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

konaného dňa 5. decembra 2012. 

 
 
Prítomní:  v zmysle prezenčnej listiny 
 
 

R O K O V A N I E 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou zo dňa 28.11.2012. 
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Mgr. Marián 
Michalec, ktorý v úvode privítal všetkých poslancov MsZ, zamestnancov mestského 
úradu a ostatných prítomných. Konštatoval, že vzhľadom na počet prítomných 
poslancov (16 z 19) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Ospravedlnil sa 
Peter Divinský.   MUDr. Pavol Šponiar a JUDr. Jarmila Andreánska prídu neskôr. 
 
Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Jaroslav Hupka, 
Rudolf Marman a Mgr. Peter Bílik. 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        2 
Poslanci schválili zloženie návrhovej komisie. 
 
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Anna Janíková a Rudolf 
Marman. Vedením zápisnice poveril Boženu Sádeckú. 
 
PROGRAM:  
 

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

2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2013.  
3. Plán legislatívnej činnosti Mestského zastupiteľstva Púchov na rok 2013. 
4. Rozpočet Mesta Púchov na rok 2013 a výhľad na roky 2014 a 2015. 
5. Správa o stave mesta Púchov  za rok 2012. 
6. VZN č. 9/2012 o miestnych daniach pre mesto Púchov. 
7. VZN č. 10/2012 o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v meste Púchov. 
8. Správa o výsledkoch a podmienkach  výchovno - vzdelávacej činnosti škôl a 

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov za školský rok 
2011/2012. 

9. Správa o činnosti ZZ PO DK Púchov. 
10. Operačný plán zimnej údržby mesta rok 2012-2013. 
11. Informácie o investičných akciách.  
12. Vyhodnotenie mestského podujatia - Mikulášsky jarmok .  
13. Predaj, kúpa.  
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14. Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MsBP, s.r.o., PTSM, s.r.o., 
Medial, s.r.o., MŠK, s.r.o., MsÚ Púchov. 

15. Rôzne. 
16. 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                  16 
proti               0 
zdržal sa        0 
Program poslanci schválili. 

 
 
Primátor privítal riaditeľku Centra voľného času Včielka (ďalej len CVČ) Mgr. Evu 
Kováčovú a p. Vendelína Kvetanu vyslanca Olympijského výboru.  
Vendelín Kvetan pozdravil rokovanie MsZ Púchov. Konštatoval, je vyslancom 
Slovenského olympijského výboru aby odovzdal štafetu Trenčianskeho regiónu 
a poďakovanie za aktívnu spoluprácu mesta Púchov k hrám na 30. olympiáde 
v Londýne. V meste Púchov sa školy zapojili do tejto spolupráce a pripravili najkrajší 
program. Túto štafetu odovzdal primátorovi mesta. 
Primátor poďakoval za štafetu, ktorá sa dlho pri ňom neohriala, lebo veľkú zásluhu 
na projekte malo CVČ pod vedením Mgr. Evy Kováčovej, ktorej predal štafetu ako 
výraz uznania. 
Mgr. Eva Kováčová poďakovala Mestu Púchov, bez jeho podpory by to nezvládali. 
Poďakovala aj všetkým školám – MŠ, ZŠ a SŠ, ktoré sa zúčastnili projektu a uspeli. 
Ďalej informovala, že do 28.12.2012 je vyhlásená súťaž - Dobrovoľník roku 2012. Ak 
poznajú mladého človeka, ktorý dobrovoľne vykonal nezištný skutok, aby ho prihlásili 
na CVČ. Ďalší projekt - Čo sa mi páči a nepáči v meste, ktorom žijem. Do neho sa 
môžu zapojiť mladí ľudia od 12 do 30 rokov. Treba poslať 3 textové návrhy a 1 
fotografiu. 
Primátor obom poďakoval a rozlúčil sa s nimi. Na začiatku rokovania podľa 
rokovacieho poriadku vyzval, aby sa prihlásili, ak chce niekto z verejnosti vystúpiť. 
Nikto sa neprihlásil. 
 
 
Do rokovacej miestnosti prišiel MUDr. Pavol Šponiar. 
 
 
ad 1) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, správa 
o činnosti hlavného kontrolóra. 
 
Mgr. Miroslav Jurči predkladal písomný materiál - kontrolu plnenia uznesení z 
predchádzajúceho zasadnutia MsZ a správu o činnosti hlavného kontrolóra. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Ing. Jaroslav Hupka člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenia  
MsZ č. 100/2012. 
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U Z N E S E N I E  č. 100/2012 
M s Z    
b e r i e   n a    v e d o m i e  
 
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, správu o činnosti 
hlavného kontrolóra. 
   
Hlasovanie č. 3 za prijatie UZNESENIA č. 100/2012: 
za                    17 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 100/2012. 
 
 
 
 
ad 2) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2013.  
 
Mgr. Miroslav Jurči predložil písomne Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na prvý polrok 2013. Vyzval poslancov, aby sa k nemu vyjadrili. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Ing. Jaroslav Hupka člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenia  
MsZ č. 101/2012 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 101/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e 
 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za prvý polrok 2013.  
 
Hlasovanie č. 4 za prijatie UZNESENIA č. 101/2012: 
za                    17 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 101/2012. 
 
 
 
 
ad 3) Plán legislatívnej činnosti Mestského zastupiteľstva Púchov na rok 2013. 
 
Primátor  predložil Plán legislatívnej činnosti Mestského zastupiteľstva Púchov na 
rok 2013. Konštatoval, že ide o tradičný materiál, ktorý neobsahuje všetko. To, čo 
prinesie život, bude na základe podnetov priebežne dopĺňané. V septembri bude 
slávnostné MsZ k 770.  výročiu mesta a otvoreniu divadla.  
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Ing. Jaroslav Hupka člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenia  
MsZ č. 102/2012 v znení: 
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U Z N E S E N I E  č. 102/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
Plán legislatívnej činnosti Mestského zastupiteľstva Púchov na rok 2013. 
 
Hlasovanie č. 5 za prijatie UZNESENIA č. 102/2012: 
za                    17 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 102/2012. 
 
 
Do rokovacej miestnosti prišla JUDr. Jarmila Andreánska. 
 
 
 
ad 4) Rozpočet Mesta Púchov na rok 2013 a výhľad na roky 2014 a 2015. 
 
Mgr. Radoslav Varga uviedol, že rozpočet mesta je najdôležitejší ekonomický 
dokument. Všetci, čo sa ním zaoberali,  mu prikladali patričnú vážnosť. Bol zostavený 
ako mierne prebytkový. Zohľadňuje požiadavky jednotlivých útvarov, rozpočtových 
organizácií mesta aj mestských obchodných spoločností. Rozpočet bol zostavený so 
zámerom zosúladenia finančných zdrojov mesta a jeho rozvojovými zámermi. Mesto 
predpokladá využiť aj možnosti financovania projektov z eurofondov. Cieľom 
programového rozpočtu je zvýšiť transparentnosť a efektívnosť vynakladania 
verejných zdrojov. Príjmy rozpočtu sa delia na bežné a kapitálové a príjmové 
finančné operácie. Zároveň sa členia na vlastné príjmy - daňové a nedaňové, granty 
a transfery. V príjmovej časti bolo vychádzané z predpokladu zverejneného MF SR 
a z očakávaných zmien zo strany štátu z dôvodu zmiernenia následkov krízy. V 
školstve a sociálnej sfére sú originálne a prenesené kompetencie rozpočtované 
podľa skutočnosti tohto roka a dostupných informácií MF SR. Výhľadové príjmy na 
roky 2014 a 2015 boli zohľadnené o predpokladanú infláciu a valorizáciu. V prílohe č. 
1 je uvedený rozpočet príjmov v tabuľkovej forme. Táto príloha je doplnená 
o náležitosti v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Rozpočet bol 
prerokovaný na ekonomickej komisii aj na zasadnutí MsR, ktoré ho odporučili na 
schválenie. 
Mgr. Miroslav Jurči konštatoval, že pri spracovaní stanoviska k predloženému 
návrhu Rozpočtu Mesta Púchov na rok 2013 a výhľad na roky 2014 a 2015 
vychádzal z dvoch hľadísk: po 1) zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu a po  
2) metodická správnosť. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi o rozpočtových pravidlách. Metodicky bol spracovaný 
podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR. Rozpočet bol zostavený 
ako mierne prebytkový. Bol riadne zverejnený na úradnej tabuli aj na webovej 
stránke mesta. Návrh rozpočtu bol prerokovaný v ekonomickej komisii a MsR, ktoré 
návrh odporúčajú schváliť. Hlavný kontrolór odporučil návrh rozpočtu schváliť. 
JUDr. Eva Kvocerová podala pozmeňujúci návrh na strane č. 15 z bodu 4.3. 
Mestská televízia, mestské noviny, zobrať 25 tis. € a presunúť do bodu 14.1. 
Opatrovateľská služba na str. č. 35. 
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Rudolf Marman chcel vedieť ohľadne športu, kam pôjdu kapitálové výdavky 90 tis. € 
zo str. č. 27, a na čo budú použité financie  v bode 15 Administratíva. Na volejbalovej 
hale je zvýšenie dotácie na energie o 10 tis. €. MsP má stále rovnaký rozpočet, chcel 
vedieť, či nepotrebujú viac. Aj mestská knižnica má stále rovnaký rozpočet, či by 
nebolo vhodné presunúť im na internetovú stránku. Chcel vedieť, prečo má položka 
na odpad nižší príjem o 50 tis. €. Suma na vykrytie nákladov hokeja na mládež aj 
mužov asi nebude postačovať, uviedol. 
Ing. Katarína Bradáčová konštatovala, že z 90 tis. € plánujú použiť 30 tis. € na 
sociálne zariadenia vo volejbalovej hale a 60 tis. na úpravu zimného štadiónu na 
rolbu. Na volejbalovú halu bola znížená dotácia v tomto roku, preto  ju majú 
v budúcom roku naplánovanú v plnej výške.  
Mgr. Jozef Čuraj uviedol, že MsP rozpočet z Mesta postačuje, ale požiadal Mesto 
o spoluúčasť na projekte rozšírenia kamerového systému, ktorý sa bude riešiť v bode 
č. 15 Rôzne. 
Ing. Lucia Pružinská konštatovala, že poplatky odpad odzrkadľujú prípadné 
nedoplatky, ktoré sú potom ťažko vymožiteľné, preto je táto položka nastavená 
radšej striedmejšie. 
Primátor informoval, že v knižnici sa plánovalo šetrenie znížením počtu 
zamestnancov v roku 2012. Nakoniec sa od toho ustúpilo, lebo jedna pani odíde do 
predčasného dôchodku v roku 2013. Potom budú tieto zdroje použité na 
internetizáciu knižnice.  Opakovane sa Mesto a MŠK zaoberali problematikou futbalu, 
konkrétne financovaním družstva mužov. Prípadné dotácie budú prísne 
kontrolované. 
Mgr. Anna Janíková uviedla, že sa jej vidí nízka suma v kapitole na údržbu 
komunikácií.  Ďalej ju zaujímalo, prečo má ZŠ Gorazdova viac financií v rozpočte 
oproti ZŠ Mládežnícka, keď je skoro rovnaká.   
Ing. Lucia Pružinská odpovedala, že na ZŠ Gorazdova je stredisko záujmovej 
činnosti. 
Mgr. Viera Češková zopakovala, že na ZŠ Gorazdova je stredisko záujmovej 
činnosti, ktoré je napojené na CVČ Včielka a robia tam v popoludňajších hodinách, 
preto majú viac v položke rozpočtu. 
Irena Kováčiková reagovala na návrh JUDr. Kvocerovej, že rozpočet na 
opatrovateľskú službu riešili v komisii školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí. 
Vychádzali z reálneho stavu požiadaviek na opatrovateľskú službu, ktoré stále 
vybavujú priebežne a rozpočtované financie pokrývajú potreby .  
Mgr. Viera Češková konštatovala, že bolo doručených 29 žiadostí na opatrovateľskú 
službu, ktoré boli vybavené. Zabezpečujú opatrovateľkami 66 domácností.  
JUDr. Eva Kvocerová sa ohradzovala, že bol schválený Komunitný plán, ktorý je pre 
Mesto záväzný. Už pri jeho schvaľovaní žiadala navýšenie financií.  
Rudolf Marman namietal, že doteraz bola spoločnosť Medial v sklze, preto sa jej 
rozpočet zvyšoval a teraz navrhuje JUDr. Kvocerová Medialu zobrať. To nedáva 
logiku zobrať spoločnosti toľko peňazí, dodal.  
Milan Trník konštatoval, že na ekonomickej komisii aj MsR sa dôkladne venovali 
zostavovaniu rozpočtu Mesta. Požiadal, aby sa do takto dôkladne pripraveného 
rozpočtu nezasahovalo. 
Primátor uviedol, že každý poslanec môže podať návrh do komisií aj MsR 
k predkladaným materiálom pred schválením v MsZ, kde sa ním zaoberajú. Poprosil 
poslancov, aby vystupovali konštruktívne a svoje návrhy predkladali už pri 
zostavovaní rozpočtu. Vyzval poslankyňu, aby zopakovala jej pozmeňujúci návrh. 
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JUDr. Eva Kvocerová zopakovala svoj pozmeňujúci návrh -  na strane č. 15 z bodu 
4.3. Mestská televízia, mestské noviny zobrať 25 tis. € a presunúť do bodu 14.1. 
Opatrovateľská služba na str. č. 35. 
 
Hlasovanie č. 6 za prijatie pozmeňujúceho návrhu JUDr. Evy Kvocerovej: 
za                      2 
proti                  9 
zdržal sa           7 
Poslanci neprijali pozmeňujúci návrh JUDr. Evy Kvocerovej. 
 
Ing. Jaroslav Hupka člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenia  
MsZ č. 103/2012 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 103/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
Rozpočet Mesta Púchov na rok 2013 a výhľad na roky 2014 a 2015. 
 
Hlasovanie č. 7 za prijatie UZNESENIA č. 103/2012: 
za                    17 
proti                 1 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 103/2012. 
 
 
 
ad 5) Správa o stave mesta Púchov  za rok 2012. 
 
Primátor predložil podrobnú správu o stave mesta Púchov za rok 2012 (ktorá je 
prílohou v materiáloch pri zápisnici MsZ). 
PaedDr. Miroslav Kubičár požiadal doplniť do správy, že Mesto Púchov ako prvé 
prijalo nariadenie na osadzovanie búdok pre dažďovníkov a netopiere pri zatepľovaní 
bytoviek aj iných  budov. 
Ing. Jaroslav Hupka člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenia  
MsZ č. 104/2012 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 104/2012 
M s Z    
b e r i e     n a       v e d o m i e  
 
Správu o stave mesta Púchov  za rok 2012. 
 
Hlasovanie č. 8 za prijatie UZNESENIA č. 104/2012: 
za                    18 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 104/2012. 
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Primátor vyhlásil prestávku v rokovaní MsZ. 
 
 
 
 6) VZN č. 9/2012 o miestnych daniach pre mesto Púchov. 
 
Mgr. Radoslav Varga informoval, že dôvodom vydania VZN č. 9/2012 o miestnych 
daniach pre mesto Púchov  boli zmeny v zákone o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Novela nadobudla 
účinnosť 1.12.2012 a ustanovuje spoločné daňové priznanie k dani z nehnuteľností, 
dani za psa, k dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje. Nový 
prístup spočíva aj vo vyrubovaní predmetných daní jedným spoločným rozhodnutím. 
Ostatné miestne dane – daň za užívanie verejného priestranstva a daň za 
ubytovanie - budú v zmysle zákona priznávané a vyrubované samostatne. Touto 
novelu sa zlučuje predmet dane z pozemkov z 8 druhov na 5 druhov. Ročná daň 
z pozemkov bola zjednotená na 0,7% zo základu dane. Vo VZN boli zapracované aj 
malé zmeny vo výške sadzby dane, ktoré stanovuje zákon tak, že majú byť upravené 
tak, aby sa násobok najvyššej a najnižšej sadzby dane zo stavieb a bytov postupne 
znižoval zo 40-násobku na 10-násobok. Do prílohy bolo dané vyhodnotenie 
pripomienky,  ktorú podal predseda predstavenstva Makyta, a.s. Púchov. 
Navrhovateľ VZN a MsR sa dňa 21.11.2012 pripomienkou zaoberali a odporučili MsZ 
predmetnej pripomienke nevyhovieť.  
Primátor konštatoval, že v 10 dňovej lehote od zverejnenia materiálu sa môžu 
podávať k nemu pripomienky. Mestu bola doručená žiadosť na zníženie dane od 
Makyta, a.s. na 3,10 €, ktorá bola vyhodnotená ako pripomienka. Prečítal 
vyhodnotenie pripomienky.  
Ing. Ján Riško chcel vedieť, aká suma by chýbala v rozpočte pri takomto znížení. 
Primátor odpovedal, že cca 1 mil. €. 
JUDr. Eva Kvocerová podala 2 pozmeňujúce návrhy.  
V 1. pozmeňujúcom návrhu k bodu 6.2.5. Ročná sadzba dane za priemyselné 
stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie 
vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu  žiadala znížiť sadzbu zo 
6,40 €/m2 na 4,- €/m2 , v bode 6.2.6. ročná sadzba dane za stavby na ostatné 
podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu 
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou navrhla zníženie z 5,20 €/m2  
na 4,- €/m2.  
V 2. pozmeňujúcom návrhu k bodu 6.2.7. ročná sadzba dane za ostané stavby 
navrhla zníženie zo 4,60 € na 3,50 €/m2.  
PaedDr. Miroslav Kubičár žiadal od JUDr. Kvocerovej analýzu dopadov na 
rozpočet, keď podala takýto návrh. Konštatoval, že o takom návrhu sa hovorí ako 
o populistickom, keď nevie, ako takýto výpadok v rozpočte nahradiť.  
JUDr. Eva Kvocerová uviedla, že ani od p. Kubičár nežiadal nikto analýzu, keď dal 
vlani návrh na zjednotenie sadzby dane navýšením.   
MUDr. Viliam Bršiak chcel vedieť, ako dodá p. Kvocerová chýbajúce peniaze do 
rozpočtu. Časové konanie poslankyne videl ako nelogické, lebo bolo treba reagovať 
po jeho zverejnení na stránke mesta.  
Rudolfa Marmana zaujímalo, kde chce tieto peniaze dať. Mesto musí z niečoho 
vyžiť, kde nájde mesto tieto peniaze, spýtal sa jej. 
Mgr. Radoslav Varga konštatoval, že očakával takýto populizmus už  pri 
prejednávaní rozpočtu. Rozpočet bol schválený, ale a až teraz dáva JUDr. 
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Kvocerová takéto návrhy. Návrh VZN  bol riadne zverejnený a mohli sa k nemu dávať 
pripomienky. Spýtal sa, čo, ak štát zníži v priebehu roka podielové dane.  
Ing. Ján Riško dodal, že by sa to dalo riešiť jedine, keby sa všetko znova v rozpočte 
prerokovalo a urobilo zmenou rozpočtu. Návrh JUDr. Kvocerovej by sa musel celý 
zanalyzovať. Združenie podnikateľov žiadalo zníženie sadzby dane ešte pred 
prerokúvaním tohto VZN. Mesto môže mať nižšie aj podielové dane zo štátu a bude 
sa musieť s tým nejako vyrovnať.  
Primátor reagoval na p. Rišku, že len p. Vidoman chce znížiť dane. Ak dobre 
počúvali záverečnú správu, bolo tom uvedené, že štát nám poslal za posledné roky 
o 35 mil. Sk menej. Takže mesto je nútené škrtať. Spoločnosť Continentál Matador 
mala v minulom roku zisk 3 miliardy SK. Toľko táto spoločnosť v Púchove ešte 
nezarobila. Dane by mala mať táto spoločnosť také ako v materskej krajine.  
 
Ing. Jaroslav Hupka člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenia  
MsZ č. 105/2012 k pripomienke Makyty v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 105/2012 
M s Z    
n e v y h o v u j e 
 
pripomienke zo dňa 20.11.2012, ktorou predseda predstavenstva Makyta, a.s. 
Púchov žiadal o zmenu sadzby dane z nehnuteľností za priemyselné stavby, stavby 
slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu – bod 6.2.5. v návrhu VZN č. 
9/2012 o miestnych daniach pre mesto Púchov na 3,10 €. 
 
Hlasovanie č. 3 za prijatie UZNESENIA č. 105/2012: 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          4 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 105/2012. 
 
JUDr. Eva Kvocerová postupne zopakovala svoje 2 pozmeňujúce návrhy k VZN. 
Primátor požiadal poslancov o hlasovanie k pozmeňujúcim návrhom osobitne za 
každý návrh. 
 
Hlasovanie č. 10 za prijatie 1. pozmeňujúceho návrhu JUDr. Evy Kvocerovej: 
za                       2 
proti                 13 
zdržal sa            3 
Poslanci neprijali pozmeňujúci návrh JUDr. Evy Kvocerovej. 
 
Hlasovanie č. 11 za prijatie 2. pozmeňujúceho návrhu JUDr. Evy Kvocerovej: 
za                       2 
proti                 13 
zdržal sa            3 
Poslanci neprijali pozmeňujúci návrh JUDr. Evy Kvocerovej. 
 
Primátor konštatoval, že ani jeden pozmeňujúci návrh neprešiel. VZN sa bude 
schvaľovať bez zmien. 
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Ing. Jaroslav Hupka člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenia  
MsZ č. 106/2012 k VZN č. 9/2012 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 106/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
VZN č. 9/2012 o miestnych daniach pre mesto Púchov. 
 
Hlasovanie č. 12 za prijatie UZNESENIA č. 106/2012: 
za                    15 
proti                 2 
zdržal sa          1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 106/2012. 
 
 
 
 
ad 7) VZN č. 10/2012 o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v meste Púchov. 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár oboznámil so zmenami vo VZN, ktoré nastali z titulu 
zmeny zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady a zákona, preto bolo predmetné VZN spracované 
samostatne.  Zmeny nastali v bode 5.1.2.2., cena sa nemenila. Do VZN bol 
zapracovaný aj Doplnok č. 1k VZN č. 3/2011z tohto roka, ktorý podal Mgr. Radoslav 
Varga. Materiál bol prerokovaný v komisii aj MsR, ktoré ho odporučili na schválenie.  
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Ing. Jaroslav Hupka člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenia  
MsZ č. 107/2012 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 107/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
VZN č. 10/2012 o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v meste Púchov. 
 
Hlasovanie č. 13 za prijatie UZNESENIA č. 107/2012: 
za                    18 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 107/2012. 
 
 
Z rokovacej miestnosti vyšiel PaedDr. Miroslav Kubičár a Mgr. Radoslav Varga. 
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ad 8) Správa o výsledkoch a podmienkach  výchovno - vzdelávacej činnosti 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov za 
školský rok 2011/2012. 
 
Irena Kováčiková konštatovala, že zákon ukladá predkladať správu o výsledkoch a 
podmienkach  výchovno - vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov za predchádzajúci školský rok. Bola 
prerokovaná v komisii školstva, kultúry,  športu a sociálnych vecí a MsR, ktoré správu 
odporučili na schválenie. Bola prijatá bez pripomienok. Spracovaná bola podrobne. 
Školy dosahujú výborné výsledky aj v rôznych súťažiach. Zapájajú sa do projektov, 
z ktorých tiež získavajú prostriedky na prevádzku. Poďakovala všetkým učiteľom za 
prácu. Všetky školy majú svoje podrobnejšie správy zverejnené na ich internetových 
stránkach, kde si to môžu poslanci pozrieť. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Ing. Jaroslav Hupka člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenia  
MsZ č. 108/2012 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 108/2012 
M s Z    
b e r i e     n a       v e d o m i e  
 
Správu o výsledkoch a podmienkach  výchovno - vzdelávacej činnosti škôl a 
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov za školský rok 
2011/2012. 
 
Hlasovanie č. 14 za prijatie UZNESENIA č. 108/2012: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 108/2012. 
 
 
Do rokovacej miestnosti prišiel PaedDr. Miroslav Kubičár. 
 
 
ad 9) Správa o činnosti ZZ PO DK Púchov. 
 
Mgr. Milada Vargová predložila písomne Správu o činnosti Záujmové združenia 
právnických osôb domu kultúry Púchov.  
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Ing. Jaroslav Hupka člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenia  
MsZ č. 109/2012 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 109/2012 
M s Z    
b e r i e     n a       v e d o m i e  
 
Správu o činnosti ZZ PO DK Púchov. 
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Hlasovanie č. 15 za prijatie UZNESENIA č. 109/2012: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
nehlasoval      1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 109/2012. 
Nehlasoval Cyril Crkoň, ktorý vyšiel z rokovacej miestnosti a nevytiahol kartu 
z hlasovacieho zariadenia. 
 
 
 
ad 10) Operačný plán zimnej údržby mesta rok 2012-2013. 
 
Mária Fedorová uviedla, že operačný plán zimnej údržby je základným podkladom 
pre zabezpečenie zjazdnosti ciest a miestnych komunikácií v meste.  
 
Ing. Jaroslav Hupka člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenia  
MsZ č. 110/2012 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 110/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
Operačný plán zimnej údržby mesta rok 2012-2013. 
 
Hlasovanie č. 16 za prijatie UZNESENIA č. 110/2012: 
za                    17 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 110/2012. 
 
 
ad 11) Informácie o investičných akciách.  
 
Ing. arch. Daniela Šicová informovala, že boli ukončené práce rekonštrukcie plôch 
na mestskom cintoríne. Mesto požiadalo o refundáciu financovania projektu. 
Prebehla veľká kontrola projektu cintorína aj priamo v teréne. Postupujú práce na 
Hönningovom námestí, kde prebehla skúška fontány. Práce budú ukončené na jar. 
Spolu s  oddelením dopravy sa bude otvárať Štefánikova ulica dňa 12.12.2012 
o 12.00 hod. V divadle je položené takmer 90 % podlahy v hlavnej sále. Je 
skonštruované hľadisko. Doťahuje sa elektrika, robí sa na javisku. V kine sa 
dotvárajú steny, budú sa osádzať kreslá. Okenné výplne sú tiež osadené. 
K rekonštrukcii železnice prebehlo ďalšie rokovanie na podnet obyvateľov mesta 
v spolupráci s dopravnou komisiu, aby sa zlepšila situácia na železničnej stanici, kde 
Mesto žiadalo opätovné označenie stanice Púchov. Ľudia, ktorí prichádzajú do mesta 
sa nevedeli bez nápisu stanice orientovať. Bol predĺžený termín na ukončenie ZŠ 
Mládežnicka.  
Ing. Ján Riško chcel vedieť, že, či po otvorení Štefánikovej ulice sa presunie aj 
grafikon spojov dopravy naspäť. 
Rudolf Marman zaujímalo, či prevýšenie nebude prekážkou v jazde touto ulicou. 
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Mária Fedorová konštatovala, že rokovali už so spoločnosťami , ktoré zabezpečujú 
prepravu. Zástavky boli osadené. Prevýšenie Štefánikovej ulice bolo robené formou 
retardéru – spomaľovača. V pondelok prebehnú skúšobné jazdy autobusov MHD 
a od stredy 12.12.2012 od 12.00 hod. tu bude premávať všetka doprava.  
 
Ing. Jaroslav Hupka člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenia  
MsZ č. 111/2012 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 111/2012 
M s Z    
b e r i e     n a       v e d o m i e  
 
informácie o investičných akciách. 
 
Hlasovanie č. 17 za prijatie UZNESENIA č. 111/2012: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
nehlasoval      1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 111/2012. 
Nehlasovala JUDr. Jarmila Andreánska, ktorá nemala poruchu na hlasovacom 
zariadení, ale oneskorene stlačila hlasovanie. 
 
 
 
 
ad 12) Vyhodnotenie mestského podujatia - Mikulášsky jarmok .  
 
Primátor konštatoval, že z grogu na Mikulášskom jarmoku sa vyzbieralo 931,81 €. 
Bolo to vďaka poslancom, ľuďom z mestského úradu, z mestských spoločností, ktorí 
ponúkali a presviedčali ľudí, aby si grog kúpili. Vďaka tomuto sa peniaze odovzdajú 
konkrétnym ľuďom, ktorí ich potrebujú. Bol presvedčený, že rodine pomôžu. Zajtra 
peniaze odovzdá otcovi Laurinky v Župnom dome. Poďakoval všetkým, ktorí kúpou 
grogu prispeli na dobrú vec. 
Ing. Jaroslav Hupka poďakoval organizátorom jarmoku v meste, lebo si tu zvykli 
chodiť už aj ľudia zo širokého okolia. Následne predložil návrh na uznesenia  
MsZ č. 112/2012 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 112/2012 
M s Z    
b e r i e     n a       v e d o m i e  
 
vyhodnotenie mestského podujatia - Mikulášsky jarmok .  
 
Hlasovanie č. 18 za prijatie UZNESENIA č. 112/2012: 
za                    17 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 112/2012. 
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ad 13) Predaj, kúpa.  
 
Ing. Jaroslav Hupka člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenia  
MsZ č. 113/2012 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 113/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
odpredaj pozemku, parcela KNC č. 986/3 v k.ú. Púchov o výmere 39 m2, pre Mariána 
Vardžáka a manželku, Sládkovičova 975/8, Púchov za účelom majetkoprávneho 
vysporiadania časti pozemku, ktorý bezprostredne prislúcha ku dvoru rodinného 
domu a je na ňom postavená hospodárska budova vo vlastníctve žiadateľa,  za cenu  
10.- €/m2.  
 Predmetný pozemok je  zastavanou plochou pod hospodárskou budovou   
a priľahlou plochou, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok 
s nehnuteľnosťami  vo vlastníctve žiadateľa. Prevod  spĺňa podmienky §9a, ods. 8, 
písm. b) zákona o majetku obcí a vzhľadom k tomu sa pri prevode nepoužijú 
ustanovenia §9a ,ods.1-7. 
 
Ing. Jana Vondrová informovala, že predmetný pozemok sa nachádza pod 
Lachovcom a je súčasťou dvora manželov Vardžákových. Až pri dedičstve zistili, že 
predmetná časť pozemku patrí mestu, preto teraz žiadajú jeho odkúpenie. Pozemok 
užívali ešte ich rodičia. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 19 za prijatie UZNESENIA č. 113/2012: 
za                    17 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 113/2012. 
 
 
 
Do rokovacej miestnosti prišiel Mgr. Radoslav Varga. 
 
 
 
ad 14) 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. Jaroslav Hupka chcel vedieť od riaditeľa bytového podniku, čo sa bude robiť 
s vyhorenou tržnicou. 
Ing. Vladimír Motúz konštatoval, že nastali prieťahy pri likvidácii poistnej udalosti.  
Teraz sa robí na verejnom obstarávaní na dodávateľa. Vzhľadom na blížiacu sa zimu 
s realizáciou sa začne až na jar. 
Rudolf Marman žiadal od konateľa Medialu, aby správu dával na hlavičkovom 
papieri a podrobne ju rozpísal, čo robia jednotlivé dcérske spoločnosti. 
Mgr. Petra Bílika zaujímalo, koľko zamestnancov má MsP a MŠK. 
Mgr. Jozef Čuraj informoval, že MsP zamestnáva 18 ľudí. 
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Ing. Katarína Bradáčová uviedla, že MŠK zamestnáva 21 ľudí, plus majú ľudí, ktorí 
pracujú u nich na dohodu. 
  
Ing. Jaroslav Hupka člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenia  
MsZ č. 114/2012 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 114 /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. 20 za prijatie UZNESENIA č. 114/2012: 
za                    18 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 114/2012. 
 
 
 
 
ad 15) Rôzne 
 
Ing. Jaroslav Hupka člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenia  
MsZ č. 115/2012 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 115/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
peňažný vklad vo výške 65 000,00 €  ako ostatný kapitálový peňažný vklad 
spoločníka Mesta Púchov do spoločnosti MŠK Púchov  s.r.o. Ul. 1. mája 834/29, 
Púchov, IČO 33 332 500, ktorý nezvyšuje základné imanie spoločnosti. 
 
Primátor konštatoval, že už sa o kúpe mantinelov do zimného štadiónu zmieňoval 
v správe o stave mesta. Ide o peniaze, ktoré mal bytový podnik požičané pri realizácii 
teplovodných rozvodov po meste. Teraz sa vrátili do MŠK na mantinely.  
 
Hlasovanie č. 21 za prijatie UZNESENIA č. 115/2012: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          2 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 115/2012. 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Hupka člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenia  
MsZ č. 116/2012 v znení: 
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U Z N E S E N I E  č. 116/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
úpravu rozpočtu mesta na rok 2012 nasledovne: 

 
a)  v položkách PTSM s.r.o. nasledovne: 

- z programu 6., podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu PTSM, oddiel 
0510, položka 637004 sumu 27000 € do programu 6, podprogram 6.2 Zber 
separovaného odpadu PTSM, oddiel 0510, položka 637004; 

- z programu 6., podprogram 6.1 Vývoz komunálneho odpadu PTSM, oddiel 
0510, položka 637004 sumu 5000 € do programu 7, podprogram 7.2 Údržba 
miestnych komunikácií PTSM, oddiel 0451, položka 635006; 

- z programu 12, podprogram 12.3 Údržba verejnej zelene PTSM, oddiel 0510, 
položka 635006 sumu 2000 € do programu 12, podprogram 12.3 
Kompostovisko, oddiel 0510, položka 637006. 

 
b) v programe 1, podprograme 1.5 Príprava a implementácia rozvojových projektov 
z položky 637004 v sume 23258,02 €  

-  na položku 633002 v sume 13471,92 €  
-  na položku 633013 v sume 4108,32 € 
-  na položku 633004 v sume 4712,26 €  
-  na položku 633019 v sume 965,52 €. 

 
Ing. Lucia Pružinská konštatovala, že ide o presun medzi položkami, kde sa 
rieši projekt zateplenia ZŠ Mládežnícka. Peniaze sú v rozpočte. 
Ing. Ján Krajčovič uviedol, že tam pôjdu peniaze z odpadu. Ukázalo sa, že 
separácia odpadu má význam. Bol znížený množtevný vývoz komunálneho odpadu. 
Informoval, že aj na Štedrý deň budú vyvezené kontajnery.  
 
Hlasovanie č. 22 za prijatie UZNESENIA č. 116/2012: 
za                    18 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 116/2012. 
 
 
Z rokovacej miestnosti vyšiel PaedDr. Miroslav Kubičár. 
 

 
Ing. Jaroslav Hupka člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenia  
MsZ č. 117/2012 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 117/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
vyradenie majetku mesta likvidáciou - vozidlo IFA KM 2301, PU790AI z dôvodu 
technickej zaostalosti a vysokých nákladov na jeho prevádzku a opravy. 
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Ing. Ján Krajčovič konštatoval, že vozidlo IFA už nie je vhodné na opravu, lebo nie 
sú náhradné diely. Auto je na prahu svojej životnosti. 
 
Hlasovanie č. 23 za prijatie UZNESENIA č. 117/2012: 
za                    17 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 117/2012. 
 
 
 
Ing. Jaroslav Hupka člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenia  
MsZ č. 118/2012 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 118/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
dotáciu pre MŠK Púchov s.r.o. na financovanie konkrétnych úloh vyplývajúcich 
z verejnoprospešného účelu chodu športových objektov v súlade s ich učením pre 
podporu a rozvoj športu obyvateľov mesta Púchov podľa schváleného 
podnikateľského zámeru spoločnosti na rok 2013 v sume         598 000,00 € 
 
 
Primátor  konštatoval, že pre tento rok sa schvaľoval rozpočet vo februári 2012. 
MŠK aj DK si museli požičať na preklenutie obdobia začiatku roka do schválenia 
rozpočtu a pridelenia dotácie na ich činnosť, aby mali mestské spoločnosti z čoho 
prežiť toto obdobie. Aby sa tomu zamedzilo, po schválení rozpočtu sú návrhy 
uznesení na dotáciu pre MŠK aj DK, ktoré budú môcť čerpať od nového roku. 
 
Hlasovanie č. 24 za prijatie UZNESENIA č. 118/2012: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          2 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 118/2012. 
 
 
 
Ing. Jaroslav Hupka člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenia  
MsZ č. 119/2012 v znení: 

 
U Z N E S E N I E  č. 119/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
dotáciu pre Dom kultúry Púchov, Námestie slobody 1401, 020 01 Púchov na 
zabezpečenie celoročného, širokospektrálneho kultúrneho vyžitia obyvateľov mesta 
Púchov a širokého okolia, klubovej činnosti, voľno časových aktivít, rozvoj záujmovo-
umeleckej činnosti predovšetkým v oblasti ochotníckeho divadla a folklóru na rok 
2013 v sume           204 800,00  € 
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Hlasovanie č. 25 za prijatie UZNESENIA č. 119/2012: 
za                    17 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 119/2012. 
 
 
 
Ing. Jaroslav Hupka člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenia  
MsZ č. 120/2012 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 120/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Poštová 809, Púchov. 
 
Mgr. Viera Češková informovala, že Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Základnej 
umeleckej školy, Poštová 809, Púchov bol robený na základe zmeny zákona. 
Meniaca sa legislatíva si vyžaduje, aby alokované pracoviská boli zapracované 
v Zriaďovacej listine. 
Primátor uviedol, že ide len o organizačné spojenie, nie majetkové. 
Mgr. Peter Bílik  chcel vedieť, či sa nebude meniť financovanie. 
Mgr. Viera Češková odpovedala, že financovanie ostáva rovnaké. 
 
Hlasovanie č. 26 za prijatie UZNESENIA č. 120/2012: 
za                    17 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 120/2012. 
 
 
 
Do rokovacej miestnosti prišiel PaedDr. Miroslav Kubičár. 
 
 
Primátor konštatoval, že poslanec Cyril Crkoň sa písomne vzdal členstva 
v kontrolnom výbore investičnej akcie divadla (KVC).  Na jeho miesto bol navrhnutý 
Rudolf Marman. 
 
Ing. Jaroslav Hupka člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenia  
MsZ č. 121/2012 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 121/2012 
M s Z    

a) o d v o l á v a  
 
Cyrila Crkoňa z kontrolného výboru pre investičnú akciu Kultúrne 
a vzdelávacie centrum   
 



zápisnica MsZ 5.12.2012 Strana 18 

 

b) v o l í 
 
Rudolfa Marmana do kontrolného výboru pre investičnú akciu Kultúrne 
a vzdelávacie centrum  a poveruje ho kontrolou nákladov investície 
účtovaných zhotoviteľom diela. 

 
Hlasovanie č. 27 za prijatie UZNESENIA č. 121/2012: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          2 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 121/2012. 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Hupka člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenia  
MsZ č. 122/2012 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 122/2012 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 

a) podanie žiadosti Ministerstvu vnútra SR, Rada vlády SR pre prevenciu 
kriminality v projekte „Financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality“  
 

b) spoluúčasť Mesta Púchov na projekte, ktorý poskytuje Ministerstvo vnútra SR, 
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality  „Financovanie projektov v oblasti 
prevencie kriminality“ – rozšírením kamerového systému v meste Púchov vo 
výške 20% z poskytnutej sumy t.j. maximálne do výšky 4 tis. €.  

 
Mgr. Jozef Čuraj informoval, že bola zverejnená výzva na rozšírenie kamerového 
systému do maximálnej výšky 66 tis. €. Spoluúčasť mesta na projekte  je 20% zo 
sumy projektu. Keby sa podarilo získať takúto dotáciu, kamery musíme umiestniť tak, 
ako stanoví po rokovaniach štátna polícia. 
 
Hlasovanie č. 28 za prijatie UZNESENIA č. 122/2012: 
za                    18 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 122/2012. 
 
 
 
ad 16) Diskusia a interpelácie. 
 

Primátor informoval, že s účinnosťou od 1.10.2012 došlo k zmene názvov oddelení 
Mestského úradu Púchov. 
Rudolf Marman poďakoval riaditeľovi PTSM Púchov, s.r.o. za zabezpečenie opravy 
cesty v Hrabovke, na Pribinovej ulici, ... za úpravu cintorína na Hrabovke.  
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Cyril Crkoň reagoval k bodu programu č. 14, aby mestská spoločnosť Medial 
predkladala obšírnejšie správy a ďalej ho zaujímalo, na čo sa minie v tejto 
spoločnosti najviac peňazí, a či tam nie je prezamestnanosť. 
Mgr. Radoslav Varga konštatoval, že spoločnosť Medial má 3 zamestnancov, z toho 
je 1 na materskej dovolenke 5-ta rok. Najväčšiu finančnú položku spotrebúvajú na 
papier a farby na tlačenie, na benzín. 60% obratu zo svojich služieb zabezpečujú pre 
mesto. Na ostatné služby si musia iniciatívne nájsť klientov. 
Ing. Ján Riško žiadal zabezpečiť zrkadlo na Spojovej ulici a Vansovej kvôli 
bezpečnému prejazdu vozidiel.  
Mgr. Anna Janíková upozornila na vyšliapaný chodník od bytovky č. 1442 smerom 
ku Kauflandu, ktorý obyvateľom bytovky vadí, lebo si okolie samostatne upravovali. 
Žiadajú dať tam živý plot, alebo to nejako upraviť, aby sa tadiaľ nechodilo. Ďalej 
žiadala opravu chodníka pri bytovke 1419. Na chodníku v umeleckej medzierke sú 
ľudia ohrozovaní cyklistami. Malo by sa tam urobiť určité obmedzenie pre cyklistov. 
Primátor žiadal tieto návrhy zaradiť na riešenie do komisie dopravy. 
Ing. Jaroslav Hupka poďakoval všetkým zamestnancom mesta aj mestských 
spoločností za prácu, lebo aj vďaka nim, mesto Púchov aj tento rok skončilo ako 3. 
najkrajšie mesto v SR. 
Mgr. Hedviga Šulcová chcela vedieť, či je už bezproblémový prechod detí z HK 
Púchov, s.r.o. do mestského klubu MŠK, ako prisľúbil p. Divinský. 
Ing. Katarína Bradáčová konštatovala, že deti trénujú hokej pod mestským klubom 
MŠK. 7 detí nemá dodnes zrušenú registráciu v HK Púchov, s.r.o. Na zajtra majú 
znova dohodnuté stretnutie s p. Divinským, ale stále sa tomu vyhýba.  
JUDr. Eva Kvocerová tvrdila, že ZŤP občania neboli uspokojení v sociálnych 
službách. Spýtala sa, že na čo bol zostavený Komunitný plán, keď mesto 
nezabezpečuje všetko ako je v ňom uvedené. 
Primátor konštatoval, že nemal doposiaľ takú informáciu ani od vedúcej oddelenia 
školstva a sociálnych vecí a ani od predsedníčky komisie p. Kováčikovej, že by ZŤP 
občania nedostali peniaze, alebo, že by bola opatrovateľská služba 
poddimenzovaná. Požiadal p. Kvocerovú aby konkrétne menovala, kto nedostal túto 
službu. Mestá a obce sú neustále krátené na daniach od štátu a sú im presúvané 
kompetencie bez pridania financií.  
JUDr. Eva Kvocerová nekonkretizovala, komu bola odopretá opatrovateľská služba. 
JUDr. Jarmila Andreánska  uviedla, že ju viac trápi, že štát kráti mestám a obciam 
na podielových daniach ako Komunitný plán. Tieto peniaze mestám a obciam 
chýbajú. 
PaedDr. Miroslav Kubičár nesúhlasil so slovami JUDr. Kvocerovej, lebo okres 
Púchov má jednu z najväčších obsadeností do počtu lôžok v domovoch dôchodcov 
a opatrovateľská služba patrí medzi najrozvinutejšou službou. V Komunitnom pláne 
sú ďalšie témy, ktoré by bolo treba riešiť a neriešia sa. 
PaedDr. Miroslav Kubičár (riaditeľ gymnázia) informoval, že gymnázium sa 
rozhodlo protestovať proti tomu ako rokuje vláda s odborovým zväzom pracovníkov 
školstva, a preto bol aj on aj celá škola označení zelenou stužkou. 
Rudolf Marman uviedol, že rodičia sa zaujímajú o konflikt, ktorý vznikol na zimnom 
štadióne, že tam bol alkohol u rodičov, ktorí ho na štadióne konzumovali. On sa 
o tom dočítal len v novinách. Chcel vedieť, či tam Dragons zakázaný vstup, alebo 
ako je to. 
Ing. Katarína Bradáčová konštatovala, že štadión malo objednané občianske  
združenie Dragons na tréning, ale urobilo si tam Halloweent party, na čom by nič 
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nebolo. Ale rodičia si na striedačku doniesli a nalievali alkohol. Všetko bolo 
zadokumentované. 
Primátor informoval, že na druhý deň mu volal p. Behan, či sme museli tak razantne 
riešiť tento alkohol na štadióne. Odpovedal mu, nech nahlásia rodičov, ktorí doniesli 
alkohol na štadión. Doposiaľ to neurobili. Dragons preto nemá doposiaľ vyčlenené 
hodiny na trénovanie. 
PaedDr. Miroslav Kubičár uviedol, že na Royovej ulici, aby sa ustrážilo, aby tento 
priestor bol v lepšom stave ako bol doteraz. 
Primátor poprial všetko dobré. Poďakoval všetkým za usilovnú, náročnú prácu 
počas celého roka. Najbližší termín, kedy sa stretnú na rokovaní MsZ je plánovaný 
28.2.2012 o 9.00 hod. Presné zvolanie bude doručené a zverejnené. Na záver 
rokovania MsZ poprial všetkým príjemné prežitie zvyšku roka. 
 
 

 

 

 

 

Mgr. Anna Janíková    Rudolf Marman 
I. overovateľ        II. overovateľ 
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