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

konaného 14. septembra 2011. 

Prítomní: v zmysle prezenčnej listiny

R O K O V A N I E

Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou zo dňa 8.9.2011. 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 
(19 z 19) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. 

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení:  PaedDr. Miroslav Kubičár, Irena 
Kováčiková a Rudolf Marman. Spýtal sa, či má niekto iný návrh. Nikto nepodal iný 
návrh.

Hlasovanie č. 1 o schválení zloženia návrhovej komisie:
za                  19
proti               0
zdržal sa        0
Poslanci schválili zloženie návrhovej komisie.

Primátor  mesta  určil  overovateľov  zápisnice  v zložení:  Mgr.  Anna  Janíková  
a Mgr. Radoslav Varga.
Vedením zápisnice poveril Boženu Sádeckú.

PROGRAM:

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

2. Programové  priority  TSK  pre  rok  2012,  prevádzkovanie  skládky  TKO 
Podstránie.

3. Plnenie  rozpočtu  Mesta  Púchov  k 30.6.2011  a monitorovacia  správa 
programového rozpočtu k 30.6.2011.

4. Doplnok  č.  1  VZN  č.  2/2010  o určení  výšky  mesačného  príspevku  na 
čiastočnú  úhradu  nákladov  škôl  a školských  zariadení  spojených  s ich 
činnosťou a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky.

5. Informácia o činnosti kultúrnych súborov.
6. Informácia  o príprave  Komunitného  plánu  sociálnych  služieb  Mesta 

Púchov.
7. Operačný plán zimnej údržby mesta rok 2011-2012.
8. Východiská pre plánovanie investičných akcií do roku 2014.
9. Informácia o významných investičných akciách (KVC).
10. Informácia o riešení financovania športu – hokej, futbal.
11.Predaj, kúpa.
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12.Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti  MsBP, s.r.o.,  PTSM, s.r.o., 
Medial, s.r.o., MŠK, s.r.o., MsÚ Púchov.

13.Rôzne.
14.Diskusia a interpelácie.

Primátor vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k programu a podali pozmeňujúce alebo 
doplňujúce návrhy. 
Nikto  z  poslancov  nepodal  pozmeňujúci  alebo  doplňujúci  návrh  k programu 
mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 2 o schválení programu:
za                  19
proti               0
zdržal sa        0
Program poslanci schválili.

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

Ing.  Edita Kucejová  konštatovala,  že materiál  predložila  písomne. Ak má niekto 
prípadné pripomienky k obom predloženým materiálom rada odpovie.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
PaedDr. Miroslav Kubičár člen návrhovej komisie preložil návrh na uznesenie.

U Z N E S E N I E  č. 58/2011

M s Z   
b e r i e   n a   v e d o m i e

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

Hlasovanie č. 3 za prijatie UZNESENIA č. 58/2011:
za                    19
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 58/2011.

ad  2)    Programové  priority  TSK  pre  rok  2012,  prevádzkovanie  skládky  TKO   
Podstránie.

Primátor  konštatoval,  že  podľa  ukladacieho  uznesenia  pozval  poslancov 
Trenčianskeho samosprávneho kraja  (ďalej  len „TSK“)  za okres Púchov na MsZ. 
Ospravedlnil  sa len Ing. Savara. Spýtal sa Jána Poliacha, ktorý rozdal poslancom 
MsZ listy od Ing. Milana Panáčka, či povie niečo k tomuto listu.
Ján Poliach odpovedal, že k listu nevie nič povedať. Ing. Milan Panáček ho požiadal 
o doručenie poslancom a on to spravil.
Primátor prečítal list v plnom znení, ktorý bol adresovaný poslancom MsZ Púchov. 
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Zopakoval,  že pozvanie poslancov TSK robil  na základe poverenia od poslancov 
MsZ. P. Varaga a p. Kubičár sa k listu vyjadria, lebo sa ich to tiež minimálne týka 
a samozrejme aj ostaní poslanci sa môžu k nemu vyjadriť. Spýtal sa p. Poliacha, či 
rokoval ohľadne problémov s prejazdom autobusov TSK cez Horné Kočkovce.
Ján  Poliach  uviedol,  že  nerokoval  na  TSK  ohľadne  autobusov.  Písomne 
o autobusoch komunikoval s Máriou Fedorovou vedúcou oddelenia dopravy, služieb 
a bytovej politiky. 
Primátor  konštatoval, že grant na gymnázium a kruhový objazd bol presadený na 
TSK v roku 2008, keď bol on s p. Kubičárom poslancom TSK. Doteraz vedenie TSK 
nezačalo s realizáciou rekonštrukcie gymnázia v našom meste. Dodal, že si myslí, že 
poslanci TSK boli pozvaní na MsZ legitímnym spôsobom, aby mnohé veci vysvetlili.
MUDr.  Viliam  Bršiak  uviedol,  že  sa  mu  tento  list od  poslancov  TSK videl  ako 
konfrontácia, nie konštruktívne riešenie s poslancami MsZ.
Primátor  oboznámil o snahe mesta získať informácie, kedy bude otvorená skládka 
Podstránie  a aké  ceny  predpokladajú  za  uskladnenie  vyvážaného  tuhého 
komunálneho odpadu (ďalej  len „TKO“).  Dodnes sa nepodarilo získať tieto údaje. 
PTSM  podal žiadosti o sprístupnenie informácií o skládke Ledrov na Postráni, lebo 
mesto  tu  plánuje  vyvážať.  Záujmom  mesta  je  preveriť,  či  budú  so  všetkými 
uzatvorené  korektné  ceny.  Bol  daný  podnet  na  prokuratúru,  pre  nesprístupnenie 
informácií  o spustení  a prevádzke skládky od Ing. Savaru starostu obce Lednické 
Rovne, ktorá je 100% vlastníkom skládky Ledrov. Žiadali p. Savaru, aby oznámil, 
kedy bude ukončená jej dostavba  a koľko budú platiť za TKO. 
Mgr. Hedviga Šulcová  konštatovala, že vidí tu problém v komunikácii primátora s 
poslancami TSK. 
MUDr. Pavol Šponiar chcel vedieť, čo bude nasledovať. Vhodné by bolo dohodnúť 
rokovania v Lednických Rovniach u starostu.
Primátor nevedel, čo bude nasledovať, lebo žiadny zo starostov nemá informácie, čo 
ďalej  s TKO  a skládkou  Ledrov.  Na  základe  osobných  vzťahov  bola  Púchovu 
predlžená zmluva na vývoz TKO na Luštek do konca roka ako jedinému mestu, lebo 
už  táto  skládka  nepostačuje  pre  ďalších  okrem  Trenčína.  Ing.  Krajčovič  získal 
informácie o podmienkach  na skládke v Považskej Bystrici, kde je dočasná kazeta 
a majú vyššie ceny ako na skládke Luštek.
Cyril Crkoň  navrhol vytvoriť komisiu z poslancov a pracovníkov PTSM, ktorá bude 
jednať so skládkou na Lednických Rovniach. 
Primátor  dodal,  že  za  posledných  10  rokov  sa  nestalo,  aby  mesto  nemalo 
informácie, kde sa bude vyvážať TKO. Komisia bola vytvorená ešte v decembri 2010 
v zložení - p. Varga, p. Kubičár, p. Krajčovič, uviedol.
Ing.  Jaroslav  Hupka  navrhol  členov  komisie,  ktorá  bude  osobne  jednať  na 
Lednických  Rovniach  o  uzatvoretí  zmluvy  o ukladaní  TKO v  zložení   -  
p. Varga, p. Kubičár, p. Krajčovič a p. Crkoň.  Od nového roku mesto nevie, kde bude 
vyvážať TKO, uviedol.
Mgr.  Radoslav  Varga  konštatoval,  že  bol  v komisii,  ktorá  spracovala  finančné 
informácie  ohľadne  TKO.  Uviedol,  že  v   piatok  zarezervuje  termín  s p.  Savarom 
a členmi tejto navrhnutej komisie k TKO. Dúfal, že do mesiaca bude ďalšie MsZ, kde 
komisia podá informáciu zo stretnutia s p. Savarom. 
MUDr. Pavol Šponiar  navrhol urobiť výstup uznesením s časovým horizontom pre 
komisiu k TKO. Komisia by mala ísť rokovať na Lednické Rovne.  
Mgr.  Radoslav  Varga  uviedol,  že  bez mesta  Púchov by  skládku na Lednických 
Rovniach neufinancovali, lebo ich projekt je financovaný z úverových zdrojov a mesto 
produkuje viac TKO oproti ostatným rokom a aj viac voči obciam.
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Primátor konštatoval, že ceny pre odberateľov produktov TKO musia mať rovnaké. 
V meste Púchov sa zvýšil vývoz TKO, čo im len pomôže pri splácaní úveru, lebo sa 
im budú napĺňať tržby. Najväčšiu položku pri likvidácii TKO tvorí položka za vývoz t.j 
jeho preprava.   
JUDr. Eva Kvocerová informovala, že p. Savara poslal poslancom ospravedlnenie, 
že nemôže sa zúčastniť zasadnutia, lebo má v Brusne zasadnutie komory obcí Rady 
ZMOS SR a  do  Rady  ZMOS SR bol  delegovaný  Regionálnym  združením miest 
a obci Stredného Považia. Chcela vedieť, či niekto túto informáciu preveroval. Mohlo 
sa MsZ posunúť, dodala. 
Primátor uviedol, že ospravedlnenie prišlo včera, deň pred MsZ. Pozvánka na MsZ 
musí  byť  doručená  minimálne  3  dni  pred  zasadnutím.  Pozvanie  
p.  Savarovovi  išlo  cca 10 dní po predchádzajúcom MsZ, takže mal  dosť  času si 
zabezpečiť tento termín.
Mgr.  Radoslav  Varga   dodal,  že  Ing.  Ľuboš  Savara  bol  už  pozvaný  na  MsZ 
15.6.2011 a neprišiel ani vtedy. Aj list p. Panáčka je až z 12.9.2011. Snažia sa tým, 
aby mesto a obce mali malý manévrovací priestor pri spustení skládky.
PaedDr. Miroslav Kubičár – člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia MsZ 
č.59/2011. 

U Z N E S E N I E  č. 59/2011

M s Z   
p o v e r u j e

komisiu  v zložení  p.  Krajčovič,  p.  Varga,  p.  Crkoň,  p.  Kubičár  rokovať  so 
spoločnosťou Ledrov, s.r.o. Lednické Rovne a pripraviť  návrh o uzatvorení zmluvy 
o ukladaní odpadov najneskôr do 31.10.2011.

Hlasovanie č. 4 za prijatie UZNESENIA č. 59/2011:
za                    19
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 59/2011.

Primátor konštatoval, že pre rok 2012 sa podľa aktuálneho vládneho návrhu o mixe 
podielových daní pre mestá a obce predpokladá výpadok na podielových daniach,  
čo pre mesto  Púchov predstavuje stratu  cca 18 mil. Sk. Nastane situácia blízka 
kolapsu  miest  a obcí.  Informoval  o narastajúcich  finančných  nákladoch  za  TKO 
z rozpočtu mesta. Ide o obrovskú sumu a pritom nie je v meste nič vidno urobené za 
toľké peniaze,  ani  ulica,  ani  námestie,  ...  Mesto to bralo  sociálne,  preto dotovalo 
poplatky pre ľudí za TKO.  Aj TSK by malo uvažovať sociálne a mali by tieto priority 
presadzovať v nasledujúce roky. Hlavne by mali poslanci TSK zabezpečovať cesty II. 
a III.  triedy,  sociálne  zariadenia  a oddlženie  NsP  Považská  Bystrica,  kde  už  boli 
zrušené  niektoré  oddelenia.  Požadoval  v  apríli,  aby  bol  pozvaný  aj  riaditeľ  NsP 
Považská  Bystrica  a podal  informácie,  aká  bude  miera  zabezpečenia  zdravotnej 
starostlivosti  pre  ľudí.  Dôchodcom  v sociálnych  zariadeniach  boli  neadekvátne 
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zvýšené úhrady tak,  že  niektorí  museli  odísť  zo  zariadení,  lebo im nepostačoval 
dôchodok na tieto úhrady. Preto by sa mali poslanci TSK viac zaujímať o projekty a 
dotácie,  aby  boli  dostupné  pre  všetkých  nemocnice  a sociálne  zariadenia 
a prostriedky na investičné akcie prehodnotiť. 
MUDr.  Pavol  Šponiar  uviedol,  že  nech sa  povie  čokoľvek,  nemôžeme ovplyvniť 
rozpočet TSK.  Mesto zo svojej pozície nemôže urobiť nič a ani nič nevyrieši, môže 
sa len poukázať na tieto problémy. NsP Považská Bystrica má dlh cca 190 mil. Sk, 
s ktorým si nevedia poradiť na TSK. Veľké dlhy majú aj ostatné nemocnice v rámci 
kraja.  Situáciu v zdravotníctve nevie riešiť vláda ani ministerstvo.  
MUDr. Viliam Bršiak konštatoval, že by sa tu malo aspoň morálne vyjadriť k NsP 
a sociálnym zariadeniam a zaujať stanovisko.
Primátor  informoval,  že  boli  námety,  aby  sa  na  TSK  schválil  kruhový  objazd 
Streženice, ktorý sa mu videl pri takýchto problémoch druhoradý.
PaedDr. Miroslav Kubičár – člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia MsZ 
č. 60/2011. 

U Z N E S E N I E  č. 60/2011

M s Z   
u k l a d á

primátorovi mesta požiadať poslancov TSK za okres Púchov, Ing. Milana Panáčka, 
Ing. Ľubomíra  Savaru a Mgr. Miloša Pagáča aby presadzovali a podporili použitie 
finančných  prostriedkov  z rozpočtu  TSK  prioritne  pre  posilnenie  financovania 
sociálnych zariadení (domovy dôchodcov), aby boli zmiernené príspevky dôchodcov 
za služby, a ďalej na oddlženie Nemocnie s poliklinikou v Považskej Bystrici,  ktorá 
zabezpečuje  zdravotnú  starostlivosť  aj  pre  obyvateľov  okresu  Púchov,  i na  úkor 
plánovaných investičných akcií.

Hlasovanie č. 5 za prijatie UZNESENIA č. 60/2011:
za                    19
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 60/2011.

ad  3)    Plnenie  rozpočtu  Mesta  Púchov  k     30.6.2011  a     monitorovacia  správa   
programového rozpočtu k     30.6.2011.  

Mgr.  Radoslav  Varga konštatoval,  že  takáto  správa  sa  spracúva  každoročne 
a dokumentuje  stav  plnenia  rozpočtu  Mesta  Púchov  k 30.6.2011  a monitorovaciu 
správu  programového  rozpočtu  k 30.6.2011.  Obsahuje  nemenné  čísla.  Ide 
o informatívny materiál.  Na MsR o ňom informoval,  že  táto  správa má slúžiť  ako 
varovanie pre tých , čo robia s rozpočtom. Kde je nižšie čerpanie v položkách, aby sa 
inšpirovali  a presunuli  ich na iné položky,  kde by ich využili.  Ekonomická komisia 
prijala  uznesenie,  v ktorom  zaväzuje  vedúcich,  aby  zadefinovali  čerpanie  v ich 
položkách do konca roku, aby sa zamerali len na nevyhnutné výdavky, lebo príjmy 
nebudú naplnené, preto sa treba zamerať v poslednom štvrťroku na úsporu,  lebo 
bude nevyhnutná.
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JUDr. Eva Kvocerová  mala pripomienku k počtu zamestnancov MsÚ, kde bolo za 
posledné  roky  45  zamestnancov.  Chcela  vedieť,  na  ktoré  oddelenia  a prečo  boli 
prijatí  títo  ľudia,  lebo to  predstavuje  zvýšené náklady.  Ďalej  chcela  vedieť,  či  sú 
zahrnuté  v bode 12. údržba verejnej zelene sú 2 položky. Či sú v nich zahrnuté aj 
položky PTSM a údržba mesto aj výdaje pre spoločnosť Dendra.
Ing. arch. Daniela Šicová  uviedla, že v položke „údržba mesto“  sú zahrnuté  aj 
výdaje pre Dendru a nielen pre ňu.
Ing.  Lucia Juríková  konštatovala,  že tam boli  zapracované výdaje,  čo robí firma 
Dendra, ale aj iné . Boli to rôzne výruby, výsadby a starostlivosť o zeleň v meste a 
iné. 
Primátor  informoval,  že tento stav pracovníkov MsÚ už nie je  aktuálny.  Zomrela 
pracovníčka  ŠFRB,  ktorá  bola  nahradená.  Prišiel  nový  pracovník  na  oddelenie 
výstavby  a 2  pracovníci  odišli  tento  rok.  Oproti  iným  mestám  je  mestský  úrad 
v Púchove  poddizemenzovaný.  Dajú  zistiť  stavy  z iných  podobných  úradov.   Do 
konca roku očakávame ešte pokles o 1 pracovníka.
Cyril  Crkoň  videl  úsporu  v tom,  že  Dendra  sa  nebude  starať  o zeleň,  ale  bude 
robená vo vlastnej réžii.
Primátor  konštatoval,  že  Dendra  sa  stará  len  o parkové  úpravy Marczibaniyho 
záhrady  a Mestský  európsky  park,  lebo  si  vyžadujú  špeciálnu  starostlivosť.  Pri 
schvaľovaní  budúcoročného  rozpočtu  sa  bude  samozrejme  uvažovať  aj  o tejto 
možnosti.
Ing. Jana Vondrová upozornila, že spoločnosť Dendra bola riadne vysúťažená firma 
vo verejnej súťaži. Mesto musí postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.
PaedDr. Miroslav Kubičár – člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia MsZ 
č. 61/2011. 

U Z N E S E N I E  č. 61/2011

M s Z   
s c h v a ľ u j e  

plnenie rozpočtu Mesta Púchov k 30.6.2011 a monitorovaciu správu programového 
rozpočtu k 30.6.2011.

Hlasovanie č. 6 za prijatie UZNESENIA č. 61/2011:
za                    19
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 61/2011.

ad 4)    Doplnok  č.  1  VZN č.  2/2010  o     určení  výšky  mesačného príspevku  na   
čiastočnú  úhradu  nákladov  škôl  a     školských  zariadení  spojených  s     ich   
činnosťou  a     o     mieste  a     čase  zápisu  dieťaťa  na  plnenie  povinnej  školskej   
dochádzky.

Irena  Kováčiková  informovala  o  doplnku  č.  1  VZN  č.  2/2010  o určení  výšky 
mesačného  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  škôl  a školských  zariadení 
spojených  s ich  činnosťou  a o mieste  a čase  zápisu  dieťaťa  na  plnenie  povinnej 
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školskej  dochádzky.  MŠ  SR  zverejnilo  nové  finančné  pásma  na  výdaj  stavy 
v školských jedálňach, kde sa zvyšuje cena o 13 centov v MŠ a o 14 centov v ZŠ. 
Sumy za stravu v školských zariadeniach v meste sa nachádzajú kdesi  uprostred 
v rámci  regiónu.  Komisia  školstva,  kultúra,  športu  a sociálnych  vecí  odporučila 
zvýšenie  cien za stravu.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
PaedDr. Miroslav Kubičár – člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia MsZ 
č. 62/2011. 

U Z N E S E N I E  č. 62/2011

M s Z   
s c h v a ľ u j e 

Doplnok  č.  1  VZN č.  2/2010  o určení  výšky  mesačného  príspevku  na  čiastočnú 
úhradu nákladov škôl  a školských zariadení  spojených s ich  činnosťou a o mieste 
a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Hlasovanie č. 7 za prijatie UZNESENIA č. 62/2011:
za                    19
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 62/2011.

ad 5) I  nformácia o     činnosti kultúrnych súborov.  

Mgr. Milada Vargová predložila písomnú správu o činnosti kultúrnych súborov.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
PaedDr. Miroslav Kubičár – člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia MsZ 
č. 63/2011.

U Z N E S E N I E  č. 63/2011

M s Z   
b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o činnosti kultúrnych súborov.

Hlasovanie č. 8 za prijatie UZNESENIA č. 63/2011:
za                    19
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 63/2011.
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ad  6)    Informácia  o     príprave  Komunitného  plánu  sociálnych  služieb  Mesta   
Púchov.

Ing. Jana Vondrová  privítala na Mgr. Alenu Varcholovú, ktorá pracuje na príprave 
Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Púchov(ďalej len „KP“).
Mgr. Alena Varcholová  konštatovala,  že je členkou organizácie pre poradenstvo 
v sociálnej práci z Košíc. Agentúra spracovala už viacero KP pre mestá. Členovia ich 
organizácie sú poradcami ministerstiev a metodicky sa zúčastňujú mnohých podujatí. 
Informovala  o prácach  na  príprave  KP.  Prebehla  už  komunikácia  cez  e-mail  s 3 
členmi  komisie  a včera  prebehlo  pracovné  stretnutie  ku  KP,  kde  sa  1  člen 
ospravedlnil. Zatiaľ spracovali - 1.časť KP – demografickú a 2. časť KP -  štatistickú, 
ktoré sú jeho súčasťou danou zákonom. Tieto veci sú všetkým dobre známe a dajú 
sa zistiť na úrade práce, na štatistickom úrade a MsÚ. 3. časť KP je  analytická, ktorá 
sa spracováva z podkladov úradu práce, mesta a štatistického úradu. Delí sa  na 3 
hlavné skupiny a to – senionorov, zdravotne ťažko postihnutých a azylantov (azylové 
ubytovanie).  Ako bonus robí  aj  sociálnu ochranu detí  a mládeže,  aj  keď to  tento 
zákon nerieši, ale pokladá to za dôležité, aby to bolo zahrnuté v KP mesta. V KP sú 
len odporúčania, lebo „nikto ani mesto si nedá slučku na krk, aby to bolo hotové do 
určitej  doby  “.  Ďalší  bonus  k KP  sú  „mosty  z chudoby“,  ktorý  je  materiálom  pre 
odborníkov. Do konca roku  2011 musí mať mesto KP podľa zákona napísaný a 
schválený. Bola k nemu presne stanovená aj šablóna, podľa ktorej sa KP rieši, čo má 
obsahovať podľa usmernení. Niektoré pripomienky boli  zapracované do materiálu, 
niektoré nie,  lebo bolo  striktne dané ,  čo tam má byť.  Materiál  KP do 2 týždňov 
dopracuje  a  bude  vyvesený  na  internetovej  stránke  mesta  na  pripomienkovanie. 
V priebehu  novembra  budú  zapracované  pripomienky,  aby  bol  KP  posunutý  na 
schválenie.
Primátor informoval, že agentúru si mesto preverovalo, a zistilo, že spracovali a mali 
schválených už 15 KP.
JUDr. Eva Kvocerová  chcela vedieť, na čo konkrétne bude použitá suma 4 tis. €. 
Dostala  odpoveď,  že  financie  sú  určené  na  spracovanie  tohto  materiálu.  Počas 
dovolenky dostala materiál na pripomienkovanie. Myslela si, že materiál bol poslaný 
len p. Kováčikovej, p. Kubičárovi a jej. Keď prešla jednotlivé body, zistila, že sú len 
kostrou  materiálu  a je  skoro  totožný  s KP  Považskej  Bystrice,  ktorý  ste  tiež 
spracovali. Toto mesto má 3 sociálne zariadenia pre seniorov. Uviedla, že v meste 
máme tiež bezdomovcov a v KP sa uvádza, že takéto zariadenie mesto nepotrebuje. 
V tomto  materiáli  nenašla  zmenené  nič,  „len  čísla“.  Mesto  Púchov  je  medzi 
poslednými mestami, čo pripravuje KP. Tu na ňom nie je čo prezentovať. Mesto malo 
predložiť perfektné podklady k nemu, aby mohli byť zapracované. Mali by v ňom byť 
zohľadnené  požiadavky  a potreby  komunity  mesta,  čo  sa  tu  vlastne  nestalo. 
Konštatovala,  že spracované nebolo nič,  len sa vymenili  čísla.  Hlavnou skupinou, 
ktorá sa KP mala zaoberať sú pracovníci oddelenia sociálnych vecí a samozrejme aj 
členovia tejto komisie. Chcela vedieť, prečo neboli materiály ku KP zaslané všetkým 
poslancom mohli byť zverejnené aj na internete. Dala do pozornosti KP mesta Šaľa. 
Súhlasila, že veľa tém je podobných v KP. Všetci máme rodičov, starých rodičov, tak 
sa KP týka všetkých. Mesto Púchov nemá ani dovoz stravy pre seniorov cez víkend. 
Primátor konštatoval, že bolo prijaté na MsZ uznesenie, v ktorom boli určení 3 ľudia, 
ktorí  sa  majú  materiálom KP zaoberať  a potom sa posunie  do  komisie  školstva, 
kultúry,  športu  a sociálnych  vecí.  Súhlasil,  že  mesto  nebolo  ako  prvé  so 
spracovaným KP, ale malo iné priority.  Týmto materiálom sa budú zaoberať aj na 
ďalšom zastupiteľstve MsZ. 
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Mgr.  Alena  Varcholová  súhlasila,  že  tento  materiál  je  podobný  s KP Považskej 
Bystrice,  lebo  ide  o „prvý  nástrelný  materiál“  a  všetky  KP  na  Slovensku  budú 
identické. Nevadí,  že mesto nie je zriaďovateľom žiadneho sociálneho zariadenia. 
Dôležité je, čo je v meste zabezpečené, a či  sociálne zariadenia sú v zriaďovacej 
pôsobnosti TSK, neziskových organizácií, ... to nie je dôležité. Na veľkosť mesta to 
postačuje.
Mgr. Radoslav Varga uvítal podnety p. Kvocerovej. Na prospech veci treba nechať 
ľudí na KP pracovať, aby bol naozaj kvalitne spracovaný. Osobne nečaká, že bude 
spracovaný do decembra, uviedol. 
Irena Kováčiková  konštatovala, že KP prebrali podrobne včera na komisii. Mnohé 
veci, ktoré sa poslankyňa Kvocerová pýtala, boli prebrané na komisii a bola by sa 
o nich dozvedela, keby sa jej bola zúčastnila. KP je riešený v súčinnosti  komisiou 
školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí. Na tomto oddelení je veľmi široký záber 
práce. Mali iné priority, ktoré bolo potrebné zvládnuť.
Ing.  Jana Vondrová  upozornila,  že na tomto oddelení nemá mesto pracovníčku, 
ktorá  by  sa  venovala  len  sociálnym  veciam.  Ľudia  na  úrade  majú  kumulované 
funkcie, a nemôžu sa venovať len jednej problematike.
JUDr. Eva Kvocerová navrhla na toto oddelenie zamestnať človeka – odborníčku na 
sociálne veci a nie primátorovu manželku - učiteľku. 
Primátor  konštatoval, že jeho manželka bola zamestnaná na Školskom úrade, nie 
na sociálnych veciach. Prebehol riadny verejný konkurz na toto miesto.  On nebol 
členom komisie,  ktorá vyberala človeka na toto miesto.  Jeho manželka pracovala 
v Považskej Bystrici na Školskom úrade 4 roky a je plne kvalifikovaná na svoju prácu 
a rozumie jej, na rozdiel od pani Kvocerovej. Vyzval ju, aby sa venovala téme KP.
Cyril Crkoň chcel vedieť, či KP pamätá aj na rómskych spoluobčanov.
Mgr. Alena Varcholová uviedla, že sa zaoberá ľuďmi, ktorí sú v sociálnej a hmotnej 
núdzi. Nerieši, či je to Róm alebo biely. Riešili tabuľky, ktoré boli doplnené o údaje 
dané  presným  štatistickým  vzorcom.  Mesto  robí  mnohé  veci  z KP  aj  teraz,  ale 
v tomto materiáli si vieme presne určiť ako ktoré veci robiť. Hľadajú sa východiská. 
Mestám poskytujeme aj metodické postupy. Mestá majú veľký problém s financiami. 
Aj keď na území mesta nie sú sociálne zariadenia, je tu ÚPSV a R a mestský úrad 
s oddelením pre sociálne veci.
Ing. Jaroslav Hupka  konštatoval, že súčasťou zákona sú „mosty z chudoby“, a či sú 
robené  v tomto  návrhu  aj  riešenia  s problémovými  Rómami.  Bolo  by  dobré 
vyšpecifikovať ako robiť s týmito ľuďmi.
Primátor dodal, že väčšina problémov vystáva z tejto komunity.
Mgr.  Alena  Varcholová  uviedla,  že  v  KP  je  celý  návod,  ako  s touto  skupinou 
pracovať. Či to budú robiť na mestskom úrade alebo sociálni pracovníci je jedno. Na 
adresu poslankyne Kvocerovej uviedla, že je dôležité, aby si  naštudovala zákony, 
o ktorých sa bavíme,  potom by bolo  jasné,  že stravovanie sa nerieši  cez KP. Pri 
takejto neodbornej diskusii tu strávime veľa času.
Primátor poznamenal, že až na pani Kvocerovú je to všetkým jasné.
Milan Trník  namietal na pripomienku p. Kvocerovej, že materiál nie je spracovaný 
dobre, že sú v ňom vymenené len čísla. Práve tie sú v tomto materiáli podstatné, nie 
tá „omáčka“. 
Irena  Kováčiková  konštatovala,  že  na  mestskom  úrade  sa  stále  robí 
s problémovými  ľuďmi  a rodinami.  Každému  sa  snažia  vždy  vyjsť  v ústrety.  Na 
sociálnu prácu na meste nebola doposiaľ ani jedna sťažnosť a aj keď mesto nemá 
svoje zariadenie, vždy sa to doriešilo k spokojnosti klientov.
PaedDr. Miroslav Kubičár dodal, že jediným reálnym odborníkom na sociálne veci 
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je tu iba p. Varcholová. Ak by mal niekto z poslancov záujem, môže sa zúčastňovať 
na tejto komisii k dopracovaniu KP mesta.
JUDr. Jarmila Andreánska požiadal o ukončenie diskusie, lebo až záver KP bude 
podstatný a dôležité bude, na čo bude mať mesto financie.
PaedDr. Miroslav Kubičár – predložil návrh uznesenia MsZ č. 64/2011.

U Z N E S E N I E  č. 64/2011

M s Z   
b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Púchov.

Hlasovanie č. 9 za prijatie UZNESENIA č. 64/2011:
za                    18
proti                 0
zdržal sa          1
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 64/2011.

ad 7)   Operačný plán zimnej údržby mesta rok 2011-2012.  

Mária Fedorová predložila Operačný plán zimnej údržby mesta rok 2011-2012, ktorý 
je základným podkladom pre zabezpečenie zjazdnosti ciest a miestnych komunikácií 
v zimnom období. Pracovníci PTSM sú pripravení zvládnuť zimnú údržbu fyzicky aj 
materiálne majú zabezpečené posypové materiály. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
PaedDr. Miroslav Kubičár – predložil návrh uznesenia MsZ č. 65/2011.

U Z N E S E N I E  č. 65/2011

M s Z   
s c h v a ľ u j e  

Operačný plán zimnej údržby mesta na rok 2011-2012.

Hlasovanie č. 10 za prijatie UZNESENIA č. 65/2011:
za                    19
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 65/2011.

Primátor vyhlásil prestávku v rokovaní.

ad 8)   Východiská pre plánovanie investičných akcií do roku 2014.  

Z rokovacej miestnosti vyšiel Ing. Jaroslav Hupka.
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Primátor  informoval  o východiskách  pre  plánovanie  investičných  akcií  do  konca 
volebného obdobia a aj podľa Programového vyhlásenia MsZ treba nastaviť priority. 
Na MsR boli odporučené  - 1) dostavba KVC je prvoradé dokončiť, 2) Materská škola 
(ďalej len „MŠ“) v ZŠ Komenského, kde budú dielne prebudované na materskú školu 
lebo nepostačuje kapacita v MŠ, 3) dobudovanie námestia v Horných Kočkovciach, 
4)  oprava  Továrenskej  ulice  a  5)  dokončenie  verejného  osvetlenia  v meste  a v 
mestských častiach. Toto sú priority, ktoré sú potrebné pri plánovaní využitia financií 
v meste.
Cyril Crkoň chcel vedieť, prečo z tohto zoznamu vypadla Lichardová ulica.
Ing. Ján Riško  uviedol, že je viac vecí, ktoré tam treba dostať. Továrenskú ulicu 
navrhoval posunúť na 2. miesto.
Primátor  konštatoval,  že  týchto  5  bodov  je  minimum,  ktoré  treba  do  konca 
volebného  obdobia  urobiť.  MŠ  sa  musí  byť  rozšírená  a  otvorená  k budúcemu 
školskému roku, dodal.
Ing. Jana Vondrová  informovala, že na projekte námestia v Horných Kočkovciach 
sa už robí. Výzva už bola. Tento projekt nadväzuje na Továrenskú ulicu.
Mgr. Radoslav Varga uviedol, že netreba to vnímať ako poradovník,  ale že tieto 
akcie chceme spraviť.
PaedDr. Miroslav Kubičár – predložil návrh uznesenia MsZ č. 66/2011.

U Z N E S E N I E  č. 66/2011

M s Z   
s c h v a ľ u j e  

priority pre plánovanie investičných akcií do roku 2014:

1) dostavba KVC,
2) Materská škola v ZŠ Komenského, 
3) námestie Horné Kočkovce, 
4) Továrenská ulica 
5) dokončenie verejného osvetlenia v meste a v mestských častiach.

Hlasovanie č. 11 za prijatie UZNESENIA č. 66/2011:
za                    18
proti                 0
zdržal sa          0
nehlasoval     1
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 66/2011.
Nehlasoval  Ing.  Jaroslav  Hupka,  ktorý   vyšiel  rokovacej  miestnosti  a kartu  nechal 
v hlasovacom zariadení.

ad 9)   Informácia o     významných investičných akciách (KVC).  

Ing.  arch.  Daniela  Šicová oboznámila  s faktografickými  vecami  okolo  dostavby 
KVC.
Primátor vyzval k hlasovaniu o udelenie slova architektovi p. Muškovi.
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Hlasovanie č. 12 za prijatie udelenia slova p. Muškovi:
za                    19
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali udelenie slova p. Muškovi.

Ing. arch. Daniela Šicová informovala, že na poslednom kontrolnom dni na stavbe 
KVC poslanci videli  ako stavba pokračuje. Je to živá stavba, na ktorej je stále čo 
upravovať a zlepšovať. V pôvodnom projekte bola projektová dokumentácia riešená 
v roku 2006. Teraz sa dopracovalo k záveru, že by sa malo zmeniť opláštenie KVC 
vzhľadom na novšie technológie. Do konca septembra by mala byť  hrubá stavba 
dorobená.  Do  zimy  budú  uzatvorené  všetky  otvory  (okná,  dvere  a strecha) 
a zabezpečia aj zateplenie stavby. Ďalej oboznámila s doručenými faktúrami z OHL. 
Niektoré boli už uhradené a ďalšie dve sa majú uhradiť, ale bude sa nimi zaoberať 
ešte komisia .
Primátor  uviedol, že na kontrolnom dni bola informácia, že boli zistené závady na 
diele,  ktoré  treba  riešiť.  V dodatku  č.  3  sú  vyčíslené  skryté  závady  spôsobené 
spoločnosťou Euro-building, ktorá bola pôvodným realizátorom stavby.  V dodatku  
č.  4  sú  investorom vyžiadané  práce  na  zvýšenie  kapacity  malej  divadelnej  sály. 
Mesto bude Euro-building žalovať a vymáhať náklady dodatku č. 3.
PaedDr. Miroslav Kubičár – predložil návrh uznesenia MsZ č. 67/2011.

U Z N E S E N I E  č. 67/2011

M s Z   
s c h v a ľ u j e  

Dodatok č. 3 v sume 71 603,544 € bez DPH a č. 4 v sume 15 064,421 € bez DPH 
zmluvy  o dielo  „Kultúrne  a vzdelávacie  centrum“  Púchov  –  dostavba  –  celkovo 
v sume 104 001,56 € s DPH. Predmetom dodatku č. 3 sú skryté vady spôsobené 
pôvodným realizátorom stavby.  Predmetom dodatku č.4  sú investorom vyžiadané 
práce na zvýšenie kapacity malej divadelnej sály. Finančné prostriedky budú čerpané 
z kapitoly rozpočtu z položky „Kultúrne a vzdelávacie centrum“ na rok 2011.

Hlasovanie č. 13 za prijatie UZNESENIA č. 67/2011:
za                    16
proti                 0
zdržal sa          3
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 67/2011.

Primátor  konštatoval, že je potrebné, aby dodatky schvaľovali poslanci MsZ podľa 
zákona o obecnom zriadení. Pre zrýchlenie navrhol preniesť kompetenciu na MsR, 
len na schvaľovanie Dodatkov k zmluve o dielo KVC.
PaedDr.  Miroslav  Kubičár  –  predložil  návrh  uznesenia  MsZ  č.  68/2011  a  č. 
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69/2011.
U Z N E S E N I E  č. 68/2011
M s Z   

a) s c h v a ľ u j e

kompetencie mestskej rady v bode č. 3.2. v oblasti výkonného orgánu mestského 
zastupiteľstva Púchov nasledovne:

- schvaľovanie Dodatkov k zmluve o dielo „Kultúrne a vzdelávacie centrum“,

b) u k l a d á

primátorovi mesta k prerokovaniu tohto bodu pozývať členov kontrolného výboru 
KVC.

U Z N E S E N I E  č. 69/2011

M s Z  
a) p o v e r u j e

primátora mesta k úprave rozpočtu mesta presunom rozpočtových prostriedkov 
v rámci  schváleného  rozpočtu  do  výšky  3 320,-  €  pri  bežných  výdavkoch 
a 16 600,- € pri kapitálových výdavkoch,

b) p o v e r u j e

primátora mesta úpravou rozpočtu mesta navýšením výdavkov krytých príjmami 
alebo úsporami výdavkov v položke výstavba mestského divadla (KVC) do výšky 
35 000,- €.

Ing. Ján Riško  chcel vedieť, ako budú potom poslanci MsZ o Dodatkoch ku KVC 
informovaní.
Primátor uviedol, že podpísané dodatky sa vždy zverejňujú na web stránke mesta, 
tam  si  ich  môžu  všetci  pozrieť.  Dodatky  ku  zmluve  nadobúdajú  platnosť  až  po 
zverejnení.
Cyril Crkoň navrhol, aby na MsR boli prizývaní aj členovia komisie, ktorá kontroluje 
faktúry KVC.
Ing.  Jana  Vondrová  konštatovala,  že  členmi  tejto  komisie  sú  poslanci  –  Irena 
Kováčiková a Cyril Crkoň.
Primátor  dodal,  že  p.  Crkoňa  môže  prizývať  na  MsR,  kde  sa  bude  o nejakom 
dodatku jednať.

Hlasovanie č. 14 za prijatie UZNESENIA č. 68/2011:
za                    19
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 68/2011.
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Hlasovanie č. 15 za prijatie UZNESENIA č. 69/2011:
za                    17
proti                 0
zdržal sa          2
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 69/2011.

Primátor  oboznámil  s navrhovanou  zmenu  v opláštení  stavby  KVC  v Púchove 
z pôvodného  sendvičového  opláštenia  navrhovaného  v realizačnej  projektovej 
dokumentácii stavby na opláštenie a nahradiť ju fasádou Prefa prefalz  podľa návrhu 
Ing. arch. Mgr. art. Romana Mušku.
Ing. arch. Mgr. art. Roman Muška vyzval prítomných k uvedomeniu si jedinečnosti 
tejto  stavby,  preto  aj  rozhodnutie  o opláštení  videl  ako  veľmi  dôležité.  Spravil 
vizuálnu  prezentáciu  na  plátne  k fasáde  KVC.  Vo  fasáde  videl  odkaz  pre  ďalšie 
generácie.  Fasáda  môže  byť  rôzna.  Buď  klasická  alebo  vykladaná  žulou  alebo 
novými systémami.  Podľa architekta,  by malo celé námestie vyzerať estetickejšie, 
keď sa vyberie vhodná fasáda budovy KVC. Cez projektor ukázal na plátne vzhľad 
rastrovej  hmoty  na  fasáde.  Uviedol,  že  KVC  bola  naprojektovaná  ako  členená 
budova,  aby  určitým spôsobom pôsobila  dynamicky.  Pôdorysné  našikmenie  stien 
môže zvýrazniť falcovanie rastrovej hmoty.  Ukázal na štýl fasády, podľa ktorého by 
chcel využiť silný vizuálny účinok. Navrhovaný systém sendvičovými panelmi sa mu 
videl  ako  asociácia  na  priemyselné  haly  –  odfotené v Púchove  a  okolí,  nie  moc 
vhodná  na  tento  objekt.  Od  roku  2007  bol  návrh  na  fasádu  KVC z falcovaného 
plechu,  ktorá  je  odvetrávaná,  podľa  ním  oslovených  dodávateľov  nie  je  drahá. 
Uviedol,  že  keby  to  bolo  ostalo  v pôvodnom  projekte,  nebolo  by  bývalo  také 
navýšenie ceny. Z pohľadu užívateľa je otázne, že prečo taký plech a nie iný. Týmto, 
ním  navrhovaným  druhom  plechu  môže  byť  povýšený  celkový  vzhľad  budovy. 
Oboznámil  s jednotlivými  druhmi  fasádnych  plechov  a rozdielmi  pri  ich  ukladaní. 
Niektoré  sa  dajú  viesť  len  rovno.  Ukázal  na  pôdorysné  členenie  stien  fasády. 
Zdôraznením pôdorysných stien sa opticky zlepší vzhľad KVC. Nevedel si predstaviť, 
ak by ostalo pri panelovom systéme obkladov fasády, ako budú vyzerať šikmé rohy 
na KVC. Ako sa poslanci rozhodnú, bude to nezvratná zmena fasády a podľa toho 
bude vyžarovať určitú asociáciu, uviedol.
Primátor  spresnil,  že pôvodný návrh KVC robil  architekt  Muška,  jeho projekt  bol 
doplnený do vysúťaženého projektu architekta Miroslava Mišúna. Projekt bol robený 
tak, aby sa zmestil do ceny. 
Ing. Jana Vondrová  konštatovala, že projektant p. Mišún robil projekt KVC podľa 
podkladov  architekta  Mušku.  Teraz  ide  o zmenu  projektu,  ktorá  si  vyžaduje 
navýšenie od realizátora. Ceny sú potom stanovované v cenníkových cenách a nie 
ako boli vysúťažené. 
Ing. arch. Daniela Šicová  informovala, že pôvodná falcovaná fasáda navrhovaná 
v 2007  bola  veľmi  drahá  a projektant  projektu  na  stavebné  povolenie  ju  nahradil 
alternatívou  sendvičových  dosiek  s architektonickými  detailmi,  aby  sa  podobala 
pôvodnému  návrhu.  Až  o 3  mesiace  sa  predĺži  realizácia  opláštenia  oproti 
pôvodnému  projektu.  Uviedla,  že  rokovali  s OHL,  ktorá  má  dodávateľskú  firmu 
TRIMO, ktorá im dodáva rôznorodý fasádny systém tvarovo aj dizajnovo. Najväčší 
problém videla v návrhu p. Muškovom v tom, že si vyžaduje až 37% navýšenie na 
oplaštení. 
Primátor  konštatoval, že jedným z problémov k projektu KVC je doriešenie fasády, 
ktoré treba rozhodnúť teraz. OHL potrebuje vedieť aká bude fasáda, aby to mohli do 
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zimy  zatepliť  stavbu.  Ide  o práce  nad  rámec  vysúťaženej  ceny,  ak  pôjde  podľa 
návrhu projektanta p. Mušku.
Ján Poliach  uviedol,  že za tieto  peniaze na viac do fasády môže byť  vyriešený 
problém s futbalom v meste. Ďalej chcel vedieť, kto bol iniciátorom zmeny opláštenia.
Ing. arch. Mgr. art. Roman Muška  vyjadril  obavy,  aby OHL neurobila najlacnejší 
variant opláštenia, ale chce dosiahnuť, aby stavba vyzerala aj pekne. 
Ing. arch. Daniela Šicová konštatovala, že OHL sľúbila predložiť kladačský plán. 
PaedDr.  Miroslav Kubičár  informoval,  že do konca augusta mal  byť  predložený 
kladačský plán. Pracovali na ňom architekti cca 60 hodín. Treba dosiahnuť, aby OHL 
odprezentovala  ako  to  bude  reálne  vyzerať,  aby  stavba  KVC  neskončila  svojím 
opláštením ako stavba na technickej úrovni. Časť dokumentácie KVC sa dorábala 
a OHL ju tiež z časti mení.
Primátor uviedol, že iniciátorom zmeny opláštenia bol po konzultácii s projektantom 
p. Muška. Ďalej spresnil, že realizačné projekty si OHL dorába sama, okrem prác 
naviac po spoločnosti Euro-building.
Rudolf Marman  konštatoval, že sa mu nevidí hlasovať za takéto navýšenie ceny. 
Mesto potrebuje peniaze aj na iné dôležité veci.
Ing. Jaroslavovi  Hupkovi  sa nevidelo navyšovanie ceny za dostavbu KVC oproti 
vysúťaženej cene. Kde zoberie mesto ďalšie financie, keď potrebuje zabezpečovať aj 
iné  veci.  Zvyšovanie  ceny  realizácie  sa  môže  opakovať,  preto  treba  aj  právnu 
analýzu tohto stavu. 
Primátor konštatoval, že nie je iná cesta, len aby sa poslanci k oplášteniu po diskusii 
vyjadrili, lebo majú legitímne právo o tom rozhodnúť. Apeluje sa na to, aby KVC plnilo 
svoju funkciu, ako plnil službu dom kultúry, ktorý predala Makyta, aj keď slúžil ľuďom.
JUDr. Eva Kvocerová uviedla, že je zrozumiteľné, že p. Muška chce presadiť svoj 
pôvodný návrh. Ale ako bolo povedané, že kvalitatívne sú materiály podobné, tak 
ona preferuje ekonomickú stránku veci.

Primátor vyhlásil prestávku v rokovaní.

Ing. arch. Mgr. art. Roman Muška upozornil, že ak sa počíta s variantom panelov, 
treba odsúhlasiť o aký variant pôjde. Aby nebolo nakoniec zrealizované niečo, čo 
sme nechceli a ani nevieme ako bude vyzerať.
Ing.  arch.  Daniela  Šicová  konštatovala,  že  p.  Mušku  ako  architekta  KVC bude 
prizývať na odsúhlasenie.
PaedDr. Miroslav Kubičár  predložil návrh uznesenia pozitívny k zmene opláštenia 
podľa  návrhu  p.  Mušku.   „MsZ  schvaľuje  zmenu  v opláštení  stavby  Kultúrneho 
a vzdelávacieho  centra  v Púchove  z pôvodného  sendvičového  opláštenia 
navrhovaného v realizačnej projektovej dokumentácii stavby na opláštenie fasádou 
PREFA PREFALZ  podľa návrhu Ing. arch. Mgr. art. Romana Mušku.“

Hlasovanie č. 16 za prijatie návrhu UZNESENIA o zmene opláštenia KVC:
za                       2
proti                 15
zdržal sa           1
nehlasoval      1
Poslanci neprijali návrh UZNESENIA  o zmene opláštenia KVC.
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PaedDr. Miroslav Kubičár  dodal, že je nevyhnutné dotiahnuť riešenie opláštenia, 
ktoré sa vybralo. 
Primátor poďakoval p. Muškovi za prezentáciu a vyzval ho, že pokiaľ by dochádzalo 
ku  koncepčným  riešeniam,  aby  o tom  informoval  ho,  a aby  bol  prítomný  na 
pripomienkovaní ako projektant.

ad 10) I  nformácia o     riešení financovania športu – hokej, futbal.  

Primátor  informoval,  že  bol  poverený uznesením MsZ pripraviť  návrh  zmluvy  so 
Šport centrom Púchov, s.r.o.  o podpore futbalu v meste Púchov do 10.9.2011. Šport 
centrum  nedoručilo  žiadny  písomný  projektový  zámer,  ako  chce  organizovať 
mládežnícky   futbal.  Požiadal  Ing.  Katarínu  Bradáčovú,  aby  rozdala  materiál 
poslancom,  ktorý  popisuje  koncepčnú  rovinu.  Komisia  školstva,  kultúry,  športu 
a sociálnych  vecí  sa  zaoberala  situáciou  vo  futbalovom  klube.  Konateľka  MŠK 
pripravila podklady k ďalšiemu financovaniu športu v meste. Šport centrum od mesta 
žiada zmluvu na 10 rokov  a dotáciu vo výške 100 tis. € ročne na futbal a ďalšie 
podmienky, ktoré vymenoval. Bez analýz nebolo možné vypracovanie zmluvy, lebo 
ekonomická komisia sa nemala o čo oprieť, aby to riešila finančne. Konateľka MŠK 
na pokyn p. primátora vyzvala p. Taldu o predloženie údajov ohľadne mládežníckych 
družstiev.  Nevieme koľko majú trénerov mládežníckych družstiev, aké majú zmluvy, 
platy,  aké  majú  materiálovo  -  technické  náklady,  ...  Pán  Talda  jej  odpísal,  že 
požadované  doklady  neposkytne  z dôvodu  ochrany  osobných  údajov.  Konateľka 
MŠK pripravila pre poslancov základnú štatistickú kostru nákladov na mládežnícky 
futbal.  Náklady na mládež mali  byť  vo výške 100 tis € postačujúce, ale podľa jej 
súčtov sú náklady na mládež až do výšky 180 128,- €. Celkové náklady na klub sú 
cca 353 tis. € na sezónu. MŠK boli predložené súpisky hráčov, z ktorých väčšina je 
z Púchova a drvivá väčšina z okresu Púchov.
Mgr. Radoslav Varga  konštatoval,  že na ekonomickej komisii  navrhli  potenciálnu 
úpravu  rozpočtu  mesta  v siedmich  položkách  vo  výške  25  až  30  tis.  €,  čo  by 
pokrývalo alikvotnú čiastku pre tento rok. Pre ďalšie roky je to otázne. Žiadne stavby 
sa tu nebúrajú, ale stavajú v Continentali výrobné haly, čo bude prínos do  rozpočtu 
v ďalších rokoch. Ďalej videl možnosť prehodnotiť „parking“  a zisk použiť cez MŠK 
na  podporu  športovej  činnosti,  a nie  cez  PTSM  na  opravy  ciest  a parkovísk. 
V minulosti sa tiež hľadali prostriedky na rozvojové projekty a ubrali sa 2% z položiek 
MsP, Mediál, DK a MHD a vytvorila sa čiastka niekoľko tisíc eur. Pri tvorbe rozpočtu 
sa musia správať inak a trochu korigovať jednotlivé položky, čo áno a čo nie.
MUDr. Viliam Bršiak  navrhol, aby s touto situáciou p. primátor oboznámil rodičov 
a deti, aby to neostalo na meste.
Rudolf Marman konštatoval, že „ o čom sa bavíme, keď Šport centrum nepredložilo 
projektový  zámer“.  Ďalej  uviedol,  že  p.  Talda  ho  informoval,  že  všetky  potrebné 
materiály k odsúhlaseniu odovzdal MŠK a mestu.
Primátor  zopakoval,  že  jeho  vyjadrenie  sa  nemení,  dostal  súpisky  hráčov 
s nepostačujúcimi údajmi a list od p. Taldu.
PaedDr. Miroslav Kubičár uviedol, že bez toho, aby sa koncepčne nepovedalo, či 
sa bude podporovať šport  a v akej  miere, sa ďalej  nedá pohnúť.  Treba dotiahnuť 
predložený materiál  p. Bradáčovej, ktorá ho robila v časovej tiesni, aký je stav na 
športoviskách a až potom sa vyjadrovať. Navrhla v ňom 3 alternatívy, ktoré by sa dali 
rozpracovať.  Treba  si  povedať  v krátkej  dobe,  aký  je  reálny  stav  v jednotlivých 
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športoch a čo budeme do budúcnosti podporovať. Dnes nemožno vyrieknuť ortieľ. 
Musíme  povedať  generálne  stanovisko  k športom,  lebo  problémy  sa  riešia  aj 
s hokejom aj s futbalom.
Mgr.  Radoslav  Varga  konštatoval,  že  ak  sa  dotácia  na  futbal  neschváli,  Šport 
centrum môže svoje aktivity presunúť inde, napr. do Dubnice. Ak sa futbal nepodporí, 
minimálne mužský skončí. Videl len 2 alternatívy, buď sa prevádzky športovísk dajú 
zodpovedným ľuďom, alebo sa zoberú pod mesto. Rokovali so SFZ, no nikto zatiaľ 
nepovedal  alternatívu  do  akej  súťaže  pôjdu mládežnícke  družstvá,  ak  by  boli 
registrované  pod  mestom.  Uviedol,  že  získal  neoficiálne  tabuľku  na  mládežnícky 
futbal a či by nebolo vhodné ju od prezentovať.
Primátor  prečítal  údaje  z tabuľky,  ktorá  nebola  daná  do  materiálov,  lebo  nemá 
výpovednú  hodnotu.  Tabuľku  konzultoval  s p.  Taldom,  ale  údaje,  ktoré  mesto 
potrebovalo  nedostalo.
Ing. Jaroslav Hupka informoval, že MsZ schválilo uznesenie č. 55/2011 po b), ale 
tento partner - Šport centrum, sa správa nezodpovedne. Nemáme žiadne podklady, 
ale mesto mu má dať 100 tis. €. V roku 2012 môžu byť vyššie náklady ako v tomto 
roku. Je to neseriózne. V ďalších rokoch môžu požadovať ešte viac.
JUDr. Jarmila Andreánska navrhla, aby sa držalo uznesenia, kde sa stanovilo ako 
sa bude postupovať.
JUDr.  Eva  Kvocerová  konštatovala,  že  základným  problémom  sú  financie,  ale
p.  Varga  odprezentoval,  že  by  sa  mohli  nájsť.  Nie  každý  deň  prichádza  takýto 
investor, čo chce podporiť šport pre deti a mládež pre ich rozvoj. Investícia do športu 
sa jej vidí zmysluplnejšia ako investícia do opláštenia budovy.
Rudolf  Marman  vyjadril  súhlas  s podporou  športu.  Treba  jasne  povedať,  buď 
chceme  podporiť  futbal  alebo  nie.  Treba  navrhnúť  čiastku,  ktorú  sme  schopní 
poskytnúť z rozpočtu a pomôžeme im, uviedol.
Mgr. Radoslav Varga navrhoval nájsť strednú cestu. Zatiaľ dať požadovanú čiastku 
do  konca roka,  aby mohli  dohrať  sezónu.  Dotáciu  by mohli  dostávať  na  základe 
predložených  faktúr  na  časť  nákladov  -  na  mzdy  trénerov,  výstroje,  prepravu  a 
stravné v limite 25 tis. €, aj keď nespolupracujú. Bol by tým vytvorený priestor na 
celkové doriešenie financovania futbalu.
JUDr. Jarmila Andreánska  konštatovala, že partner mal prísť, keď chce peniaze. 
Odporučila nezaväzovať sa na 10 rokov, ale len do konca roka, lebo na doriešenie 
situácie neboli dodané potrebné informácie, ani podklady. Z tabuľky prišla na to, že 
detí  nie je organizovaných vo futbale  450, ale len 250. Zaujímalo ju,  aké sú tie 
ostatné čísla.
Ing. Lucia Juríková  uviedla, že očakáva, že v rozpočte mesta bude reálne chýbať 
100 tis. €, pre predpokladaný výpadok na daniach z príjmov fyzických osôb, preto 25 
tis.  €  na  futbal  nebude  mať  z čoho  dať.  Prognózy  v podielových  daniach  sú 
z dnešného rána také, že nám bude chýbať odhadom len na tejto dani cca 100 tis. € 
do konca roku. Predseda ekonomickej komisie a poslanec p. Varga našiel peniaze, 
ktoré neboli v tom čase ešte použité, ale reálne ich nemáme.
Primátor  upozornil,  že  informácia  p.  Juríkovej  je  z dneška.  Postup  p.  Vargu  bol 
správny,  ale  v biznis  pláne  malo  byť  spracované  ako  to  chcú garantovať.  Mesto 
nevlastní ani jednu akciu FK Púchov. Niekto vlastní a žiada od mesta, aby pomohlo 
pre deti v FK Púchov. Ide tu o otázku priorít mesta a poslancov. Čo sa stane, ak sa 
peniaze na dotáciu  do konca roku schvália  a FK Púchov nebude na budúci  rok 
pokračovať? Váži si, že p. Hanták  sa prihlásil  k tejto myšlienke, ale treba vedieť, 
aká bude koncepcia športu v meste pre ďalšie roky. Lebo v každom športe sú deti, 
o ktoré nám ide.
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Mgr. Peter Bílik konštatoval, že  návrh p. Vargu nie je zlý, ale nič nerieši.
Rudolf Marman uviedol, že zo strany mesta je snaha zachrániť mládežnícky futbal, 
ale  nebol  mu  predložený  biznis  plán.  Keď  požadoval  dotáciu  od  mesta  on  pre 
volejbal, musel všetko zdokladovať. 
Ing. Jaroslav Hupka povedal, že je za podporu športu, ale za jasných pravidiel.
Mgr. Anna Janíková informovala, že by rada dala slovo aj pracovníkom MsÚ, lebo 
keď žiada z mesta na opravy, ktoré požadujú občania, na nič nie je, ale jej pripadá, 
že tu ide o futbal ako taký, ale nie za záchranu mládežníckeho futbalu.  
JUDr. Eva Kvocerová  chcela vedieť, aké prostriedky investor zaplatil  doteraz FK 
Púchovu.

Z rokovacej miestnosti odišiel Ján Poliach.

Mgr. Radoslav Varga uviedol, že dostali informáciu, že nejaké prostriedky investor 
vynaložil, ale nič nebolo predložené písomne.
Primátor chcel poznať, akú majú predstavu poslanci a na akých princípoch podpory 
športu by sa malo dohodnúť.  Zo Šport centra bol odprezentovaný projekt, ktorý sa 
zameriava  hlavne na profesionálnych športovcov. Treba nájsť hranicu, na čom sa 
dohodne, lebo ak dáme z mestského rozpočtu ďalšie peniaze na šport, nebude na 
opravy ciest, chodníkov, ..., a preto sa musí postup mesta odôvodniť, či je správny.
JUDr. Jarmila Andreánska  zdôraznila, že sa treba pridržiavať prijatého uznesenia 
z predchádzajúceho MsZ.
Mgr. Hedviga Šulcová tiež vyjadrila súhlas s predrečníčkou.
Ing. Jaroslava Hupku zaujímalo, či Šport centrum predložilo požadované podklady. 
Primátor odpovedal, že nie.
Cyril Crkoň navrhoval dať im dotáciu len do konca roka.
Ing. Lucia Juríková  pripomenula, že peniaze na dotáciu v rozpočte nie sú. Návrh 
ekonomickej  komisie  na  úpravu  rozpočtu  nebol  odsúhlasený  na  MsR  a nebol 
posunutý ani na ďalšie rokovanie.
Primátor predložil rozsiahly návrh podľa nasledujúceho uznesenia MsZ č. 70/2011. 

U Z N E S E N I E  č. 70/2011

M s Z   
1. e v i d u j e

prezentáciu  informácií  o zámeroch  Šport  centra  Púchov,  s.r.o.,  s  ktorou  na 
zasadnutí MsZ dňa 24.8.2011 vystúpil jej predstaviteľ Ing. Marián Hanták,

2.  k o n š ta tu je,

že spoločnosť  Šport centrum Púchov s.r.o. nepredložila poslancom MsZ odo dňa 
24.8.2011 do termínu dnešného zasadnutia  žiadny písomný projektový  zámer 
organizovania mládežníckeho futbalu hráčov do 18 rokov v Púchove spolu s jeho 
finančnou analýzou,

3. n a v r h u j e 

pristúpiť  k ozdravnému  procesu  v organizácii  futbalu  v Púchove  s cieľom 
zabezpečiť  podmienky  pre  stabilizáciu  činnosti  mládežníckych  družstiev 
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organizovaných  v súčasnosti  pod  FK  Púchov  a.s.  z verejných  zdrojov  mesta 
nasledovne:
a) Šport  centrum  Púchov  s.r.o.  úplne  a bezpodielovo  nahradí  doterajšieho 

jediného vlastníka FK Púchov a.s. Jaroslava Rosinu zodpovedného za úpadok 
tejto spoločnosti, táto zmena bude zapísaná v príslušnom obchodnom registri 
a Jaroslav  Rosina  nebude  v budúcnosti  ani  členom  žiadneho  z orgánov 
spoločnosti alebo jej zamestnancom,

b) Šport  centrum Púchov s.r.o.  sprístupní  kontrolným orgánom mesta účtovnú 
dokumentáciu FK Púchov a.s. s cieľom poznať skutočný stav hospodárenia 
spoločnosti,

c) Šport  centrum Púchov  s.r.o.  ako  nový  vlastník  FK Púchov  a.s.  zapíše  do 
obchodného registra jedného člena dozornej rady za mesto Púchov určeného 
poslancami MsZ,

d) tréneri mládežníckych družstiev udelia orgánom mesta súhlas oboznamovať 
sa  s ich  osobnými  údajmi  v rámci  doterajších  pracovnoprávnych  vzťahov 
a odmeňovania  v FK  Púchov  a.s.  s cieľom  naplánovať  a dohodnúť  sa  na 
podmienkach  ďalšieho  pokračovania  ich  práce  pre  činnosť  mládežníckych 
družstiev,

e) mesto  začne  zabezpečovať  úplné  financovanie  potrieb  mládežníckych 
družstiev  FK  Púchov  a.s.  a  vynakladanie  akýchkoľvek  financií  z verejných 
zdrojov  mesta  na  tento  účel  bude  podrobené  verejnej  kontrole 
prostredníctvom  ich  odsúhlasovania  per  partes  poslancami  na  každom 
zasadnutí  MsZ  rovnako,  ako  tomu  je  pri  iných  projektoch,  na  ktoré  sú 
vynakladané  peniaze  z rozpočtu  mesta,  aby  tieto  skutočnosti  boli 
transparentne dostupné všetkým obyvateľom Púchova,

f) účtovanie o nákladoch za činnosť mládežníckych družstiev v FK Púchov a.s. 
bude vedené ako o jeho prevádzke, aby bolo možné ustáliť a definovať rozsah 
financií potrebných na zabezpečenie tejto činnosti na dlhšie obdobie, napr.  
10 rokov,

g) v dostatočnom časovom predstihu  pred uzávierkou  registrácie  družstiev  do 
súťaží  organizovaných  SFZ  dôjde  k rozdeleniu  FK  Púchov  a.s.  v zmysle 
Obchodného zákonníka  na  dve spoločnosti,  pričom práva k  mládežníckym 
družstvám a zostávajúce pohľadávky a záväzky k nim sa viažuce budú tvoriť 
podstatu  jednej  zo  spoločností,  ktorú  odkúpi  mesto  Púchov  alebo  jeho 
obchodná spoločnosť od vlastníka FK Púchov a.s., keď na zaplatenie za túto 
novovzniknutú  spoločnosť  s mládežníckymi  družstvami  bude  použitá  aj 
jestvujúca pohľadávka voči FK Púchov a.s. vo výške 16.259,04 €,

h) mesto  Púchov  alebo  jeho  obchodná  spoločnosť  po  nadobudnutí  oddelenej 
časti FK Púchov a.s. s mládežníckymi družstvami sa ihneď zmluvne zaviaže 
na  dlhšie  obdobie,  napr.  10  rokov,  že   najstarší  hráči  z mládežníckych 
družstiev  budú  prechádzať  pre  pokračovanie  v mužstve  seniorov  (mužov) 
tvoriacom  podstatu  druhej  spoločnosti  vzniknutej  z  FK  Púchov  a.s.  za 
minimálnu symbolickú odplatu, pričom po celý čas trvania zmluvy medzi týmito 
dvoma spoločnosťami bude seniorom (mužom) poskytnuté zo strany mesta 
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športovisko (futbalové ihrisko a súvisiace priestory) na tréningy a zápasy za 
minimálnu symbolickú odplatu alebo bezodplatne,

4. u k l a d á

a) primátorovi mesta písomne predložiť  spoločnosti Šport centrum Púchov s.r.o. 
návrh podľa bodu 2. a vyžiadať si  urýchlene jeho písomné stanovisko,  aby 
bolo  možné  čo  najrýchlejšie  začať  organizovať  ozdravovanie  futbalu 
v Púchove  a zabezpečiť  bezproblémovú  činnosť  mládežníckych  družstiev 
podporou mesta,

b) konateľke MŠK Púchov s.r.o. aby v období od 1. júla do 31. decembra 2011 
zabezpečila  prevádzku  a údržbu  futbalového  štadióna  (hlavné  ihrisko, 
pomocné  ihrisko,  futbalové  šatne,  futbalová  tribúna)  v plnej  miere  a na 
rovnakej  úrovni  ako  v predchádzajúcich  rokoch,  aby  ho  mohli  na  tréningy 
a zápasy  používať  bezodplatne  mládežnícke  a seniorské  mužstvá  teraz 
organizovaní pod FK Púchov a.s., čo je výrazom snahy mesta o stabilizáciu 
pomerov  v  organizácii  futbalu  v Púchove,  a  aby  bol  futbalový  štadión  po 
uplynutí  tejto doby pripravený v spôsobilom stave na jeho riadne užívanie, 
pričom o forme ďalšieho užívania rozhodne MsZ.

MŠK Púchov s.r.o. použije na financovanie nákladov spojených s prevádzkou 
futbalového štadióna účelovú dotáciu poskytnutú Mestom Púchov v roku 2011 
v súlade s verejnoprospešným účelom vo výške skutočných nákladov. 

MUDr.  Viliam  Bršiak  súhlasil,  že  treba  podporovať  len  mládežnícky  futbal,  nie 
mužov.  Žiadal, aby bol návrh p. primátor prijatý ako uznesenie MsZ k futbalu.
Primátor uviedol, že FK Púchov sa musí oddlžovať a mesto nemôže dávať dotáciu 
svojmu dlžníkovi.
Mgr. Radoslav Varga navrhoval riešenie oddelením spoločnosti na 2 časti a spraviť 
zmluvu medzi nimi, aby preberali hráčov z dorastu k seniorom.
PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že tento materiál p. primátora by mohol byť 
dobrým vstupom ku koncepcii športu, lebo bol komplexne spracovaný. Pozastavil sa 
pri vyjadrení „úplné financovanie futbalu mládeže“ a dodal, že na to mesto nemá. To 
by sa potom museli na každom MsZ zaoberať, tým, kde budú hrať, čo ak budú chcieť 
hrať  aj  v zahraničí.  Tu  treba  stanoviť  nejaké  mantinely,  alebo  sa  poslanci  majú 
zaoberať každou faktúrou, ktorú predložia, spýtal sa.  Dodal, že si nevie predstaviť, 
ako by to fungovalo.
Primátor   uviedol,  že  poslanci  budú  mať  právo  určiť,  čo  je  nevyhnutné  pre 
mládežníčky futbal. 
MUDr. Viliam Bršiak chcel vedieť, či FK Púchov dostal od mesta dotácie.
Ing. Katarína Bradáčová  odpovedala, že FK Púchov dostalo od mesta dotácie na 
energie.
Primátor konštatoval, že nie je seriózne žiadať od poslancov, aby sa hneď vyjadrili. 
Navrhol  vniesť  do  športu  nejaký  poriadok.  Vlastník  FK  Púchov  ho  nechce 
prevádzkovať,  ale  ani  sa  nestará  o klub.  K výkonnostným  súťažiam  uviedol,  že 
v prípade, že by vznikol nový klub, išlo by sa od najnižšej kategórie súťaže. Objasnil, 
že slovami „úplne financovanie„ mal na mysli  ponechanie všetkých mládežníckych 
družstiev aj trénerov, ktorý by sa zobrali, pod mesto.
Rudolf Marman informoval, že lobovali u p. prezidenta SFZ Kováčika, aby bola pre 
mládež samostatná licencia. On uviedol, že licencia je len jedna, a ak si FK Púchov 
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voči SFZ nevysporiada záväzky, vylúčia ich. Je otázne, či sa bude chcieť FK Púchov 
rozdeliť. Ďalej sa vyjadril k návrhu p. primátora v bode č. 4 po b), že nevie z čoho sa 
budú preplácať faktúry, keď peniaze v rozpočte mesta budú chýbať.
PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že v tak krátkej dobe nemožno posúdiť tento 
návrh a neboli predložené MsZ ani požadované analýzy. Navrhoval, že poslanci by 
mali  dostať  priestor  vyjadriť  sa  k podpore  futbalu  do  konca  októbra,  keď  bude 
dopracovaná koncepcia podpory športu. Následne sa ospravedlnil, že musí odísť na 
radu školy. 
Primátor dodal, že FK Púchov bude môcť minúť len toľko, koľko im bude schválené. 
Týmto návrhom videl posun dopredu k situácii vo futbale.

Z rokovacej miestnosti odišiel p. Kubičár.

Mgr. Radoslav Varga konštatoval, že podielové dane nie sú jediným príjmom mesta 
a znovu  zopakoval  svoj  návrh  na  úpravy  tohtoročného  rozpočtu.  V mestskej 
spoločnosti Mediál, ktorej je konateľom má tiež voľné finančné prostriedky, ktoré je 
schopný poskytnúť na dofinancovanie futbalu v tomto roku.
Ing.  Lucia  Juríková  upozornila,  že  niektoré  položky  rozpočtu  mesta  nebudú 
naplnené. 
Mgr. Radoslav Varga  uviedol, že návrh p. primátora si osvojuje ako pozmeňujúci 
návrh poslanca. 
Rudolf Marman konštatoval, že na predložený návrh nemali poslanci dosť času sa 
s ním oboznámiť, aby sa k nemu mohli zodpovedne vyjadriť a zaň zahlasovať. 
MUDr.  Viliam Bršiak  žiadal,  aby bol  primátorov  návrh  zverejnený,  lebo sa  ďalej 
nepohnú.
Ing. Jaroslavovi Hupkovi sa videl návrh p. primátora lepším riešením, ako hlasovať 
o 100 tisícovej dotácii na 10 rokov.
Mgr. Radoslav Varga   prečítal znovu primátorov návrh po bodoch (viď uznesenie 
MsZ č. 70/2011). 

Hlasovanie č. 17 za prijatie UZNESENIA č. 70/2011:
za                    13
proti                 0
zdržal sa          4
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 70/2011.

Primátor uviedol, že ďalšia téma bude zameraná na hokej.
Mgr. Radoslav Varga   na margo hokeja uviedol, že aj  tu by mal byť definovaný 
verejný záujem podpory hokejovej  mládeže.  Energetické náklady celého zimného 
štadióna kryje mesto. Nefunguje na ňom verejné korčuľovanie a dorastenci si musia 
platiť za plochu zimného štadiónu. Informoval, že v jednotlivých družstvách hralo len 
4-5 Púchovčanov, zvyšných 18 hráčov je cudzích. HK Púchov , s.r.o. chce vybrať čo 
najviac za nájom od všetkých. Bavili sa, či sa dá zmeniť účel dotácie pre HK Púchov, 
s.r.o.  no  zistili,  že  sa  nedá  zmeniť  pre  tento  rok.  Zo  16  dorastencov  je  len  
7 Púchovčanov.  HK Púchov, s.r.o. nemá splatené leasingy. 
Peter Divinský konštatoval od mesta dostáva na energie, ale ostatné výdaje hradia 
oni zo svojich príjmov. Spýtal sa, či mesto nemalo nikdy odklad splátok. Úvery majú 
splatené na 80%. Chcel vedieť, ktorá leasingová spoločnosť by poskytla firme úver, 
keby ho nesplácala 6 rokov. Ak si niekto myslí, že MŠK povedie štadión lepšie, môže 
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ho  od  nich  prebrať.  Do  mestského  majetku  vložil  30  mil.  Sk  a  50  mil.  Sk  bolo 
vynaložené spolu s prevádzkou. Muži z celkovej hodnoty berú cca 15%.
Mgr. Radoslav Varga   uviedol, že nechce byť zlým prorokom, ale verí, že časom 
MŠK  prevezme  zimný  štadión.  Budú  žiadať,  aby  MŠK  prehodnotilo  a prípadne 
odstúpilo od zmluvy s HK Púchov, s.r.o., nakoľko nie je poskytované Združeniu HK 
Púchov zdarma 6 hodín na ľade pre mládež podľa zmluvy.
Peter Divinský uviedol rozpis hodín na ľade v jeden deň zdarma, ale nie každý deň 
býva  rovnaký.  Dodal,  že  nevie,  prečo  by  mala  súkromná  firma  dotovať  mesto 
a poskytovať ľad každému zdarma.
Primátor zareagoval, že prečo by malo mesto dotovať neserióznu súkromnú firmu, 
bez toho, aby malo spätnú väzbu.
Irena  Kováčiková  –   členka  návrhovej  komisie predložila  návrh  uznesenia  MsZ
č. 71/2011.

U Z N E S E N I E  č. 71/2011

M s Z  
o d p o r ú č a 

MŠK Púchov  s.r.o.   prehodnotiť  zmluvný  vzťah  s HK  Púchov,  s.r.o.  s cieľom za 
dodržiavania  zmluvných povinností.

Hlasovanie č. 18 za prijatie UZNESENIA č. 71/2011:
za                    12
proti                 0
zdržal sa          5
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 71/2011.

Z rokovacej miestnosti vyšli – p. Divinský,  p. Varga.

ad 11)   Predaj, kúpa.  

Irena  Kováčiková  –   členka  návrhovej  komisie predložila  návrh  uznesenia  MsZ
č. 72/2011.
Primátor konštatoval, že po opakovaných rokovaniach došlo k tejto dohode a mesto 
dostalo ponuku od spoločnosti PARI, s.r.o. Púchov na  odkúpenie pozemkov v k.ú. 
Horné Kočkovce  (Kolonka) spolu so stavbami komunikácií, chodníkov, oddychových 
plôch a detských ihrísk za cenu 100 €. 
Ing.  Jana Vondrová  uviedla,  že ide o pozemky vo  výmere 11 507 m2 a hodnota 
vybudovaných inžinierskych sieti je cca 27 mil. €.
Mgr.  Hedviga  Šulcová  informovala,  že  MsR  odporučila  návrh  na  odkúpenie 
pozemkov schváliť. 

U Z N E S E N I E  č. 72/2011

M s Z   
s c h v a ľ u j e  

odkúpenie pozemkov zapísaných na LV č.  4102 k.ú.  Horné Kočkovce  (Kolonka) 
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spolu so stavbami komunikácií, chodníkov, oddychových plôch a detských ihrísk na 
nich postavených:  
parcela KNC č. 1505/4 o výmere 40 m2,  parcela KNC č. 1505/7 o výmere 126 m2, 
parcela KNC č. 1503/7 o výmere 19 m2,  parcela KNC č. 1439/2 o výmere 61 m2, 
parcela KNC č. 1439/3 o výmere 18 m2,  parcela KNC č. 1440/1 o výmere 77 m2, 
parcela KNC č. 1440/2 o výmere 59 m2,  parcela KNC č. 1504/4 o výmere 80 m2, 
parcela  KNC č.  1515 o výmere 513 m2,  parcela  KNC č.  1516 o výmere  158 m2, 
parcela KNC č. 1522/1 o výmere 1639 m2, parcela KNC č. 1522/4 o výmere 425 m2, 
parcela  KNC č.  1537 o výmere 271 m2,  parcela  KNC č.  1538 o výmere  334 m2, 
parcela KNC č. 1756/2 o výmere 289 m2, parcela KNC č. 1758 o výmere 3288 m2, 
parcela KNC č. 1759 o výmere 1395 m2,  parcela KNC č. 1761 o výmere 570 m2, 
parcela KNC č. 1762 o výmere 446 m2, parcela KNC č. 1526/1 o výmere 393 m2, 
parcela KNC č. 1526/5 o výmere 471 m2, parcela KNC č. 1526/3 o výmere 262 m2, 
parcela KNC č. 1526/4 o výmere 78 m2, parcela KNC č. 1760/1 o výmere 180 m2, 
parcela KNC č. 1558/3 o výmere 241 m2, parcela KNC č. 1443/1 o výmere 74 m2, 
od spoločnosti PARI, s.r.o. Púchov za cenu 100,- €. 

Predmetné  pozemky  tvoria  plochy  verejného  priestranstva  v časti  Kolonka 
v Horných  Kočkovciach.  V  niektorých  sú  vedené  inžinierske  siete  -  vodovodné 
a kanalizačné potrubie následne čoho je vlastník pozemkov  povinný strpieť vecné 
bremeno v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Považská Bystrica.

Hlasovanie č. 19 za prijatie UZNESENIA č. 72/2011:
za                    15
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 72/2011.

Irena  Kováčiková  –  členka  návrhovej  komisie predložila  návrh  uznesenia  MsZ
č. 73/2011 a č. 74/2011.
Ing. Jana  Vondrová  informovala, že ide o dlhodobé užívanie pozemkov manželmi 
Novosádovcami. Pán Ganát si požiadal o odkúpenie časti predmetného pozemku  na 
parkovisko.  Obaja  boli  pozvaní  na  komisiu  výstavby,  územného  plánovania 
a životného  prostredia.  Zistili,  že  pozemok  užívajú  a prináleží  k pozemku 
Novosádovcov,  preto  komisia  odporučila  predať  priľahlý  pozemok  im.  Návrh  na 
odpredaj  bol  zverejnený.  Nikto sa k predaju nepodal  výhrady.  Neohlásil  sa ani  p. 
Ganát.  Komisia  navrhla  cenu podľa  predloženého uznesenia.  Splatiť  ju  môžu do 
roka.
Cyril Crkoň vyjadril spokojnosť s rozhodnutím komisie.

U Z N E S E N I E  č. 73/2011

M s Z   
b e r i e   n a   v e d o m i e,  že:

majetkoprávne  vyporiadanie  pozemkov   užívaných  vlastníkom  stavby 
a bezprostredne  priľahlých  k jeho  nehnuteľnostiam   v  k.ú.  Horné  Kočkovce  - 
manželia  Vladimír  a Ivana  Novosádovci,  Kukučínova  385,  Púchov,  je   prípadom 
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hodným osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí.

Hlasovanie č. 20 za prijatie UZNESENIA č. 73/2011:
za                    15
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 73/2011.

U Z N E S E N I E  č. 74/2011

M s Z   
s c h v a ľ u j e  

odpredaj pozemkov, parcela KNC č. 366/2 o výmere 88 m2  a KNC č. 372/3 o výmere 
124  m2 v  k.ú.  Horné  Kočkovce  manželom  Vladimírovi  Novosádovi  a Ivane, 
Kukučínova  385,  Púchov,  za  účelom  majetkoprávneho  vyporiadania  pozemkov 
priľahlých k ich rodinnému domu za cenu:

- parcela KNC č. 366/2  za cenu 10€/m2

- parcela KNC č. 372/3 za cenu 5 €/m2.

Kúpna cena bude uhradená do 1 roka odo dňa podpisu kúpnej zmluvy.
Kupujúci nie je osobou  vymedzenou v § 9a, ods.6) zákona o majetku obcí.

Hlasovanie č. 21 za prijatie UZNESENIA č. 74/2011:
za                    15
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 74/2011.

Do rokovacej miestnosti prišiel p. Varga.

Irena Kováčiková  –  členka návrhovej  komisie predložila  návrh uznesenia MsZ  
č. 75/2011.
Ing.  Jana  Vondrová  konštatovala,  že  ide  o  odpredaj  pozemku  v  Púchov   pod 
stavbou garáže novému vlastníkovi  Ing. Martine Trnkovej, ktorú jej odpredal Daňový 
úrad.  Komisia  výstavby  a životného  prostredia   a MsR  odporučila   odpredaj 
pozemku.

U Z N E S E N I E  č. 75/2011

M s Z   
s c h v a ľ u j e  

odpredaj  pozemku  parcela  KNC  č.  370/26  o výmere  25  m2 v k.ú.  Púchov   pod 
stavbou garáže s. č. 2031, jeho vlastníkovi  Ing. Martine Trnkovej , Obrancov mieru 
1150, Púchov za cenu 33 €/m2.   Na predmetný prevod nehnuteľností sa vzťahujú 
ustanovenia § 9a, ods.8), písm. b), zákona o majetku obcí.
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Kupujúci nie je osobou  vymedzenou v § 9a, ods.6) zákona o majetku obcí. 
Hlasovanie č. 22 za prijatie UZNESENIA č. 75/2011:
za                    16
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 75/2011.

ad 12) Správa náčelníka MsP, informácia o     činnosti MsBP, s.r.o., PTSM, s.r.o.,   
Medial, s.r.o., MŠK, s.r.o., MsÚ Púchov.

Z rokovacej miestnosti odišiel p. Bršiak.
Ing. Jaroslav Hupka upozornil na opakujúci sa problém fajčiacich detí na Kolonke aj 
Ul. 1. mája. Požiadal, aby MsP robila znova okolo škôl kontroly.
Mgr.  Jozef  Čuraj  konštatoval,  že  od  začiatku  školského roku robia  hliadky MsP 
kontroly. Túto kompetenciu má aj štátna polícia. 
Irena Kováčiková  –  členka návrhovej  komisie predložila  návrh uznesenia MsZ  
č. 76/2011.

U Z N E S E N I E  č. 76/2011

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. 23 za prijatie UZNESENIA č. 76/2011:
za                    15
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 76/2011.

ad 13) Rôzne.

Irena Kováčiková  –  členka návrhovej  komisie predložila  návrh uznesenia MsZ  
č. 77/2011.
Ing. Jana Vondrová informovala, že z iniciatívy p. Prešnajdera a hasičov sa mesto 
chce zapojiť do projektu cezhraničnej spolupráce SR – ČR v rokoch 2007 až 2013, 
Oblasť  podpory  1.2.  –  Spolupráca  a  sieťovanie.  Predstavila  rozpočet  grantu, 
a oboznámila,  čo plánujú hasiči  kúpiť  z týchto financií,  ak bude projekt úspešný.  
Majú ešte veľa práce na materiáloch k  projektu a čas podania sa už kráti, dodal.

U Z N E S E N I E  č. 77/2011

M s Z   
s c h v a ľ u j e  
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účasť Mesta Púchov ako partnera projektu v budúcom spoločnom projekte miest – 
Bytča, Karolinka, Púchov a obce Vysoká nad Kysucou s cieľom podania žiadosti o 
NFP v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 až 2013, 
Oblasť podpory 1.2 – Spolupráca a sieťovanie.
Pracovný  názov  spoločného  projektu,  resp.  žiadosti  o  NFP  je  „Spoločne  za 
bezpečnosť a ochranu bez hraníc“.  Predmetom projektu bude budúca spolupráca 
dobrovoľných  hasičských  zborov  partnerov  projektu  pri  operatívnych  zásahoch, 
spoločné cvičenia a dovybavovanie týchto zborov technikou a zariadením.
Predpokladané  požadované  finančné  prostriedky  v  spoločnom  projekte  pre 
Mesto Púchov predstavujú sumu  vo výške 170 020,- Eur.

Hlasovanie č. 24 za prijatie UZNESENIA č. 77/2011:
za                    15
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 77/2011.

Irena Kováčiková  –  členka návrhovej  komisie predložila  návrh uznesenia MsZ  
č. 78/2011.
Primátor  konštatoval,  že CZŠ  sv.  Margity  odoberá  stravu  zo  ZŠ  Mládežnícka. 
Neuhradili faktúry za odobratú stravu. Mesto preberie túto pohľadávku a dá ju riešiť 
cez právnika. 

U Z N E S E N I E  č. 78/2011

M s Z   
s c h v a ľ u j e  

postúpenie  pohľadávky  ZŠ  Mládežnická  1434/16,  Púchov  voči  CZŠ  sv.  Margity, 
Námestie slobody 562/1, Púchov, IČO 36 129 011 v sume 2 944,48 € Mestu Púchov 
čo predstavuje neuhradený zostatok faktúry č. 2011 07 z celkovej výšky 11 112,56 €.

Hlasovanie č. 25 za prijatie UZNESENIA č. 78/2011:
za                    13
proti                 0
zdržal sa          2
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 78/2011.

Irena Kováčiková  –  členka návrhovej  komisie predložila  návrh uznesenia MsZ  
č. 79/2011.
Primátor  informoval  o odstúpení  zmluvy  so  zhotoviteľom  ZŠ  Mládežnícka,  lebo 
nenastúpil  v termíne  na  práce.  MŠ  SR  nám  to  odsúhlasilo  a dalo  nám  odklad 
ukončenia rekonštrukcie  školy o 1  rok.  Firma Ekostav neuhradil  faktúry PTSM za 
odvoz  TKO  z tejto  stavby  a tiež  budú  tieto  pohľadávky  postúpené  právnikovi  na 
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riešenie. 

U Z N E S E N I E  č. 79/2011

M s Z   
s c h v a ľ u j e  

postúpenie pohľadávky Podniku technických služieb mesta, s.r.o., Športovcov 890, 
Púchov,  IČO  36321893  voči  EKOSTAV  SLOVAKIA,  spol.  s r.o.,  Litovelská  871, 
Kysucké Nové Mesto, IČO 36395463 v sume spolu 2 179,37 € Mestu Púchov z titulu 
neuhradených faktúr č. 20100445 v sume s DPH 689,09 €, 20100451 v sume s DPH 
264,51 € , 20100498 v sume s DPH 523,52 € a 20110451 v sume  s DPH 702,25 €.
 
Hlasovanie č. 26 za prijatie UZNESENIA č. 79/2011:
za                    14
proti                 0
zdržal sa          1
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 79/2011.

Primátor  pozval všetkých na akcie nasledujúcich dní v meste. Piatok 16.9. 2011 o 
14.00 hod. začínajú Púchovské haraburdy a 18.00 Stredoveký večer, koncert 
starej hudby komorného zboru učiteľov ZUŠ Púchov a zbor starej hudby Arcus 
zo Žiliny. V sobotu 17.9.2011 o 10:00 hod.  slávnostné otvorenie XIII. ročníka 
Púchovského jarmoku (ďalej len „PJ“). O15:00 hod. bude žrebovanie mýtneho 
a o 16:00 hodine vystúpi so svojím programom Pavol Hammel a Juraj Burian 
a  hudobná skupina  Dard  z Púchova.  Očakávajú  sa  návštevy  z družobných 
miest, ktoré budú variť národné polievky. Cena za polievky bude dobrovoľná 
a výťažok z nich bude použitý na charitatívnu činnosť.  Tento rok pôjde pre 
hendikepovaných  súrodencov  z  mesta.  Poslanci  sa  budú  pri  delegáciách 
striedať. Ing. Edita Kucejová oboznámi, ako bude zabezpečený program pre 
delegácie  počas  návštevy  v meste.  PJ  je  bezkonkurenčný  z celého  okolia. 
Pozvaní boli aj ľudia z okolia.

Mária Fedorová   informovala, že na PJ sa prihlásilo do stánkov 178 remeselníkov 
nielen zo Slovenska,  ale prídu aj  z Českej  republiky,  z Poľska, Srbska a aj 
z Maďarska.  S Mgr.  Vierkou Češkovou oslovili  kluby dôchodcov s predajom 
„harabúrd“. Výťažok z predaja ostáva klubom dôchodcov. Vyzvala všetkých, 
aby ich prišli podporiť.

ad 14) Diskusia a     interpelácie.  

Cyril Crkoň  pozýval p. primátora na stretnutie v Horných Kočkovciach. Ďalej chcel 
vedieť komu sa predkladajú správy zo služobných ciest.
Primátor uviedol, že sa stretnutí sa môžu dohodnúť. Správy zo služobných ciest sa 
dávajú k jeho rukám. Následne oboznámil s jednotlivými služobnými cestami.
JUDr. Eva Kvocerová konštatovala, že občania ju oslovili so žiadosťou, že pri dome 
1427 nemajú lavičky a žiadajú si nejaké osadiť. 
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Mária  Fedorová  informovala,  že  tam  boli  pozrieť  aj  s PTSM,  ktoré  si  lavičky 
pripravuje a postupne ich doriešia.
Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu o udelenie slova pre p. Martináka.

Hlasovanie č. 27 za prijatie udelenia slova p. Martinákovi:
za                    14
proti                 0
zdržal sa          1
Poslanci prijali udelenie slova p. Martinákovi.

Pán Martinák  upozornil,  že na ceste Obrancov mieru nebol urobený koberec. Pri 
jeho dvore sa nachádza zaasfaltovaný kanál a tečie mu preto do dvora. Žiadal to 
odstrániť. Ďalej apeloval na poslancov, aby znížili dane pre ZŤP občanov.

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

Mgr. Anna JANÍKOVÁ  Mgr. Radoslav VARGA   
I. overovateľ     II. overovateľ

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