tejto stavby.  Ďalšia veľká akcia je realizácia a dokončenie 
Höenningovho námestia, kde prebieha posledná etapa prác. Pripravujú siete pre 
verejné osvetlenie, realizujú chodníky, odvodnenie celej stavby, postavená bola 
fontána. Posledná veľká investičná akcia je dostavba divadla (Kultúrneho 
a vzdelávacieho centra – ďalej len KVC). Na tejto stavbe bolo prestavených cca 
1 576 tis. €. Informovala, že už bolo zrealizované ústredné kúrenie, vzduchotechnika, 
elektroinštalačné práce, kanalizácia, zdravotechnika ... Na stavbe sa dorábajú 
sklenené výplne, takže práce môžu pokračovať v interiéri. Začínajú robiť omietky, 
práce na javiskovej a divadelnej technike. Dokončuje sa orchestrisko, ktoré bude 
výsuvné. Bol spracovaný výtvarný návrh celého priestoru divadla, v rámci ktorého sa 
spresnili všetky časti, ktoré mala OHL v rozpočte. V rámci tohto projektu bol 
spracovaný retro návrh hlavnej sály, ktorý mal pripomínať pôvodný drevený obklad 
starej estrádnej sály. Vzhľadom na to, že po napočítaní predpokladaných nákladov, 
koľko by tento drevený akustický obklad stál, sme od neho ustúpili, nakoľko jeho 
cena by bola zhruba 270 tis. €. Z tohto dôvodu sa pristúpilo k pôvodnému riešeniu 
akustického obkladu. V rámci ostatných miestností sa akceptuje vyššie uvedený 
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projekt. Dňa 30.10.2012 o 15.00 hod. sa pripravuje opäť kontrolný poslanecký deň na 
KVC. Všetkých naň srdečne pozvala.  
Primátor uviedol k investičnej akcii dokončenia rekonštrukcie ZŠ Mládežnícka, že 
Mesto odstúpilo od zmluvy s vysúťaženou firmou Euro-building, ktorá nenastúpila na 
práce v dohodnutom termíne. Následne prebehlo rokovanie s ministerstvom, kde bol 
dohodnutý neskorší termín ukončenia akcie a nový postup verejného obstarávania. 
Verí, že už teraz to za neprítomnosti tejto firmy bude úspešne dokončená.  
Mgr. Peter Bílik konštatoval, že sa viacej ľudí pýtalo, že na Höenningovom námestí 
vznikol železný monument modrej farby. Chcel vedieť či je to základná farba, alebo 
to tak ostane.  
Ing. arch. Daniela Šicová informovala, že prvok modrej farby ostane ako je. Táto 
farba bude ako výrazný umelecký prvok, ktorý sa bude na námestí opakovať. Nielen 
na námestí ale aj na fasáde KVC. 
Ing. Jaroslav Hupka chcel vedieť, kedy sa plánuje oficiálne otvorenie KVC. 
Primátor konštatoval, že do konca roka by mali byť ukončené stavebné práce. 
V budúcom roku by sa mali dokončiť práce na interiéri. V budúcom roku bude mať 
mesto viaceré výročia. Na Dni mesta v septembri bude slávnostné otvorenie KVC aj 
Höenningového  námestia. V divadle by mali hosťovať herci aj z iných divadiel nielen 
naši. Otvorenie KVC by malo byť o rok skôr. Pôvodný plán ukončenia KVC bol 
naplánovaný koncom roku 2014.  
Ivan Zahradový - člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 89/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 89/2012 
M s Z    
b e r i e    n a    v e d o m i e  
 
informácie o investičných akciách.  
 
Hlasovanie č. 16 za prijatie UZNESENIA č. 89/2012: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 89/2012. 
 
 
 
ad 11) Predaj, kúpa.  
 
Ivan Zahradový - člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ č. 90/2012. 

 
U Z N E S E N I E  č. 90/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
odpredaj pozemku, novovytvorená parcela KNC č. 2195/4 v k.ú. Púchov o výmere  
60 m2, pre Mgr. Andreu Poláčkovú a manžela,  Štefánikova 1638, Púchov za účelom 
majetkoprávneho vysporiadania časti pozemku ktorý bezprostredne prislúcha k  
pozemku so záhradnou chatkou vo vlastníctve žiadateľky, za cenu  3.- €/m2.  
 
Predmetný pozemok je  plochou, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 



Zápisnica  MsZ 28.09.2012 Strana 14 
 

 

neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami  vo vlastníctve žiadateľky.  
Prevod  spĺňa podmienky §9a, ods. 8, písm. b) zákona o majetku obcí a vzhľadom 
k tomu sa pri prevode nepoužijú ustanovenia §9a ,ods.1-7. 
 
Ing. Jana Vondrová doplnila, že ide o odpredaj pozemku vo vrchnej časti 
záhradkárskej osady v lokalite Potôčky, ktorý mesto nemá možnosť využívať. 
Žiadosť bola prerokovaná na komisii ÚP a ŽP, ktorá bola priamo v teréne na 
obhliadke predmetného pozemku. Komisia aj MsR odporučili predaj .  
 
Hlasovanie č. 17 za prijatie UZNESENIA č. 90/2012: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 90/2012. 
 
 
 
Ivan Zahradový - člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesení MsZ č. 91/2012 
a 92/2012, ktoré spolu súvisia. 
 
U Z N E S E N I E  č. 91/2012 
M s Z 
b e r i e    n a    v e d o m i e   ž e:  
 
nasledovná zámena nehnuteľností medzi Mestom Púchov a Janou Kuchtovou, 
Vieska-Bezdedov č. 121 je  prípadom hodným osobitného zreteľa  v zmysle § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí: 
Jana Kuchtová odovzdá formou zámeny do výlučného vlastníctva Mesta Púchov 
nehnuteľný majetok v tomto rozsahu:  

- pozemok, parcelné číslo 149/16, druh pozemku záhrady o výmere 176 m2   

parcela registra „C“, k.ú. Vieska Bezdedov, 

Mesto Púchov odovzdá Jane Kuchtovej formou zámeny do výlučného vlastníctva  
nehnuteľný majetok v tomto rozsahu:  
 
- pozemok, parcelné číslo 664/8, druh pozemku ostatné plochy  o výmere  

146 m2,  parcela registra „C“, k.ú. Vieska Bezdedov, 
 
Zdôvodnenie: 

- Mesto Púchov zlegalizuje užívanie pozemku, ktorý je reálne využívaný ako 
časť miestnej komunikácie k rodinným domom, je vyasfaltovaný 
a zabezpečuje prístup k toku Biela voda. Druhá strana získa pozemok, ktorý 
mesto nevyužíva a funkčne tvorí  príslušenstvo k nehnuteľnostiam v jej 
vlastníctve. V oboch prípadoch ide o legalizáciu jestvujúceho stavu. 

- Zámena uvedených nehnuteľností bude bez vzájomného finančného 
vyrovnania.  
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U Z N E S E N I E  č. 92/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
nasledovnú zámenu nehnuteľností : 
 
Jana Kuchtová odovzdá formou zámeny do výlučného vlastníctva Mesta nehnuteľný 
majetok v tomto rozsahu:  
 

- pozemok, parcelné číslo 149/16, druh pozemku záhrady o výmere 176 m2   

parcela registra „C“, k.ú. Vieska Bezdedov, 

Mesto odovzdá Jane Kuchtovej formou zámeny do výlučného vlastníctva  nehnuteľný 
majetok v tomto rozsahu:  
 

- pozemok, parcelné číslo 664/8, druh pozemku ostatné plochy  o výmere  
146 m2,  parcela registra „C“, k.ú. Vieska Bezdedov, 
 

Zámena uvedených nehnuteľností bude bez vzájomného finančného vyrovnania.   
 
 
Primátor konštatoval, že podľa zákona sa musí najskôr schváliť osobitný zreteľ 
a následne predaj. Odpredaj majetku mesta musí byť odsúhlasený  3/5 väčšinou 
prítomných poslancov.  
Ing. Jana Vondrová uviedla, že ide o legalizáciu jestvujúceho stavu. Mesto získa 
pozemok, ktorý vlastne využíva. Predaj sa uskutočňuje podľa osobitného zreteľa. Bol 
riadne zverejnený obvyklým spôsobom. Neboli k nemu doručené žiadne pripomienky. 
Komisia výstavby a ŽP aj MsR odporučili zámenu pozemkov. 
 
Hlasovanie č. 18 za prijatie UZNESENIA č. 91/2012: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 91/2012. 
Uznesenie MsZ č. 91/2012 bolo schválené všetkými poslancami. 
 
Hlasovanie č. 19 za prijatie UZNESENIA č. 92/2012: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 92/2012. 
 
 
Ivan Zahradový - člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ č. 93/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 93/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
na základe  vyhodnotenia ponúk vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, zo 
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19.09.2012  odpredaj  nasledovných nehnuteľností v k.ú. Púchov: 
- budova práčovne s.č. 1108  na pozemku parcela KNC č. 1298 a pozemku pod 

budovou, parcela KNC č. 1298, zastavané plochy a nádvoria o výmere 377 m2 
v k.ú. Púchov 

- pozemok parcela KNC č. 1344/5, ostatné plochy o výmere 164 m2, k.ú. 
Púchov, 

- pozemok parcela KNC č. 1344/4, ostatné plochy o výmere 160 m2, k.ú. 
Púchov,  
 

Martinovi Melišíkovi, Janka Kráľa 1053/46, 020 01 Púchov, za cenu 152.000.- €. 
  
 
Primátor informoval, že sa ide o objekt, ktorý sa mesto snaží predať už piaty rok. 
Jedná sa o vyhodnotenie ponúk obchodnej verejnej súťaže, kde boli splnené všetky 
podmienky schválené MsZ. Bola zložená zábezpeka, dodal.  
Mgr. Peter Bílik chcel vedieť, či v zmluve bolo ošetrené, či tam môže byť otvorená 
diskotéka, lebo môže vznikať problém s hlukom. 
Rudolfa Marmana zaujímalo, či sa predávajú aj plochy okolo budovy. 
Ing. Jana Vondrová konštatovala, že predmetné pozemky sú súčasťou predaja 
práčovne. Doteraz neboli prislúchajúce pozemky  využívané ako parkovacie miesta. 
Mgr. Radoslav Varga súhlasil, že treba v zmluve popracovať na využití 
nehnuteľnosti, aby neskôr nevznikali problémy. 
Ing. Jaroslav Hupka upozorňoval, že treba zapracovať do zmlúv, aby v týchto 
predávaných objektoch nevznikli prevádzky so zvýšenou hlučnosťou (napr. 
diskotéka, ...). 
Ing. Ján Riško konštatoval, že zmluva by mala byť už podpísaná, takže sa asi bude 
môcť do nej ťažko vstupovať. 
Primátor informoval, že v zmluve bolo uvedené, že tam nemôže byť výrobná 
činnosť. Po schválení môže byť v zmluve doriešená aj hlučnosť napr. z diskotéky. 
Rokovania sa môžu zúčastniť aj poslanci, ak budú mať záujem.  
 
Hlasovanie č. 20 za prijatie UZNESENIA č. 93/2012: 
za                    13 
proti                 1 
zdržal sa          1 
nehlasoval      1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 93/2012. 
Z rokovacej miestnosti vyšiel Cyril Crkoň, ale nevytiahol kartu z hlasovacieho 
zariadenia. 
 
Do rokovacej miestnosti prišli: MUDr. Pavol Šponiar, Cyril Crkoň. 
 
 
Ivan Zahradový - člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ č. 94/2012. 

 
U Z N E S E N I E  č. 94/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e  
 
na základe  vyhodnotenia ponúk vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže, zo 
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19.09.2012 a 24.09.2012 odpredaj  nasledovných nehnuteľností v k.ú. Horné 
Kočkovce: 
 

- prevádzková budova  s.č. 127  na pozemku parcela KNC č. 872/10 a pozemku 
pod budovou parcela KNC č. 872/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
339 m2 v k.ú. Horné Kočkovce 

- pozemok parcela KNC č. 872/11 zastavané plochy a nádvoria  o výmere  
263 m2, k.ú. Horné Kočkovce 

- pozemok parcela KNC č. 872/12 zastavané plochy a nádvoria  o výmere  
346 m2, k.ú. Horné Kočkovce 

 
Ladislavovi Ganátovi, Kukučínova 1352/9, 020 01 Púchov, za cenu 126.000.-€. 
 
Primátor konštatoval, že do vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže boli prihlásení  
2 záujemcovia. V druhom kole dal p. Ganát vyššiu ponuku. 
Ing. Vladimír Motúz písomne predložil zápisnicu z výberového konania. 
Ing. Ján Riško uviedol, že pri tejto budove sa nachádza aj druhá budova. Chcel 
vedieť, či bolo dané vecné bremeno prístupu.  
Primátor konštatoval, že nie. 
Ing. Jaroslava Hupku zaujímalo, na čo budú využité získané prostriedky z predaja.  
Primátor odpovedal, že príjem z predaja bol plánovaný v rozpočte a prerozdelený na 
akcie v tomto roku. 
 
Hlasovanie č. 21 za prijatie UZNESENIA č. 94/2012: 
za                    15 
proti                 1 
zdržal sa          1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 94/2012. 
 
 
 
 
ad 12) Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MsBP, s.r.o., PTSM, s.r.o., 
Medial, s.r.o., MŠK, s.r.o., MsÚ Púchov. 
 
Ing. Ján Krajčovič konštatoval, že bol upozornený na chybný údaj v správe PTSM. 
V položke - Zberný dvor pre občanov – opraviť hmotnosť odpadu na „192 960 kg“. 
Celkovo na skládku SEMETEŠ vyviezli 1 910 300 kg odpadu. 
Ing. Jaroslav Hupka chcel vedieť, dokedy bude tržnica v takomto stave po požiari. 
Ing. Vladimír Motúz uviedol, že poistná udalosť bola slabo uhradená poisťovňou, čo 
nepokryje náklady na opravu. 
Primátor konštatoval, že vzniknutá situácia je v riešení s právnikom, aby poisťovňa 
prehodnotila cenu za poistnú škodu. Očakáva sa stanovisko predstavenstva 
z Viedne. Mesto má celkom slušný balík poistného kmeňa v tejto poisťovni, preto, ak 
nebudú splnené podmienky Mestabude hľadať lepšiu poisťovňu..  
Mgr. Hedvigu Šulcovú zaujímalo, prečo bol vybraný nový dodávateľ plynu 
v prevádzke tepelného hospodárstva. Ďalej upozornila, že na Moravskej ulici pred 
retardérom a na Komenského ulici pri starých policajtoch sa prepadáva asfalt. Na Ul. 
obrancov mieru majú nevyhovujúcu plochu na parkovanie. 
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Ing. Vladimír Motúz informoval, že teraz je na trhu viacej dodávateľov plynu. Robili 
výberové konanie na nového dodávateľa plynu a elektriky. Víťazom súťaže pre rok 
2013 sa stala spoločnosť ELGAS, s.r.o. Považská Bystrica, s ktorou majú dohodnutú 
pevnú cenu na budúci rok, ku ktorej sa priráta marža. Cena v budúcom roku by mala 
byť nižšia. 
Primátor doplnil, že Mesto má garantovanú cenu na budúci rok, aj keď sa cena 
v priebehu roka zvýši. 
Ing. Jaroslav Hupka a Mgr. Peter Bílik žiadali opravu cesty na Kolonke, ku ktorej 
dostali poslanci petíciu k zatekaniu z tejto cesty do bytovky.  
Ing. Ján Krajčovič konštatoval, že na Komenskej ulici robili plynári aj elektrikári 
nejaké rozkopávky a teraz sa to prepadáva. Kolonka sa bude riešiť v utorok 
na komisii dopravy priamo na mieste, kde pozval poslancov. Výtlky v meste idú riešiť 
postupne. Informoval o nových nástrekoch, ktoré už urobili (Športovcov, Horné 
Kočkovce - Továrenská, stará Streženická cesta, ... a budú v nich pokračovať. Na 
Kolonke sa jedná o investičnú akciu, ktorú treba riešiť cez Mesto. Ide o problematickú 
cestu, ktorá sa neriešila 30. rokov.  
Primátor dodal, že investičná akcia sa musí naplánovať v rozpočte Mesta v budúcich 
rokoch. 
PaedDr. Miroslav Kubičár sa obával, že suma poistnej udalosti nebude kryť všetky 
náklady škodovej udalosti na tržnici. 
Ing. Ján Riško chcel vedieť, či by sa nedala cesta na Kolonke aspoň dočasne 
nejako čiastočne sanovať. 
Mária Fedorová informovala, že každé miesto poškodenia ciest si najskôr obhliadnu 
s komisiou a potom navrhnú riešenia. 
Mgr. Radoslav Varga chcel vedieť, či bol riaditeľ PTSM oslovený firmou Megaweste 
na vývoz odpadu na Podstránie. 
Ing. Ján Krajčovič konštatoval, že oslovený zatiaľ touto firmou nebol. Nevie zatiaľ 
aké budú mať ceny, ale čo počul, že boli tak vysoko nastavené , že pre mesto by to 
bolo nákladnejšie. Ak sa budú správať rozumne a mestu Púchov spravia rozumnú 
cenu, môže prísť k dohode. 
Primátor plánuje rokovať s konateľom skládky Semeteš o cenách pre budúci rok. Tu 
majú cenu za odpad podstatne nižšiu, aj keď je vzdialenosť väčšia. Cena za odpad 
spolu s dopravou na skládke Semeteš vyjde lacnejšie. Informoval, že sa zúčastnil 
obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, lebo ho to zaujímalo. Hovorili najmä 
o prenájme kazety skládky Ledrov a vytvorení spoločnej spoločnosti s firmou 
Megaweste z Považskej Bystrice, aj keď táto spoločnosť nemá nič spoločné s ich 
majetkom. Príjem zo spoločnosti Ledrov bol doteraz príjmom do obecného rozpočtu. 
Teraz budú financie prerozdelené aj pre cudziu spoločnosť. Pred poslancov 
predstúpil starosta Ing. Ľuboš Savara, že ich firma je na kľaknutie, preto navrhol, že  
spravia spoločný podnik s firmou Megaweste, aby nemusel vyhlásiť krach. Primátor, 
uviedol, že nevie, čo je starosta za manažéra, keď spustil projekt a nevedel, ako ho 
bude financovať. Z čoho profitovala obec cez spoločnosť Ledrov, bude participovať 
firma Megawestwe, ktorá nemá s obcou nič spoločné. Bude to mať zlý dopad na 
cenu odpadu. Občania obce zrazu zmenia svoje postavenie k svojmu majetku. 
Ledrov uvažoval, že bude cena od 40,- až 50,- € za tonu odpadu. Semeteš má cenu 
od 20,- až do 30,- € za tonu odpadu. Mesto Púchov má cenu  
23,- € za tonu. Dúfal, že sa mu podarí ustrážiť túto cenu so skládkou Semeteš aj 
v ďalšom období.  
 
PaedDr. Miroslav Kubičár požiadal o vyhlásenie prestávky v rokovaní. 
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Ivan Zahradový - člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ č. 95/2012. 
 
U Z N E S E N I E  č. 95/2012 
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. 22 za prijatie UZNESENIA č. 95/2012: 
za                    16 
proti                 1 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 95/2012. 
 
Primátor vyhlásil 15 min. prestávku v rokovaní MsZ. 
 
 
ad 13) Rôzne. 
 
Ivan Zahradový - člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 96/2012. 

 
U Z N E S E N I E  č. 96/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
  
s poskytnutie dotácie pre MŠK Púchov s.r.o., Ul. 1. mája 834/29, 020  01 Púchov na 
zabezpečenie financovania prevádzky Púchovského hokejového klubu MŠK Púchov 
v roku 2012 vo výške 15 000,00 €. 
 
Ing. Katarína Bradáčová informovala, že spoločnosť MŠK, na základe rozhodnutia 
Valného zhromaždenia a uznesenia MsZ, založila púchovský hokejový klub MŠK 
Púchov, ktorý má vytvárať podmienky pre uspokojovanie športových záujmov 
a potrieb hráčov. V rozpočte na prevádzku hokejového klubu predpokladala náklady 
v celkovej sume 37 tis. €. Požadovaná dotácia na zabezpečenie financovania 
púchovského hokejového klubu MŠK Púchov v roku 2012 od Mesta Púchov 
predstavuje z tejto čiastky 40,5%, t.j. 15 tis. €. Počítala stým, že ostatné finančné 
prostriedky na prevádzku hokejového klubu získa z účastníckych poplatkov hráčov 
(až od 3. ročníka) a darmi, prípadne dotáciami od sponzorov. Majú vytvorených 10 
družstiev. Tréningový a zápasový proces majú zabezpečený 6 trénermi.  
Rudolf Marman chcel vedieť, koľko sa zatiaľ nalialo do hokejového klubu. 
Ing. Jaroslava Hupku zaujímalo, koľko sú celkové náklady a príjmy.  
Ing. Katarína Bradáčová odpovedala, že zatiaľ na činnosť hokejového klubu 
nedostali od Mesta nič. Hokejový klub doposiaľ financovala zo svojich zdrojov na 
prevádzku MŠK s.r.o. Už hradila registrácie, trénerov, zápasy, ... Predpokladala, že 
na energie v roku 2012 bude potrebovať 130 tis. €. Príjmy aj výdavky na činnosť 
hokejového klubu predpokladá vo výške 37 tis. € (t. j. vyrovnaný rozpočet) na 
obdobie od augusta do decembra 2012. V tejto sume sa ráta aj s touto dotáciou 
15 000,- €. 
Ing. Ján Riško  uviedol, že na zasadnutí v minulosti bol predložený materiál 
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o všeobecnej podpore športu, aby vo všetkých kluboch v meste boli vytvorené 
rovnaké podmienky. Či by nebolo vhodné oprášiť tento materiál a dopracovať tak, 
aby boli rovnaké podmienky pre všetky kluby v meste. 
Primátor odpovedal, že materiál o podpore športu predkladal asi vo februári, ale 
poslanci ho žiadali stiahnuť z rokovania. Následným krokom bola vytvorená mestská 
organizácia. Podľa materiálu VZN O strategickom majetku a záujmoch mesta Púchov 
bol stanovený ochranný prvok, že ak má mesto vytvorenú vlastnú organizáciu, môže 
podporovať len tú. Ide o ochranný prvok, aby nedochádzalo k tunelovaniu mestských 
spoločností. Teraz už to nie je možné vrátiť sa späť, lebo mesto má vytvorenú 
vlastnú organizáciu a môže len ju financovať. 
Mgr. Radoslav Varga pripomenul, že dňa 22.2.2012 na 6 pokus poslanci rokovali 
o hokeji. Vtedy, prvý krát za účasti rodičov. Rodičia vtedy nesúhlasili s takýmto 
delením peňazí. Dnes už áno. Vtedy prevádzkovala zimný štadión súkromná 
spoločnosť, ktorá v priebehu 7 dní vyhlásila tento štadión za nebezpečný.  Zaujímal 
sa, či má MŠK všetky mužstvá nahlásené na súťaže, a či sa ich aj zúčastňujú. 
Peter Divinský uviedol, že HK Púchov, s.r.o. mal na energie v minulom roku dotáciu 
vo výške 113 tis. €. Chcel vedieť, prečo by mal mať MŠK vyššiu cenu na energie 
oproti vlaňajšku. A prečo HK Púchov nemôže využívať štadión, a prečo  bol 
uprednostnený klub z Dubnice. 
Ing. Katarína Bradáčová konštatovala, že rozpočet na hokej bol pripravený 
odhadom, lebo sa nemala čoho pridŕžať a je stanovený na celý rok. Ceny energií 
stúpajú, preto v ňom rátala s percentuálnym zvýšením. Dnes nevie presne stanoviť 
rozpočet, keď len začínajú. Preto ide o odhad, zopakovala. Podrobne informovala 
o jednotlivých družstvách od 4. ročníka až po dorast. Všetky sa zúčastňujú súťaže. 
Primátor informoval, že vo zvýšenej cene boli zahrnuté aj nutné opravy štadiónu po 
jeho prevzatí od súkromnej spoločnosti HK Púchov s.r.o., ktorá ho prevádzkovala. 
Prevzatie štadiónu bolo zdokumentované – natočené na kameru, aby boli zachytené 
všetky poškodenia.  Od ostatných prenajímateľov štadiónu má MŠK získať, čo 
najviac prostriedkov z prenájmu štadiónu. 
Rudolfa Marmana zaujímalo, či príjmová položka MŠK za prenájom hodín je potom 
naliata do hokejového klubu.  
Ing. Katarína Bradáčová potvrdila, že všetko majú z preberania mestského majetku 
od minulého nájomcu HK Púchov s.r.o. zdokumentované. Nemá zatiaľ spracované, 
čo všetko musel MŠK dať opraviť po tomto nájomcovi. MsZ predloží kompletný 
materiál, na  čo boli použité peniaze na zimnom štadióne. Prísne oddeľujú príjmy 
z prevádzky od klubových, čo podrobne rozviedla.  
Irena Kováčiková vyzvala poslancov, aby schválili tieto peniaze. Založenie 
mestského hokejového klubu podporili, ale bez peňazí klub nemôže MŠK 
prevádzkovať. 
Ing. Jaroslav Hupka chcel vedieť, prečo bola vyplatená faktúra na stráženie objektu 
zimného štadióna na 19 dní. A prečo si nemohli privyrobiť príslušníci MsP, alebo 
niekto iný lacnejšie. 
Primátor odpovedal, že stráženie objektu zimného štadiónu bolo zabezpečené 
preto, aby nedochádzalo k zasahovaniu do prívodov elektrického zariadenia. Strážnu 
službu môže vykonávať len autorizovaná osoba. Mestský majetok bol v držbe 
súkromnej osoby, nie mesta, takže objekt nemohla strážiť MsP. 
Mgr. Petra Bílika zaujímala výška poplatku v mestskom hokejovom klube pre deti 
a aký je predpokladaný výdaj na sezónu. 
Ing. Katarína Bradáčová konštatovala, že poplatok na ½ roka činí 102,- €. Podľa 
nákladov do konca tohto roka pripravia rozpočet na budúci rok. V tomto roku MŠK 
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vznikli niektoré náklady pri zabezpečovaní nového klubu, ktoré sa nebudú už 
opakovať.  
Mgr. Radoslav Varga reagoval na p. Divinského, že, ak pomáhal zostavovať 
vyhlásenie rodičov, urobil tam chybu v bode č. 4. Vo svojom vyhlásení to používal 
ako argument, aby sa neschválila dotácia MŠK. Pri MŠK nedošlo k navýšeniu 
dotácie z rozpočtu. Divinský urobil zlú matematickú operáciu. Mal to odčítať, a nie 
sčítať. To je rozdiel. Varga uviedol, že na hokej bolo pre tento rok vyčlenených 
v rozpočte 129 tis. €. Pre HK Púchov s.r.o. sa začiatkom roku vyčlenilo 9 tis. €. 
Ostatné (120 tis. €) boli presunuté do položky rozpočtu mesta  - Dotácie.   
Primátor doplnil, že v bode č. 3 nedošlo k navýšeniu rozpočtu. V rozpočte mesta 
bolo vyčlenených 129 tis. €, čo bolo aj v dnešnom predloženom materiáli a mohol si 
ho každý pozrieť. 
Mgr. Hedviga Šulcová požiadala ešte raz o vysvetlenie aký je rozdiel v nákladoch 
na prevádzku a energie. 
Ing. Katarína Bradáčová zopakovala, že v nákladoch na prevádzku majú zahrnuté 
peniaze aj na energie. Prevádzka je aj upravovanie, údržba, zamestnanci. 
Primátor doplnil, že návrh bol prerokovaný v ekonomickej komisii a MsR. 
 
Hlasovanie č. 23 za prijatie UZNESENIA č. 96/2012: 
za                    13 
proti                 0 
zdržal sa          4 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 96/2012. 
 
 
 
 
Ivan Zahradový - člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 97/2012. 

 
U Z N E S E N I E  č. 97/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
úpravu rozpočtu mesta na rok 2012 nasledovne: 
 
a) v programe 9 – Vzdelávanie podľa priloženého materiálu 

 
b) v programe 1, podprograme 5 – Príprava a implementácia rozvojových projektov - 
preklasifikovanie sumy 20.000 € z bežných výdavkov – položka 637004  na 
kapitálové, položka 717002 – spoluúčasť na grantovom programe Höenningovo 
námestie. 
 
Ing. Lucia Pružinská predložila k úprave rozpočtu k programu 9 – Vzdelávanie 
tabuľku podľa priloženého materiálu. V tomto bode a) k programu 9 každoročne 
upravuje prerozdelenie peňazí pre školy podľa skutočného počtu žiakov. V bode b) 
ide o úpravu rozpočtu medzi položkami v rámci rozpočtu. Návrh 
prerokovala ekonomická komisia a MsR. 
 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
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Hlasovanie č. 24 za prijatie UZNESENIA č. 97/2012: 
za                    17 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 97/2012. 
 
 
 
Ivan Zahradový - člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 98/2012. 

 
U Z N E S E N I E  č. 98/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
nájom pozemku, novovytvorená parcela KNC č. 1345/11, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 550 m2 v k.ú. Púchov od FOOD FACTORING, s.r.o. Považská 
Bystrica pre Mesto Púchov, za účelom verejného užívania - práva prechodu pre 
verejnosť a za účelom prípadných stavebných úprav - rekonštrukcie  spevnenej 
plochy pred Obchodným domom PRIMA, za cenu 1.-€ ročne a na dobu najmenej  
15 rokov.  
 

Primátor konštatoval, že pozemok pred Plecháčom patrí spoločnosti FOOD 
FACTORING, s.r.o. Považská Bystrica. Pri rekonštrukcii Höenningového námestia sa 
budú robiť chodníky. Na rokovaní dohodol nájom časti chodníkov s vlastníkom Ing. 
Miroslavom Stachom, aby sa mohli rozpočtovať, projektovať a opraviť zostávajúce 
časti chodníkov. Návrh bol prerokovaný v ekonomickej komisii a MsR. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 

Hlasovanie č. 25 za prijatie UZNESENIA č. 98/2012: 
za                    17 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 98/2012. 
 
 
 
Ivan Zahradový - člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie č. 99/2012. 

 
U Z N E S E N I E  č. 99/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
prijatie úveru od Prima banky Slovensko a.s. v sume 1.700.000 € na financovanie 
investičných akcií mesta, za nasledovných podmienok – marža 1,90%, splatnosť 
10+10 rokov s možnosťou predčasného splatenia bez poplatku, čerpanie úveru do 
konca roka 2013, začiatok splácania úveru január 2015, poplatok za poskytnutie 
úveru 0,1% z objemu úveru, zabezpečenie bianko zmenkou. 
 
Mgr. Miroslav Jurči – hlavný kontrolór konštatoval, že preveril prijatie úveru na 
investičné akcie v meste vo výške 1 700 tis. € s predpokladom doby splácania  
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20 rokov a dospel k výsledku, že celková suma dlhu mesta nepresiahne 60% 
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok 
návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% bežných 
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Z pohľadu splnenia podmienok 
vyplývajúcich zo zákona je možné tento úver prijať. 
 
Primátor prezentoval rekapituláciu doterajších nákladov KVC. Prezentáciu 
o nákladoch i ďalších skutočnostiach viedol primátor na baneroch. Predpokladaná 
konečná cena diela vychádza na 4 999 999,- €. Konštatoval, že spoločnosti 
Eurobuilding bolo do času odstúpenia od zmluvy s ňou vyplatených 365 427,- €. 
Novému zhotoviteľovi OHL bolo aktuálne zaplatených 1 576 581,- €. Na projektovú 
dokumentáciu sa minulo 102 101 ,- €. V rozpočte na rok 2012 je na prestavanie 
v tomto roku alokovaná čiastka 1 988 598,- €. Znamená to, že do vykrytia 
predpokladaného rozpočtu investície treba ešte 967 292,- €. Primátor pripomenul 
zmeny, ktoré zvýšili hodnotu diela , ako napr. vybudovanie pôvodne neplánovaného 
kina vo formáte 3D. Na tento účel sa podarilo získať grant od Slovenského 
audiovizuálneho fondu vo výške 32 tis. €, pričom investícia mesta je v hodnote 130 
tis. €. Stavba nebola riešená až do polohy vypracovania interiérového riešenia na 
základe návrhu p. Mušku. Na tento účel sa predpokladá objem financií 87 765,- €.  
 
Stavba divadla bola na 1,5 roka prerušená, a z tohto dôvodu poslanci MsZ rozhodli 
o odčerpaní cca 2 mil. € na iné investičné priority zavŕšené v roku 2010. Veká časť 
týchto prostriedkov bola použitá do projektov v miestnych častiach. Primátor 
poukázal na to, že hoci z úveru, ktorý bol pôvodne smerovaný na pokrytie nákladov 
výstavby divadla, boli odčerpané 2 mil. €, dnes na dokončenie investície chýba 
necelý 1 mil. €, už spomínaných cca 967 292,- €. Znamená to, že 1 mil. € bol vykrytý 
z ekonomickej činnosti mesta za obdobie uplynulých 2,5 roka. Dokončenie investície 
divadla primátor navrhol financovať z úveru, ktorý by MsZ schválilo. Je pravdou, že 
návrh predkladaný na rokovaní Msz je vo výške úveru 1,7 mil. €. Primátor vyzval 
poslancov, aby úver v takej výške neschválili, aby ho schválili iba vo výške 1 mil. €, 
pretože ak budú poslanci toho názoru, že prostriedky použité po zastavení stavby 
divadla v rokoch 2009 a 2010 na rekonštrukciu ciest, chodníkov, detských ihrísk a na 
iné účely, ktoré dnes ľudia užívajú, boli nesprávne, tak aj zvyšných 700 tis. € 
v navrhovanom úvere pre investície – najmä v miestnej časti Horné Kočkovce – je 
nesprávnych. Ak však dospejú k záveru, že financovanie vecí potrebných pre život 
ľudí v Púchove v rokoch 2009 a 2010 z úveru, ktorý mesto riadne spláca, pomohlo 
zlepšiť život obyvateľov mesta, tak je na mieste postupovať obdobne aj pri 
navrhovanej výške tohto úveru. Generálna časť z uvedených 700 tis. € na viac pôjde 
v prospech obyvateľov v Horných Kočkovciach pôjde na rekonštrukciu ciest. Inak by 
sa na zhromaždenie takéhoto balíka peňazí muselo ešte nejaký čas počkať. 
 
Primátor poukázal na to, že ekonomiku mesta negatívne najviac ohrozuje správanie 
sa štátu. Vyčíslil, že za roky 2008 až 2012 mesto obdržalo na podielových daniach 
oproti každoročne zverejneným materiálom Ministerstva financií SR menej o cca 
1 067 881,- €. Ak sa od tejto čiastky odpočíta zvyšok sumy potrebnej na dokončenie 
divadla vo výške 967 263,- €, dostaneme plusový výsledok 100 618 ,- €, čo 
znamená, že ak by štát riadne plnil svoje záväzky, tak doplnenie nového úveru nie je 
potrebné a mesto by evidovalo ešte ďalší prebytok vo výške viac ako 3 mil. Sk. 
 
Primátor prezentoval aj očakávané príjmy do rozpočtu mesta v najbližších rokoch: 
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hodnota bytov, ktorých odpredaj sa na základe rozhodnutia poslancov začal, je bez 
zliav 994 393,- €. Za nájom pozemku pod starým DK od vlastníka Miroslava Dokupila 
za obdobie 2008 až 2013, ktorý si Mesto od neho súdne vymáha, je to 120 583,- €. 
Oboje spomínané položky tvoria celkom 1 114 976,- €. Teda je to čiastka, ktorá 
nanovo vykryje hodnotu doplneného úverového financovania výstavby divadla. 
Realizácia predaja bytov sa očakáva v horizonte 3 rokov.   Od Miroslava Dokupila sa 
súdom vymáha aj ďalší každoročný nájom vo výške najmenej 35 549,- €. 
 
Milan Trník vyzýval poslancov, aby návrh na úver podporili, aby mohli byť naplnené 
sľuby, ktoré dali poslanci pri voľbách a mohli sa zrealizovať plánované investičné 
akcie aj v prímestských častiach. 
 
Ivan Zahradový - člen návrhovej komisie znovu prečítal návrh na uznesenie  
č. 99/2012. 
 
Hlasovanie č. 26 za prijatie UZNESENIA č. 99/2012: 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          3 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 99/2012. 
 
 
 
 
Primátor informoval, že vo vzťahu k futbalu nastali tieto kroky. Pán Andrej Porázik, 
predložil originály listín na základe, ktorých je osobou oprávnenou konať za FK 
Púchov a.s. Vzhľadom k tomu, že p. Hanták nepredložil poslancom MsZ žiadny 
písomný materiál k proklamovaným zámerom s futbalom a Jaroslav Rosina nenaplnil 
podmienky uznesenia MsZ a nepreviedol na mesto Licencie k mládežníckym 
družstvám, čím pretrvávala naďalej krízová situácia, došlo na základe rozhodnutia 
MsZ k založeniu vlastného futbalového klubu. Zároveň sa rozbehla jeho činnosť 
sformovaním družstva detskej prípravky. Andrej Porázik zastrešoval svoje 
angažovanie sa zainteresovaním sponzora zo Žiliny, ktorým bol p. Antošík. Primátor 
sa s ním v Žiline stretol. Jeho rozhovor pokladal za vecný a  svojím prístupom pôsobil 
naňho ako seriózny manažér. Poskytne p. Porázikovi financie. V období 3-4 rokov 
uvidí, či bude tento ich projekt dobrý ako liaheň prechodu hráčov z Púchova do A-čka 
v Žiline. Primátor vyslovil na rokovaní podmienku, že mesto malo doteraz vždy člena 
v DR, keď poskytovalo klubu dotáciu, s čím p. Porázik súhlasil. Ďalej súhlasil so 
zmenou dresov tak, aby tam bol erb mesta Púchov. Inak nebudú v dresoch 
obmedzovaní. Tretia požiadavka primátora bola, že mestské družstvo prípravky bude 
fungovať aspoň 3 roky, aby nemuselo všetko prebiehať opakovane ako za posledné 
2 roky, ak by náhodou nastali problémy. Deti by potom, v období po prípravke, mohli 
prejsť na základe dohody do tohto klubu. Deti v prípravke bude trénovať Dano Hižák. 
Budú mať svoju šatňu, jednu kanceláriu a nebudú ovplyvňovať činnosť v areáli 
vrátane mužov. Došlo k zhode, že sa podpíše zmluva a budú mať celý areál 
k dispozícii. Andrej Porázik povedal, že buď bude mať k dispozícii pre klub celý areál 
futbalového štadiónu, alebo nechce nič. Primátor uviedol, že sa stretol aj s trénermi 
a došlo k dohode. Žiadal p. Porázika o písomné stanovisko. Pozval p. Porázika, aby 
prišiel prezentovať svoj projekt pred poslancov. Požiadavky, ktoré pri rokovaniach 
primátor nastavil, považoval za adekvátne. To, o čo rodičom išlo, bolo dohodnuté. 
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Dohodlo sa, že klub si bude plniť svoje záväzky voči mestu. Na rokovanie MsZ p. 
Porázik neprišiel. Bude očakávať kontakt od týchto ľudí. Rodičia aj deti uvidia a budú 
môcť posúdiť, či kroky, ktoré mesto doposiaľ vykonávalo, boli zlé. 
 
 
ad 14) Diskusia a interpelácie. 
 
Primátor otvoril posledný bod programu MsZ. Konštatoval, že vidí v rokovacej 
miestnosti ľudí z miestnej časti Kolonka a rodičov z hokeja. Spýtal sa poslancov, či je 
všeobecný konsenzus, aby vystúpili títo ľudia. 
Poslanci vyjadrili súhlas. 
 
Michal Žufa požiadal o slovo k petícii zaslanej poslancom k havarijnému stavu 
miestnej komunikácie na Ul. I. Krasku pred bytovkou č. 490 v miestnej časti Kolonka. 
 
Hlasovanie č. 27 za prijatie udelenia slova na 5 min. pre Michala Žufu: 
za                    17 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali udelenia slova na 5 min. pre Michala Žufu. 
 
Michal Žufa uviedol, že zaslali petíciu poslancom k havarijnému stavu miestnej 
komunikácie na Ul. I. Krasku, z ktorej zateká do bytovky č. 490 v miestnej časti 
Kolonka. Cesta sa nachádza v katastrofálnom stave. Ľudia prejavujú trpezlivosť, ale 
táto ulica vyzerá ako poľná cesta. V rozpočte mesta zatiaľ nezachytil položku na jej 
opravu, aj keď bolo sľúbené, že sa v roku 2013 urobí. Z cesty im zateká do bytovky, 
čím sa poškodzuje ich majetok. Rozprávali s firmou, ktorej patrí pozemok. Nemajú 
kde parkovať. Majú problém s odpadom. Konštatoval, že vedia, že sa dostavuje KVC 
a bude rád, že budú môcť chodiť v meste do divadla. Plánujú si zatepliť bytovku, 
ale pokiaľ do nej bude zatekať, zateplenie nebude možné. Požadujú, aby sa cesta 
dala aspoň do stavu, aby mohli po nej chodiť a nezatekalo im z nej. Dúfa, že sa 
aspoň na čiastočnú opravu nájdu prostriedky. Žiadal, aby PTSM pri zimnej údržbe 
tam zachádzali ohrňovače.  
Primátor informoval, že rokovania s Matadorom prebiehali cca 5 rokov. K dohode 
došlo až vlani. Takže Mesto je necelý rok vlastníkom pozemkov. Hovorilo sa, že 
cestu opravíme v roku 2013. Ale pri rokovaniach sa dohodli len na časti pozemkov  
v lokalite. Pri úvere sa bavili aj o tejto časti mesta, že, ak bude úver, môže to byť 
jedna z vecí, ktoré sa budú z týchto peňazí riešiť. Aj iné mestské časti majú 
problémy. Všade treba niečo dorobiť napr. v Horných Kočkovciach, i v iných 
mestských častiach  
Ing. Jaroslav Hupka konštatoval, že bol na Kolonke pozrieť ako člen komisie 
výstavby a ŽP. Mesto prevzalo pozemky pod cestou len pred rokom. Firma sa 
k problému stavala tak, ako sa stavala. Prečo ľudia na Kolonke už pred piatimi rokmi 
nehľadali riešenia. Dodal, že cesta nie je až v takom hroznom stave. 2.10.2012 má 
byť na Kolonke pracovné stretnutie, kde sa bude posudzovať stav a navrhnú 
riešenia. 
Michal Žufa povedal, že si váži, že sa poslanci o cestu starajú. Oni neriešia, že je 
cesta rozbitá, ale, že do ich domu zateká.  
Primátor uviedol, že na tomto stretnutí dňa 2.10.2012 sa dohodne ďalší postup. Zo 
strany Mesta je záujem riešiť problém, ale na všetko treba financie. Mesto si môžeme 
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dovoliť len to, na čo nám postačuje rozpočet, ktorý je stále krátený z podielových 
daní. Po stretnutí na Kolonke p. Fedorová podá primátorovi správu zo stretnutia 
a potom sa k tomu vyjadrí.  
Následne prešiel primátor k problematike hokeja. Vystúpenie p. Pišojovej bolo na 
začiatku MsZ. Prebehlo u primátora rokovanie s poslancom Marmanom a Vargom  
a so štyrmi mamičkami detí z hokeja. Bol príjemne prekvapený spôsobom  
a s argumentáciou mamičiek. Stretnutie nebolo konfliktné. Bolo vecné. Boli na ňom : 
p. Pišojová, p. Jungová, p. Kováčová, p. Dr. Jadudová. Rodičia sa dohodli, že si 
založia združenie. Prisľúbili primátorovi, že založenie združenia mu oznámia. 
Dozvedel sa o založení združenia od rodičov až teraz, tu. Stretol sa s p. Henekom 
a dozvedel sa o založení združenia. Má mať s p. Henekom a rodičmi detí v pondelok 
o 14.00 hod. stretnutie. Dohodli sa na tom, že p. Pišojová si  bude za združenie 
objednávať hodiny na MŠK, ktoré vopred zaplatia. Komunikovali s p. Bradáčovou, 
aby si dohodli tréningové hodiny. Vznikla reálna bariéra pri hokeji: Mesto vytvorilo 
vlastný klub, preto už nemôže financovať iné kluby. Ide o ochranu vlastníctva Mesta, 
aby nedochádzalo k jeho tunelovaniu. Dúfa, že sa podarí dohodnúť lepší čas pre deti 
po stretnutí s poslancami. Druhá vec je dorast. Organizácia mesta musí fungovať, 
lebo ide z peňazí daňových poplatníkov. Zdôraznil, že ide o otvorenú organizáciu, do 
ktorej môže každý vstúpiť. Mestská organizácia združuje a je zameraná na malé deti. 
Vnímal ako problém pri rokovaniach s rodičmi skloňovanie mena Miroslava Sivého. 
Ale nemienil p. Sivého hodnotiť. Problém v hokeji vznikol pod vedením ľudí, ktorí ho 
v minulosti viedli. Primátor nemienil medzi tými, či to zavarili, robiť sudcu.  Za trénera 
si rodičia vybrali p. Sivého. Primátor nenamietal. V MŠK nemá p. Sivý riadiacu 
funkciu, bude len zamestnancom. Ponúkol rodičom aj deťom, že si môžu do 
mestského klubu vybrať svojho trénera. Primátor nemienil radiť rodičom, koho si 
majú vybrať za trénera. Bolo to na rozhodnutí rodičov, koho si vyberú. Riešenie 
založenia združenie považoval za pokrok ale aj tak treba riešiť, či bude držiteľ licencii 
HK Púchov s.r.o., ktorý poprihlasoval všetky skupiny do súťaží a potom odhlásil 
piatakov. Dochádza tu už k strate súdnosti.  Dozvedel sa, že dochádza k sporom 
medzi rodičmi aj deťmi klubov. Veď rodičia musia hľadať cestu k sebe, a nie od seba, 
povedal primátor. Ak chcú rodičia dospieť k triezvemu výsledku, musia prvý krok 
urobiť sami. Následne primátor poukázal na potvrdzujúcu vulgárnu komunikáciu 
rodičov na facebooku, ktorú jednotliví rodičia (autorky mamičky) aj prečítali. Niektoré 
z pisateľov boli na rokovaní u primátora. Spýtal sa ich, či nebolo rokovanie u neho 
korektné. Mamičky odpovedali, že bolo. Nevedel, či po ich vyjadreniach na 
facebooku si dokážu sadnúť spolu za jeden rokovací stôl a či si  ich bude môcť vážiť. 
Dodal, že v pondelok bude pripravený, aby sa u neho na rokovaní dospelo k riešeniu, 
ako ďalej v hokeji.  
Mgr. Radoslav Varga  konštatoval, že v písomne predloženom papieri žiadajú 
rodičia už ako OZ ŠK Dragons, a nie ako HK Púchov, s.r.o. Veľa očakáva od  
stretnutia s p. Henekom. Veľa informácii v ich vyhlásení bral ako správne. Rokovania 
budú smerovať k tomu, aby nastali zmeny. Bude sa hľadať priestor, aby došlo k ich 
uspokojeniu. Spýtal sa, že či rodičia zo združenia vedia, aké majú vytvorené 
podmienky deti, ktoré trénujú pod mestským klubom. Rodičia a deti si mohli vybrať 
trénera v mestskom hokejom klube, ktorý ich bude viesť. Teda, ak si rodičia vyberú 
trénera, môžu s ním prestúpiť do mestského hokejového klubu.  
Pani Pišojová namietala, že tu nie je problém trénera. Oni si založili združenie 
a chcú pod ním trénovať a hrať. Neprestúpia do mestského kluby, keď si vytvorili 
vlastný, dodala. 
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Dr. Mária Jaďudová povedala, že sa zúčastnila rokovania u p. primátora. 
V podmienkach, ktoré predostreli, žiadali 10 hodín prenájmu ľadovej plochy. 5 hodín 
pre menšie deti (1.-4. ročník) a 5 hodín pre dorast. Bolo smutné, že bola ochota 
rokovať len o 5 hodinách pre menšie deti. Deti pod MŠK majú ľadovú plochu zdarma. 
Združenie si musí platiť za plochu komerčnú cenu. Chcela vedieť, či by sa pre deti zo 
združenia dala upraviť cenu prenájmu aspoň na polovicu a aj zlepšiť podmienky. 
Bolo povedané, že mesto nemôže dotovať 2 kluby v meste. Rodí sa stále menej detí. 
Do budúcna možno bude z podielových daní peňazí ešte menej na šport. Žiadala 
vyčleniť aspoň  2 hodiny pre ich dorast. V závere vyzývala poslancov, aby  ešte raz 
zvážili predovšetkým nájom ľadovej plochy pre ich klub, aby aj ich deti mohli 
dosahovať výsledky.  
Primátor  konštatoval, že si váži jej vystúpenie za klub. Ale v meste môže vzniknúť aj 
viac takýchto klubov. Mesto nemusí mať prostriedky na financovanie všetkých 
vzniknutých klubov. Mesto založilo svoj klub, preto im na navrhol, že ak chcú, môžu 
aj s trénermi prestúpiť do mestského klubu. Môžu v ňom hrať aj trénovať za lepších 
a výhodnejších podmienok a nemusia mať také náklady ako majú.  Rodičia zo 
združenia by potom nemuseli riešiť problémy, ktoré ich teraz ťažia. Uviedol, že je na 
posúdení rodičov, ako sa rozhodnú. Mesto sa musí o svoj klub starať a financovať 
ho.  
Rudolf Marman uviedol, že tu odznelo veľa vecí, ku ktorým chcel vystúpiť. 
Rokovanie u p. primátora s mamičkami prebehlo korektne. Mrzelo ho, že na internete 
prebehla vulgárna diskusia. Pobúrili ho vyjadrenia mamičiek na facebooku, ktoré 
čítalo veľa ľudí, aj jeho deti, aj on. Považoval túto komunikáciu za hecovanie rodičov, 
lebo nič neriešila.  
Nataša Mošková chcela vedieť, či sa bude meniť čas tréningov detí v mestskom 
hokejovom klube, lebo už ich mali stanovené a zapracované do rozvrhov 
vyučovacích hodín. Podľa nej sú vzťahy rodičov oboch klubov normálne. Včera 
prišiel na tréning chlapec Matej Macko a povedal, že chcel odísť z HK Púchov, s.r.o, 
ale mu povedali, že má zaplatiť 200,- €. Nechceli od neho prevziať ani hokejovú 
výstroj. Predložila túto informáciu preto, keď sú tu rodičia z oboch klubov, aby sa 
všetko vyjasnilo. 
Peter Divinský žiadal, aby p. Mošková uviedla, kto chlapcovi povedal takúto vec. 
U nich si platia len za výstroj.  
Primátor uviedol, že je rád, že prišli na rokovanie aj rodičia z mestského hokejového 
klubu. Pozval aj ich na rokovanie v pondelok o 14.00 hod., aby tam boli obe strany. 
Dúfal, že sa podarí, aby obe strany našli k sebe cestu. 
Primátor informoval, že Mesto bude obstarávať aj výstroje pre hráčov v priebehu    
2 rokov, aby ich mali všetky deti bezplatne. 
Ing. Katarína Bradáčová konštatovala, že MŠK má výstroje a dajú ich deťom 
bezplatne. Menších veľkostí majú zatiaľ málo, ale časom ich dokúpia. Informácia 
o Maťovi Mackovi sa dostala aj k nej. Chcel vrátiť výstroj HK Púchov, s.r.o., ale 
nebolo mu to umožnené. Povedala, že oslovia jeho mamu, že HK Púchov s.r.o. od 
neho prijme výstroj a bude môcť prestúpiť do mestského hokejového klubu. 
Irena Kováčiková požiadala o ukončenie diskusie.  
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Primátor na záver rokovania poďakoval prítomným za účasť a ukončil septembrové 
zasadnutie MsZ.  
 
 
 
 
 
JUDr. Jarmila ANDREÁNSKA   MUDr. Pavol ŠPONIAR 
I. overovateľ        II. overovateľ 
 
 
 
 
 
Ing. Jana  VONDROVÁ        Mgr. Marián MICHALEC 
prednostka MsÚ         primátor mesta Púchov 
 
 
 

 


