
Z Á P I S N I C A
Zn.: 06 zápis. MsZ 26 09 2013/ UK1, A-10

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Púchov, 
konaného dňa 26. septembra 2013

Prítomní: v zmysle prezenčnej listiny

R O K O V A N I E

Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou zo dňa 18.9.2013. Zasadnutie 
mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Mgr. Marián Michalec, ktorý 
v  úvode  privítal  všetkých  poslancov  MsZ,  zamestnancov  mestského  úradu 
a ostatných prítomných. Konštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov 
(12 z 19) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Uviedol, že svoju neúčasť 
ospravedlnili: PaedDr. Miroslav Kubičár, JUDr. Eva Kvocerová, Mgr. Radoslav Varga, 
Ján Poliach, MUDr. Pavol Šponiar a JUDr. Jarmila Andreánska. Neospravedlnil  sa 
Peter Divinský.

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Anna Janíková, Mgr. Peter 
Bílik a Ing. Jaroslav Hupka. Spýtal sa, či má niekto iný návrh. 
Nikto nepodal iný návrh.

Hlasovanie č. 1 o schválení zloženia návrhovej komisie:
za                  12
proti               0
zdržal sa        0
Poslanci schválili zloženie návrhovej komisie.

Primátor  mesta  určil  overovateľov  zápisnice  v zložení:  MUDr.  Viliam  Bršiak  
a Mgr. Hedviga Šulcová . Vedením zápisnice poveril Boženu Sádeckú.

PROGRAM:

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

2. Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2013 o miestnych daniach pre mesto Púchov.
3. Doplnok č. 2 k VZN č. 2/2011 o poskytovaní dotácií  v meste Púchov.
4. Operačný plán zimnej údržby mesta rok 2013-2014.
5. Informácia o investičných akciách. 
6. Predaj, kúpa.
7. Dotácie.
8. Rôzne.
9. Diskusia a interpelácie.

Primátor oznámil, že z návrhu vypúšťa bod 7. Dotácie, čím sa  a v ostatných bodoch 
návrhu  programu posúva  číslovanie.  Následne  vyzval  poslancov,  aby sa  vyjadrili 
k programu a podali pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. 
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Nikto z poslancov nepodal pozmeňujúci ani doplňujúci návrh k programu mestského 
zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 2 o schválení programu:
za                  12
proti               0
zdržal sa        0
Program poslanci schválili.

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

Primátor konštatoval, že kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho MsZ a 
správu o činnosti hlavného kontrolóra dostali poslanci písomne a môžu sa vyjadriť.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Mgr.  Anna  Janíková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesenia  MsZ  
č. 83/2013 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 83/2013
M s Z   
b e r i e  n a  v e d o m i e

kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho MsZ, správu o činnosti hlavného 
kontrolóra.

Hlasovanie č. 3 za prijatie UZNESENIA č. 83/2013:
za                    12
proti                 0
zdržal sa          0
nehlasoval       1
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 83/2013.

Do  rokovacej  miestnosti  prišla  JUDr.  Jarmila  Andreánska,  ktorá  vložila  kartu  do 
hlasovacieho zariadenia, ale nehlasovala. Nešlo o poruchu hlasovacieho zariadenia.
Zvýšil sa počet prítomných poslancov na 13.

ad 2) Doplnok č. 1 k     VZN č. 2/2013 o     miestnych daniach pre mesto Púchov.  

Ing.  Jana  Vondrová  konštatovala,  že  dôvodom  návrhu  Doplnku  č.  1  k VZN  
č. 2/2013 o miestnych daniach pre mesto Púchov je úprava v bode č. 11 Daň za 
užívanie verejného priestranstva, konkrétne v bode č.  11.1.,  kde sú špecifikované 
verejné priestranstvá vo vlastníctve Mesta Púchov. Vypúšťa sa pojem Pozemková 
kniha a jednotlivé listy vlastníctva, nakoľko čísla listov vlastníctva sa priebežne podľa 
vysporiadania mestského majetku menia a Pozemková kniha sa zápisom Registra 
obnovenej evidencie pozemkov uzavrie. Týmto dodatkom sa navrhuje zovšeobecniť 
verejné priestranstvo.
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Irena Kováčiková podala doplňujúci návrh na rozšírenie doplnku VZN o ďalšie dve 
zmeny:
1.  v bode  6.2.2. VZN  č.  2/2013  zmeniť  sadzbu  dane  za  stavby  rekreačných 
a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu z 0,44 na 0,696€/m2. 

Ďalšia veta o viacpodlažných stavbách zostane v platnosti podľa schváleného  textu 
VZN č.2/2013. 
2. v bode 6.2.4. VZN č. 2/2013 vypustiť členenie podľa ulíc a zjednotiť sadzbu za 
stavby  na  pôdohospodársku  produkciu,  skleníky,  stavby  na  vodné  hospodárstvo, 
stavby  využívané  na  skladovanie  vlastnej  pôdohospodárskej  produkcie  vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu na z dvoch sadzieb 0,34 a 0,67 na jednu rovnakú 
sadzbu 0,696€/m2. Zruší sa tým doterajšie členenie bodov 6.2.4. po a) a po b). Ďalšia 
veta o viacpodlažných stavbách zostane v platnosti. 

Hlasovanie č. 4 za prijatie 1. pozmeňujúceho návrhu Ireny Kováčikovej:
za                    12
proti                 1
zdržal sa          0
Poslanci prijali 1. pozmeňujúci návrh Ireny Kováčikovej.

Z rokovacej miestnosti vyšiel Mgr. Peter Bílik.

Hlasovanie č. 5 za prijatie 2. pozmeňujúceho návrhu Ireny Kováčikovej:
za                    11
proti                 1
zdržal sa          0
nehlasoval       1
Poslanci prijali 2. pozmeňujúci návrh Ireny Kováčikovej.

Do rokovacej miestnosti prišiel Mgr. Peter Bílik, ktorý pred odchodom nevytiahol kartu 
z hlasovacieho zariadenia. Nešlo o poruchu hlasovacieho zariadenia.

Mgr.  Anna  Janíková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesenia  MsZ  
č. 84/201, k  Doplnku č. 1 k VZN č. 2/2013 o miestnych daniach pre mesto Púchov 
ako  celok,  aj  vrátane  dvoch  zapracovaných  pozmeňujúcich  návrhov  Ireny 
Kováčikovej. 

U Z N E S E N I E  č. 84/2013
M s Z   
s c h v a ľ u j e  

Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2013 o miestnych daniach pre mesto Púchov.

Hlasovanie č. 6 za prijatie UZNESENIA č. 84/2013:
za                    12
proti                 0
zdržal sa          1
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 84/2013.
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ad 3) Doplnok č. 2 k     VZN č. 2/2011 o     poskytovaní dotácií  v     meste Púchov.  

Ing. Jaroslav Hupka Konštatoval, že Doplnkom č. 2 k VZN č. 2/2011 o poskytovaní 
dotácií   v meste Púchov sa umožní poskytnúť žiadateľom čerpať vyššie percento 
finančných prostriedkov na pripravený, predložený a schválený projekt.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Mgr.  Anna  Janíková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesenia  MsZ  
č. 85/2013 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 85/2013
M s Z   
s c h v a ľ u j e  

Doplnok č. 2 k VZN č. 2/2011 o poskytovaní dotácií  v meste Púchov.

Hlasovanie č. 7 za prijatie UZNESENIA č. 85/2013:
za                    13
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 85/2013.

Z rokovacej miestnosti vyšiel Rudolf Marman.

ad 4)   Operačný plán zimnej údržby mesta rok 2013-2014.  

Mária Fedorová informovala o  Operačnom pláne zimnej  údržby mesta rok 2013-
2014, kde boli zahrnuté aj priestory Hoenningového námestia. Telefónne kontakty na 
dispečing zimnej údržby a stálu službu ostávajú nezmenené.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Mgr.  Anna  Janíková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesenia  MsZ  
č. 86/2013 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 86/2013
M s Z   
s c h v a ľ u j e  

Operačný plán zimnej údržby mesta rok 2013-2014.

Hlasovanie č. 8 za prijatie UZNESENIA č. 86/2013:
za                    12
proti                 0
zdržal sa          0
nehlasoval     1
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 86/2013.
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Rudolf  Marman  vyšiel  z rokovacej  miestnosti  a nevytiahol  kartu  z hlasovacieho 
zariadenia.  Nešlo  o poruchu  hlasovacieho  zariadenia.  Rudolf  Marman  sa  vrátil 
do rokovacej miestnosti.

ad 5)   Informácia o investičných akciách.   

Ing. arch. Daniela Šicová informovala, že sa začala rekonštrukcia tržnice, kde sa 
odstraňujú poškodené časti stavby. Bola vysúťažená rekonštrukcia Továrenskej ulice, 
ktorá  bude  komplikovaná,  lebo  pôjde  o značnú  rekonštrukciu.  Rátala  s tým,  že 
v priebehu týždňa by sa mohli dohodnúť detaily realizácie. V Horných Kočkovciach 
sa zase stretnú 3 projekty, čo nebude jednoduché. Cez MAS Naše Považie sa bude 
robiť  rekonštrukcia  námestia  v Horných Kočkovciach a aj  Železnice SR tiež riešia 
postupne projekt železničnej stanice v tejto časti mesta.
Ing. Jana Vondrová konštatovala, že v elektronickej aukcii na realizáciu Továrenskej 
ulice vyhrala  v súťaži  Eurovia,  a.s.,   na druhom mieste sa umiestnila  spoločnosť 
Strabag a na treťom spoločnosť Cesty Nitra.
Ing.  Ján  Riško  chcel  vedieť,  kedy  začne  rekonštrukcia  námestia  v Horných 
Kočkovciach. 
Ing. arch. Daniela Šicová uviedla, že zmluvy sú na Ministerstve pôdohospodárstva 
SR. Predpokladala, že zmluva bude podpísaná cca do 3 týždňov. Celá realizácia 
námestia je riešená cez MAS Naše Považie.
Primátor  informoval  o dlhých  lehotách  na  ministerstvách  pri  každej  zmluve  
k  projektu. Z MAS Naše Považie je tam cca 16 zmlúv nepodpísaných.
Mgr.  Anna  Janíková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesenia  MsZ  
č. 87/2013 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 87/2013
M s Z   
b e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu o investičných akciách. 

Hlasovanie č. 9 za prijatie UZNESENIA č. 87/2013:
za                    13
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 87/2013.

ad 6)   Predaj, kúpa.  

Mgr.  Anna  Janíková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesenia  MsZ  
č. 88/2013 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 88/2013
M s Z   
s c h v a ľ u j e  

záväzné určenie účelu využívania nebytových priestorov Kultúrneho a vzdelávacieho 
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centra nasledovne:
- Obchodný priestor č. 3, na prízemí, o ploche 56 m2 ako predajňu suvenírov, 

darčekových predmetov a  kvetinových aranžmán.

Primátor  konštatoval, že z množstva záujemcov sa pokračuje a dáva sa návrh na 
činnosť v obchodnom priestore č. 3 v KVC.

Hlasovanie č. 10 za prijatie UZNESENIA č. 88/2013:
za                    12
proti                 0
zdržal sa          1
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 88/2013.

Mgr.  Anna  Janíková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesenia  MsZ  
č. 89/2013 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 89/2013
M s Z   
s c h v a ľ u j e  

zámer  odpredať   nasledovný  nehnuteľný  majetok  mesta,  podľa  §9a  zákona 
č.138/1991Zb. o majetku obcí, formou obchodnej verejnej súťaže, podľa „Podmienok 
obchodnej  verejnej  súťaže  na  predaj  nehnuteľného  majetku  Mesta  (Smernice)
„ schválených uznesením MsZ č.  30/2012 zo dňa 11.4.2012: 

- Obchodný priestor  č.  3,  o ploche 56 m2 -  predajňa suvenírov,  darčekových 
predmetov  a kvetinových  aranžmán,  nachádzajúci  sa  na  prízemí   objektu 
Kultúrneho a vzdelávacie centra na parcele KNC č. 1345/12, o výmere 1969 
m2,  k.  ú.  Púchov,  s  príslušnými  spoluvlastníckymi  podielmi  na  spoločných 
častiach a zariadeniach objektu a na stavbou zastavanom pozemku,

Výmera priestoru je  orientačná, stanovená podľa projektovej dokumentácie a bude 
spresnená po skutočnom zameraní stavby Kultúrneho a vzdelávacieho centra.

Primátor  informoval, že robia znalecké posudky na obchodné priestory KVC, lebo 
Mesto Púchov má už list vlastníctva na divadlo (KVC). 

Hlasovanie č. 11 za prijatie UZNESENIA č. 89/2013:
za                    12
proti                 0
zdržal sa          1
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 89/2013.

Mgr.  Anna  Janíková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesenia  MsZ  
č. 90/2013 v znení:
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U Z N E S E N I E  č. 90/2013
M s Z   
s c h v a ľ u j e  

odpredaj pozemku,  parcela KNC č. 2195/3 v k.ú. Púchov o výmere 21 m2, pre Petra 
Ľachkého a manželku,   Štefánikova 1638/22,Púchov za účelom majetkoprávneho 
vysporiadania  časti  pozemku,  ktorý  bezprostredne  prislúcha  k   pozemku  so 
záhradnou chatkou vo vlastníctve žiadateľov, za cenu  3.- €/m2. 

Predmetný pozemok je  plochou , ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný  celok  s nehnuteľnosťami   vo  vlastníctve  žiadateľov.  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 konštatovala, že ide o pozemok v záhradkárskej osade Potôčky. 
Predmetný pozemok prináleží k chatke manželov Ľachkých. Pre Mesto je predmetný 
pozemok nevyužiteľný, preto komisia výstavby a ŽP aj MsR odporúčajú odpredaj. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Hlasovanie č. 12 za prijatie UZNESENIA č. 90/2013:
za                    13
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 90/2013.

ad 7) Rôzne.

Mgr.  Anna  Janíková  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  uznesenia  MsZ  
č. 91/2013 v znení:

U Z N E S E N I E  č. 91/2013
M s Z   
s c h v a ľ u j e  

úpravu rozpočtu mesta Púchov nasledovne:

a) presun výdavkov z čerpania rezervného fondu (kód zdroja 46) na čerpanie 
úveru (kód zdroja 52) nasledovne:
- program  7,  podprogram  7.1.2  Rekonštrukcie,  investície  komunikácie, 

čakárne, parkoviská, položka 717 002 suma   248 663,12 € nasledovne:

Parkovisko pri ZŠ Mládežnícka, chodník 1419, šachta1418         18 078,74 €

Parkovisko Rastislavova 1167 - Gorazdova         18 340 €

Rekonštrukcia cesty Záskalie        20 996,80 €

Rekonštrukcia komunikácie  pri cintoríne Horné Kočkovce         20 643 €

Rekonštrukcia MK k Župnému domu        22 082,16 €

Revitalizácia verejného priestranstva OD Prima        15 098,77 €

Rekonštrukcia chodníka a výjazdu  na 1.mája Ul. Gorazdova        26 399,28 €
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Rekonštrukcia parkoviska pri 1408 a vpuste 1416        24 544,20 €

Rekonštrukcia  Ul. Komenského pri cintoríne        20 488,10 €

Rekonštrukcia hl. cesty Nosice          22 996,87 €

Rekonštrukcia cesty Nové Nosice          14 995,20 €

Rekonštrukcia parkovacích plôch a chodníka pri MŠ / C /           24 000 €

- program 11, podprogram 11.1.1 Výstavba Mestského divadla, oddiel 0660, 
položka 717 001 023 suma 540 453,29 € 

- program 11, podprogram 11.1.1 Výstavba Mestského divadla, oddiel 0660, 
položka 713 005 023 suma 92 286 € (digitalizácia kina)

- program 12,  podprogram 12.9.1  Znižovanie  znečisťovania,  oddiel  0530 
položka 717 002 suma  73 525,59 € nasledovne:

Odvodnenie cesty k novému cintorínu HK       21 376,32 €
Spevnenie vodného toku Záskalie       18 314,16 €
Odvodnenie MK Komenského pri cintoríne       12 486,71 €
Parkovisko Ul. OM 1094 – odvodnenie        21 348,40 €

b) presun výdavkov z čerpania úveru (kód zdroja 52) na čerpanie rezervného 
fondu (kód zdroja 46) nasledovne:
- program  7,  podprogram  7.1.1  Komunikácie  Horné  Kočkovce  – 

rekonštrukcia, oddiel 0451, položka 717 002 024 suma 529 680 €
- program  1,  podprogram  1.5  Príprava  a implementácia  rozvojových 

projektov,  oddiel  0620,  položka  717 002  –  Zateplenie  ZŠ  Mládežnícka 
suma 370 000 €

- program  1,  podprogram  1.5  Príprava  a implementácia  rozvojových 
projektov, oddiel 0620, položka 717 002 – výmena okien ZŠ Komenského 
suma 55 248 €

Ing. Lucia Pružinská uviedla, že niektoré realizácie investičných akcií sa presúvajú 
na začiatok roku 2014. Boli plánované z úveru. Keďže  sa plánované investičné akcie 
nestihnú zrealizovať do konca roku, ale peniaze z úveru sa musia vyčerpať do konca 
roka, navrhla presun medzi položkami rezervného fondu a úveru. Malé akcie zaplatia 
z úveru a plánované akcie budú čerpané z rezervného fondu.
Primátor konštatoval, že na MsZ sa prerokúvala možnosť vrátenia úveru, ktorý bol 
zobraný za výhodných podmienok. Vrátenie úveru nebolo schválené. Tieto peniaze 
máme k  dispozícii.  Návrhom sa  refinancujú  už  zaplatené  akcie,  čím  sa  peniaze 
z rezervného fondu vrátia späť. 
Ing. Jana Vondrová doplnila, že Mesto má zmluvu o dielo na Tržnicu, ale úhrada sa 
bude realizovať až po jej ukončení v budúcom roku, ale v rozpočte bola už tento rok.

Hlasovanie č. 13 za prijatie UZNESENIA č. 91/2013:
za                    13
proti                 0
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zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 91/2013.
ad 8) Diskusia a     interpelácie.  

Primátor  poďakoval všetkým poslancom, ktorí sa podieľali  na príprave a realizácii 
všetkých  akcií   -  otvorenie  divadla,  kina,  Hoenningového  námestia  aj  pri  XV. 
Púchovskom jarmoku. Odovzdal poďakovanie od veľvyslanca Talianska, Španielska, 
potomkov  Hoenningových,  riaditeľa  SND  p.  Poláka,  ...  za  excelentné  zvládnutie 
všetkých podujatí a protokolu. Primátor sa poďakoval aj kolegom, ktorí participovali  
na prípravách už niekoľko týždňov vopred. Aj po akciách bolo mesto hneď upratané. 
Mal  informácie,  že  na sú  veľké  rady na lístky na  divadelné predstavenia.  Bol  to 
doteraz najúspešnejší Púchovský jarmok. Bol aj rekordný počet predajných stánkov 
(cca 400 ks). Aj varenie polievok bolo úspešné. Vybralo sa cca 910,- €. Španieli varili  
čokoládu, za ktorú vyzbierali 216,- €. Česi varili polievku s mäsovými knedličkami, za 
ktorú vybrali 143,- €. Ukrajinci, Bielorusi a Rusi varili boršč, ale každý bol iný. Srbi 
varili  guláš. Za mesto  varili  tiež  guláš  pedagógovia  a študenti  FPT Púchov.  Sami 
študenti,  aj  po vlaňajšej záchrane fakulty,  Mesto oslovili,  aby mohli  variť polievku, 
a tým vyjadriť vzťah mestu.
Mária Fedorová  upozornila, že aj viacerí podnikatelia prispeli na tieto akcie, či už 
vecnými cenami do tomboly alebo inými sponzorskými darmi. Pri  varení čokolády 
španielmi podával púchovský podnikateľ k čokoláde kávu. 
Primátor  konštatoval,  že  podnikatelia  prispievajú  sponzorsky  do  tomboly  stále 
hodnotnejšími cenami. Uviedol, že bolo pre neho príjemným prekvapením, že p. Cyril  
Crkoň  doniesol  na  Púchovský  jarmok  starú,  ale  funkčnú  a  udržiavanú  agrárnu 
techniku z prelomu 19. a 20. storočia, čo malo veľký úspech u ľudí.
Cyril Crkoň doplnil, že na tom mal zásluhu aj člen Občianskeho výboru z Horných 
Kočkoviec p. Lutišan. Ochotne agrárnou technikou prispejú na spestrenie aj budúce 
roky.
Rudolf Marman chcel vedieť, či poslankyne príslušnej komisie videli a čítali hokejovú 
hráčsku zmluvu.  Konštatoval, že sa stretol so svojím 15-ročným synom konfrontácii  
s dvoma skupinami rodičov z hokeja ohľadne hráčskej zmluvy. Prvá skupina rodičov, 
ktorí hrali u p. Sivého a druhá skupina rodičov detí, ktorí hrali u p. Divinského.  Tvrdili, 
že Mesto im dalo podpísať nevýhodnú hráčsku zmluvu pre ich 7-ročné deti na dobu 
11 rokov. Rodičia neboli spokojní. Chcel vedieť, kto dal p. Bradáčovej príkaz, aby 
dala podpísať takúto zmluvu pre rodičov detí z hokeja. To isté platilo aj vo futbale. 
Podľa neho, bolo neférové od konateľky MŠK, že zmluvu nepredložila komisii MsZ. 
Zmluva  bola  robená  profesionálnym právnikom.  Podľa  p.  Marmana sa  konateľka 
skrýva za poslancov, že oni jej to prikázali. Chcel, aby na bola poslancom predložená 
hráčska zmluva na ďalšom MsZ.
Ing. Katarína Bradáčová uviedla, že v čase, keď sa pri problémoch s futbalom bola 
na  dovolenke,  odkiaľ  ju  stiahli  2  dni  skôr.  Všetkým rodičom detí,  ktoré  prešli  do 
mestského hokejového klubu ešte vlani, vysvetlila podmienky zmluvy. Každý rodič sa 
môže za ňou prísť  opýtať,  ak má nejaké pochybnosti  alebo nejasnosti  v zmluve. 
Každého jedného prijali v klube slušne. Každý si mohol vyskúšať hranie a trénovanie 
v mestskom klube a až potom podpísali zmluvu. MŠK je mestská spoločnosť. Plní 
uznesenie MsZ, kde bolo schválené, že MŠK združuje vo svojom hokejovom klube 
deti do 18 rokov, preto nemôže mať v zmluve uvedené, že združuje deti napr. len do 
12 rokov. Zmluvu podľa uznesenia písal právnik. Ona je ekonómka. Ona nemá právo 
polemizovať o uznesení MsZ. Klub funguje z verejných zdrojov, preto poslanci majú 
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právo a chcú vedieť ako sa financie využívajú. Zmluvu nepredkladala komisii MsZ, 
lebo MŠK je obchodná spoločnosť a takéto veci sa predkladajú jej DR a VZ. 
Primátor  konštatoval, že každý poslanec má možnosť riešiť problémy v komisiách, 
potom  v  MsR a následne  na  zasadnutí  MsZ.  Rudolf  Marman  mohol  tiež  osloviť 
a požiadať o vysvetlenie k zmluve pred jej  uzavretím konateľku MŠK. Neurobil  to. 
Poslanci  schválili  a podporili  založenie  a zabezpečenie  financovania  športu  detí 
v meste. Peter Divinský vtedy na MsZ sľúbil, že deti z jeho klubu pustí bezodplatne. A 
potom nesplnil. Mesto a poslanci majú zodpovednosť za prostriedky dané do MŠK na 
hráčsku základňu. Aj v tomto prípade mohol poslanec prísť aj za primátorom, aby 
problém riešil. Ak prídu rodičia za ním, prijme ich, tak ako to urobil  aj pri futbale.  
Pokiaľ  MŠK  chce  mať  svoju  stálu  základňu,  musí  mať  pevnú  zmluvu,  aby 
zabezpečoval podmienky na športovanie. 
Ing. Ján Riško  konštatoval,  že aj  jeho oslovili  rodičia.  Spýtal  sa, či  aj  vlani  bola 
podpisovaná takáto istá hráčska zmluva. Uviedol, že ani on ju nečítal. Bol by rád,  
keby sa rodičom vysvetlilo k zmluve. Mesto nie je dobročinný ústav, ale niektoré veci 
sú možno pritiahnuté za vlasy.
Ing.  Katarína  Bradáčová  odpovedala  poslancovi,  že  všetkým  rodičom  sa  dáva 
podpisovať tá istá hráčska zmluva, len teraz ju podpisovali noví členovia. Každý kto 
chcel a prišiel  za ňou, vysvetlila mu nejasnosti  k zmluve. Zopakovala, že používa 
verejné financie a v zmluve je jasne uvedené, že VZ MŠK môže prerokovať žiadosť 
o prestup  a odsúhlasiť  ju.  Všetci  majú  rovnaké  zmluvy.  Z mestského  klubu  odišli 
zatiaľ  3  chlapci  a mali  uzatvorenú  predmetnú  hráčsku  zmluvu.  Zmluva  im  bola 
ukončená bez sankcií. 
Cyril  Crkoň  žiadal,  aby mu bola doručená predmetná zmluva na e-mail,  aby sa 
vedel k tomu vyjadriť. Dodal, že aj v iných mestách majú takto postavené hráčske 
zmluvy.
Ivan Zahradový uviedol, že po skúsenostiach z hokeja a futbalu je dobré, že máme 
takúto prepracovanú hráčsku zmluvu.  Rodičia  to  skôr vnímajú,  že ak dieťa pôjde 
študovať  mimo  mesta  alebo  sa  presťahujú,  čo  potom.  Navrhoval  osloviť  týchto 
nespokojných ľudí, aby nedochádzalo k dezinformáciám.
Mgr. Hedviga Šulcová uviedla, že konateľka mestskej spoločnosti môže len to, čo 
jej  schválili  poslanci  uznesením.  Orgánmi  MŠK  sú  Dozorná  rada  a Valné 
zhromaždenie spoločnosti. Navrhla, aby poslanci takéto veci neriešili na ulici, lebo 
môžu zle informovať, preto vždy odporučiť na konateľku spoločnosti, ktorá má lepší 
prehľad, alebo na pána primátora.
JUDr. Jarmila Andreánska navrhla ukončiť diskusiu.
Primátor sa spýtal,  či  je všeobecný konsenzus na ukončenie diskusie.  Vec treba 
riešiť najskôr cez komisiu MsZ.  Primátor na záver rokovania poďakoval prítomným 
za účasť a ukončil septembrové zasadnutie MsZ. 

MUDr. Viliam BRŠIAK   Mgr. Hedviga ŠULCOVÁ
I. overovateľ    II. overovateľ

Ing. Jana  VONDROVÁ     Mgr. Marián MICHALEC
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