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Z Á P I S N I C A 
Zn.: 07 zápis. MsZ 27 11 2013/ UK1, A-10 

 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Púchov,  
konaného dňa 27. novembra 2013 

 
 
Prítomní:  v zmysle prezenčnej listiny 
 

 
R O K O V A N I E 

 
 
 Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou zo dňa 21.11.2013. 
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Mgr. Marián 
Michalec, ktorý v úvode privítal všetkých poslancov MsZ, zamestnancov mestského 
úradu a ostatných prítomných. Konštatoval, že vzhľadom na počet prítomných 
poslancov (13 z 19) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Uviedol, že svoju 
neúčasť ospravedlnili: MUDr. Pavol Šponiar. Peter Divinský a JUDr. Eva Kvocerová. 
 Rudolf Marman a MUDr. Viliam Bršiak prídu neskôr.  
Zatiaľ nebude hlasovať prítomný náhradník na poslanca Miloslav Kršiak. 
 
Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jaroslav Hupka, Mgr. Peter 
Bílik a  MUDr. Viliam Bršiak. Spýtal sa, či má niekto iný návrh.  
Nikto nepodal iný návrh. 
 
Hlasovanie č. o schválení zloženia návrhovej komisie: 
za                  12 
proti               0 
zdržal sa        1 
Poslanci schválili zloženie návrhovej komisie. 
 
 
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice v zložení: MUDr. Viliam Bršiak  
a Ing. Jaroslav Hupka.  
Vedením zápisnice poveril Boženu Sádeckú. 
 
 
PROGRAM: 
 

1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, správa 
o činnosti hlavného kontrolóra a plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na prvý polrok 2014.  

2. Zloženie sľubu poslanca. 
3. Rozpočet Mesta Púchov na rok 2014 a výhľad na roky 2015 a 2016. 
4. VZN č. 3/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným 

odpadom na území mesta Púchov. 
5. Doplnok č. 1 k VZN č.10/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v meste Púchov. 
6. Doplnok č. 1 k Zásadám odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch 

a slávnostiach. 
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7. Informácia o investičných akciách.  
8. Správa o činnosti ZZ PO Dom kultúry Púchov. 
9. Vyhodnotenie mestských podujatí: - Dni mesta a XV. Púchovský jarmok 
10. Plán legislatívnej činnosti Mestského zastupiteľstva Púchov na rok 2014. 
11. Predaj, kúpa. 
12. Nájom.  
13. Dotácie. 
14. Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MsBP, s.r.o., PTSM, s.r.o., 

Medial, s.r.o., MŠK, s.r.o., MsÚ Púchov. 
15. Rôzne. 
16. Diskusia a interpelácie. 

 
Primátor vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k programu a podali pozmeňujúce alebo 
doplňujúce návrhy.  
PaedDr. Miroslav Kubičár podal pozmeňujúci návrh k programu mestského 
zastupiteľstva nakoľko bol predkladateľ materiálov, ale potrebuje súrne odísť na 
stretnutie na VÚC do Trenčína. Navrhol zmeniť poradie predložených bodov MsZ 
nasledovne: 

1. Zloženie sľubu poslanca 
2. VZN č. 3/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným 

odpadom na území mesta Púchov 
3. Doplnok č. 1 k VZN č.10/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v meste Púchov 
4. Rozpočet Mesta Púchov na rok 2014 a výhľad na roky 2015 a 2016 
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, správa 

o činnosti hlavného kontrolóra a plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na prvý polrok 2014 

ostatné poradie bodov programu ostáva nezmenené, dodal Kubičár. 
 
Hlasovanie č. 1 o schválení programu s navrhnutou zmenou poradia bodov: 
za                  13 
proti               0 
zdržal sa        0 
Program poslanci schválili. 
 
 
 
 
ad 1) Zloženie sľubu poslanca. 
 
Primátor  informoval o písomnom vzdaní sa mandátu poslanca vo volebnom obvode 
č. 9. Jánom Poliachom dňom 7.10.2013. Odstúpil z osobných dôvodov. Pozval si 
Jána Poliacha aj jeho náhradníka Miloslava Kršiaka. Poďakoval Jánovi Poliachovi za 
prácu. Miloslav Kršiak potvrdil, že mandát ako náhradník prijme. Podľa zákona 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zložením sľubu sa 
pán Miloslav Kršiak stane poslancom mestského zastupiteľstva.  
Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie MsZ  
č. 92/2013 v znení: 
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U Z N E S E N I E  č. 92/2013 
M s Z    
b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
odstúpenie poslanca mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 9 Jána 
Poliacha, ktorý sa písomne vzdal mandátu dňa 7.10.2013. 
 
Hlasovanie č. 2 za prijatie UZNESENIA č. 92/2013: 
za                    13 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 92/2013. 
 
 
Do rokovacej miestnosti prišiel Rudolf Marman. 
 
Mgr. Hedviga Šulcová následne prečítala sľub poslanca. 
Miloslav Kršiak zložil sľub poslanca mestského zastupiteľstva do rúk primátora 
a podpísal sa pod sľub. 
Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie MsZ  
č. 93/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 93/2013 
M s Z    
b e r i e  n a  v e d o m i e 

 
nastúpenie náhradníka za poslanca mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode 
č. 9 Miloslava Kršiaka, ktorý zložil zákonom predpísaný sľub poslanca.  
 
Hlasovanie č. 3 za prijatie UZNESENIA č. 93/2013: 
za                    13 
proti                 0 
zdržal sa          0 
nehlasoval     1 (Kršiak) 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 93/2013. 
 

 
Do rokovacej miestnosti prišiel MUDr. Viliam Bršiak. 
 
 
ad 2) VZN č. 3/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným 
odpadom na území mesta Púchov. 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že dôvodom vydania VZN č. 3/2013 je 
novelizácia zákona o odpadoch, ktorý bol kompletne prepracovaný v spolupráci 
s príslušnými úradmi a inštitúciami. Vydáva sa s cieľom určiť vhodný systém zberu 
odpadov na území mesta. Zabezpečiť a umožniť zber a prepravu týchto odpadov za 
účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia. Upozornil na niektoré body.  V bode 6.1. sú 
stanovené povinnosti mesta vytvárať podmienky pre nakladanie s odpadom v zmysle 
zákona o odpadoch. Odpad sa teraz meria na objem, t.j. na litre. V bode č.8 boli 
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stanovené pravidlá množstvového zberu. Upozornil, že na str. 12 v bode 6 po b) sa 
uvádza, že Mesto môže zrušiť množstvový zber odpadu ak pôvodca odpadu 
nedodržuje pravidlá a podmienky stanovené týmto VZN. Bioodpad treba odovzdať na 
dvor v Streženiciach. Bioodpad zo záhrad, by si mali spracovávať na záhradách. 
Výrobný odpad si musí podnikateľ riešiť samostatnou zmluvou s PTSM alebo inou 
oprávnenou spoločnosťou. Informoval  o možnosti objednania veľkoobjemových 
kontajnerov hlavne v miestnych častiach.  
Primátor uviedol, že VZN bolo riadne zverejnené a prerokované v komisii a MsR, 
ktoré ho odporučili na schválenie.  
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie MsZ  
č. 94/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 94/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
VZN č. 3/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 
na území mesta Púchov. 
 
Hlasovanie č. 4 za prijatie UZNESENIA č. 94/2013: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 94/2013. 
 
 
 
ad 3) Doplnok č. 1 k VZN č.10/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v meste Púchov. 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že doplnkom k VZN o poplatkoch za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady Mesto určuje poplatok podľa objemu 
zbernej nádoby pre množstevný odpad. Upozornil na zníženie koeficientu z 0,7 na 
0,5, ktorým mesto znova vychádza v ústrety majiteľom prevádzok poskytujúcich 
reštauračné, kaviarenské a iné pohostinské služby. Mení sa určenie poplatku 
z 0,1659€/kg na 0,531€ na liter. Poplatok bude vyrubovaný rozhodnutím.  
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie MsZ  
č. 95/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 95/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e  
 
Doplnok č. 1 k VZN č.10/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v meste Púchov. 
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Hlasovanie č. 5 za prijatie UZNESENIA č. 95/2013: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 95/2013. 
 
 
Z rokovacej miestnosti vyšiel PaedDr. Miroslav Kubičár. 
 
 
ad 4) Rozpočet Mesta Púchov na rok 2014 a výhľad na roky 2015 a 2016. 
 
JUDr. Jarmila Andreánska uviedla, že rozpočet na rok 2014 a výhľad na roky 2015-
16 je už štandardne spracovaný ako programový. Zároveň sú doňho zapracované 
povinnosti vyplývajúce z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, konkrétne 
ustanovenia čl. 9 ods. 1. Rozpočet teda obsahuje oproti predchádzajúcim schválený 
rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného 
rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva 
rozpočtové roky. Návrh rozpočtu na rok 2014 bol robený s ohľadom na prioritné 
investičné akcie v zmysle programového vyhlásenia MsZ. Sú tu zahrnuté aj 
predpokladané príjmy z grantov – fondov EÚ:  rozšírenie chodníkov na cintoríne 
v HK, pre hasičov, verejné priestranstvá na Vieske a v Nosiciach a na námestie 
v Horných Kočkovciach pred kostolom. Daňové príjmy z titulu dane z príjmov 
fyzických osôb (podielových daní) sú mierne zvýšené podľa doterajšieho výnosu, 
príjmy dane z nehnuteľností zohľadňujú kolaudácie nových priemyselných stavieb 
a úpravu sadzieb v zmysle schváleného VZN o miestnych daniach. Ťažiskovými 
investičnými akciami vo výdavkovej časti sú rekonštrukcia domu smútku, revitalizácia 
priestranstva ZUŠ, ďalej rekonštrukcia komunikácií v Horných Kočkovciach a 
investície z titulu grantov. Zároveň sú v návrhu rozpočtu vyčlenené financie na 
spracovanie projektových dokumentácií na zateplenie a výmenu okien na všetkých 
základných školách v meste. V rozpočte bola zapracovaná aj schválená podpora 
individuálneho bývania a podpora malého a stredného podnikania. Rozpočet bol 
prerokovaný na ekonomickej komisii, MsR a zverejnený na úradnej tabuli Mesta aj na 
internete. Písomne bolo priložené stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu. 
Primátor konštatoval, že k rozpočtu nebola doručená žiadna pripomienka, jediná zo 
zasadnutia MsR bola zapracovaná do prejednávaného materiálu a týka sa 
rozčlenenie financií (750tis.€) určených na rekonštrukcie komunikácií v Hrných 
Kočkovciach na 2 prvky, a to: rekonštrukciu Továrenskej ulice v sume 500tis.€  
a rekonštrukciu Lichardovej ulice v sume 250tis.€.  
Irena Kováčiková poďakovala, že sa do rozpočtu dostala aj položka na projektovú 
dokumentáciu na školy. Školy potrebujú nutné opravy. Dúfala, že v nasledujúcich 
rokoch sa pristúpi aj k realizácia rekonštrukcie škôl. 
Primátor informoval, že už 5 rokov štát nevydal žiadne výzvy z európskych fondov 
na rekonštrukcie škôl. ZŠ Komenského, Gorazdova aj Slovanská sa budú robiť  - 
najskôr všetky okná, potom zateplenie a následne interiér škôl. Navrhoval robiť 
všetky 3 objekty naraz, aby sa znížila cena. Potom sa budú robiť aj materské školy.  
ZUŠ-ka čiastočne robí opravy zo svojich príjmov.  
Ing. Jána Riška zaujímal 4-násobný nárast v bode 4.2. Občianske obrady, 
spoločenské udalosti, jubileá, kde chcel vedieť s akými  zmenami sa tam ráta. Ďalej 
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sa informoval, či v bode 7.1.2. v investičných akciách sa rátalo aj s rekonštrukciou 
ulice na Kolonke.  
Ing. Lucia Pružinská odpovedala, že v bode 4.2. sa odzrkadľuje navýšenie dotácií 
podľa tohtoročného plnenia vrátane úprav.  
Primátor zopakoval, že na ekonomickej komisii aj na MsR sa dohodlo, že sa budú 
robiť 2 ulice v Horných Kočkovciach. Predseda na ekonomickej komisii konštatoval, 
že treba ísť robiť cesty aj do Hoštinej aj do iných mestských častí. V budúcom roku 
by sa mali zvyšovať podielové dane zo štátu, a podľa toho sa potom rozhodne, ktorá 
ulica by sa robila ako ďalšia. Aj po navýšení podielových daní ostáva ich plnenie zo 
strany štátu mestu oproti prognóze v mínuse cca 100 - 150tis., a to už pravidelne 
v období za posledných8 rokov. 
Mgr. Hedviga Šulcová žiadala, aby sa myslelo pri navýšení podielových daní, že aj 
budovy MŠ sú v zlom technickom stave a potrebujú opravy. 
Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie MsZ  
č. 96/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č.  96/2013 
M s Z    
b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Púchov na rok 2014 
a výhľad na roky 2015 – 2016. 
 
Hlasovanie č. 6 za prijatie UZNESENIA č. 96/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 96/2013. 
 
 
Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie MsZ  
č. 97/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 97/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 

a) rozpis rozpočtu do skupín položiek ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 
b) rozpočet Mesta Púchov na rok 2014 a výhľad na roky 2015 a 2016.  

 
Hlasovanie č. 7 za prijatie UZNESENIA č. 97/2013: 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          0 
nehlasoval       1 (Andreánska) 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 97/2013. 
 
 
Z rokovacej miestnosti vyšla JUDr. Jarmila Andreánska, ktorá nevytiahla kartu 
z hlasovacieho zariadenia. 
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ad 5) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, správa 
o činnosti hlavného kontrolóra a plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na prvý polrok 2014.  
 
Mgr. Miroslav Jurči predložil 3 materiály písomne.  
Ing. Jaroslav Hupka chcel vedieť, o čo išlo v 3.tej sťažnosti na MsP. 
Mgr. Jozef Čuraj konštatoval, že išlo o sťažnosť obyvateľky -  na parkovisku, došlo 
k priestupku, ale ona namietala, že aj iný vodič s autom tam stál a on nedostal 
pokutu. Dodal, že vec sa bude riešiť zákonným spôsobom. 
Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie MsZ  
č. 98/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 98/2013 
M s Z    
b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, správa o činnosti 
hlavného kontrolóra.  
 
Hlasovanie č. 8 za prijatie UZNESENIA č. 98/2013: 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          0 
nehlasoval       1 (Andreánska) 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 98/2013. 
Z rokovacej miestnosti vyšla JUDr. Jarmila Andreánska, ktorá nevytiahla kartu 
z hlasovacieho zariadenia. 

 
 
 

Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie MsZ  
č. 99/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 99/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e  
 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2014.  
 
Hlasovanie č.9 za prijatie UZNESENIA č. 99/2013: 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 99/2013. 
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ad 6) Doplnok č. 1 k Zásadám odmeňovania účinkujúcich na občianskych 
obradoch a slávnostiach. 
 
Mgr. Peter Bílik informoval, že v priebehu roka došlo k legislatívnym zmenám pri 
odvodoch, čím sa značne znížila finančná odmena pre obradárov a účinkujúcich na 
občianskych obradoch a slávnostiach. Predkladaným Doplnkom č.1 sa navýšením 
finančnej čiastky za obrady vykrýva rozdiel, ktorý vznikol. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie MsZ  
č. 100/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 100/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e 
 
Doplnok č. 1 k Zásadám odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch 
a slávnostiach. 
 
Hlasovanie č. 10 za prijatie UZNESENIA č. 100/2013: 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 100/2013. 
 
 
Do rokovacej miestnosti prišla JUDr. Jarmila Andreánska. 
 
 
ad 7) Informácia o investičných akciách.  
 
Ing. arch. Daniela Šicová informovala, že prebieha rekonštrukcia tržnice po požiari. 
Strechu sa podarilo už nadkryť.  Bude sa pokračovať rekonštrukciou vnútorných častí 
tržnice. Ďalej  robia na Továrenskej ulici. Práce robia po určitých celkoch, aby nebola 
blokovaná preprava. V prácach budú pokračovať podľa poveternostných podmienok. 
Ing. Ján Riško upozornil, že by sa mali v mestskej televízii medializovať zmeny 
dopravy pri realizácii ciest v Horných Kočkovciach. Ráno cestou prechádzal ulicou 
a po obede tam bola už jednosmerka. Žiadal o doplnenie dopravných značiek. 
Primátor odpovedal, že po obede sa stretnú a doriešia vzniknuté problémy. 
Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie MsZ  
č. 101/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 101/2013 
M s Z    
b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
informáciu o investičných akciách.  
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Hlasovanie č. 11 za prijatie UZNESENIA č. 101/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 101/2013. 
 
 
ad 8) Správa o činnosti ZZ PO Dom kultúry Púchov. 
 
Mgr. Milada Vargová predložila písomne správu o činnosti ZZ PO Dom kultúry 
Púchov. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie MsZ  
č. 102/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 102/2013 
M s Z    
b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
správu o činnosti ZZ PO Dom kultúry Púchov. 
 
Hlasovanie č. 12 za prijatie UZNESENIA č. 102/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 102/2013. 
 
 
ad 9) Vyhodnotenie mestských podujatí: - Dni mesta a XV. Púchovský jarmok 
 
Mgr. Milada Vargová  a Mária Fedorová predložili písomne vyhodnotenie 
mestských podujatí - Dni mesta a XV. Púchovský jarmok. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie MsZ  
č. 103/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 103/2013 
M s Z    
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
vyhodnotenie mestských podujatí: - Dni mesta a XV. Púchovský jarmok 
 
Hlasovanie č. 13 za prijatie UZNESENIA č. 103/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 103/2013. 
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ad 10) Plán legislatívnej činnosti Mestského zastupiteľstva Púchov na rok 2014. 
 
Primátor predložil Plán legislatívnej činnosti Mestského zastupiteľstva Púchov na rok 
2014. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie MsZ  
č. 104/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 104/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
Plán legislatívnej činnosti Mestského zastupiteľstva Púchov na rok 2014. 
 
Hlasovanie č. 14 za prijatie UZNESENIA č. 104/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 104/2013. 
 
ad 11) Predaj, kúpa. 
 
Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie MsZ  
č. 105/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 105/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
odpredaj pozemku, novovytvorená parcela KNC č. 457/19 v k.ú. Nosice o výmere  
80 m2, pre Stanislava Bučka, Nosice č.16, Púchov za účelom majetkoprávneho 
vysporiadania časti pozemku, ktorý bezprostredne prislúcha k pozemku s rodinným 
domom a dvorom  vo vlastníctve žiadateľa, za cenu 10.- €/m2. 
 
Predmetný pozemok je plochou, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa 
  
Prevod spĺňa podmienky §9a, ods. 8, písm. b) zákona o majetku obcí a vzhľadom k 
tomu sa pri prevode nepoužijú ustanovenia §9a ,ods.1-7. 
 
Ing. Jana Vondrová konštatovala, že ide o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, 
ktoré prislúchajú k ich rodinnému domu. Komisia výstavby aj MsR odporučili odpredaj 
predmetného pozemku za cenu 10.- €/m2. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 15 za prijatie UZNESENIA č. 105/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 105/2013. 
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Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie MsZ  
č. 106/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 106/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
odkúpenie nasledovných  nehnuteľností v k.ú. Púchov : 
 

- spoluvlastníckeho podielu ½ na pozemku parcela KNE č. 516/1 o výmere  
317 m2 , 

- spoluvlastníckeho podielu  1/6 na pozemku parcela KNE č. 516/6 o výmere 
203 m2, 
 

od Albíny Novosádovej, Kukučínova 406/74, 020 01 Púchov za účelom 
majetkoprávneho vyporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou Svätoplukova 
ulica v Púchove, za cenu 10.-€/m2. 
 
Ing. Jana Vondrová uviedla, že aj Mesto sa snaží dávať do poriadku pozemky. 
V tomto prípade ide o pozemky pod komunikáciou. Komisia výstavby aj MsR 
odporučili odkúpenie predmetných pozemkov za cenu 10.-€/m2. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 16 za prijatie UZNESENIA č. 106/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 106/2013. 
 
 
Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie MsZ  
č. 107/2013  a č. 108/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 107/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
záväzné určenie účelu využívania nebytových priestorov Kultúrno -  vzdelávacieho 
centra nasledovne: 
 

- Obchodný priestor – zariadenie obchodu č. 4, na prízemí, o ploche 44,54 m2 
ako predajňa zmrzliny, cukrárenských výrobkov a s tým spojeného 
občerstvenia. 

 
Primátor uviedol, že ide o záväzné určenie účelu využívania nebytových priestorov - 
Obchodný priestor – zariadenie obchodu č. 4 v KVC (Divadle), ktoré prejednali na 
komisii výstavby a MsR, ktoré ho odporučili. Po vyhlásení súťaže na predmetný 
nebytový priestor sa uskutoční odpredaj.  
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
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Hlasovanie č. 17 za prijatie UZNESENIA č. 107/2013: 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          1 (Kováčiková) 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 107/2013. 
 
 
U Z N E S E N I E  č. 108/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
zámer odpredať  nasledovný nehnuteľný majetok mesta, podľa §9a zákona 
č.138/1991Zb. o majetku obcí, formou obchodnej verejnej súťaže, podľa „Podmienok 
obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku Mesta (Smernice)„ 
schválených uznesením MsZ č.  30/2012 zo dňa 11.4.2012:  
 

- Obchodný priestor – zariadenie obchodu č. 4, o ploche 44,54 m2 - predajňa 
zmrzliny, cukrárenských výrobkov a s tým spojeného občerstvenia, 
nachádzajúci sa na prízemí  objektu Kultúrno - vzdelávacieho centra na 
parcele KNC č. 1345/12, o výmere 1969 m2, k. ú. Púchov, s príslušnými 
spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a zariadeniach objektu 
a na stavbou zastavanom pozemku. 

 
Primátor konštatoval, že návrhom tohto uznesenia  sa schváli zámer odpredať  
nehnuteľný majetok mesta - Obchodný priestor – zariadenie obchodu č. 4, formou 
obchodnej verejnej súťaže. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 18 za prijatie UZNESENIA č. 108/2013: 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          1 (Kováčiková) 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 108/2013. 
 
 
Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie MsZ  
č. 109/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 109/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
na základe vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej dňa 
29.10.2013  odpredaj nasledovnej nehnuteľnosti v k.ú. Púchov:  
 

- zariadenie obchodu č. 9 - predajňa klenotov, šperkov, hodín a darčekových 

predmetov, v objekte Kultúrno-vzdelávacieho centra s.č. 2002 , na parcele 

KNC č. 1345/12 v k.ú. Púchov s podielom  47/3355 na spoločných častiach a 

zariadeniach  objektu a podielom 47/3355 na pozemku zastavanom stavbou - 

parcela KNC č. 1345/12 o výmere 1969 m2,  
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Pavlovi Púčekovi, Horná Poruba 363, obchodné meno Pavol Puček 
Zlatníctvo Safír, IČO: 30588987 v podiele ½-ica a Danke Púčekovej, Horná 
Poruba 363, obchodné meno Danka Pučeková Safír, IČO: 33485151 
v podiele ½-ica, za cenu 70 201.-€. 

 
Primátor konštatoval, že na základe komisionálneho vyhodnotenia ponúk obchodnej 
verejnej súťaže, vyhlásenej dňa 29.10.2013 sa odporúča odpredaj nehnuteľnosti - 
zariadenia obchodu č. 9 - predajne klenotov pre manželov Pavla a Danku 
Pučekových, ktorí splnili podmienky súťaže.  
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 19 za prijatie UZNESENIA č. 109/2013: 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          1 (Kováčiková) 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 109/2013. 
 
  
Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie MsZ  
č. 110/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 110/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
na základe vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej dňa 
05.11.2013  odpredaj nasledovnej nehnuteľnosti v k.ú. Púchov:  
 

- zariadenie obchodu č. 6 - predajňa kvetov a darčekových predmetov v objekte 

Kultúrno-vzdelávacieho centra s.č. 2002 , na parcele KNC č. 1345/12 v k.ú. 

Púchov s podielom  19/3355 na spoločných častiach a zariadeniach  objektu 

a podielom 19/3355 na pozemku zastavanom stavbou - parcela KNC  

č. 1345/12 o výmere 1969 m2,  

Ing. Vlaste Vašutovej, Hliny 1311/134, 017 01 Považská Bystrica  za cenu 
28 700.-€. 

 
Primátor oboznámil, že na základe komisionálneho vyhodnotenia ponúk obchodnej 
verejnej súťaže, vyhlásenej dňa 05.11.2013  bol odporučený odpredaj nehnuteľnosti 
- zariadenie obchodu č. 6 - predajňa kvetov Ing. Vlaste Vašutovej, ktorá splnila 
podmienky súťaže. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 20 za prijatie UZNESENIA č. 110/2013: 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          1 (Kováčiková) 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 110/2013. 
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Z rokovacej miestnosti vyšiel Rudolf Marman. 
 
 
ad 12) Nájom.  
 
Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie MsZ  
č. 111/2013 a č. 112/2013, ktoré spolu súvisia,  v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 111/2013 
MsZ 
b e r i e   n a    v e d o m i e , že 
 
prenájom priestorov v objekte Kultúrno - vzdelávacieho centra Púchov,  Hoenningovo 
námestie s.č. 2002, na parcele KNC č. 1345/12, k.ú. Púchov,  s účelom využívania 
pre kultúrno - vzdelávacie a spoločenské aktivity Domu kultúry Púchov  - 
Záujmového združenia právnických osôb je prípadom hodným osobitného zreteľa 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona o majetku obcí . 
Zdôvodnenie: 
Dom kultúry je záujmovým združením právnických osôb Mesta Púchov, Podniku 
technických služieb mesta Púchov s.r.o.  a  Mestského bytového podniku s.r.o. 
Púchov, založeným za účelom rozvíjania predovšetkým kultúrnych a vzdelávacích 
aktivít obyvateľov Púchova  a okolia. Dom kultúry združuje folklórne a divadelné 
súbory, zabezpečuje  premietanie kina,  usporadúva vzdelávacie školenia, 
prednášky, semináre, organizované stretnutia pre seniorov a deti, spoločenské 
podujatia a realizuje mnohé ďalšie verejnoprospešné aktivity. 
 
 
U Z N E S E N I E  č. 112/2013 

MsZ 
a) k o n š t a t u j e, 

 
že  dôvod prenájmu majetku mesta pre Dom kultúry Púchov  - Záujmové združenie 
právnických osôb je  prípadom hodným osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 9 
písm. c) zákona o majetku obcí  a MsZ o ňom rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov. 
 

b) s c h v a ľ u j e   
 

prenájom priestorov v objekte Kultúrno - vzdelávacieho centra Púchov,  Hoenningovo 
námestie s.č. 2002, na parcele KNC č. 1345/12 k.ú. Púchov,  pre Dom kultúry 
Púchov - Záujmové združenie právnických osôb, za cenu 1,- €/rok, na dobu 50 rokov,  
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona o majetku 
obcí. 
 
Primátor konštatoval, že  Divadlo sa postavilo na užívanie pre mestské združenie 
DK Púchov. Odporúča sa nájom na dobu 50 rokov za cenu 1,- €/rok. Suma bude 
vyplatená naraz na celé obdobie. Táto doba by mala byť dostatočne dlhá a mala by 
vytvárať istoty pre kultúru v meste. Od združenia DK sa neočakávajú iné akcie 
a aktivity ako doteraz.  
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Ing. Jana Vondrová informovala, že zámer bol riadne zverejnený a neboli k nemu 
žiadne pripomienky. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 

Hlasovanie č. 21 za prijatie UZNESENIA č. 111/2013: 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 111/2013. 
 
 
Do rokovacej miestnosti prišiel Rudolf Marman. 
 
Hlasovanie č. 22 za prijatie UZNESENIA č. 112/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 112/2013. 
 
 

 

 

Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenia MsZ 
 č. 113/2013  a 114/2013, ktoré spolu súvisia, v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 113/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
nájom medzi MŠK Púchov s.r.o., Ul. 1. mája 834/29, Púchov a Občianskym 
združením Mestský program materiálneho zabezpečenia výkonnostného športu 
v Púchove,  ul. Štefánikova 821, Púchov na: 
a) stavba „futbalové ihrisko“ bez prideleného súp. čísla, post. na par. KN-C č. 

1238/1: 

 v mesiaci august v pracovné dni: pondelok v čase od 9,00 do 11,30 hod. 
a od 14,30 do 19,00 hod.,  
utorok v čase od 9,00 do 11,30 hod. a od 14,30 do 19,00 hod., streda 
v čase od 9,00 do 11,30 hod. a od 14,30 do 19,00 hod., štvrtok v čase od 
9,00 do 11,30 hod. a od 14,30 do 19,00 hod., piatok v čase od 9,00 do 
11,30 hod. a od 14,30 do 19,00 hod.;  

 v mesiaci september – jún v pracovné dni: pondelok v čase od 14,30 do 
16,00 hod. a od 17,30 do 18,30 hod.,  utorok v čase od 14,30 do 18,30 
hod., streda v čase od 14,30 do 16,00 hod. a od 17,30 do 18,30 hod., 
štvrtok v čase od 14,30 do 18,30 hod., piatok v čase od  14,30 do 18,30 
hod.  a v sobotu v čase od 9,00 do 18,30 hod.; 

 na súťažné zápasy podľa rozpisu orgánov a členov SFZ (napríklad ObFZ) 
a na povinné turnaje nariadené SFZ; 

b) nebytové priestory nachádzajúce sa v stavbe „futbalová tribúna“ post. na par. 
KN-C č. 1238/15, 1238/25 a 1238/26 
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 nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom podlaží - 4 šatne 
nachádzajúce sa z pohľadu vstupu do futbalovej tribúny v jej ľavej časti – 
šatňa č. 1, šatňa č. 2, šatňa, č. 4 a šatňa č. 5 s prislúchajúcimi sociálnymi 
zariadeniami; 

 nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom podlaží z pohľadu vstupu 
do futbalovej tribúny v jej pravej časti – šatňa č. 6, kancelária č. 1 
pozostávajúca z 2 miestností, rehabilitačná miestnosť pozostávajúca z 2 
miestností, sklad s prislúchajúcimi sociálnymi zariadeniami; 

 nebytové priestory – nachádzajúce za na druhom podlaží futbalovej 
tribúny -  kancelária č. 2 pozostávajúca z 2 miestností a jednej kuchynky, 
kancelária č. 4 s prislúchajúcimi sociálnymi zariadeniami, kompletné 
priestory VIP a miestnosť rozhlasu; 

c) stavba „futbalové šatne“ – teda 4 mládežnícke šatne č. 7, č. 8, č. 9pozostávajúca 
z 2 miestností s prislúchajúcimi sociálnymi zariadeniami, súp.č. 683, post. na par. 
KN-C č. 1238/18; 

d) šatňa č. 10 pozostávajúca z 2 miestností a šatňa č. 11 s prislúchajúcimi 
sociálnymi zariadeniami, nachádzajúce sa v objekte „Lodenica“ súpisné číslo 
904, postavenom na parcele KN-C č. 1238/1; 

e) 1 pokladňa na hlavnej bráne futbalového štadióna, parc. č. 1238/1 
f) hnuteľný majetok umiestnený a účelovo spätý s vyššie uvedenými 

nehnuteľnosťami a  priestormi podľa inventárneho zoznamu. 
za cenu 10 000,-- Eur bez DPH za rok na dobu od  1.1.2014 do 31.12.2014 
 
 
U Z N E S E N I E  č. 114/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
bezplatné užívanie medzi Občianskym združením Mestský program materiálneho 
zabezpečenia výkonnostného športu v Púchove, sídlo Štefánikova 821, Púchov a FK 
Púchov a.s., sídlo Športovcov 3, Púchov na: 

a) stavba „futbalové ihrisko“ bez prideleného súp. čísla, post. na par. KN-C č. 
1238/1: 

 v mesiaci august v pracovné dni: pondelok v čase od 9,00 do 11,30 hod. 
a od 14,30 do 19,00 hod.,  
utorok v čase od 9,00 do 11,30 hod. a od 14,30 do 19,00 hod., streda 
v čase od 9,00 do 11,30 hod. a od 14,30 do 19,00 hod., štvrtok v čase od 
9,00 do 11,30 hod. a od 14,30 do 19,00 hod., piatok v čase od 9,00 do 
11,30 hod. a od 14,30 do 19,00 hod.;  

 v mesiaci september – jún v pracovné dni: pondelok v čase od 14,30 do 
16,00 hod. a od 17,30 do 18,30 hod.,  utorok v čase od 14,30 do 18,30 
hod., streda v čase od 14,30 do 16,00 hod. a od 17,30 do 18,30 hod., 
štvrtok v čase od 14,30 do 18,30 hod., piatok v čase od  14,30 do 18,30 
hod.  a v sobotu v čase od 9,00 do 18,30 hod.; 

 na súťažné zápasy podľa rozpisu orgánov a členov SFZ (napríklad ObFZ) 
a na povinné turnaje nariadené SFZ; 

b) nebytové priestory nachádzajúce sa v stavbe „futbalová tribúna“ post. na par. 
KN-C č. 1238/15, 1238/25 a 1238/26 

 nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom podlaží - 4 šatne 
nachádzajúce sa z pohľadu vstupu do futbalovej tribúny v jej ľavej časti – 
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šatňa č. 1, šatňa č. 2, šatňa, č. 4 a šatňa č. 5 s prislúchajúcimi sociálnymi 
zariadeniami; 

 nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom podlaží z pohľadu vstupu 
do futbalovej tribúny v jej pravej časti – šatňa č. 6, kancelária č. 1 
pozostávajúca z 2 miestností, rehabilitačná miestnosť pozostávajúca z 2 
miestností, sklad s prislúchajúcimi sociálnymi zariadeniami; 

 nebytové priestory – nachádzajúce za na druhom podlaží futbalovej 
tribúny -  kancelária č. 2 pozostávajúca z 2 miestností a jednej kuchynky, 
kancelária č. 4 s prislúchajúcimi sociálnymi zariadeniami, kompletné 
priestory VIP a miestnosť rozhlasu; 

c) stavba „futbalové šatne“ – teda 4 mládežnícke šatne č. 7, č. 8, č. 9pozostávajúca 
z 2 miestností s prislúchajúcimi sociálnymi zariadeniami, súp.č. 683, post. na par. 
KN-C č. 1238/18; 

d) šatňa č. 10 pozostávajúca z 2 miestností a šatňa č. 11 s prislúchajúcimi 
sociálnymi zariadeniami, nachádzajúce sa v objekte „Lodenica“ súpisné číslo 
904, postavenom na parcele KN-C č. 1238/1; 

e) 1 pokladňa na hlavnej bráne futbalového štadióna, parc. č. 1238/1 
f) hnuteľný majetok umiestnený a účelovo spätý s vyššie uvedenými 

nehnuteľnosťami a  priestormi podľa inventárneho zoznamu 
na dobu od  1.1.2014 do 31.12.2014. 
 
Primátor informoval o návrhu nájmu medzi MŠK Púchov a Občianskym združením 
Mestský program materiálneho zabezpečenia výkonnostného športu v Púchove, 
ktoré bude nástrojom podpory športu . V druhom návrhu uznesenia bolo navrhnuté 
bezplatné užívanie futbalového areálu medzi predmetným občianskym združením 
a FK Púchov a.s. Oznámil všetkým poslancom, že 19.12.2013 bude zasadnutie MsZ. 
Po jeho ukončení sa uskutoční VZ o.z. Mestský program materiálneho zabezpečenia 
výkonnostného športu v Púchove, ktorého členmi sú všetci poslanci MsZ Púchov. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 23 za prijatie UZNESENIA č. 113/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 113/2013. 
 
Hlasovanie č. 24 za prijatie UZNESENIA č. 114/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 114./2013. 
 
 
 
 
ad 13) Dotácie. 
 
Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie MsZ  
č. 115/2013 v znení: 
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U Z N E S E N I E  č. 115/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
dotáciu pre Dom kultúry Púchov, Divadlo, Hoenningovo námestie 2002,  
020 01 Púchov na programové a organizačné zabezpečenie záujmovo-umeleckej 
a kultúrnej činnosti DK Púchov v budove nového divadla v roku 2014 

               231 000,00 € 
 
Primátor konštatoval, že ide o dotáciu pre DK zo schváleného rozpočtu. Je nutné 
osobitné schválenie dotácie. 
Irena Kováčiková podporila žiadosť o dotáciu pre DK. Uviedla, že komisia školstva 
aj MsR odporučili schváliť dotáciu na programové a organizačné zabezpečenie 
záujmovo-umeleckej a kultúrnej činnosti DK Púchov v budove nového divadla v roku 
2014. 
 
Hlasovanie č. 25 za prijatie UZNESENIA č. 115/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 115/2013. 
 
 
 
Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie MsZ  
č. 116/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 116/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
dotáciu pre MŠK Púchov, s.r.o., Ul.1. mája 834/29, 020 01 Púchov na financovanie 
konkrétnych úloh vyplývajúcich z verejnoprospešného účelu chodu športových 
objektov v súlade s ich určením pre podporu športu a rozvoj športu obyvateľov mesta 
Púchov podľa schváleného podnikateľského zámeru spoločnosti na rok 2014: 
 

       z bežných výdavkov    615 000,00 € 
          z kapitálových výdavkov      20 000,00 € 

 
Primátor konštatoval, že ide o dotáciu pre MŠK zo schváleného rozpočtu. Je nutné 
osobitné schválenie dotácie. 
Irena Kováčiková informovala, že komisia školstva aj MsR odporučili schváliť 
dotáciu pre MŠK na financovanie konkrétnych úloh v budúcom roku. 
 
Hlasovanie č. 26 za prijatie UZNESENIA č. 116/2013: 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          1 (Marman) 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 116/2013. 
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Rokovacej miestnosti vyšiel Peter Prešnajder. 
 
 
ad 14) Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MsBP, s.r.o., PTSM, s.r.o., 
Medial, s.r.o., MŠK, s.r.o., MsÚ Púchov. 
 
Mgr. Hedviga Šulcová sa zaujímala, ako MsP rieši problémy s bezdomovcami, a či 
sú zabezpečené na zimu pre nich útulky. Povedala, že vie, že v meste je 
bezdomovcov málo, a do útulkov moc nechcú ísť. Nepáči sa im, keď majú dodržiavať 
určené pravidlá. Chcela vedieť, či sa im v meste zabezpečuje teplá strava cez zimu. 
Vedela, že Mesto má záujem im pomôcť, ale oni o to nestoja  a pomoc odmietajú. 
Mgr. Jozef Čuraj uviedol, že vo väčšine bezdomovci majú kde bývať. Problém je 
v tom, že im takýto spôsob života vyhovuje. Ďalej sa v meste pohybujú bezdomovci 
z iných miest, ktorí sa túlajú z miesta na miesto. Mesto poskytovalo deky a teplé 
oblečenie, ale ani pre to si neprišli. 
Mgr. Hedviga Šulcová mala požiadavku k spoločnosti Medial, že by sa mali 
zverejniť príjmy poslancov cez mestské média, lebo to ľudí zaujíma.  
Mgr. Radoslav Varga konštatoval, že to môže odvysielať ak bude konsenzus 
poslancov. 
Mgr. Anna Janíková informovala, že majú zrekonštruovanú ZŠ Mládežnícku, ale 
zgrupujú sa im tam mladí a ničia im školu. Žiadala, aby MsP hliadkovala školské 
priestranstvá a vyháňala týchto vandalov.  
Ing. Ján Riško chcel vedieť, či sa dajú zákonným spôsobom vykázať bezdomovci 
z priestorov, kde nemajú čo robiť. Ďalej sa zaujímal kedy bude vysielač TV aj pre 
mestské časti. 
Mgr. Jozef Čuraj konštatoval, že MsP má kompetencie zo zákona, ak bezdomovci 
porušujú poriadok, môžu ich vykázať a uložiť im pokutu. Problém videl v tom, že 
pokuty sú od bezdomovcov nevymožiteľné, lebo nič nemajú a nič nevlastnia. Ak sa 
dopustia trestného činu, vtedy to rieši štátna polícia. 
Ing. Ján Krajčovič vyzval obyvateľov mesta, aby do odpadu nehádzali staré 
oblečenie a periny, lebo tam nepatria. Po meste sú rozmiestnené kontajnery na 
šatstvo. 
Ing. Vladimír Motúz uviedol, že do konca roku by mal byť dobudovaný TV vysielač. 
Technológie by mali byť cca do 2 týždňov. Ľudia k tomu potrebujú anténu. 
Mgr. Peter Bílik informoval, že dostal e-mail od p. Baránkovej, v ktorom navrhovala 
vytvoriť stan pre bezdomovcov, kde by sa im dalo pomôcť. Žiadal, aby MsP 
kontrolovala všetky školské zariadenia v meste. 
Irena Kováčiková chcela vedieť, ako prebehli voľby do VÚC Trenčín. Následne 
popriala p. primátorovi Mgr. Mariánovi Michalcovi a zástupcovi primátora PaedDr. 
Miroslavovi Kubičárovi k ich zvoleniu za poslanca VÚC Trenčín. Bezdomovci, ak 
majú záujem o pomoc a prídu na MsÚ, tak sa pracovníčky snažia zabezpečiť im 
ubytovanie. Ale to väčšinou odmietajú a žiadajú len finančnú pomoc.  
Ing. Edita Kucejová odpovedala, že voľby prebehli bez problémov. 
Ing. Jaroslav Hupka poďakoval, že MsP vykazuje zo zariadení škôl nespratníkov. 
Navrhoval, aby boli stále 4 hliadky v meste a aby sa to dalo do rozpočtu do 
budúceho roku. V meste sa vybudovalo aj veľa parkovacích plôch a už počet hliadok 
nepostačuje. 
Mgr. Jozef Čuraj uviedol, že MsP kontroluje všetky školské zariadenia. Ale za noc 
ich stihnú 1-2-krát  skontrolovať, niekedy to však nestihnú, ak riešia iné priestupky. 
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Cez týždeň bývajú v meste 2 hliadky a cez víkend sú zabezpečené 4 hliadky MsP. 
S ľuďmi je momentálne na doraz, lebo musia zabezpečovať aj mestské akcie. 
Policajti nemôžu byť všade naraz. 
Ing. Ján Riško navrhoval, aby sa urobil kvalitnejší kamerový systém a osvetlenie na 
školské objekty, aby boli viac chránené a aby ich mohla MsP aj takto kontrolovať. 
Vnútorné priestory nebývajú tak atakované nespratníkmi ako vonkajšie. 
MUDr. Viliam Bršiak prejavil nespokojnosť s nevyváženými vyjadreniami v článkoch 
Púchovských novinách, kde uvádzajú informácie a názor jednotlivca (napr. Ľubomír 
Budzo, pop zo Sírie,...), nie vždy správny, no neuvádzajú tam vyjadrenie a názor 
oponenta (odborníka) k téme. 
Ing. Jana Vondrová konštatovala, že problémy s bezdomovcami sa každý rok 
opakujú a mestský úrad sa nimi zaoberá. Je veľmi problematické nájsť v meste 
vhodný pozemok pre umiestnenie stanu. 
Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie MsZ  
č. 117/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 117/2013 
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. 27 za prijatie UZNESENIA č. 117 /2013: 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č.117/2013. 
 
 
ad 15) Rôzne. 
 
Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie MsZ  
č. 118/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 118/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e  
 
implementáciu projektu a spolufinancovanie vo výške 5% - t.j. 6 108,35 Eur 
z celkových oprávnených výdavkov na projekt s názvom: „Folklórne tradície 
pohraničia “ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká 
republika 2007–2013, prioritná os 1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho 
rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce, oblasť podpory 1.1 Kultúrny rozvoj 
a zachovanie tradícií.  
Celkové oprávnené náklady projektu vo výške 145 328,27 Eur. 
Požadovaná výška finančného príspevku z ERDF vo výške 122 432,18 Eur. 
Rozpočet vedúceho partnera - Mesta Púchov vo výške 122 174,27 Eur. 
 
Primátor informoval, že sa jedná o projekt revitalizácie ILONKY, miesta nielen pre 
folklórne slávnosti.  
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Do diskusie sa nikto neprihlásil.   
 
Hlasovanie č. 28 za prijatie UZNESENIA č. 118/2013: 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 118/2013. 
 
 
Z rokovacej miestnosti vyšiel Mgr. Radoslav Varga. 
 
Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie MsZ  
č. 119/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 119/2013 
M s Z    
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
vstup MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o. Púchov do Záujmového združenia 
právnických osôb Dom kultúry Púchov. 
 
Primátor konštatoval, že základe schválenia VZ MsBP a VZ DK sa dohodol vstup 
MsBP do združenia DK, aby cez mandátnu zmluvu sa staral o Divadlo a jeho 
prevádzku. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 29 za prijatie UZNESENIA č. 119/2013: 
za                    13 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 119/2013. 
 
 
Z rokovacej miestnosti vyšiel MUDr. Viliam Bršiak a prišiel Mgr. Radoslav Varga. 
 
Primátor konštatoval, že predkladal na komisii školstva aj na MsR návrh, aby pri 
príležitosti 180 výročia narodenia a 120 výročia úmrtia Baróna Hoennninga bol rok 
2014 v Púchove vyhlásený za „Rok Baróna Hoenninga“. Vyjadril, že by bol rád, aby 
sa urobila výstava o Barónovi Hoenningovi, a aby sa tým vyjadril vzťah mesta k jeho 
menu. Požiadal poslancov o podporu jeho návrhu. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Ing. Jaroslav Hupka – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie MsZ  
č. 120/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 120/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e 
 
pri príležitosti 180. výročia narodenia a 120. výročia úmrtia Baróna Hoenninga 
vyhlásenie roku 2014 v Púchove „Rokom Baróna Hoenninga“. 
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Hlasovanie č. 30 za prijatie UZNESENIA č. 120/2013: 
za                    13 
proti                 0 
zdržal sa          0 
nehlasoval      1 (Bršiak) 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 120/2013. 
 
 
Nehlasoval MUDr. Viliam Bršiak, ktorý nevytiahol kartu z hlasovacieho zariadenia 
pred opustením rokovacej miestnosti. 
 
Primátor oficiálne oznámil, že 5.11.2013 oficiálne v celoslovenskej ankete na portáli 
www.slovakregion.sk mesto Púchov získalo 1. miesto v internetovom hlasovaní 
o najkrajšie mesto SR pre rok 2013. Vyjadril nad tým radosť. Aj v minulých rokoch sa 
Púchovu darilo v tejto hlasovacej internetovej súťaži, kde obsadilo 2x3. miesto. 
Poďakoval všetkým za dlhodobú kvalitnú prácu v meste, kde je to aj vidieť. Vyjadril 
potešenie, že ľudia z mesta ale aj tí, ktorí mesto navštívili, takto reagovali a zapojili 
sa do hlasovania.  
Mgr. Hedviga Šulcová konštatovala, že aj poslancov teší úspech mesta v tejto 
súťaži, aj napriek neprajníkom, ktoré mesto má. 
 
 
ad 16) Diskusia a interpelácie. 
 
Miloslav Kršiak uviedol, že aj jeho teší výhra v tejto prestížnej súťaži. Následne sa 
obrátil s požiadavkou na konateľa PTSM, či sa aj do Hoštinej dostanú porobiť výtlky 
a budú odhŕňať sneh, a či bude rozšírenie alebo výmena zastaranej vianočnej 
výzdoby, ktorá má vysokú spotrebu energie. 
Ing. Ján Krajčovič konštatoval, že preverí situáciu. Výtlky odporučil riešiť s ohľadom 
na počasie. Spotreba energie vianočnej výzdoby sa platí z verejného osvetlenia. 
Nepristúpilo sa k rozširovaniu vianočnej výzdoby v žiadnej mestskej časti ani v 
meste. Budú sa snažiť to doriešiť požiadavku poslanca. 
Rudolfa Marmana zaujímal majetkový pomer mesta na pomocnom futbalovom 
ihrisku. Mal informáciu, že časť pozemkov pod futbalovým ihriskom vlastní Makyta, 
a či mesto s ňou má nejakú zmluvu. Pomocné ihrisko by chceli rodičia osvetliť 
svojpomocne, keby mesto zaplatilo energiu. Chcel vedieť, či by to bolo možné urobiť 
za pomoci mesta. Pri ihrisku je trafostanica, rodičia by zabezpečili natiahnutie káblov, 
ktoré by sa na trafostanicu napojili. 
Ing. Katarína Bradáčová konštatovala, že teleso ihriska vlastní Mesto. 1/3 
pozemkov vlastní p. Vidoman a 2/3 sú drobných nezistených, možno nežijúcich 
vlastníkov. Zrejme pozemky spravuje pozemkový fond. Či má futbalový klub nejakú 
zmluve nevedela povedať.  Vyzvala ich, aby jej predložili zmluvu, no zatiaľ tak 
neurobili. 
Primátor uviedol, že Mesto nemôže robiť bez legislatívneho postupu. Mesto by 
mohlo zabezpečiť projektovú dokumentáciu k osvetleniu pomocného futbalového 
ihriska. Navrhol, aby p. Marman aj s rodičmi prišiel k primátorovi na rokovanie a na 
komisie, aby sa tam doriešili v diskusii podrobnosti. Potom by sa mohol dať spraviť 
projekt a dohodlo by sa, že mesto bude financovať prevádzku. 
Ing. Jana Vondrová upozornila, že k realizácií osvetlenia pomocného ihriska bude 
treba zabezpečiť potrebnú legislatívu.  

http://www.slovakregion.sk/


Zápisnica MsZ 27.11.2013 Strana 23 

 

Mgr. Anna Janíková informovala, že ju obyvatelia bytovky 1443 oslovili, aby 
preverila, či si môžu svojpomocne vybudovať chodník za bytovkou. Mala im to robiť 
firma, ktorá im dom zatepľovala. Mesto tam urobilo 1 chodník na žiadosť vozíčkara. 
Chceli by dorobiť aj ostatné 2 chodníky do zadných vchodov. 
Primátor konštatoval, že takýchto podnetov bude v priebehu roka viacej. Bude sa to 
riešiť cez komisiu dopravy a úpravou rozpočtu. 
Ing. Jaroslav Hupka žiadal opraviť výtlky na Požiarnej ulici. 
Primátor odpovedal, že na Požiarnej ulici bude Považská vodárenská spoločnosť 
(ďalej len PVS) robiť opravy potrubia, pri ktorých budú rozkopávať túto ulicu. Až po 
tejto realizácii sa dorieši predmetná ulica. 
Ing. Ján Riško uviedol, že ho oslovili ľudia po uzatvorení ulice k ZŠ Slovanská, že 
chodník je tam vo veľmi zlom stave. 
Mária Fedorová informovala, že sa predpokladá, že časť Továrenskej ulice sa bude 
frézovať. Potom by sa chodník touto drťou opravil. 
Ing. Ján Krajčovič navrhoval riešiť chodník až na jar, lebo pri odhŕňaní sa to pokazí. 
Mgr. Hedvigu Šulcovú zaujímalo, ako postupuje PVS s projektom kanalizácie na 
Viesku. 
Primátor informoval, že v budúcom roku by sa na Vieske aj v Nosiciach mala robiť 
kanalizácia. Už v roku 2004 získal SEVAK grant na projekt, ktorý sa mal riešiť tento 
rok, ale okres Púchov bol preradený z veľkých grantov na malé podľa počtu 
pripojených domov. Ide o dlhú trasu od mesta a málo prípojok. Štát sa spolieha, že si 
malé obce urobia tieto pripojenia z vlastných zdrojov. Kanalizácia v Horných 
Kočkovciach sa robila 7 rokov. Malé granty museli byť prepracované. Očakáva sa, že 
v budúcom roku by mali byť schválené. Primátor dával návrh, aby sa podľa potreby 
postupne vymieňali staré vodárenské potrubia za nové plastové vťahovaním. 
Milan Trník konštatoval, že v Nosiciach na preluku dával MsÚ stanovisko. Upozornil, 
že miesto tejto preluky bolo ako požiarny priechod, ktorý by mal ostať zachovaný. 
Chcel vedieť, v akom je to stave a kedy sa znova z prejazdní. 
Ing. Jana Vondrová uviedla, že jej dali stanovisko, že to dajú do pôvodného stavu. 
Prisľúbila, že to preverí. 
Primátor pozval všetkých na  10. Mikulášsky jarmok, ktorý sa uskutoční dňa 
7.12.2013. Ďalšou pravidelnou mestskou akciou bude tiež už 10. Silvester. Otvorenie 
plesovej sezóny začína 11. januára 2014 o 19.00 hod. v Divadle. Od 9.12.2013 by 
mal začať predaj lístkov na Mestský bál 2014. Na záver rokovania primátor mesta 
poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
MUDr. Viliam BRŠIAK    Ing. Jaroslav Hupka 
I. overovateľ        II. overovateľ 
 
 
 
 
 
Ing. Jana  VONDROVÁ        Mgr. Marián MICHALEC 
prednostka MsÚ         primátor mesta Púchov 


