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ZÁPISNICA 
Zn.: 09 zápisnica MsZ 19 12 2013/ UK1, A-10 

 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Púchove,  

konaného dňa 19. decembra 2013 

 
Prítomní:  v zmysle prezenčnej listiny 
 

 
R O K O V A N I E 

 
 
 Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou zo dňa 13.12.2013. 
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 (15 z 19) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Uviedol, že svoju 
neúčasť ospravedlnili: JUDr. Eva Kvocerová a MUDr. Pavol Šponiar . Neskôr príde 
Rudolf Marman. Neospravedlnil sa Peter Divinský. 
 
Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Miroslav Kubičár, 
MUDr. Viliam Bršiak a Mgr. Hedviga Šulcová. Spýtal sa, či má niekto iný návrh.  
Nikto nepodal iný návrh. 
 
Hlasovanie č. 1 o schválení zloženia návrhovej komisie: 
za                  15 
proti               0 
zdržal sa        0 
Poslanci schválili zloženie návrhovej komisie. 
 
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice v zložení: PaedDr. Miroslav Kubičár 
a Miloslav Kršiak . Vedením zápisnice poveril Boženu Sádeckú. 
 
 
PROGRAM: 
 
1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, správa o činnosti 

hlavného kontrolóra . 
2. VZN č. 5/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených 
na území mesta Púchov.  

3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl 
a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Púchov za školský rok 
2012/2013. 

4. Správa o stave mesta Púchov za rok 2013. 
5. Plán dopravnej obslužnosti mesta Púchov - Žilinská univerzita. 
6. Informácia o investičných akciách.  
7. Vyhodnotenie mestského podujatia: - Mikulášsky jarmok 
8. Predaj, kúpa. 
9. Nájom.  
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10. Rôzne. 
11. Diskusia a interpelácie. 
 
Primátor konštatoval, že sa vypúšťa z rokovania MsZ bod č. 9 Nájom, a tým 
sa posunie číslovanie ďalších bodov programu. Následne vyzval poslancov, aby sa 
vyjadrili k programu a podali ďalšie pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.  
Nikto z poslancov nepodal pozmeňujúci ani doplňujúci návrh k programu mestského 
zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie č. 2 o schválení programu: 
za                  15 
proti               0 
zdržal sa        0 
Program poslanci schválili. 
 
 
ad 1) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, správa 
o činnosti hlavného kontrolóra. 
 
Primátor upozornil, že v predloženej správe hlavného kontrolóra sú uvedené 
zrušené uznesenia MsZ č. 58/2013 a č. 64/2013, ktoré boli už prejednané a zrušené. 
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho MsZ a správu o činnosti hlavného 
kontrolóra dostali poslanci písomne a môžu sa vyjadriť. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie 
MsZ č.126/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 126/2013 
M s Z    
b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho MsZ, správu o činnosti hlavného 
kontrolóra. 
 
Hlasovanie č. 3 za prijatie UZNESENIA č. 126/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 126/2013. 
 
 
ad 2) VZN č. 5/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
zriadených na území mesta Púchov.  
 
Mgr. Anna Janíková informovala, že účelom VZN je určiť spôsob a výšku 
poskytnutia finančných prostriedkov a spôsob použitia finančných prostriedkov na 
mzdy a prevádzku ZUŠ, MŠ, školských klubov detí, centier voľného času, zariadení 
školského stravovania a súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, 
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ktoré sú zriadené na území mesta Púchov. Upozornila na podmienky, spôsob 
a kontrolu poskytovanej dotácie. Výška dotácie vychádza zo súčasných finančných 
podmienok zapracovaných v rozpočte Mesta na rok 2014, nakoľko nevieme v akej 
výške budú dane zo štátu.  
Primátor upozornil, že VZN sa schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov. 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie 
MsZ č.127/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 127/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
VZN č. 5/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na 
území mesta Púchov.  
 
Hlasovanie č. 4 za prijatie UZNESENIA č. 127/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 127/2013. 
 
 
Do rokovacej miestnosti prišiel Rudolf Marman. 
 
 
ad 3) Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl 
a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Púchov za školský rok 
2012/2013. 
 
Irena Kováčiková predložila správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti Mesta 
Púchov za školský rok 2012/2013, ktorá bola spracovaná podľa vyhlášky, a preto je 
rozsiahla. Ak má niekto záujem o podrobnejšie informácie, nájde ich  na web stránke 
každej školy. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie 
MsZ č.128/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 128/2013 
M s Z    
b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských 
zariadení v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Púchov za školský rok 2012/2013. 
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Hlasovanie č. 5 za prijatie UZNESENIA č. 128/2013: 
za                    15 
proti                 0 
zdržal sa          0 
nehlasoval       1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 128/2013. 
Nehlasovala Mgr. Anna Janíková, ktorá mala poruchu na hlasovacom zariadení. 
 
 
ad 4) Správa o stave mesta Púchov za rok 2013. 
 
Primátor prečítal svoju správu o stave mesta Púchov za rok 2013. 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie 
MsZ č.129/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 129/2013 
M s Z    
b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
správu o stave mesta Púchov za rok 2013. 
 
Hlasovanie č. 6 za prijatie UZNESENIA č. 129/2013: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 129/2013. 
 
 
Primátor vyhlásil prestávku v rokovaní MsZ. 
 
 
ad 5) Plán dopravnej obslužnosti mesta Púchov - Žilinská univerzita. 
 
Primátor konštatoval, že zadali prof. Ing. Jozefovi Gnapovi, PhD. a jeho pracovnému 
tímu zo Žilinskej univerzity spracovať návrh Plánu dopravnej obslužnosti mesta 
Púchov. Uviedol, že nie sme ďaleko od času, kedy sa budeme musieť posunúť v 
mestskej doprave ďalej (MHD dotovaná z rozpočtu mesta) aj v nadväznosti na 
rekonštrukciu železničnej trate a železničnej stanice. Zmenší sa tým priestor pri 
železničnej stanici pre autobusové nástupište. Privítal na zasadnutí MsZ prof. Ing. 
Jozef Gnap, PhD., ktorému udelil slovo.  
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. uviedol, že pri pláne dopravnej obslužnosti mesta sa 
ďalej podieľali: Doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.,   Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. – 
prodekan, Ing. Tomáš Majer, PhD. a aj ďalší spolupracovníci. Mesto musí mať 
vypracovaný Plán dopravnej obslužnosti hromadnou osobnou dopravou v zmysle 
zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej premávke, ktorý má riešiť racionálnosť 
dopravy v meste. Plán dopravy má byť podklad pre mesto z hľadiska udeľovania 
licencií mestskej dopravy  a uzatváranie zmlúv o službách a taktiež uzatváranie 
cestovného poriadku. Výstupom nebude cestovný poriadok, ale odporúčaný počet 
liniek a spojov. Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti postupovali v 2 etapách. 
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V 1.etape spracovali analýzu súčasného stavu mestskej hromadnej dopravy (ďalej 
len MHD) podľa podkladov získaných z mesta. V 2.etape spracovali návrh Plánu 
dopravnej obslužnosti mesta Púchov.  Analyzovali – štruktúru obyvateľov, rozloženie 
škôl, počet zamestnávateľov a ich pracovnú dobu, počet prepravených osôb, odhad 
budúceho dopytu na MHD, súčasný stav autobusov a ich využitie, dostupnosť 
zastávok MHD, koordináciu a súbežnosť autobusových spojov a aj železničnej 
prepravy v rámci územia obsluhovaného MHD Púchov. Ďalej analyzovali všetky 
zástavky železničnej dopravy, koordináciu MHD a prímestskej dopravy. Sú už 
zámery, že všetky cestovné poriadky sa budú meniť naraz. Skúmali nákladovosť 
jednotlivých liniek MHD v meste, ekonomickú efektívnosť jednotlivých spojov MHD. 
Analyzovali stanovenie potrebného počtu spojov MHD, k čomu dajú východiskové 
stanovisko; predpokladaný plán obnovy vozidiel MHD. Bude treba zabezpečiť 
investíciu do niektorých zastávok MHD a aj do chodníkov. V pláne uvádzajú návrhy 
na zmenu informačného systému pre cestujúcich MHD Púchov, možnosť vytvorenia 
zastávky na železničnej stanici. Vykonali porovnanie úrovne tarify cestovného v MHD 
Púchov a jej konkurencie schopnosť. Bez takejto štúdie by sa Mesto nemohlo 
uchádzať o eurofondy. Aktualizovať Plán dopravnej obslužnosti treba každých  
5 rokov. Aj taxislužba patrí medzi verejnú dopravu.                                                                                                            
Mária Fedorová konštatovala, že v meste sú len 2 čakárne MHD v zlom stave, ale 
budú opravené. 
PaedDr. Miroslav Kubičár upozornil, že v tomto pláne bolo vyznačené, že 2 hod. 
máme čakanie na prípoj MHD zo železničnej dopravy. Ďalej chcel vedieť, či má 
Mesto možnosť, časť dopravy MHD nahradiť cyklotrasami. 
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. odpovedal, že nadväznosť spojov bude riešená v štúdii 
pre spoločnosť ADP, ktorá zabezpečuje MHD v meste. Navrhoval do budúcna riešiť 
prepravu MHD cez čipové karty aj pre tých, ktorí sa prepravujú bezplatne. Cyklotrasy 
riešia aj v Žiline. No má to svoje obmedzenia, aby bola pre cyklistov zachovaná 
bezpečná doprava. Robia genézu dopravy, ale zatiaľ to nevedia stanoviť. Dodal, že 
budú vypísané aj granty na cyklotrasy. 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie 
MsZ č.130/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 130/2013 
M s Z    
b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
Plán dopravnej obslužnosti mesta Púchov vypracovaný Žilinskou univerzitou v Žiline 
v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave. 
 
Hlasovanie č. 7 za prijatie UZNESENIA č. 130/2013: 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 130/2013. 
 
Primátor poďakoval prof. Ing. Jozefovi Gnapovi, PhD. za spracovanie 
a oboznámenie s návrhom Plánu dopravnej obslužnosti mesta. 
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Z rokovacej miestnosti vyšli: JUDr. Jarmila Andránska, Rudolf Marman  
a MUDr. Viliam Bršiak. 
 
 
ad 6) Informácia o investičných akciách.  
 
Ing. arch. Daniela Šicová informovala, že najdôležitejšie z investičných akcií bolo 
dostať tržnicu pod strechu. Teraz sa postupne robí vnútro tržnice. Ďalej prebieha 
oprava Továrenskej ulice po častiach. 
Ing. Ján Riško chcel vedieť, či ostane nezbúraný múrik pri parkovisku na 
Továrenskej. 
Ing. arch. Daniela Šicová odpovedala, že sa robí len to, čo je v majetku Mesta. 
Postupne budú pokračovať realizáciou výsadbových úprav. 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie 
MsZ č.131/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 131/2013 
M s Z    
b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
informáciu o investičných akciách.  
 
Hlasovanie č. 8 za prijatie UZNESENIA č. 131/2013: 
za                    13 
proti                 0 
zdržal sa          0 
nehlasoval       1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 131/2013. 
Nehlasoval MUDr. Viliam Bršiak, ktorý vyšiel z rokovacej miestnosti a nevytiahol 
kartu z hlasovacieho zariadenia. 
 
 
ad 7) Vyhodnotenie mestského podujatia - Mikulášsky jarmok 
 
Primátor konštatoval, že Mgr. Milada Vargová a Mária Fedorová predložili materiál 
písomne a poslanci sa k nemu môžu vyjadriť. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie 
MsZ č.132/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 132/2013 
M s Z    
b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
vyhodnotenie mestského podujatia - Mikulášsky jarmok 
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Hlasovanie č. 9 za prijatie UZNESENIA č. 132/2013: 
za                    13 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 132/2013. 
 
 
ad 8) Predaj, kúpa. 
 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár – predložil návrh na uznesenie MsZ č.133/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 133/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
na základe vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej dňa 
02.12.2013  odpredaj nasledovnej nehnuteľnosti:  
 

- zariadenie obchodu č. 4 - predajňa zmrzliny, cukrárenských výrobkov a s tým 

spojeného občerstvenia v objekte Kultúrno-vzdelávacieho centra s. č. 2002 , 

na parcele KNC č. 1345/12 v k. ú. Púchov s podielom  44/3355 na spoločných 

častiach a zariadeniach  objektu a podielom 44/3355 na pozemku zastavanom 

stavbou - parcela KNC č. 1345/12 o výmere 1969 m2,  

Emílii Podymákovej , Dubková 116, Lazy pod Makytou, obchodné meno 
Emília Podymáková, IČO 17972094, 020 55 Lazy pod Makytou, Dubková 
116, za cenu 66 801.-€. 
 

Primátor konštatoval, že včera bola uzávierka žiadostí o kúpu obchodného priestoru 
v Divadle. Bola podaná len 1 ponuka od Emílie Podymákovej na predajňu zmrzliny 
a cukrárenských výrobkov. Komisia odporučila odpredaj obchodného priestoru.  
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 10 za prijatie UZNESENIA č. 133/2013: 
za                    11 
proti                 1 
zdržal sa          1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 133/2013. 
 
 
Do rokovacej miestnosti prišiel Rudolf Marman. 
 
 
ad 9) Rôzne. 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie 
MsZ č.134/2013 v znení: 
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U Z N E S E N I E  č. 134/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
súhlas, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie 
potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 
 
Ing. arch. Daniela Šicová konštatovala, že bude vyhlásené dodatočné kolo na 
územnoplánovaciu dokumentáciu a potrebujeme k tomu aktuálne schvaľovacie 
uznesenie, aby sa Mesto mohlo uchádzať o dotáciu. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 11 za prijatie UZNESENIA č. 134/2013: 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 134/2013. 
 
 
 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie 
MsZ č.135/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 135/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
úpravu rozpočtu nasledovne: 
 

a) v programe 9 Vzdelávanie podľa priloženej tabuľky 

b) zvýšenie príjmov v položke 111 003 Výnos z dane z príjmov FO v sume  

10 000 € 

c) presun medzi položkami nasledovne: 

- program 8 Doprava oddiel 0451 z položky 644 002 sumu 16 650 € do 

programu 12, podprogram 12.8 Verejné osvetlenie oddiel 0640, položka 

632 001 sumu 12 150 € a  podprogram 12.9.1 Znižovanie znečisťovania, 

oddiel 0530, položka 635 004 sumu 4 500 € 

- program 2 Propagácia a marketing, podprogram 2.1 Cestovný ruch, oddiel 

0473, položka 633 006 sumu 5 500 € do podprogramu 12.9.1 Znižovanie 

znečisťovania, oddiel 0530, položka 635 004 sumu 5 500 € 

d) zvýšenie výdavkov v programe 11, podprogram 11.5 Mestské kultúrne akcie, 

oddiel 0860 položka 633 006 suma 10 000 € (výroba Betlehema) 

 
Ing. Patrícia Rumanová  informovala, že v programe Vzdelávanie ide o presun 
financií medzi položkami školy. V programe Doprava ide o presun medzi položkami. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
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Hlasovanie č. 12 za prijatie UZNESENIA č. 135/2013: 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 135/2013. 
 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie 
MsZ č.136/2013 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 136/2013 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
dotáciu pre VŠK Púchov s.r.o., Ul.1. mája 834/29, 020 01 Púchov na prevádzkové 
náklady na energie a zabezpečenie chodu športovej haly v roku 2014 

43 000,00 € 
 

Mgr. Viera Češková uviedla, že dotácia bola schválená v rozpočte Mesta, ale je 
potrebné jej schválenie samostatným uznesením. 
Mgr. Radoslav Varga zopakoval, že ide o dotáciu  pre VŠK Púchov s.r.o., 1-krát  
43 tis. €, len ich treba schváliť individuálne. 
 
Hlasovanie č. 13 za prijatie UZNESENIA č. 136/2013: 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 136/2013. 
 

 
PaedDr. Miroslav Kubičár – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie 
MsZ č.137/2013 v znení: 
 

U Z N E S E N I E  č. 137/2013 
M s Z    
r u š í  

 uznesenie MsZ č. 17/2009 zo dňa 26.2.2009 

 uznesenie MsZ č. 18/2012 zo dňa 22.2.2012 

 uznesenie MsZ č. 12/2013 zo dňa 6.3.2013 
 
Primátor konštatoval, že hlavný kontrolór v správe o činnosti uvádzal, že zistil pri 
kontrole prijatých uznesení MsZ za obdobie 2009 až 2013, že treba prehodnotiť 
ponechanie týchto uznesení v platnosti.  
 
Hlasovanie č. 14 za prijatie UZNESENIA č. 137/2013: 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 137/2013. 
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Uznesenia MsZ č. 17/2009 zo dňa 26.2.2009, č. 18/2012 zo dňa 22.2.2012  
a č. 12/2013 zo dňa 6.3.2013 boli zrušené. 
 

 

ad 10) Diskusia a interpelácie. 
 

Ing. Ján Riško poďakoval vedúcej oddelenia dopravy a riaditeľovi PTSM za 
promptné reagovanie na jeho podnety z predchádzajúceho MsZ, týkajúce sa úpravy 
cesty a dopravného značenia.  Požiadal, aby sa zaoberali veľmi znečisteným 
podchodom pod železničnou stanicou aj cestou, ktoré sú znečistené autami pri 
rekonštrukcii železnice a železničnej stanice. A aj celé Horné Kočkovce sú týmto 
znečistené. Navrhoval vyzvať staviteľa na zabezpečenie priebežného čistenia tohto 
úseku. 
Mária Fedorová konštatovala, že už Ing. Vrbu predvolala a sľúbil, že tento týždeň 
začnú s čistením. Musíme sa pripraviť aj na to, že podchod majú zatvoriť. Bude treba 
ľudí z Horných Kočkoviec o tom informovať, že podchod bude určitú dobu uzavretý aj 
pre chodcov. 
Primátor doplnil, že podchod pod železnicou majú zatvoriť na jar asi v máji, keď sa 
bude búrať železničné zhlavie. Prídu  v marci – apríli do Kočkoviec ľudí informovať 
o zatvorení podchodu a postupe prác na železnici.  
Mgr. Anna Janíková poďakovala za rekonštrukciu ZŠ Mládežnícka. Prvá firma, čo 
začala rekonštrukciu školy im pri prácach poškodila strechu. Chcela vedieť, či by sa 
dala opraviť v rámci reklamácie. 
Primátor konštatoval, že firma je v konkurze. Navrhol urobiť opravu cez PTSM 
a dohodnúť si najvhodnejší spôsob opravy. 
Cyril Crkoň nadviazal na p. Riška. Aj jemu volali ľudia pre veľké znečistenie ciest pri 
rekonštrukcii železnice. Volal mu vodič auta na Trenčianskej ulici, ktorý dostal šmyk 
na zašpinenej ceste. Našťastie sa mu nič nestalo.  Chcel vedieť, či by PTSM vedel 
do sviatkov cesty vyčistiť.   
Ing. Jaroslav Hupka konštatoval, že znečistené sú viaceré cesty realizáciou 
prestavby železnice. Navrhoval oslovenie riaditeľa stavby, aby si objednal u PTSM 
čistenie týchto úsekov znečistených ciest aspoň 1-krát týždenne. 
Mária Fedorová upozornila, že ide o štátnu cestu, nie mestskú. 
Primátor navrhol osloviť dodávateľa stavby OHL ŽS, aby dali cesty do poriadku. 
MsP zabezpečí na tomto úseku kontrolu a v prípade potreby vyvodí opatrenia. Mgr. 
Marián Michalec poďakoval prítomným za ich prácu. Pozval všetkých na poslednú 
tohtoročnú mestskú akciu – Silvester  a Nový rok 2014.  
Primátor na záver rokovania poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 
MsZ.  
 
 
 
PaedDr. Miroslav KUBIČÁR    Miloslav KRŠIAK 
I. overovateľ        II. overovateľ 
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