
Z Á P I S N I C A
Zn.: 05 zápisnica slávnostné MsZ 20 09 2013/ UK1, A-10

zo slávnostného  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Púchove, 
konaného dňa 20. júna 2013

Prítomní: v zmysle prezenčnej listiny

Hymna

Báseň  - Miroslava Ficová

Kultúrny program ZUŠ Púchov - Jana Marmanová, huslistka
   a Vladimír Gajdoš, klavírny sprievod

 

R O K O V A N I E

ad 1) Otvorenie slávnostného MsZ Púchov.

Primátor  mesta Púchov poveril  vedením slávnostného mestského zastupiteľstva 
viceprimátora mesta pána PaedDr. Miroslava Kubičára. 

PaedDr.  Miroslav  Kubičár konštatoval,  že  mestské  zastupiteľstvo  bolo  zvolané 
pozvánkou zo dňa 11.9.2013. Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočňje pri 
príležitosti  770.  výročia  prvej  písomnej  zmienky  o Púchove.  Privítal  významných 
hostí, ktorí prijali pozvanie mesta: 

 starostku mesta Pinto, Španielsko, pani Miriam Gudiel Rabaneda

 primátora mesta Bobrujsk, Bielorusko,  pána Bonochova Dmitrija Michajloviča 

 viceprimátora Omska, Rusko, pána Mamontova Vasilija Vasilijeviča

 viceprimátora mesta  Bila Cerkva, Ukrajina, pána Viktora Sokola 

 zástupcu mesta Stará Pazova, Srbsko, pána Slobodana Jovanoviča

 místostarostu mesta Hlinsko, Česko,  pána Dušana Boháča 

 pani Elisabett von Hoenning O ´Carroll 

 pani  Patríziu von Hoennig O ´Carroll

 pána Johann – Carl Fridrich von Hoenning O´Carrol
Ďalej  privítal  prítomných poslancov MsZ Púchov, zamestnancov mestského úradu 
a mestských  spoločností, ocenených  občanov  mesta  a ostatných  prítomných. 
Skontroloval počet prítomných poslancov podľa prezenčnej listiny.  Konštatoval,  že 
vzhľadom  na  počet  prítomných  poslancov  (14  z  19)  je  mestské  zastupiteľstvo 
uznášaniaschopné. Uviedol, že svoju neúčasť ospravedlnili:  JUDr. Eva Kvocerová, 
Mgr.  Radoslav  Varga,   Ján  Poliach  a  Peter  Divinský. Milan  Trník  príde  neskôr. 
Navrhol za člena mandátovej komisie Mgr. Petra Bílika. Otvoril diskusiu a spýtal sa či 
má niekto iný návrh.
Do diskusie sa nikto neprihlásil a nepodal iný návrh.
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Hlasovanie č. 1 o schválení člena mandátovej komisie:
za                  14
proti               0
zdržal sa        0
Poslanci schválili člena mandátovej komisie.

Zástupca  primátor  mesta navrhol  návrhovú  komisiu  v  zložení:   Irena 
Kováčiková, Mgr.  Hedviga Šulcová  a Rudolf  Marman.  Spýtal  sa,  či  má niekto  iný 
návrh. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil a nepodal iný návrh.

Mgr. Peter Bílik  - člen mandátovej komisie odovzdal hlasovací lístok so zrátanými 
hlasmi poslancov.

PaedDr. Miroslav Kubičár oboznámil s výsledkami hlasovania.

Hlasovanie č. 2 o schválení zloženia návrhovej komisie:
za                  14
proti               0
zdržal sa        0
Poslanci schválili zloženie návrhovej komisie.

Zástupca  primátora  mesta  PaedDr.  Miroslav  Kubičár  určil  overovateľov  zápisnice 
v zložení: Ing. Ján Riško     a  Ivan Zahradový.  Vedením zápisnice poveril Boženu 
Sádeckú.

PROGRAM:

Hymna
Báseň
Kultúrny program ZUŠ Púchov
1. Otvorenie slávnostného MsZ Púchov.
2. Príhovor primátora.
3. Príhovor hostí.
4. Oceňovanie osobností pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky 

o Púchove.
5. DĽH Lachovček, ľudová hudba.
6. Záver.

PaedDr. Miroslav Kubičár  vyzval  poslancov, aby sa vyjadrili  k programu a podali 
pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. 
Nikto  z  poslancov  nepodal  pozmeňujúci  ani  doplňujúci  návrh  k programu 
slávnostného mestského zastupiteľstva Púchov.
Mgr. Peter Bílik  - člen mandátovej komisie odovzdal hlasovací lístok so zrátanými 
hlasmi poslancov.
PaedDr. Miroslav Kubičár  následne oboznámil s výsledkami hlasovania.
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Hlasovanie č. 3 o schválení programu:
za                  14
proti               0
zdržal sa        0
Program poslanci schválili.

ad 2) Príhovor primátora.

PaedDr. Miroslav Kubičár  v úvode slávnostného MsZ požiadal o slovo primátora 
mesta Púchov.

Primátor  mesta Púchov Mgr.  Marián Michalec  konštatoval,  že  slávnostné MsZ 
bolo zvolané pri  príležitosti  770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Púchov, 
otvorenia  nového  kina  a divadla  v novovybudovanom  Kultúrnom  a vzdelávacom 
centre  a pri  príležitosti  jubilejného  XV.  Púchovského  jarmoku. Srdečne  privítal 
vzácnych  hostí  z družobných  miest.  Privítal  aj  potomkov  baróna  Hoenninga, 
s ktorými sa podarilo nadviazať kontakt cez veľvyslancov Nemecka a Talianska. Pri  
týchto  slávnostných  príležitostiach  boli  navrhnuté  ocenenia  Púchovčanov,  ktorí 
svojou  prácou  a úsilím  prispeli  k zveľaďovaniu  mesta  a zaželal  im  veľa  zdravia 
a úspechov do ich ďalšej príkladnej a tvorivej práce. Všetkým Púchovčanom vzdal 
úctu. 

PaedDr.  Miroslav  Kubičár  poďakoval  primátorovi  mesta  za  slávnostný  príhovor 
a požiadal o slávnostný príhovor  predstaviteľa mesta Stará Pazova, zo Srbska, pána 
Slobodana Jovanoviča, zástupcu primátora mesta Stará Pazova, s ktorým má mesto 
Púchov najdlhšie trvajúci družobný vzťah, a to od roku 1977.

ad 3) Príhovor hostí

Zástupca  mesta  Stará  Pazova,  Srbsko,  pán  Slobodan  Jovanovič  vo  svojom 
príhovore odovzdal pozdravy od predsednika skubščiny - obščiny Dorde Radinoviča. 
Pozdravil  vedenie mesta na čele s primátorom mesta Mgr.  Mariánom Michalcom, 
všetkých prítomných poslancov, hostí a. Srdečne poďakoval za pozvanie. Uviedol, že 
dúfa v ďalšiu spoluprácu  medzi  oboma našimi mestami.  Konštatoval,  že verí,  že 
spolupráca s primátorom Púchova bude na vysokej úrovni, tak ako doteraz. Pozval 
všetkých do Vojvodiny do Starej Pazovy.

PaedDr.  Miroslav Kubičár  vyjadril  poďakovanie  za  príhovor  pánovi  Slobodanovi 
Jovanovičovi. Následne vyzval primátora mesta, aby predložil návrhy na ocenenia.

ad 4) Oceňovanie osobností pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky 
o     Púchove.  

Primátor predložil 4 návrhy na udelenie titulu „ČESTNÝ OBČAN MESTA PÚCHOV“:
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- Viliamovi Hodoňovi, In memoriam, nar. 17.7.1929,  zomrelému 5.2.2006, ktorý 
sa významne zaslúžil o rozvoj divadelníctva v Púchove a významne pomáhal 
mestu pri vedení SPOZu. 

- Ing.  Štefanovi Rosinovi, Dr.h.c., nar. 7.7.1932, ktorý dlhé roky pracoval ako 
riaditeľ Matadoru a zaslúžil sa o rozvoj infraštruktúry mesta.

- Petrovi Velitsovi, nar. 21.2.1985 a
- Martinovi Velitsovi, nar. 21.2.1985, obaja bratia sú významní slovenskí cyklisti 

a šíria dobré meno mesta Púchov aj na medzinárodnom poli.

PaedDr.  Miroslav  Kubičár  vyzval  poslancov,  aby  sa  vyjadrili  k predloženým 
návrhom, prípadne podali iný návrh. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil a nikto nepodal iný návrh.  

PaedDr.  Miroslav Kubičár  konštatoval,  že do diskusie sa nikto  neprihlásil,  preto 
vyzval členku návrhovej komisie, aby predložila jednotlivo návrhy uznesení.

Irena Kováčiková  členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 
75/2013 v znení:

U Z N E S E N I E  č.  75/2013
M s Z  Púchov
u d  e  ľ  u j  e    

titul  „ČESTNÝ OBČAN MESTA PÚCHOV“ In  memoriam Viliamovi  Hodoňovi,  nar. 
17.7.1929, zomrelému 5.2.2006. 

Hlasovanie č. 4 za prijatie UZNESENIA č. 75/2013:
za                    14
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 75/2013.
PaedDr.  Miroslav  Kubičár  konštatoval,  že  pánovi  Viliamovi  Hodoňovi  udelené 
ocenenie „ČESTNÝ OBČAN MESTA PÚCHOV“ In memoriam bolo.

 
Irena Kováčiková  členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 
76/2013 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 76/2013
M s Z  
u d  e  ľ  u j  e    

titul „ČESTNÝ OBČAN MESTA PÚCHOV“ Štefanovi Rosinovi, nar. 7.7.1932.

Hlasovanie č. 5 za prijatie UZNESENIA č. 76/2013:
za                    14
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 76/2013.
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PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že pánovi Štefanovi Rosinovi, bolo udelené 
ocenenie „ČESTNÝ OBČAN MESTA PÚCHOV“.
Irena Kováčiková  členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 
77/2013 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 77/2013
M s Z  
u d  e  ľ  u j  e    

titul „ČESTNÝ OBČAN MESTA PÚCHOV“ Petrovi Velitsovi, nar. 21.2.1985.

Hlasovanie č. 6 za prijatie UZNESENIA č. 77/2013:
za                    14
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 77/2013.

PaedDr.  Miroslav Kubičár  konštatoval,  že pánovi  Petrovi  Velitsovi,  bolo  udelené 
ocenenie „ČESTNÝ OBČAN MESTA PÚCHOV“.

Irena Kováčiková  členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 
78/2013 v znení:

U Z N E S E N I E  č.  78/2013
M s Z  
u d  e  ľ  u j  e    

titul „ČESTNÝ OBČAN MESTA PÚCHOV“ Martinovi Velitsovi, nar. 21.2.1985.
Hlasovanie č. 7 za prijatie UZNESENIA č. 78/2013:
za                    14
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 78/2013.

PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že pánovi Martinovi Velitsovi, bolo udelené 
ocenenie „ČESTNÝ OBČAN MESTA PÚCHOV“.

PaedDr.  Miroslav  Kubičár  konštatoval,  že  do  rokovacej  miestnosti  prišiel  Milan 
Trník, čím sa zvyšuje počet prítomných poslancov na 15. Následne vyzval primátora 
mesta Mgr. Mariána Michalca predloženiu návrhov ďalších ocenení.

Primátor predložil 3 návrhy na udelenie  ocenenia „CENA MESTA PÚCHOV“:
- Ing. Jozefovi Portášikovi, nar. 28.10.1939, ktorý sa významne zaslúžil o rozvoj 

a stabilizáciu  kultúry  a  ako  dlhoročný  riaditeľ  Makyty  pomáhal  pri  rozvoji 
mesta.
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- Emílii  Čibenkovej,  nar.  13.12.1925,  ktorá  sa  významne  zaslúžila  o rozvoj 
divadelníctva v meste Púchov.

- Mgr.  Eve  Kováčovej,  nar.  22.12.1954,  ktorá,  ako  dlhoročná  riaditeľka  a 
pedagogička CVČ prispela k rozmachu a rozvoju záujmovej  a voľnočasovej 
činnosti u detí a dospelých na území mesta Púchov.

PaedDr.  Miroslav  Kubičár  vyzval  poslancov,  aby  sa  vyjadrili  k predloženým 
návrhom, prípadne podali iný návrh. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil a nikto nepodal iný návrh.  

PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že do diskusie sa nikto neprihlásil. Následne 
vyzval členku návrhovej komisie, aby predložila jednotlivo návrhy uznesení.

Irena Kováčiková  členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 
79/2013 v znení:

U Z N E S E N I E  č.  79/2013
M s Z  
u d  e  ľ  u j  e    

CENU MESTA PÚCHOV Jozefovi Portášikovi, nar. 28.10.1939.

Hlasovanie č. 8 za prijatie UZNESENIA č. 79/2013:
za                    15
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 79/2013.

PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že pánovi Jozefovi Portášikovi, bola udelená 
CENA MESTA PÚCHOV.

Irena Kováčiková  členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 
80/2013 v znení:

U Z N E S E N I E  č.  80/2013
M s Z  
u d  e  ľ  u j  e    

CENU MESTA PÚCHOV Emílii Čibenkovej, nar. 13.12.1925.

Hlasovanie č. 9 za prijatie UZNESENIA č. 80/2013:
za                    15
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 80/2013.
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PaedDr.  Miroslav Kubičár  konštatoval,  že  pani  Emílii  Čibenkovej,  bolo  udelená 
CENA MESTA PÚCHOV.

Irena Kováčiková  členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 
81/2013 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 81/2013
M s Z  
u d  e  ľ  u j  e    

CENU MESTA PÚCHOV Eve Kováčovej, nar. 22.12.1954 .

Hlasovanie č. 10 za prijatie UZNESENIA č. 81/2013:
za                    15
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 81/2013.

PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že pani Eve Kováčovej, bolo udelená „CENA 
MESTA PÚCHOV.

PaedDr. Miroslav Kubičár uviedol, že na základe podnetov orgánov mesta Púchov 
a verejnosti  využil  primátor mesta Púchov svoju právomoc v zmysle čl.  4.3.  VZN  
č.  8/2007 O udeľovaní  Čestného občianstva  mesta  Púchov,  Ceny mesta Púchov, 
Verejného uznania, Ceny primátora mesta a udelil „VEREJNÉ UZNANIE“. Poprosil 
primátora  Mgr.  Mariána  Michalca  o oboznámenie  s udelenými  VEREJNÝMI 
UZNANIAMI. 

Primátor  na základe  podnetov  obyvateľov  mesta  Púchov udelil  21  ocenení 
„VEREJNÉ  UZNANIE“ občanom:

- Vavrincovi Slovákovi, za jeho dlhoročnú podporu a propagáciu športu v meste 
Púchov,

- Jaroslavovi Čechovi, ktorý bol jeden zo zakladateľov lyžiarskeho oddielu TJ 
Púchov, za dlhoročnú aktívnu prácu v tomto športe,

- Štefanovi Ridoškovi, ako zakladateľovi atletického oddielu za práce pre tento 
oddiel a súčasne ako bývalému viceprimátorovi mesta Púchov za pomoc pri 
stabilizácii výkonu samosprávy na území mesta Púchov,

- Ing.  Jozefovi  Kvasnicovi,  dlhoročnému  predsedovi  futbalového  oddielu 
v meste Púchov, za prácu v prospech športu,

- Miroslavovi Lakovi, dlhoročnému predsedovi hokejového klubu mesta Púchov 
v prospech tohto športu,

- Štefanovi Kračuníkovi, dlhoročnému funkcionárovi futbalového oddielu za jeho 
činnosť pri podpore mládežníckeho športu v meste,

- Júliusovi  Bradáčovi,  dlhoročnému  podporovateľovi  mládežníckeho  futbalu 
v meste Púchov za túto činnosť,

- Ladislavovi  Loužeckému,  dlhoročnému  podporovateľovi  mládežníckeho 
futbalu v meste za túto činnosť,

- Jaroslavovi Rosinovi, za rozvoj rezbárskeho umenia v meste Púchov,
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- Ing.  Jurajovi  Paliesekovi,  spoluzakladateľovi  spoločného  podniku  s Mestom 
Púchov  v oblasti mestskej hromadnej dopravy, za jeho prácu,

- Alene Antalovej, dlhoročnej riaditeľky MŠ za jej svedomitú prácu v prospech 
školstva v Púchove,

- Mgr. Anne Gališovej, dlhoročnej riaditeľke ZŠ Komenského za jej svedomitú 
prácu v prospech školstva v Púchove,

- Mgr. Anne Línerovej, dlhoročnej riaditeľke ZŠ Mládežnícka za jej svedomitú 
prácu v prospech školstva v Púchove,

- Mgr. Viere Flimmelovej, dlhoročnej riaditeľke ZŠ Gorazdová za jej svedomitú 
prácu v prospech školstva v Púchove,

- Mgr.  Anne  Janíkovej,  zástupkyni  ZŠ  Mládežnícka,  za  jej  svedomitú  prácu 
v prospech školstva v Púchove,

- Marcele  Podymákovej,  dlhoročnej  zakladateľke  a funkcionárke  folklórneho 
umenia v Púchove, za prácu v prospech tohto súboru,

- MUDr.  Pavlovi  Šponiarovi,  dlhoročnému  poslancovi  MsZ  Púchov  za  jeho 
svedomitú prácu v prospech mesta Púchov,

- Ivanovi  Sadloňovi,  zakladateľovi  folklórnej  a  hudobnej  skupiny  Sadloňovci, 
veľkému  propagátorovi  hudby  doma  a v zahraničí,  za  jeho  prácu  v tejto 
oblasti,

- Tiborovi  Velitsovi,  strýkovi  bratov  Petra  a Martina  Velitsovcov,  ktorý  ich 
priviedol  k cyklistike  a podporoval  rozvoj  ich  športového  umenia  a za  jeho 
činnosť v prospech cyklistiky,

- Helene  Dunkovej,  bývalej  riaditeľke  MŠ  Nosice,  za  jej  svedomitú  prácu  v 
občianskom výbore a v prospech seniorov v Nosiciach a v Púchove,

- Rudolfovi Gabrišovi, jednému zo zakladateľov lyžiarskeho oddielu v Púchove 
za jeho dlhoročnú usilovnú prácu v prospech tohto športu v Púchove.

Irena Kováčiková  členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie MsZ č. 
82/2013 v znení:

U Z N E S E N I E  č.  82/2013
M s Z 
b e r i e   n a    v e d o m i e  

udelenie ocenenia „VEREJNÉ  UZNANIE“ nasledovným občanom:

 Vavrinec Slovák, nar. 13.8.1932
 Jaroslav Čech, nar. 25.11.1928
 Štefan Ridoško, nar. 11.10.1939
 Jozef Kvasnica, nar. 23.6.1942
 Miroslav Lako, nar. 3.5.1932
 Štefan Kračuník, nar. 8.11.1933
 Július Bradáč, nar. 19.3.1945
 Ladislav Loužecký, nar. 21.12.1945
 Jaroslav Rosina, nar. 6.6.1940
 Juraj Paliesek, nar. 10.12.1951
 Alena Antalová, nar. 30.11.1955
 Anna Gališová, nar. 10.7.1955
 Anna Línerová, nar. 6.11.1951
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 Viera Flimmelová, nar. 22.6.1965
 Anna Janíková, nar. 4.12.1952
 Marcela Podymáková, nar. 10.9.1964
 Pavol Šponiar, nar. 18.2.1963
 Ivan Sadloň, nar. 30.7.1958
 Tibor Velits, nar. 30.4.1959
 Helena Dunková, nar. 17.3.1946
 Rudolf Gabriš, nar. 12.1.1944

Hlasovanie č. 11 za prijatie UZNESENIA č. 82/2013:
za                    15
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 82/2013.

PaedDr.  Miroslav  Kubičár  konštatoval,  že  poslanci  vzali  na  vedomie  udelenie 
Verejných  uznaní.  Vyzval  primátora  mesta,  aby  prikročil  k slávnostnému  aktu 
dekorovania ocenených občanov.

Primátor následne  prikročil  k slávnostnému  dekorovaniu  28  ocenených  občanov, 
ktorí sa podpísali do pamätnej knihy mesta Púchov a prevzali si kytičku a ocenenie 
z rúk primátora mesta Mgr. Mariána Michalca. 

ad 5) DĽH Lachovček, ľudová hudba.

Vystúpenie DĽH Lachovček, ľudová hudba.

ad 6) Záver.

PaedDr. Miroslav Kubičár pripomenul niektoré významné míľniky mesta Púchov -
- rok 1243 bola 1. písomná zmienka o Púchove
- rok 1470 Púchov získal mestské práva ako mestečko- oppidum
- v roku 1628 na Moravskú ulicu (dnešnú) sa presídlili českí jezuiti 
- rok  1650  -  54  prichádza  niekoľkokrát  na  Púchovskú  evanjelickú  faru  Ján 

Komenský
- neskôr  boli  zakladané  rôzne  remeselné  združenia  a cechy  a mestečko 

získavalo práva na predaj rôznych komodít, práva na konanie trhov
- 1939 bola založená firma Rolný neskôr Makyta
- 1950 začína výrobu Matador, neskôr Gumárne 1.mája, dnes Continental
- v 50-tých rokoch bola postavená priehrada mládeže 
- postupne vznikali základné,  stredné školy a neskôr aj vysoká škola
- v roku 1970 bol postavený starý Dom kultúry. 

Rok 2013, kedy sa otvára túžobne očakávané divadlo a 3D kino. Rok 2013 sa zapíše 
do  míľnikov  mesta,  kedy  pri  slávnostnej  príležitosti  prevzali  ocenenia  Čestného 
občianstva  mesta  Púchov,  Ceny  mesta  Púchov  a   Verejného  uznania  naši 
spoluobčania, ktorí tu v našom malebnom meste žili  a žijú, ale po sebe zanechali 
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vzácnu stopu. I vo svojom mene pogratuloval všetkým oceneným. Následne privítal 
Mgr. Evu Kováčovú. 
Mgr. Eva Kováčová poďakovala v mene ocenených primátorovi mesta, poslancom 
a všetkým organizáciám, ktorí ich navrhli na ocenenie. Verí, že ich snaženia neboli 
posledné. Naše mesto má krásnu minulosť, prítomnosť a verí, že aj budúcnosť. Dúfa, 
že spoločne toto mesto krásne vybudujú. Poďakovala za dôveru, ktorú dostali týmito 
oceneniami.
PaedDr.  Miroslav  Kubičár  konštatoval,  že  sa naplnil  program  dnešného 
slávnostného MsZ pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o Púchove, pri 
príležitosti  zavŕšenia  výstavby  tak  očakávaného  nášho mestského  divadla  (KVC) 
a pri príležitosti udeľovania Čestného občianstva mesta Púchov, Ceny mesta Púchov 
a  Verejného uznania našim spoluobčanom. Poďakoval vzácnym hosťom za účasť na 
rokovaní a zaželal  im príjemný pobyt v vašom meste, kde to stále žije.   Všetkých 
pozval   na  otvorenie  novučičkého  Hoenningovho  námestia  a Divadla,  ktoré  sa 
uskutoční dnes 20.9.2013 o 18.00 hod. Jubilejný  XV. ročník Púchovského jarmoku 
bude zahájený zajtra (v sobotu) 21.septembra 2013 o 10.00 hod.   Dúfal, že sa tam so 
všetkými stretne a budú sa tam cítiť  dobre. Na záver rokovania znovu poďakoval 
poslancom, hosťom a ostatným prítomným za účasť a  ukončil slávnostné zasadnutie 
MsZ Púchov. 

Ing. Ján RIŠKO       Ivan ZAHRADOVÝ
I. overovateľ    II. overovateľ

Ing. Jana  VONDROVÁ     Mgr. Marián MICHALEC
prednostka MsÚ     primátor mesta Púchov
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