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

konaného dňa 24. augusta 2011.

Prítomní: v zmysle prezenčnej listiny

R O K O V A N I E

Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou zo dňa 18.8.2011. 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 
(13 z 19) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Svoju neúčasť ospravedlnili – 
MUDr. Pavol Šponiar, Irena Kováčiková, MUDr. Viliam Bršiak, JUDr. Eva Kvocerová 
a Ing. Ján Riško. Neskôr prídu – Ján Poliach a Milan Trník.

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení:  Rudolf Marman, Ing. Jaroslav 
Hupka a PaedDr. Miroslav Kubičár. 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        1
Poslanci schválili zloženie návrhovej komisie.

Primátor mesta určil overovateľov zápisnice v zložení: Rudolf Marman a Cyril Crkoň.
Vedením zápisnice poveril Boženu Sádeckú.

PROGRAM:

1. Situácia v organizácii hokeja a futbalu v meste Púchov.
2. Rôzne.

Primátor  konštatoval,  že  MsZ  sa  schádza  netradične  k futbalu  (ďalej  len  “FK“) 
a hokeju (ďalej len “HK“) podľa programu pozvánky. Následne vyzval poslancov, aby 
sa  vyjadrili  k predloženému  programu  a podali  pozmeňujúce  alebo  doplňujúce 
návrhy. 

Hlasovanie č. 2 o schválení programu:
za                    13
proti                  0
zdržal sa           0
Program poslanci schválili.
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ad 1) Situácia v     organizácii hokeja a     futbalu v     meste Púchov.  

Primátor mesta Mgr. Marián Michalec  konštatoval, že najskôr prerokujú situáciu 
ohľadne futbalu, potom situáciu v hokeji. Mesto Púchov do dnešného dňa od roku 
2004, kedy prevzalo športové areály, hľadalo spôsob, ako tieto uchrániť.  Následne 
boli  športoviská dané do katalógu strategického majetku Mesta Púchov,  aby bola 
zabezpečená  ochrana  tohto  majetku  mesta  pred  predajom.  Postupne  ich  dávalo 
mesto do poriadku. Prispieva športoviskám na energie - futbalu 2 mil. Sk, hokeju 3 
mil. Sk, plávaniu 6 mil. Sk a volejbalu 1 mil. Sk, t.j mimo peňazí, ktoré mesto v nich 
preinvestovalo. Prioritou mesta je, aby športoviská ostali pre ľudí v meste. Model bol 
nastavený  v dobrej  viere  tak,  že  kluby,  ktoré  sú  obchodné  spoločnosti,  by  mali 
zabezpečiť trénovanie detí a mládeže. Mesto nemá zdroje na výkonnostný šport, len 
na  chod  športoviska.  Situácia  na  Slovensku  je  taká,  že  dochádza  ku  kolapsu 
športovísk. Aj tu hrozilo kolapsom účinkovanie seniorských, nielen  mládežníckych 
mužstiev  futbalu.  Mesto  smeruje  k využívaniu  športovísk  hlavne  mládežníckymi 
družstvami. Do futbalu prichádza nový investor - Ing. Marián Hanták, šport centrum 
Púchov, s.r.o., ktorý chce dobudovať športový areál. Ku koncu mája 2011 nedošlo 
k zriadeniu  nového  futbalového  klubu,  ale  pôvodný  sa  ďalej  prihlásil  do  ďalšej 
súťaže.  Futbal  je  finančne  veľmi  náročný.  Primátor vyzval  prítomných  občanov 
mesta, či majú záujem vystúpiť k téme futbalu. Do diskusie sa nikto neprihlásil.
Ing.  Marián  Hanták  uviedol,  že  v ich  spoločnosti  „Šport  centrum Púchov,  s.r.o.“ 
(ďalej len „Šport centrum“) spoločne rozhodujú kde investovať. Jednajú s viacerými 
športoviskami.  Rozhodli  sa  investovať  do  športu  v Púchove,  lebo  akcionári  majú 
spojitosť s touto lokalitou. Ich snahou je prinavrátiť športového ducha do mesta. Celý 
projekt športovísk v meste by mal stáť cca 20 mil. €.  V novom športovom komplexe 
pri  Bielej  vode  už vzniká v prvej  etape športová škôlka prestavbou makytáckych 
internátov. Ďalej chcú realizovať centrum voľného času, internát športovej akadémie, 
tenisové  dvorce,  viacúčelové  ihrisko,  atletickú  dráhu.  Vznikne  dostupnosť 
profesionálnych  športovísk  aj  s pripravovanými  komplexnými  službami 
s diagnostickými, zdravotníckymi zariadeniami a starostlivosťou o športovcov počas 
celého ich vývoja. Plánujú prerobiť budovu bývalého infekčného na klub pre seniorov, 
ktorý bude poskytovať starším občanom relax, zdravotnú  starostlivosť, rehabilitácie. 
Športoviská by mali slúžiť všetkým. Ďalej uviedol, že bol požiadaný p. Jaroslavom 
Rosinom o pôžičku na futbal, teraz ju kapitalizovali. Informoval o stretnutí s rodičmi 
a deťmi,  kde  im  prisľúbil,  že  zabezpečí  fungovanie  futbalového  klubu  do  konca 
sezóny sumou 110  tis.  €.  Ďalšie  sponzorovanie  futbalu  závisí  od  vstúpenia  ešte 
ďalších aktívnych investorov. Uviedol, že FK Púchov, a.s. (ďalej len „FK“) požičal 15 
tis. €, aby mohli začať ďalšiu sezónu. Asi 600 tis. € predstavujú minimálne náklady 
na FK podľa ich analýzy.   Ing.  Hanták konštatoval,  že dáva klobúk dole  pred p. 
Kaplanom a p. Rosinom, čo urobili pre klub na úkor vlastných financií a pôžičiek. S p. 
Rosinom neskôr  vznikol  problém s  jeho neserióznym  prístupom,  že  nedodržiaval 
svoje sľuby.  Na oddlženie  FK zaplatili  300 tis.  € a ďalších 300 tis.  € ešte treba 
oddlžiť. Šport centrum by FK by podporovali sumou 150 tis. € za určitých podmienok: 
– zastaviť alebo zrušiť exekúciu, zvážiť odpustenie dlhu cca 16 -17 tis. € za nájom 
areálu,  stanovenie  minimálneho nájmu na štadióne pre  Šport  centrum,  mesto  by 
naďalej hradilo všetky energie a všetky náklady spojené s prevádzkou štadiónu, kde 
pracujú traja ľudia , ktorí by prešli pod šport centrum, ďalej mesto vyčlení 100 tis. € 
na  fungovanie  a zabezpečí  sa  oddlženie  FK.  Od  1.7.2011  začala  nová  sezóna 
a futbalisti  potrebujú  trénovať,  preto  treba,  čo  najskôr  rozhodnúť  o fungovaní  FK. 
Šport centrum rokovalo s p. Taldom a p. Marmanom a p. Vargom, no Šport centrum 
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ešte nevstúpilo do FK.  Zatiaľ sa im podarilo z Považskej Bystrice stiahnuť 50 detí. 
Teraz majú už 70 detí v klube. Musí sa zabrániť, aby deti odchádzali do iných miest. 
Treba si povedať pravdu, či na to mesto nájde prostriedky v rozpočte, uviedol. Šport 
centrum pomáha viacerým športom v meste. Ak má šport fungovať, musí byť zmluva 
uzatvorená aspoň na 10 rokov.

Do rokovacej miestnosti prišiel Milan Trník.

Rudolfa  Marmana zaujímalo, či robili štúdie, koľko športov v meste môžeme mať na 
počet obyvateľov.
Ing.  Marián Hanták  odpovedal,  že mesto musí mať analýzu, koľko podporuje na 
hlavu v jednotlivých športoch.
PaedDr. Miroslav Kubičár chcel vedieť, čo garantuje spoločnosť Šport centrum, ak 
by  mesto  na  futbal  prispelo.  Ďalej  ho  zaujímalo,  či  cca  600tis.  €  bude  cena
za fungovanie športoviska.
Ing. Marián Hanták konštatoval, že, ak bude mesto prispievať na A – mužstvo a 10 
mládežníckych, Šport centrum ostatok nákladov na futbal dofinancujú. Uviedol, že ak 
tu spoločne vytvoria vhodné podmienky, tak hráči nebudú odchádzať do iných miest. 
Prišiel zhodnotiť, že v spolupráci s inými sponzormi sú tiež ochotní prispieť  na šport 
v meste. Dnes nie je zabezpečená pre športovcov diagnostika, správna dietologia 
a následkom toho sú športovci v 30-tke zdravotne zničení, pretrénovaní. 
Mgr. Radoslav Varga žiadal objasniť, ako by mal vyzerať deň hráča v Šport centre. 
Ďalej uviedol, že s Ing. Hantákom diskutovali, ako ďalej s futbalom a pozvali ho aj na 
ekonomickú komisiu, kde odporučil pripraviť zmluvný vzťah na zabezpečenie futbalu 
medzi  šport  centrom Púchov,  s.r.o.  a Mestom Púchov.  Mesto  by malo  prispievať 
podľa navrhovaných podmienok zmluvy vo výške 100 tis.  € ročne a požadoval  aj 
dodržiavanie ďalších podmienok.  Zmluva bude uzatvorená na dobu 10 rokov, 70 tis. 
€ z prostriedkov mesta pôjde výhradne na futbalovú mládež a ďalej,  že jednotlivé 
položky nákladov musia byť súčasťou zmluvy (zaplatenie každej cesty, trénera,...). 
Povedal, že už teraz vie, že nebude jednoduché túto myšlienku presadiť.  Uvažovalo 
sa aj  o krajnej možnosti  založenia nového klubu. Bolo by vhodné, keby sa našiel 
podnikateľský subjekt, ktorý by sa podieľal na financovaní futbalu. Mesto financuje 
energie  športoviskám,  no  v areáloch  športovísk  sa  nerobí  len  šport,  ale  aj  mimo 
športové aktivity (volejbal, zimný štadión – prenájmy priestorov). Je potrebné vedieť, 
ako  mesto  dotuje  šport,  preto  musíme  tieto  dotácie  riešiť  inak.  Potvrdil,  že  
p. Jaroslava Rosina z FK mesto zavádzal. Bolo by dobré podporiť FK z mestského 
rozpočtu sumou 100 tis. Sk. 
Milana  Trníka  zaujímalo,  či  tento  veľkolepý  projekt  bude  určený  na  užívanie 
všetkých alebo bude fungovať len za drahé peniaze, ktoré si nebudú môcť všetci 
dovoliť. 
PaedDr. Miroslav Kubičár upozornil na zásady mesta, v ktorých bolo stanovené, že 
mesto bude prispievať na energie a prevádzku športovísk. Chcel vedieť, ktorý šport 
v meste by Ing. Hanták nepodporoval.
Ing.  Marián Hanták  uviedol, že dieťa u nich dostane – po 1.) zdravie (zdravotné 
prehliadky), po 2.) vzdelanie a po 3.) šport (s kompletnou diagnostikou. Poplatok pre 
deti  v rôznych kluboch sa pohybuje cca 10,-  €/  mesiac.  Súhlasil  s tým, že mesto 
prispieva na energie a na prevádzku športoviskám, ale oni bez schváleného „Biznis 
plánu“  nefungujú.  Futbal  tu  má  tradíciu.  Aj  ženy  začínajú  vstupovať  do  futbalu 
a hokeja. Boli to kedysi športy len pre mužov. Vedel by určiť, ktorý šport v meste by 
nepodporoval, ale nechce ovplyvňovať poslancov.
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Mgr. Hedviga Šulcová konštatovala, že poslanci by radi podporili tento projekt šport 
centra. Rokovali o tejto možnosti už viackrát. Ale, kde má mesto zobrať a ešte k tomu 
zaviazať sa na 10 rokov dotovať futbal sumou 100 tis. €, keď sa vie, aká je situácia 
v štáte. Mestá a obce majú čím ďalej tým nižšie príjmy od štátu z podielových daní, 
preto mesto môže robiť len zo svojích daní, čo predstavuje veľmi malý balík financií 
na všetko, čo treba urobiť. Ako potom vysvetlia poslanci občanom, že nebude na 
opravy chodníkov, ciest a pod. 
Mgr. Radoslav Varga uviedol, že aj vlani rozpočet prešiel viacerými úpravami. Bude 
to úloha pre ekonomickú komisiu a mesto, kde tieto peniaze zobrať. Za rok 2011 by 
to bola už len alikvotná čiastka cca 40 tis. Sk. Z rozpočtu spoločnosti Medial by dal 
5 tis. Sk pre tento rok. Pre budúci rok by sa tiež muselo pristúpiť k úpravám.
Cyril  Crkoň  konštatoval,  že  o tomto  probléme  s futbalom  nevedel.  Dozvedá  sa 
o ňom až teraz. Navrhol,  aby poslanci  spoločne rokovali  o futbale za zatvorenými 
dverami. Spýtal sa Ing. Hantáka, či by to bolo možné. Futbal by sa mal podržať na
2. lige, ale kde zobrať peniaze na vykrytie, spýtal sa.
Ing. Marián Hanták upozornil, že netlačí na mesto a poslancov. Ale futbal potrebuje 
pokračovať v súťaži, preto treba rozhodnúť čím skôr, lebo sezóna sa im začala už od 
júla. S mestom prebehli prvé rokovania už pred 2 mesiacmi.
JUDr. Jarmila Andreánska  súhlasila s Cyrilom Crkoňom, aby sa rozhodlo až na 
ďalšom  zasadnutí  MsZ.  Ing.  Marián  Hanták  by  mal  svoj  návrh  dať  písomne.  
Od mesta sa žiada odpustiť dlh vo výške 17 tis. €, dotácia vo výške 100 tis. €. Ak sa 
má mesto zaviazať, potrebuje mať lepšiu, podrobnejšiu a písomnú analýzu.
Rudolf Marman poďakoval vedeniu futbalu, jeho trénerom aj všetkým za ich činnosť, 
ale  v meste sa nachádza viac  športov.  Mesto financuje  hlavne 4 športy  s veľkou 
základňou športovcov. Vyjadril súhlas, že by sa nemalo teraz hneď rozhodnúť, ale 
stretnúť sa ešte raz, aby bola spravená podrobnejšia analýza a vybilancovať biznis 
plán.
Ing.  Marián Hanták  dodal,  že on chce len prispieť  na spolufinancovanie futbalu. 
Stretnutia na meste prebiehajú už od júla. Ak by mali ešte dlhšie dotovať FK, musel 
by sa spýtať ostaných akcionárov. Prišiel prezentovať, že majú záujem podporiť šport 
v  meste.  Zameriava  sa  hlavne  na  podporu  plávania.  Teraz  potreboval  počuť 
stanovisko mesta, či prispeje na chod futbalu z rozpočtu mesta. 
PaedDr.  Miroslav  Kubičár  povedal  príklad  „rodič  sa  tiež  musí  rozhodnúť  podľa 
financií, či kúpi dieťaťu tepláky do školy alebo pôjde na výlet“. Obával sa, že, ak by 
poslanci  spravili  hneď rozhodnutie o 100 tis.  €, ide o „Damoklov meč“.  Na takéto 
rozhodnutie treba podrobnú analýzu, či mesto zvládne podporovať všetky 4 športy zo 
svojho rozpočtu.
Ing. Lucia Juríková konštatovala, že deti hrajú futbal. Rodičia ich podporujú. Ale nie 
je  jednoduché  pre  mesto  zaviazať  sa  na  10  rokov,  keď  hrozí  ďalšia  svetová 
hospodárska kríza.
Mgr.  Radoslav  Varga  dodal,  že  primátorovi  treba  dať  jasne  vedieť,  či  sa  bude 
pokračovať  v rokovaniach,  či  má robiť  na zmluve k futbalu.  Zatiaľ  primátor  nemal 
mandát na spísanie zmluvy.
Peter Divinsky chcel vedieť, odkiaľ by malo mesto zobrať na futbal.
Cyril  Crkoň  dodal, či sú vôbec v mestskom rozpočte také prostriedky,  aby mohlo 
z neho financovať ligu hráčov futbalu.
Ing. Marián Hanták konštatoval, že cieľom celého projektu je aktivovať mladých, aby 
nechodili po krčmách.
Ján Jozefovič uviedol, že okolo 300 detí trénuje 3-krát do týždňa. V FK platia rodičia 
na 1 dieťa 10,- € za mesiac. Ak sa situácia nestabilizuje, deti nám odídu do klubov 
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iných miest. Vyzval, aby sa nezabudlo na 100 ročnú tradíciu Púchovského futbalu. 
Vždy bol postavený z domácich hráčov. Futbalisti nemajú veľké oči, ale myslí si, že 
keby  boli  podporovaní  aj  spoločnosťou  Continental,  mali  by  aj  na  vyššiu  ligu. 
Potrebujú, aby mali financie aspoň na zaplatenie obedov a cestovného, keď idú na 
turnaje.  Kedysi  sa v Púchove hrala národná liga. Teraz neplánujú nákupy silných 
hráčov . V FK robia ľudia, ktorí sa venujú výchove mladých futbalistov a nedostávajú 
za to skoro nič.  Informoval,  že boli   v Skalici,  rokovali  s primátorom, ktorý im dal 
zaujímavé podnety. Napr. čas, ktorý nepokryjú kluby, si účtuje mesto. Dodal, že vie, 
že peňazí nie je nazvyš, ale žiada, aby sa nedopustilo úplne padnúť FK.  
Rudolf Marman  položil  otázku predsedovi ekonomickej komisie Mgr. Radoslavovi 
Vargovovi, či má mesto v kase zvyšných 150 tis. € na šport. 
Mgr. Radoslav Varga  namietal,  že táto otázka je nezmyselná. Nech ju poslanec 
položí až pri novom rozpočte mesta na budúci rok. 
Mgr. Hedviga Šulcová konštatovala, že súhlasí so zachovaním FK, ale kde mesto 
zoberie po dobu 10 rokov  100 tis. €. Doba je neistá. Peňazí v rozpočte nie je nazvyš. 
Začína  ďalšia  hospodárska kríza,  čo  znamená pre  obce a mesta  ďalšie  zníženie 
príjmov od štátu na podielových daniach.
JUDr. Jarmila Andreánska chcela vedieť, koľko potrebujú na stravu a cestovné pre 
deti.
Ján Jozefovič dodal, že nebude problém vyčísliť to z účtovníctva FK.
Ing. Marián Hanták povedal prítomnému p. Ľ. Taldovi, aby potrebné údaje poskytol.
Primátora  zaujímalo, aký postoj má poslanec Cyril Crkoň k tomu, aby sa športová 
činnosť aj futbalová na území mesta podporovala.  Pripomenul, že ide o deti nielen 
z mesta Púchov, ale aj širokého okolia. 
Cyril Crkoň  konštatoval, že mesto, pokiaľ si pamätá, odjakživa podporovalo šport 
rôznymi formami. Mesto by malo vstúpiť viac do komunikácie s veľkými firmami – 
Matador,  Continental,  ...  Uviedol,  že si  myslí,  že firmy sa dajú zlomiť,  aby „uliali“ 
nejaké financie aj  na šport  v meste. V rozpočte mesta nie sú voľné financie,  aby 
samo zvládlo sponzorovanie všetkých športov. Vyjadril nesúhlas z uberania peňazí 
jednotlivým  oddeleniam  MsÚ,  lebo  majú   málo  prostriedkov  na  svoju  činnosť  – 
čistenie  komunikácií,  kosenie,  opravy  chodníkov  a ciest,  ...  Navrhoval,  uberať  sa 
cestou sponzoringu podporovanie športu. Treba si k tomu návrhu ešte raz sadnúť na 
pár hodín a dať jasné stanovisko do septembrového MsZ. Opätovne sa vyjadril, že 
sa prikláňa k sponzorovaniu športu.  Poslancovou srdcovkou je futbal  aj  hokej.  Už 
menej plávanie. 
Primátor  upozornil, aby boli hlavne podporované z mestského rozpočtu deti mesta 
Púchov a jeho mestských častí.
Cyril Crkoň  uviedol, že je za širokú základňu športu a aj za podporu mládeže vo 
futbale.
Primátora  zaujímal  postoj  aj  ďalších  poslancov  prímestských  častí  k tejto 
problematike.
Ján Poliach vyjadril súhlas s podporou športu z mestského rozpočtu.
Milan Trník  tiež vyjadril súhlas. Do Púchova chodia hrávať aj deti z mestskej časti 
Nosice. Rád by docielil, aby futbal aj v Nosiciach sa dostal na lepšiu úroveň. 
Peter Divinský konštatoval, že buď chceme, aby futbal fungoval alebo nie. Neskôr 
do obnovy FK budeme dávať oveľa viac financií. 

Primátor  vyhlásil prestávku v rokovaní MsZ. 

PaedDr. Miroslav Kubičár  člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie.
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U Z N E S E N I E  č. 55/2011

M s Z   

a) b e r i e   n a   v e d o m i e

prezentáciu šport centra Púchov,  s.r.o. smerujúceho k organizovaniu mládežníckeho 
futbalu hráčov do 18 rokov v Púchove,

b) ž i a d  a

šport  centrum  Púchov,  s.r.o.  predložiť  písomný  projektový  zámer  organizovania 
mládežníckeho futbalu hráčov do 18 rokov v Púchove spolu s finančnou analýzou 
v termíne do 5.9.2011,

c)  u k l a d á

Komisii  vzdelávania,  kultúry,  športu  a sociálneho  zabezpečenia  vypracovať 
koncepčný materiál ďalšieho prevádzkovania športových zariadení v majetku Mesta 
Púchov  a podpory jednotlivých športov v termíne do 5.9.2011,

d)  p o v e r u j e 

primátora mesta pripraviť návrh zmluvy so Šport centrom Púchov, s.r.o. o podpore 
futbalu v meste Púchov do 10.9.2011,

e) u k l a d á

ekonomickej komisii pripraviť analýzu finančných možností rozpočtu Mesta Púchov 
pre riešenie situácie vo futbale na roky 2011-2020 v termíne do 5.9.2011.

Primátor  žiadal  podrobnejšie  vysvetlenie,  akým  spôsobom  má  pripraviť  zmluvu. 
Konštatoval,  že v rozprave odzneli  požiadavky,  či  majú byť  aj  tie zapracované do 
zmluvy a aj návrhy na spracovanie analýz z FK a  Šport centra Púchov, s.r.o. 
PaedDr.  Miroslav  Kubičár   uviedol,  že  do  zmluvy  treba  zapracovať,  za  akých 
podmienok  by  mesto  išlo  do  takejto  spoluúčasti  financovania  futbalu  so  šport 
centrom  Púchov,  s.r.o.  Treba  dať  do  zmluvy  požiadavky  a analýzy  školskej  a 
ekonomickej  komisie  aj  požiadavky primátora,  aké  tu  máme možnosti  financovať 
jednotlivé športy.
Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu o návrhu uznesenia.

Hlasovanie č. 3 za prijatie UZNESENIA č. 55/2011:
za                    14
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 55/2011.

Primátor otvoril tému k ďalšiemu športu v meste, k hokeju. Poslanci sa mali možnosť 
zaoberať  problematikou  športu  na  komisiách  alebo  aj  v správach  MŠK,  ďalej 
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v referenciách Rudolfa Marmana, Ireny Kováčikovej a primátora mesta. Pri hokeji sú 
obdobné  problémy  s financovaním.  Otázne  je,  či  mesto  nájde  prostriedky  na 
zabezpečenie  hokejovej  činnosti  súkromnej  spoločnosti.  Už  vlani  sa  vyskytli 
problémy, ktoré musela riešiť ekonomická komisia úpravou rozpočtu, ale aj komisia 
školstva,  kultúry,  športu a sociálnych veci  a MsR. Prebehla komunikácia s rodičmi 
a žiakmi, ako je zabezpečená účasť na športovisku, kde mesto prispieva na činnosť 
detí  a mládeže,  ale  aj  na  ostatných.  Keď  sa  robil  projekt  rekonštrukcie  zimného 
štadiónu, poslanec Ing. Vladimír Taraba ho podporil. Projekt za 10 mil. Sk nakoniec 
stál 30 mil. Sk. MŠK doplnilo prostriedky na dofinancovanie zimného štadiónu. HK 
Púchov sa zaviazal, že vykryje 1/3 vynaložených finančných prostriedkov. Mesto má 
nový štadión. HK Púchov bol rozdelený na dva samostatné subjekty – HK Púchov, 
s.r.o. a HK Púchov, o.z. Vznikli následne problémy, kto má nárok využívať priestory. 
Nová sezóna mala začať bez problémov, ale to sa nestalo. Navrhol preto dodatok 
k základnej  zmluve medzi  MŠK a HK Púchov, s.r.o.  v troch rovinách. Po prvé,  za 
úhradu energií môžu družstvá mládeže bezplatne využívať ľad  a šatne. Po druhé, 
aby sa dohodli presne, kedy budú tréningy a aj presne prístupné šatne. Po tretie, 
vždy  platilo  aj  sa  rešpektovalo,  že  na  žiadnom  mestskom  športovisku  nebude 
povolená žiadna náboženská ani politická reklama. Do dnešného dňa nie je zmluva 
uzatvorená.  Nesnaží  sa robiť  sudcu, ale rodičia  detí  chcú vedieť,  či  sú mestské 
peniaze využívané efektívne. Mesto potrebuje vedieť, že peniaze z prenájmov, ktoré 
má HK Púchov, s.r.o. ako nájomca, slúžia ďalej pre ľudí z Púchova. Buď sa budeme 
na organizovanie a fungovanie športu pozerať ako doteraz, alebo zaznie nový návrh 
ako ďalej. Mesto chce šport podporovať naďalej. Starostlivosť o športoviská v meste 
Púchov je neporovnateľne lepšia ako v iných mestách. Niektoré mestá sú úplne na 
kolenách v podpore športu.  Záujmom Mesta Púchov je hlavne podpora športu pre 
mládež,  ktorá  je  témou  tohto  zasadnutia.  Všetky  púchovské  deti,  ktoré  chcú 
športovať, budú mať rovnaké podmienky v meste, lebo sa na ne prispieva. Následne 
vyzval občanov, či majú záujem vystúpiť k tomuto bodu programu. 
Vladimír Gabko, HK Púchov, o.z. sa prihlásil do diskusie.
Primátor  vyzval  poslancov k hlasovaniu  za  udelenie  slova  časovo  neobmedzene 
Vladimírovi Gabkovi.

Hlasovanie č. 4 za udelenie slova časovo neobmedzene Vladimírovi Gabkovi,
HK Púchov, o.z.:
za                    14
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci  prijali  udelenie  slova  časovo  neobmedzene  Vladimírovi  Gabkovi,
HK Púchov, o.z.

Vladimír Gabko  informoval o HK Púchov, o.z.(ďalej len „Združenie“), ktoré vzniklo 
v roku 2006. HK Púchov, s.r.o. (ďalej len „HK“) vzniklo až v roku 2007. Združenie 
chce naďalej učiť mládež korčuľovať a hrať hokej. Je financované z darov fyzických 
a právnických osôb a z daní. Ľudia v ňom pracujú zdarma. Len manažér má 250,- € 
mesačne. Spolupracovali s HK. Podieľali sa financovaní štadiónu. Dohoda bola taká, 
že Združenie sa bude starať o športovú činnosť a HK mal zabezpečiť  financovanie. 
HK ich žiadal, aby združenie podpísalo s nim zmluvu na nájom ľadovej plochy, čo 
bolo v rozpore s Dodatkom č. 2 zmluvy, kde mal HK poskytnúť bezplatne pre mládež 
ľad  6  hodín  denne.  Tento  rok  HK  bránil  Združeniu  nastúpiť  na  ľad  a požadoval 
zaplatenie  za  jeho  užívanie.  Takže  teraz  musia  prispievať  na  ľadovú  plochu. 
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Peniaze,  ktoré získajú,  im postačujú na trénerov a financovanie okolo hokeja.  Na 
Združenie  bola  poslaná  daňová  kontrola,  ktorá  dopadla  dobre.  Ak  nedostanú 
požadovanú dotáciu, nebudú môcť hrať. Združenie je riadnym členom hokeja. 
Mgr. Radoslava Vargu zaujímalo, či Združenie registruje úbytok detí a kde. 
Vladimír  Gabko  konštatoval,  že  táto  situácia  môže  nastať.  Uviedol,  že  na  ZŠ 
Komenského by mali byť zriadené športové triedy po dohode so SZĽH a ministerstva 
školstva.
Mgr. Anna Janíková uviedla, že na stole majú žiadosti detí. Z toho aj 2 žiadosti detí 
z Považskej Bystrice.
Rudolf Marman chcel vedieť aké družstvá má Združenie. Ďalej ho zaujímalo, prečo 
dalo Združenie vlani 20 tis. € HK za ľadovú plochu. 
Vladimír Gabko dodal, že majú družstvá od prípravky až do 9. triedy. V rozpore so 
zmluvou bolo zapísaných cca 40 detí v predškolskom veku  pod HK.  Za nájom ľadu 
musí Združenie platiť HK – p. Divinskému.
Ing.  Jaroslava  Hupku zaujímalo,  či  vlani  Združenie  rokovalo  s mestom, keď HK 
žiadal zaplatenie čiastky 20 tis. €.
Vladimír Gabko konštatoval, že požiadavku tejto sumy bralo Združenie ako pomoc 
pre  HK. Nejaké jednanie s mestom prebehlo, ale mali finančné prostriedky, preto ich 
použili  na  podporu  HK.  Majú  v zmluve,  že  Združenie  bude  vychovávať  hokejovú 
mládež, ktorá potom prejde po 9. ročníku pod HK.
Peter Divinský  namietal, že či 248 tis. € od HK nie je dotácia hokeja. HK Púchov 
s.r.o.  sa  spolupodieľal  na  investícií  do  zimného  štadiónu,  ktorý  ostal  mestským 
majetkom. Mesto sa zaviazalo, že bude prispievať na energie.
Vladimír Gabko uviedol, že ak 248 tis. € rozdelí na troje, tak by to videl ako dotáciu, 
ale sú to metúce informácie. HK dávalo financie do investície, to sa nemôže brať ako 
dotácia  k Združeniu. Všetko, čo dostáva HK za prenájmy je jeho zisk. 
JUDr. Jarmila Andreánska upozornila, že mesto dáva dotácie na šport preto, aby 
mali deti a mládež vytvorený priestor na športoviskách.
Primátor  konštatoval,  že  rekonštrukcia  zimného  štadióna  bola   odsúhlasená  za 
podmienky účasti  troch partnerov. Nie je možné, aby Združenie niečo preplácalo. 
Pokiaľ by sa HK nebolo podieľalo na investícii do hokejovej haly, mesto by nebolo 
cez MŠK prispelo a nebolo by to odsúhlasilo ani MsZ. 
Vladimír  Gabko  namietal,  že  HK  by  nemalo  Združeniu  rozpočítavať  počiatočné 
investície do štadiónu. Chcel vedieť, prečo nemá Združenie dodržané od HK 6 hod. 
ľadovej plochy zdarma podľa zmluvy.
Peter  Divinský  konštatoval,  že  roku  2009  bol  podpísaný  dodatok  k zmluve  na 
prevádzkovanie zimného štadiónu, kde mesto dalo prevádzkovanie štadiónu na HK 
Púchov,  s.r.o.   SZĽH  v zmluve  urobil  chybu  a  nepresne  uviedol,  že  HK  má 
zabezpečiť zdarma 6 hod. ľadu pre mládež. V zmluve nebolo špecifikované o akú 
mládež sa jedná.
JUDr. Jarmila Andreánska chcela vedieť od Petra Divinského, čo ho viedlo k tomu, 
že zmenil postoj a nenechal to fungovať tak, ako prvé 2 roky prevádzky štadióna. 
Peter  Divinský  informoval,  že  spolu  so  Združením  financovali  štadión.  Potom 
Združenie  odmietlo  podieľať  sa  na  spolufinancovaní.  Za  ním  môžu  prísť  aj 
krasokorčuliari, a to aj tým by mal dať zdarma plochu, spýtal sa. 
Mgr. Peter Bílik  žiadal, aby Združenie malo zabezpečené 6 hodín ľadovej plochy 
zdarma podľa zmluvy. 
Primátor  konštatoval, že SK-20 tu mala fungovať 3 roky, preto ak tu chcú naďalej 
hrať,  nebude to riešiť  Mesto.  Mesto podporilo  projekt  rekonštrukcie štadióna  s 3 
ročným fungovaním SK-20 na štadióne.  Vlani  HK minul  viac  energie  o 20  tis.  €. 
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Primátora  zaviazala  ekonomická  komisia,  aby  ustrážil,  až  nedôjde  k ďalšiemu 
zvýšeniu financií na ich činnosť. Preto bola v roku 2010 uzatvorená strojovňa. HK 
vložil na účet mesta 20 tis. €, ktoré vlastne získal od Združenia. Ale to sa dozvedel 
primátor až neskôr. Mesto nie je viazané zmluvou, ktorú má HK so SZĽH na SK-20. 
Mesto nenesie priamu zodpovednosť za  uskutočnenie projektu s SK-20. 
Rudolfa  Marmana  zaujímalo,  akých hráčov má HK,  keď  Združenie  zabezpečuje 
trénovanie detí 1. - 9. ročníka. Ďalej chcel vedieť, či im postačujú financie od mesta 
na energie. Energie tvoria cca 1/3 celkových nákladov  na prevádzku.
Peter  Divinský  uviedol,  že  oni  majú  prípravku  -  predškolákov,  dorast  a mužov. 
Peniaze na energie HK postačujú. Mesto má zabezpečiť podľa zmluvy ľad od 1.8. do 
31.4. do roku 2020. Mesto má základnú zmluvu so SZHĽ. HK má zmluvu s MŠK na 
úhradu energií. 
Primátor konštatoval, že zmluva nebola o tom, že mesto má riešiť SK-20. Ľad mesto 
zabezpečuje, preto, aby ho využívali aj deti a mládež z mesta. SZĽH sa snažil robiť 
nátlaky,  že budú mesto žalovať,  no doteraz tak neurobili.  Mesto sa nepodieľa na 
žiadnych príjmoch z prenájmu ľadu HK.  SZHĽ nemá čo vysúdiť od mesta, lebo bola 
podpísaná taká zmluva, ktorá chráni záujmy mesta. 
Peter Divinský  dodal, že investíciu do rekonštrukcie zimného štadiónu v Púchove 
dal SZHĽ. Ak mesto chce, môže si zobrať štadión do prevádzky a nech  HK zabečí 
dohodnuté hodiny na ľad.
Primátor  opravil  predrečníka,  že  investícia  do  rekonštrukcie  zimného  štadiónu 
v Púchove  bola  z Ministerstva  školstva  SR.  Zmluva  neumožňuje  priamo  zjednať 
nápravu  voči  deťom  a rodičom,  pretože  mesto  nevstupuje  do  týchto  zmluvných 
vzťahov. 
Mgr.  Radoslav  Varga  informoval,  že  pokrytie  hodín  mládeže  bolo  vysvetlené 
v zmluve. Dnes má Peter Divinský k zmluve výhrady, lebo sa rozhádal so Združením. 
Bolo dohodnuté,  že  ak sa  zrekonštruuje  ľadová plocha,  bude tu  hrať  SK-20 a aj 
mládež  bude  mať  zabezpečené  trénovanie.  Následne  sa  dohodlo  s MŠK,  že 
zabezpečí pokrytie energií celého štadióna.  HK neposkytuje mestom požadovaných 
6  hodín  pre  mládež,  ale  majú  tam  priestor  iné  subjekty.  Mesto  investovalo  do 
rekonštrukcie zimného štadiónu, aby mala mládež z mesta priestor na svoju činnosť. 
Nový člen dozornej rady v HK, ktorého menovalo mesto, doteraz nebol zapísaný do 
obchodného registra, a preto nemôže dozorovať v HK už ¾ roka. Keď sa rozdeľovali 
peniaze  z výnosov  MS v hokeji,  hokej  v Púchove  mal  dostať  60  tis.  €.  Hokejové 
Združenie dostalo z tejto sumy 25 tis. € a HK 35 tis. €.  SZHĽ dal Združeniu o 10 tis. 
€  menej  a teraz  má problémy s fungovaním.  Ak sa  problém fungovaním na ľade 
nedorieši, od nového roku bude spravené financovanie inak. 
Peter  Divinský  položil  otázku  „kto  financuje  prevádzku  zimného  štadióna?“.  
60 hodín je cca 60 tis.  € a nie  212 tis.  €,  ako ich stojí  celá prevádzka.  Nevedel 
povedať, ako prišlo k tomu, že 6 hodín má byť pre mládež zdarma.
JUDr. Jarmila Andreánska konštatovala, že Peter Divinský nenamietal  na jar na 
ekonomickej komisii, že bude poskytovať 6 hodín pre Združenie bezplatne. 
Peter Trník uviedol, že poslanci musia na vec pozerať z hľadiska financií.
Peter  Divinský  dodal,  že  nemá  problém  vrátiť  štadión  bezodplatne  mestu  na 
prevádzkovanie aj s majetkom, ktorý HK Púchov, s.r.o. zabezpečilo.
PaedDr. Miroslav Kubičár  chcel vedieť, či má mesto prístup k účtovníctvu HK aj 
Združenia.
Vladimír  Gabko  uviedol,  že  mesto  má  prístup  k správe  z účtovníctva  Združenia 
a onedlho dostanú aj hotový audit. Nemajú problém to dať mestu k nahliadnutiu.
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Peter Divinský konštatoval, že každý rok odovzdáva mestu správu z účtovníctva. Za 
posledné obdobie ju môže odovzdať Ing. Jaroslavovi Hupkovi, členovi DR.
Ing. Jaroslav Hupka  upozornil, že ju nemôže zatiaľ prevziať, lebo nebol doposiaľ 
zapísaný do obchodného registra ako člen DR spoločnosti a Ing. Vladimír Taraba 
stratil mandát so stratou mandátu poslanca MsZ.
PaedDr. Miroslav Kubičár  informoval, že na osobnom stretnutí primátora, kde bol 
za HK Púchov,  s.r.o.  p.  Gabaš boli  dohodnuté tri  základné body pri  podpisovaní 
zmluvy s HK a to : 1) dohoda o hodinách pre mládež, 2) harmonogram využívania 
ľadu, 3) nepoužívať politickú reklamu na športoviskách.
Mgr. Peter Bílik  chcel vedieť, čo dostane mesto za svoje investované peniaze do 
športoviska. 
Peter  Divinský  žiadal,  aby  sa  Združenie  naďalej  podieľalo  na  spolufinancovaní 
štadióna.  Súkromní  investori  vložili  po  1/3  a mesto  1/3  finančných  prostriedkov
do zimného štadióna.
Primátor  konštatoval,  že  mesto  vložilo  peniaze  do  športoviska  preto,  aby  tým 
zabezpečilo využitie štadiónu mládežou mesta a nie SK-20. 
Rudolf Marman pripomenul, že Peter Divinský deklaroval, že sa vzdá investícií vo 
výške 800 tis. SK/€ a môže štadión prevziať Združenie.
Peter Divinský informoval, že treba ešte doplatiť 150 tis. € leasingu.
Vladimír Gabko uviedol, že, ak ostane štadión bez dlhov a nebudú tam žiadne iné 
záväzky a ani k SK-20, sú schopní športovisko prevziať ako Združenie.
Primátor  konštatoval,  že  predložil  na  prerokovanie  tento  problém  so  zimným 
štadiónom,  lebo  pri  nekorektnom  správaní  sa  HK  Púchov,  s.r.o.  nemá  možnosť 
zabezpečiť verejný záujem, aby tam mohli všetky deti z mesta chodiť. Nepovažuje za 
prioritu prezentáciu SK-20 v meste.
Peter Divinský informoval, že v HK majú registrovaných cca 100 hráčov. Združeniu 
prenajímajú  ľad  len  za  určitú  čiastku  celkových nákladov na  plochu,  nie  za  plnú 
sumu. Združeniu účtujú 30,- € na hodinu, čo predstavuje ročne 35 tis. €.  
Vladimír Gabko namietal, že ročne by platili 50 tis. €  bez DPH.
Mgr.  Radoslav  Varga  navrhol,  aby  Združenie  podalo  žiadosť  o preklenovaciu 
dotáciu na 4 mesiace, ktorú bude riešiť MsR prípadne MsZ dňa 14.9. na plánovanom 
zasadnutí. Dodal, že mesto by sa nemalo spoliehať len na zmluvu s HK.
Ing.  Jaroslav Hupka  chcel  vedieť,  koľko peňazí  z dotácií  ide na energie,  a či  je 
možné zastaviť tieto dotácie od septembra.  
Ing. Katarína Bradáčová dodala, že k 30. júnu 2011 bolo vyčerpané z dotácie HK 
Púchov s.r.o. na spotrebu energií  59 695,44 €.

Z rokovacej miestnosti vyšla JUDr. Jarmila Andreánska.
Primátor vyhlásil prestávku v rokovaní MsZ.

PaedDr. Miroslav Kubičár – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie. 

U Z N E S E N I E  č. 56/2011
M s Z 
  
a)  u k l a d á
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Ekonomickej komisii MsZ vypracovať zmenu princípu poskytovania dotácie pre HK 
Púchov,  s.r.o.  a to  podľa  počtu  hráčov  evidovaných  v Púchove  v jednotlivých 
hokejových  mládežníckych  družstvách  do  18  rokov  s trvalým  pobytov  v okrese 
Púchov a nie sú organizovaní v SZĽH v reprezentácii SK20 v termíne do 31.8.2011.

b)  p o v e r u j e 

primátora mesta vykonať  kroky vedúce k vytvoreniu  kontrolných mechanizmov ku 
kontrole hospodárenia HK Púchov o.z. a HK Púchov, s.r.o. členstvom v dozorných 
radách oboch organizácií.

Primátor  chcel vedieť pre spresnenie, či v bode a) platí, že od 1.9.2011 sa zmení 
účel dotácie a to - na hlavu hráča HK Púchov, s.r.o. podľa počtu hráčov evidovaných 
v Púchove  v jednotlivých  hokejových  mládežníckych  družstvách  do  18  rokov 
s trvalým pobytov v okrese Púchov a nie  sú organizovaní  v SZĽH v reprezentácii  
SK-20. V bode b) upozornil že, ak sa zmení účel dotácie, aby bola podpora na všetky 
deti,   môže  sa  stať,  že  HK  neuhradí  faktúru  za  energie,  môže  nastať  problém 
s prevádzkou zimného štadiónu, ba i k jeho uzatvoreniu.
Následne vyzval poslancov k hlasovaniu o návrhu uznesenia.

Hlasovanie č. 5 za prijatie UZNESENIA č. 56/2011:
za                    12
proti                 0
zdržal sa          1
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 56/2011.

ad 2) Rôzne.

PaedDr. Miroslav Kubičár predložil návrh na uznesenie.

U Z N E S E N I E  č. 57/2011

M s Z   
s ú h l a s í  

s pridelením nebytového  priestoru    na Námestí slobody 1401 (po Jozefovi Sovíkovi 
-  bistro)  pre  AZ  Agentúra  s.r.o.,  Námestie  slobody  1901,  Púchov  za  účelom 
prevádzky reštaurácie s pultovým predajom na dobu 3 roky.

Mária  Fedorová  informovala,  že  ide  o voľný  nebytový  priestor.  Nájomca  chce 
priestor  využívať  na  prevádzkovanie  reštaurácie  so  zabezpečením  stravovania. 
Priestor plánuje sprevádzkovať ešte do jarmoku. Budú tam zabezpečené toalety na 
jarmoku.
Mgr.  Milada  Vargová  upozornila,  že  hluk  so  zariadenia  pri  rekonštrukcii  môže 
vyrušovať divadelníkov pri nácvikoch.
Mária Fedorová  konštatoval, že nebude robiť veľké rekonštrukcie, lebo prevádzku 
chce mať k jarmoku už otvorenú. 
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Hlasovanie č. 6 za prijatie UZNESENIA č. 57/2011:
za                    13
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 57/2011.

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

Rudolf MARMAN  Cyril CRKOŇ   
I. overovateľ    II. overovateľ

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