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

konaného 12. decembra 2011

Prítomní: v zmysle prezenčnej listiny

R O K O V A N I E

Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou zo dňa 6.12.2011. 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 
(18 z 19) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. JUDr. Jarmila Andreánska sa 
ospravedlnila, že príde neskôr.

Primátor  mesta  navrhol  návrhovú  komisiu  v  zložení:   PaedDr.  Miroslav  Kubičár, 
MUDr. Pavol Šponiar a Mgr. Anna Janíková. Spýtal sa, či má niekto iný návrh. 
Nikto nepodal iný návrh.

Hlasovanie č. 1 o schválení zloženia návrhovej komisie:
za                  18
proti               0
zdržal sa        0
Poslanci schválili zloženie návrhovej komisie.

Primátor mesta určil overovateľov zápisnice v zložení: Peter Prešnajder a Mgr. Peter 
Bílik. Vedením zápisnice poveril Boženu Sádeckú.

PROGRAM:

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

2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2012.
3. Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2011 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady.
4. Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2011 o dani z nehnuteľností pre mesto 

Púchov.
5. Rozpočet Mesta Púchov na rok 2012 a výhľad na roky 2013 a 2014.
6. Správa o stave mesta Púchov za rok 2011.
7. Správa o činnosti ZZ PO Dom kultúry Púchov.
8. Informácia o investičných akciách.
9. Vyhodnotenie mestských podujatí:  - XIII. Púchovský jarmok

         - VIII. Mikulášsky jarmok
10. Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti  MsBP, s.r.o.,  PTSM, s.r.o., 

Medial, s.r.o., MŠK, s.r.o., MsÚ Púchov.
11.Rôzne.
12.Diskusia a interpelácie.
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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                  18
proti               0
zdržal sa        0
Program poslanci schválili.

Primátor  vyzval  verejnosť,  či  majú  niekto  záujem vystúpiť  k niektorému  z bodov 
programu. Privítal v rokovacej miestnosti riaditeľa Continentál Matador Rubber pána 
Rudolfa Bernarda Grijpmu, ktorý ho požiadal, že chce vystúpiť na MsZ. Ten požiadal, 
že chce vystúpiť ohľadne výrokov poslankyne Kvocerovej z predchádzajúceho MsZ. 
Primátor požiadal poslancov o hlasovanie za udelenie slova na 3 min.

Hlasovanie č. 3 za udelenie slova Rudolfovi Bernardovi Grijpmovi:
za                    18
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali udelenie slova Rudolfovi Bernardovi Grijpmovi.

Rudolf  Bernard  Grijpma  hovoril  po  anglicky  a p.  primátor  prekladal  obsah  jeho 
vystúpenia. „Je pravdou, že sa s p. primátorom rozprával o daniach a podpore športu 
a možnosti ich zmeny a úpravy. Je pravdou, že syn primátora Michalca bol v centrále 
Continental   v Hanoveri  na  základe  oficiálnych  programov,  ktoré  robí  firma 
Continental. Bol tam ako 1 z 50 študentov, ktorých každoročne vyberá spoločnosť 
Matador Continental Rubber. Spájanie jednaní o daniach s praxou Mateja Michalca 
nemá nič spoločné a je účelové. Vyzval prítomných, ak má niekto otázky, môže sa 
ho spýtať, preto prišiel, aby sa hovorila pravda.
JUDr. Eva Kvocerová uviedla, že v priamom prenose tu bolo prezentované ako sa 
prijímajú štandardne študenti na prax.
Rudolf Bernard Grijpma konštatoval, že študenti, ktorí dosahujú dobré výsledky sa 
môžu  prihlásiť  u nich  do  centrály.  Continental  Matador  Rubber  je  profesionálna 
spoločnosť. Je u nich veľa študentov. Ak  má p. Kvocerová dcéru, alebo syna a má 
dobré výsledky, nech dá vedieť do spoločnosti a môžu sa aj oni prihlásiť na prax. 
MUDr.  Viliam  Bršiak  informoval,  že  dlhodobo  spolupracuje  so  spoločnosťou 
Continental  Matador  Rubber,  poskytuje  im  zdravotnú  službu.  Pozná  podnikovú 
kultúru  tejto  spoločnosti.  Táto  spoločnosť  sa  správa  ku  svojím  zamestnancom 
a spolupracovníkom  na  vysokej  profesionálnej  úrovni.  Vystúpenie
p. Kvocerovej hodnotil ako nevhodné.
JUDr.  Eva Kvocerová  povedala,  že „p.  Bršiak,  hádam mi  nechcete povedať,  že 
každý  rodič  môže  zatelefonovať  p.  riaditeľovi,  že  chce  dieťa  u nich  na  prax.  To 
hádam nie.“
Primátor  konštatoval,  že  považuje  za  normálne,  že  primátori  aj  v iných mestách 
majú  mobilný  telefón  na  predstaviteľov  firiem.  Na  predchádzajúcom  MsZ  preto 
telefonoval  priamo  riaditeľovi  Grijpmovi,  a ponúkol  svoj  telefón  poslankyni 
Kvocerovej, aby mala   možnosť priamo konfrontovať svoje obvinenia. Tam sa mala 
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ukázať,  napokon  však  ostala  ticho.  A priamo  na  zasadnutí  ju  vyzval,  aby  sa  s 
podnetom obrátila  na  prítomnú  prokurátorku. Jej  výroky  sú  iba  snahou 
o škandalizovanie.  Poďakoval  p.  riaditeľovi,  že  prišiel.  Ten  sa  následne  rozlúčil 
a odišiel z rokovania.

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

Ing.  Edita  Kucejová  konštatovala,  že písomne  predložila  plnenie  uznesení  zo 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Púchove dňa 16.11.2011 a poslanci sa môžu 
k tomu vyjadriť.
Mgr. Petra Bílika zaujímalo, či sa  futbalové oddiely zúčastnili tých turnajov, čo mali.
Primátor konštatoval, že nevie, lebo nedostal žiadnu oficiálnu informáciu od trénerov 
a ani sa to nedozvedel od predsedu predstavenstva FK Púchov. Faktúry za prepravu 
na zápasy uhradilo MŠK podľa uznesenia.  Podľa dohody má polovicu úhrady za 
zápasy zaplatiť vlastník klubu, ostatné sa bude po tejto úhrade prerokovávať. 
Mgr.  Hedviga Šulcová  konštatovala,  že hrali  včera v Nitre,  ale o iných turnajoch 
nemá informáciu.
Ing.  Edita Kucejová  predložila písomnú správu o činnosti  hlavného kontrolóra za 
november 2011. Posledný mesiac sa venovala hlavne príprave materiálov k MsZ. 
Bola doručená 1 sťažnosť, ktorá bola vybavená. 
PaedDr. Miroslav Kubičár – člen návrhovej komisie predložil návrh na uznesenie 
94/2011.

U Z N E S E N I E  č. 94/2011

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

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

Hlasovanie č. 4 za prijatie UZNESENIA č. 94/2011:
za                    18
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 94/2011.

ad 2)   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2012.  

Ing.  Edita Kucejová  predložila písomný návrh plánu kontrolnej  činnosti  hlavného 
kontrolóra na prvý polrok 2012, ktorý môžu poslanci dopĺňať a meniť.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
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U Z N E S E N I E  č.  95/2011

M s Z   
s c h v a ľ u j e  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2012.

Hlasovanie č. 5 za prijatie UZNESENIA č. 95/2011:
za                    18
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 95/2011.

ad 3)   Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2011 o     miestnych daniach a     miestnom   
poplatku za komunálne odpady  a     drobné stavebné odpady.  

PaedDr.  Miroslav  Kubičár  informoval  o hlavných  zmenách  vo  VZN o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Bol 
doplnený bod 5.6.1.7.  Upravili  sa podrobnejšie  špecifikácie  bodu 5.6.5.1.  Spôsob 
platenia a splatnosť poplatku a bodu 5.6.3. Odpustenie a zníženie poplatku. V bode 
5.6.3.1.  je  dané,  čo  je  potrebné  pri  uplatnení  zľavy  z  poplatku.  Cenu  odpadu 
ovplyvňuje  hlavne skládkovanie, teda kde skládkujeme a cena za prepravu odpadu 
na skládku. Ročná sadzba za odpad bola 21,17€ na osobu a rok, čo už nepostačuje, 
lebo tento poplatok pokrýva menej ako 50% celkových nákladov na odpad. Podľa 
skutočných nákladov vychádza cena za odpad na 1 rok 46,80€ na osobu a rok. 
Zákonné maximum bolo stanovené na 39,96€ na osobu a rok. Dlho sa zvažovalo akú 
sumu stanoviť za odpad. Dospeli k sume 0,0800€. Doteraz bolo 0,580€ na osobu 
a rok. Za rok to predstavuje  na osobu 29,20€. Odpady je problém, ktorý nás tu bude 
dlho čakať. Do budúcnosti budeme musieť inak nakladať s odpadmi. Triedený odpad 
vychádza podstatne drahšie ako skládkovanie. 
Cyrila Crkoňa zaujímalo, koľko odpadu vyprodukuje mesto a koľko z toho separuje.
PaedDr.  Miroslav  Kubičár  uviedol,  že  mesto  separuje  13,7%  z celkového 
vyprodukovaného odpadu.

U Z N E S E N I E  č. 96/2011

M s Z   
s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady.

Hlasovanie č. 6 za prijatie UZNESENIA č. 96/2011:
za                    18
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 96/2011.
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ad 4)   Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o     dani z     nehnuteľností pre mesto   
Púchov.

Mgr.  Radoslav  Varga  informoval,  že  každoročne  býva  predložené  VZN o dani  
z nehnuteľností.  Tento rok bola vo VZN urobená jediná úprava, a to pri ostatných 
plochách.
Primátor  konštatoval, že dostal list od riaditeľa Makyty, ktorý dostali aj poslanci e-
mailom. Následne ho prečítal. Písal v ňom, že dane v meste sú pre nich likvidačné 
a žiadajú aby ich návrh na zníženie daní prerokovali a znížili ich. 
PaedDr.  Miroslav  Kubičár  uviedol,  že  zažil  už  s realizáciou  tohto  VZN  veľa 
problémov,  aj  s prokuratúrou.  Raz  bolo  odobrené,  potom  zasa  napadnuté 
prokuratúrou. Prečítal zo zákona, podľa ktorého sa stanovuje určenia delenia územia 
mesta pre nehnuteľnosti. Správca môže určiť rôznu sadzbu dane aj podľa jednotlivej 
časti.  P  Vidoman  na  nás  apeluje,  aby  sme  takú  chybu  už  neurobili.  Podal 
pozmeňujúci  návrh,  aby   v bode  5.2.5.  bola  ročná  sadzba  dane  u stavieb  za 
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na 
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu jednotne vo 
výške 6,40€/m2. Posledný  odsek  ostáva bez zmeny. V bode 5.2.6. ročná sadzba 
dane  by   u stavieb  za  stavby  na  ostatné  podnikanie  a na  zárobkovú  činnosť, 
skladovanie  a administratívu  súvisiacu  s ostatným  podnikaním  a zárobkovou 
činnosťou bola  vo  výške   5,20€/m2.  Posledný   odsek   v tomto  bode  ostáva  bez 
zmeny.  V bode 5.2.7.  ročná sadzba dane u stavieb by bola za ostatné stavby vo 
výške  4,60€/m2. Posledný  odsek  ostáva v tomto bode bez zmeny. 
Ing. Ján Riško  chcel vedieť, aký bol dôvod návrhu zmeny v bode 5.2., a čo tým 
Mesto získa.
Mgr.  Radoslav  Varga  dodal,  že  rozdiel  pri  výbere  dane  v tomto  bode  je 
zjednocovací a bude minimálny.  
JUDr. Eva Kvocerová konštatovala, že sa nemôžu sporiť o tom, či boli neprimerané 
ceny  v  napadnutom  VZN,  to  môže  riešiť  iba  súd.  Zjednotenie  sadzieb  dane  je 
správne.  Drvivá  väčšina  podnikateľov  mala   raz  tak  vyššiu  daň  ako  ostatní. 
Podnikatelia majú problém udržať zamestnanosť, ak majú vysoké dane, dodala. 
Mgr. Radoslav Varga predložil poslancom tabuľky daní za byty zo všetkých 87 miest 
na  Slovensku,  kde  pri  dani  z bytov  má  Púchov  37  najnižšiu  daň.  Následne 
porovnával  sadzby v jednotlivých mestách. Každé mesto zdaňuje to,  čoho je tam 
najviac a čomu sa tam darí. Ak sa u nás darí priemyslu, preto bola taká vysoká daň 
na týchto nehnuteľnostiach. Toto je daňová politika aj Mesta Púchov. V daniach za 
byty sme lacnejší od ostaných miest, nielen v Trenčianskom kraji.
JUDr. Eva Kvocerová upozornila, že nepoukazovala na ceny bytov alebo dane ako 
také, ale na veľké odlišnosti sadzby dane pre podnikateľov až vo výške o 3,-€ naviac. 
Je  pekné,  že  p.  Varga  vypracoval  tabuľku,  ale  nevidí  tu  nejaké  disproporčné 
odlišnosti sadzby dane. 
Ing.  Ján Riško  konštatoval,  že chápe dôvod zjednocovania dane, ale takáto daň 
znevýhodňuje podnikateľov v meste. Týmto sa im zvýšia dane na strop Slovenska. 
Obával  sa,  aby  menší  podnikatelia  neušli  z mesta  a nevznikla  tým  väčšia 
nezamestnanosť. 
PaedDr. Miroslav Kubičár  uviedol, že v posledných rokoch boli dane stanovované
v rozdielnych sadzbách a bolo to napádané prokuratúrou. Ak by sme znížili  dane, 
nebude  sa  môcť  v meste  nič  robiť  –  žiadne  opravy  ciest,  chodníkov,  osvetlenia, 
odvoz a skládkovanie odpadu, ... 
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Mgr.  Radoslav  Varga  informoval,  že  množstvo  malých  podnikateľov  podniká  vo 
svojich priestoroch -  v bytoch a rodinných domoch.  Tých sa táto  zvýšená sadzba 
dane nedotkne.
Ing. Ján Riško konštatoval, že chápe, že je dôležité naplniť rozpočet mesta, ale nie 
za každú cenu. 
JUDr.  Eva  Kvocerová  oponovala,  že  podnikatelia  sa  nemôžu  k tomu 
pozmeňujúcemu návrhu zvýšenia daní z nehnuteľností vyjadriť. Mal byť predložený 
v materiáloch tento pozmeňujúci návrh, aby sa poslanci s ním oboznámili.
Primátor  kontrolne  verifikoval  znenie   pozmeňujúceho  návrhu,  ktorý  prečítal  
p. Kubičár. 

Hlasovanie č. 7 za prijatie pozmeňujúceho návrhu PaedDr. Miroslava Kubičára:
za                    13
proti                 2
zdržal sa          3
Poslanci prijali pozmeňujúci návrh PaedDr. Miroslava Kubičára.

Primátor  vyzval  k hlasovaniu za VZN č. 4/2011 o dani z nehnuteľností  pre mesto 
Púchov  ako  celku,  aj so  schváleným  a  zapracovaným  pozmeňujúcim  návrhom  
p. Kubičára.
 
U Z N E S E N I E  č.  97/2011

M s Z   
s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o dani z nehnuteľností pre mesto Púchov.

Hlasovanie č. 8 za prijatie UZNESENIA č. 97/2011:
za                    14
proti                 2
zdržal sa          2
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 97/2011.

Primátor  konštatoval, že podľa jeho osobného pohľadu bolo predchádzajúce VZN 
s rozdielnymi sadzbami dane spravodlivejšie, keď bolo delené podľa ulíc. Nie všetci 
podnikatelia mali možnosť prísť k majetku privatizáciou alebo môžu dnes dostať od 
štátu investičné stimuly. Tí podnikatelia, ktorí pôjdu do vyšších sadzieb, to budú mať 
omnoho zložitejšie.  Treba hlavne uchrániť ľudí v bežných rodinách od zvyšovania 
daní. Solidaritu treba vyjadrovať s tými menšími a slabšími. Nehanbí sa za  svoje 
smerovanie, keď podporujete daňovú politiku Mesta, aby mali ľudia čo najnižšie dane 
za bývanie, lebo so svojimi bytmi a domami nepodnikajú. On bude brániť ich, pani 
Kvocerová bráni  pána Vidomana.  Bolo by správne,  aby sa v tomto štáte zmenili 
zákony tak, aby mestá a obce nemuseli riešiť takéto problémy.  Vláda a parlament 
schválili  nový zákon o dani z nehnuteľností,  ktorý ukladá pre obce a mestá znova 
novelizovať toto VZN, a tým sa zvýšenie daní z nehnuteľností dotkne aj ľudí. K listu 
Makyty  uviedol,  že  dane  sa  môžu  dať  do  nákladov  len  vtedy,  ak  prejdú  do 
účtovníctva.  A tam môžu prejsť  len  v tom prípade,  ak  má platné  rozhodnutie,  čo 
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Makyta nemala. Nemyslí si, že Makyta hrá voči Mestu a iným podnikateľom férovo. 
Teraz sa zvýšenie dane dotkne všetkých podnikateľov a už je na nich ako si medzi 
sebou  vyčistia  vzťahy.  Lebo  dane  sa  museli  zjednotiť  pre  podanie  na  okresnú 
prokuratúru p. riaditeľom Makyty , nie z iniciatívy Mesta.

ad 5)   Rozpočet Mesta Púchov na rok 2012 a     výhľad na roky 2013 a     2014.  

Primátor  otvoril  rokovanie  o rozpočte  ale  zároveň ho aj  prerušil,  lebo len minulý 
týždeň bol  schválený štátny rozpočet,  ale  zatiaľ  nebol  v Z.z.  zverejnený.  Počítal  
s  tým,  že  asi  okolo  20.12.2011  bude  zverejnený.  Pre  mestá  a obce  je  problém 
zostaviť  rozpočet,  keď  nepoznajú  zloženie  štátneho  rozpočtu.  Mesto  pôjde  do 
rozpočtového provizória.  Rozpočet  bude predložený  a prerokovaný  na  najbližšom 
zasadnutí MsZ.

ad 6)   Správa o     stave mesta Púchov za rok 2011.  

Primátor  spracoval a preniesol rozsiahlu záverečnú správu o stave mesta Púchov 
za rok 2011 podľa priloženého materiálu. (Je prílohou zápisnice.)
PaedDr. Miroslav Kubičár predložil návrh na uznesenie.

U Z N E S E N I E  č. 98/2011

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

správu o stave mesta Púchov za rok 2011.

Hlasovanie č. 9 za prijatie UZNESENIA č. 98/2011:
za                    17
proti                 0
zdržal sa          1
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 98/2011.

Primátor  podal návrh na odmenu pre zástupcu primátora, člena MsR a predsedu 
komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia PaedDr. Miroslavovi 
Kubičárovi vo výške 1 000,-€.
PaedDr. Miroslav Kubičár predložil návrh na uznesenie.

U Z N E S E N I E  č. 99/2011

M s Z   
s c h v a ľ u j e  

zástupcovi primátora odmenu za rok 2011 vo výške 1 000,- €.
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Hlasovanie č. 10 za prijatie UZNESENIA č. 99/2011:
za                    15
proti                 0
zdržal sa          2
nehlasoval     1
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 99/2011.
Nehlasovala Mgr. Hedviga Šulcová, ktorá mala poruchu na hlasovacom zariadení, 
ktorú následne odstránil pracovník IT.

Primátor  navrhol aj odmenu pre hlavnú kontrolórku vo výške jedného mesačného 
platu. 
PaedDr. Miroslav Kubičár predložil návrh na uznesenie.

U Z N E S E N I E  č. 100/2011

M s Z   
s c h v a ľ u j e  

hlavnej kontrolórke mesta odmenu za rok 2011 vo výške jedného mesačného platu.

Hlasovanie č. 11 za prijatie UZNESENIA č. 100/2011:
za                    17
proti                 0
zdržal sa          1
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 100/2011.

Ing.  Edita Kucejová  poďakovala za schválenú odmenu, z ktorej  prispeje na účet 
mestského štipendia. 

ad 7)   Správa o     činnosti ZZ PO Dom kultúry Púchov.  

Primátor  uviedol, že Mgr. Milada Vargová riaditeľka DK Púchov predložila správu 
písomne a poslanci sa k nej môžu vyjadriť.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.

U Z N E S E N I E  č. 101/2011

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. 101/2011:
za                    18
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 101/2011.

Zápisnica  MsZ 12.12.2011 8



ad 8)   Informácia o     investičných akciách.  

Ing.  arch.  Daniela  Šicová  konštatovala,  že  informáciu  o investičných  akciách 
poslanci dostali písomne a môžu sa k nej vyjadriť. Dodala, že mnohí z prítomných sa 
aktívne zúčastňovali na najväčšej mestskej akcii KVC, ku ktorej boli odsúhlasované 
faktúry stanovenou komisiou a sú priebežne zverejňované.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.

U Z N E S E N I E  č. 102/2011

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

informáciu o investičných akciách.

Hlasovanie č. 13 za prijatie UZNESENIA č. 102/2011:
za                    18
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 102/2011.

ad 9)   Vyhodnotenie mestských podujatí:  - XIII. Púchovský jarmok  
       - VIII. Mikulášsky jarmok

Primátor konštatoval, že sa vyzbierali finančné prostriedky z Púchovského jarmoku 
z varenia polievok a na Mikulášskom jarmoku za Mikulášsky grog a budú použité na 
charitatívne účely. Za grog bolo vyzbierané rekordné množstvo peňazí. Viac o tom 
poinformuje p. Fedorová, dodal.
Mária Fedorová informovala, že zajtra príde p. Waiserová, ktorá spresní, čo by viac 
potrebovala pre postihnuté dieťa, či to bude polohovateľná posteľ, alebo ozdravovací 
pobyt, na ktorý si tiež musia priplácať. Potom bude p. Fedorová presne informovať 
na čo budú financie použité. Poďakovala za pomoc pri grogu a pri celom jarmoku 
poslancom, pracovníkom mesta ale aj sponzorom za podporu, bez ktorej by takúto 
akciu nemohli zrealizovať.

U Z N E S E N I E  č. 103/2011

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

vyhodnotenie  mestských  podujatí:   -  XIII.  Púchovský  jarmok  a  VIII.  Mikulášsky 
jarmok.

Hlasovanie č. 14 za prijatie UZNESENIA č. 103/2011:
za                    18
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 103/2011.
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ad 10)     Správa náčelníka MsP, informácia o     činnosti MsBP, s.r.o., PTSM, s.r.o.,   
Medial, s.r.o., MŠK, s.r.o., MsÚ Púchov.

Primátor  konštatoval, že správu náčelníka MsP, informáciu o činnosti MsBP, s.r.o., 
PTSM,  s.r.o.,  Medial,  s.r.o.,  MŠK,  s.r.o.  a  MsÚ  Púchov  dostali  všetci  písomne 
a môžu sa k nim vyjadriť.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
U Z N E S E N I E  č. 104/2011

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

správu  náčelníka  MsP,  informácia  o činnosti  MsBP,  s.r.o.,  PTSM,  s.r.o.,  Medial, 
s.r.o., MŠK, s.r.o., MsÚ Púchov.

Hlasovanie č. 15 za prijatie UZNESENIA č. 104/2011:
za                    18
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 104/2011.

Primátor vyhlásil prestávku v rokovaní MsZ. 
Z rokovacej miestnosti vyšiel PaedDr. Miroslav Kubičár.

ad 11)     Rôzne.  

MUDr.  Pavol  Šponiar  –  člen  návrhovej  komisie  prečítal  návrh  na  uznesenie  
MsZ č. 105/2011.
Primátor  informoval,  že  starým  členom  zanikol  mandát  na  členstvo  v obecnej 
školskej rade, preto sa obnovuje novými členmi.

U Z N E S E N I E  č.  105/2011

M s Z   
d e l e g u j e    

zástupcov do Mestskej školskej rady v Púchove:

1. Mgr. Hedviga Šulcová, poslankyňa MsZ
2. Mgr. Viera Češková, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí 

a športu.

Hlasovanie č. 16 za prijatie UZNESENIA č. 105/2011:
za                    17
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 105/2011.
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MUDr. Pavol Šponiar – prečítal návrh na uznesenie MsZ č. 106/2011.
Ing. Katarína Bradáčová  informovala, že ide o legislatívny krok k dotácii,  kde ide 
o účtovné operácie, ktoré musia vykonať.

Do rokovacej miestnosti prišiel PaedDr. Miroslav Kubičár.

U Z N E S E N I E  č. 106/2011

M s Z   
s c h v a ľ u j e  

finančný  vklad  Mesta  Púchov  do  vlastného  imania  spoločnosti  –  ako  ostatné 
kapitálové  fondy  spoločnosti  MŠK Púchov  s.r.o.  vo  výške  50 000,–  Eur  (slovom 
päťdesiattisíc Eur). Jedná sa o vytvorenie finančného zdroja na financovanie potrieb 
spoločnosti  a verejnoprospešného  účelu  činnosti  športových  objektov  a vytvorenie 
podmienok pre podporu a rozvoj športu na území mesta.  

Hlasovanie č. 17 za prijatie UZNESENIA č. 106/2011:
za                    18
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 1065/2011.

Primátor  privítal na rokovaní riaditeľa Dexie banky, ktorého požiadal o referenciu.
Ing. Dušan Maček  riaditeľ Dexie banky poďakoval za pozvanie a udelenie slova. 
Pokračoval,  že  celá  Európa aj  svet  sa  nachádza v kríze  a vznikol  veľký  problém 
s požičiavaním peňazí. Všetky transakcie sa medzi bankou a klientom robia len na 
kratšie  obdobie,  nie  na  10-20  rokov.  V tejto  situácii,  pristupuje  Dexia  k zvýšeniu 
úrokovej prirážky na všetky úvery mestám. Zvažujú všetky skutočnosti.  Ich banka 
má dlhodobo dobré vzťahy s Mestom, preto pristúpili k úrokovej prirážke len vo výške 
1,7%. Táto  úprava sa robí  plošne ku všetkým klientom, kde sa úroková prirážka 
pohybuje od 1,9 do 2,6% na základe aktuálneho hospodárenia a ratingu klienta.
Primátor konštatoval, že v zmluvách všetky obce a mestá nemajú fixované úrokové 
sadzby na úver, lebo také sú drahšie. Položil otázku p. Mačekovi, že či má niekto 
nižšiu úrokovú prirážku ako Mesto Púchov.
Ing. Dušan Maček informoval, že Mesto Púchov má zo všetkých subjektov, ktoré sú 
povinné zverejňovať informácie (údaje) najnižšiu úrokovú prirážku v Trenčianskom 
kraji, a to s ohľadom na ich dobré hospodárenie.
PaedDr. Miroslav Kubičár prečítal návrh uznesenia č. 107/2011.

U Z N E S E N I E  č. 107/2011

M s Z 
b e r i e   n a    v e d o m i e 
 
úpravu  úrokovej  prirážky  úverov  z  Dexia banka Slovensko  a.s.  č.   53/008/08; 
53/002/06; 53/001/06 a 53/006/2005 na 1,70 % p.a.
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Hlasovanie č. 18 za prijatie UZNESENIA č. 107/2011:
za                    18
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 107/2011.

PaedDr. Miroslav Kubičár prečítal návrh uznesenia  č.108/2011.

U Z N E S E N I E  č. 108/2011

M s Z   
s c h v a ľ u j e  

presun medzi položkami PTSM nasledovne:

z programu 7, podprogram 7.3. Zimná údržba, oddiel 0451, položka 637004 sumu 
15.000,-- € do programu 6, podprogramu 6.2. Zber separovaného odpadu, oddiel 
0510, položka 637004.

Ing.  Ján  Krajčovič  konštatoval,  že  požiadali  o presun  financií  medzi  položkami 
PTSM preto, že pri separácii  zberu odpadu majú väčšie výdaje ako predpokladali 
a v zimnej údržbe majú financie, ktoré nečerpali.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Hlasovanie č. 19 za prijatie UZNESENIA č. 108/2011:
za                    18
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 108/2011.

Primátor podal informáciu k aktuálnej problematike futbalu.   V piatok sa zúčastnil
v priamom prenose v Púchovskej televízii  rozhovoru s konateľom a vlastníkom FK 
Púchov, s.r.o. Jaroslavom Rosinom. Tretí pozvaný, zástupca hlavného sponzora do 
diskusnej relácie neprišiel, ospravedlnil sa. Prejav p. Rosinu bol pre neho sklamaním, 
lebo sa niesol v tom duchu ako v minulosti, že nič nie problém a  má vízie, že všetko 
do konca roku pospláca. Primátor povedal, že tomu neverí. Nastupuje sa do obdobia 
prestávky medzi jednotlivými dvoma časťami sezóny. Ďalej to takto s futbalom nejde. 
Chceme prispieť, ale chceme mať možnosť kontroly, aby sa nestalo, že zase nebude 
na autobusy a aj na iné, uviedol. Požiadal p. Rosinu, aby detský a mládežnícky futbal 
previedol na Mesto Púchov. Primátor povedal, že dnes nevidí iný návrh z jeho strany 
ako zodpovednejšie zaujať stanovisko. Pokiaľ do konca januára nedostane Mesto 
Púchov jasnú a právne záväznú odpoveď, nech pristúpi k založeniu nového klubu, 
aby deti mohli hrať. Možno budú hrať v nižšej súťaži, ale hlavne, že budú môcť hrať, 
aby nedošlo k úplnej likvidácii futbalu. Do nového klubu nemôže nikoho nútiť. Ale ak 
by sme boli nútení urobiť takýto krok v prípade, že  vlastník FK Púchov a.s. v termíne 
do  31.1.2012  nedospeje  k písomnej  dohode  s Mestom  o prevode  organizačného 
zabezpečenia  a licencie  na  mládežnícke  športové  mužstvá  na  Mesto  Púchov, 
pripravíme založenie nového futbalového mládežníckeho klubu tak,  aby v prípade 
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nevyriešenia krízovej situácie v FK Púchov a.s. mali deti a mládež možnosť odohrať 
súťaže aj v nasledujúcej sezóne.
MUDr.  Viliam Bršiak  konštatoval,  že  včera  vysvetľoval  dvom občanom,  ktorí  sa 
zaujímajú o púchovský futbal a nerozumeli tejto debate, povedali, že čo sa hádame, 
nech sa dohodneme. Prácne im vysvetľoval, že chceme, len aby bolo transparentné 
nakladanie s finančnými prostriedkami v FK Púchov.
PaedDr. Miroslav Kubičár predložil návrh na uznesenie MsZ č. 109/2011.

U Z N E S E N I E  č. 109/2011

M s Z   
u k l a d á   

primátorovi  mesta,  komisii  školstva,  kultúry,  športu  a sociálneho  zabezpečenia 
a konateľke MŠK s.r.o.,  aby v prípade,  že  vlastník  FK Púchov a.s.  v termíne do 
31.1.2012  nedospeje  k písomnej  dohode  s Mestom  o prevode  organizačného 
zabezpečenia  a licencie  na  mládežnícke  športové  mužstvá  na  Mesto  Púchov, 
pripravili  založenie  nového  futbalového  mládežníckeho  klubu  tak,  aby  v prípade 
nevyriešenia krízovej situácie v FK Púchov a.s. mali deti a mládež možnosť odohrať 
súťaže aj v sezóne 2012 /2013.

Hlasovanie č. 20 za prijatie UZNESENIA č. 109/2011:
za                    18
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 109/2011.

ad 12)     Diskusia a     interpelácie.  

Cyril Crkoň chcel, aby MsP chodila častejšie kontrolovať psičkárov pri Váhu.  
Mgr. Jozef Čuraj  uviedol, že zabezpečí, aby hliadky MsP robili  častejšie kontroly 
psičkárov aj pri Váhu.
Do diskusie sa už nikto neprihlásil.

Primátor mesta  poprial všetkým príjemné a spokojné prežitie Vianočných sviatkov 
a veľa zdravia a úspechov v roku 2012. Veril, že sa ešte na mestských akciách do 
konca s viacerými  stretne.  Ďalej  upozornil  poslancov,  že  dostali  písomne termíny 
plánovaných MsZ, ktorých je plánovaných 5. To znamená, že minimálne toľko krát sa 
stretnú,  ale  aj  podľa  potreby legislatívnych  úprav. Na záver  rokovania  poďakoval 
prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsZ.

Peter PREŠNAJDER Mgr. Peter BÍLIK   
I. overovateľ    II. overovateľ

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