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

konaného 17. októbra 2011

Prítomní: v zmysle prezenčnej listiny

R O K O V A N I E

Mestské  zastupiteľstvo  bolo  zvolané  pozvánkou  zo  dňa  10.10.2011. 
Zasadnutie  mestského zastupiteľstva  otvoril  a  viedol  primátor  mesta  Mgr.  Marián 
Michalec,  ktorý  v  úvode privítal  poslancov MsZ,  zamestnancov mestského úradu 
a ostatných prítomných. Konštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov 
(18 z 19) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Svoju neúčasť ospravedlnil 
Peter Prešnajder.

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení:  JUDr. Jarmila Andreánska, Mgr. 
Hedviga Šulcová a JUDr. Eva Kvocerová. 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:  Ján  Poliach  
a JUDr. Eva Kvocerová.
Vedením zápisnice poveril Boženu Sádeckú.

PROGRAM:

1. Projekt  “Spoločne  za  bezpečnosť  obyvateľov  a ochranu  krajiny  bez 
hraníc“.

2. Rôzne.

Primátor informoval, že treba prijať upravujúce a spresňujúce uznesenie ku grantu 
pre hasičov, ktorý bol schvaľovaný na predchádzajúcom zasadnutí MsZ. Informoval, 
že  ďalšie  MsZ  bude  16.11.2011  o 9.00  hod.  v Malom  župnom  dome.  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
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Program poslanci schválili.
ad  1)    Projekt  “Spoločne  za  bezpečnosť  obyvateľov  a     ochranu  krajiny  bez   
hraníc“.

JUDr.  Jarmila  Andreánska  –  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  na 
uznesenie MsZ č.80/2011.

U Z N E S E N I E  č. 80/2011

M s Z   
s c h v a ľ u j e  

a) predloženie žiadosti o FP v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 
2007-13  za  účelom  realizácie  projektu  „Spoločne  za  bezpečnosť 
obyvateľov  a  ochranu  krajiny  bez  hraníc“ ktorého  ciele  sú  v  súlade  s 
platným  územným  plánom  mesta  a platným  Programom  hospodárskeho  a 
sociálneho rozvoja mesta;

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na 

projekt t.j. vo výške 9 344,63  EUR.

Ing. Jana Vondrová informovala, že na minulom MsZ poslanci hlasovali o uznesení 
o účasti  v projekte pre hasičov a teraz je potrebné schváliť  žiadosť a financovanie 
projektu  na  zvýšenie  technickej  a organizačnej  úrovne  spoločnej  ochrany 
obyvateľstva  a prírodného  dedičstva  v prihraničnom  území  Žilinského, 
Trenčianskeho  a Zlínskeho  kraja.  Predložila  aj  písomný  podklad  k projektu. 
Uznesenie už obsahuje presné vyčíslenie spoluúčasti mesta.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Hlasovanie č. 3 za prijatie UZNESENIA č. 80/2011:
za                    18
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 80/2011.

ad 2)   Rôzne.  

JUDr.  Jarmila  Andreánska  –  členka  návrhovej  komisie  prečítala  návrh  na 
uznesenie MsZ č.81/2011.

U Z N E S E N I E  č. 81/2011

M s Z   
s c h v a ľ u j e  
doplnenie  uznesenia  MsZ č.  72/2011,  zo  dňa  14.09.2011 (  odkúpenie  pozemkov 
zapísaných  na  LV  č.  4102  k.ú.  Horné  Kočkovce   (Kolonka)  spolu  so  stavbami 
komunikácií, chodníkov, oddychových plôch a detských ihrísk na nich postavených) 
o pozemok parcela  KNC č.   1505/6  o výmere  197 m2 v k.ú.  Horné Kočkovce  od 
PARI, s.r.o. Púchov.
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Ing.  Jana  Vondrová  informovala,  že  v ponuke  PARI  s.r.o.  schvaľovanej  na 
poslednom  MsZ  bola  predmetná  parcela  opomenutá,  preto  ju  treba  doplniť  do 
uznesenia , aby bolo odkúpenie pozemkov kompletné.
Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Hlasovanie č. 4 za prijatie UZNESENIA č. 81/2011:
za                    18
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 81/2011.

JUDr. Jarmila Andreánska – predložila návrh na uznesenie MsZ č.82/2011.

U Z N E S E N I E  č. 82/2011

M s Z 
s ú h l a s í  

s  pridelením  nebytového   priestoru    na  Námestí  slobody  1400  (po  Regine 
Gmucovej)  pre   Rebita  s.r.o.,  Námestie  slobody  1875/62  Púchov  za  účelom 
prevádzky predajne so sypanými čajmi, kávou a doplnkami na dobu 1 rok.

Mária  Fedorová  konštatovala,  že  prideľovanie  nebytových  priestorov  má 
v kompetencii MsR. Nakoľko pre nebytový priestor sa podarilo nájsť nájomcu až po 
troch mesiacoch, bola táto žiadosť predložená na prerokovanie do MsZ, nakoľko sa 
koná v skoršom termíne ako ďalšia  MsR. Komisia  dopravy,  MH a CR odporučila 
nájom nebytového priestoru na dobu 1 rok. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Hlasovanie č. 5 za prijatie UZNESENIA č. 82/2011:
za                    18
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 82/2011.

JUDr. Jarmila Andreánska – predložila návrh na uznesenie MsZ č.83/2011.

U Z N E S E N I E  č. 83/2011

M s Z   
s c h v a ľ u j e  

postúpenie pohľadávky Podniku technických služieb mesta, s.r.o., Športovcov 890, 
Púchov,  IČO  36321893  voči  EKOSTAV  SLOVAKIA,  spol.  s r.o.,  Litovelská  871, 
Kysucké  Nové  Mesto,  IČO  36395463  v sume  635,94  €  Mestu  Púchov  z titulu 
neuhradenej faktúry č. 20110511.
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Primátor  uviedol,  že  na  minulom MsZ sa  hovorilo  o problémoch s neuhradenými 
faktúrami od firmy, ktorá neukončila ZŠ Mládežnícku, odišla zo stavby a neurobila po 
sebe  poriadok  na  stavenisku.  Uznesenie  navrhuje  cez  postúpenie  započítať  túto 
faktúru.
Ing.  Ján Krajčovič konštatoval,  že PTSM má od tejto firmy objednávku na vývoz 
komunálneho  odpadu  zo  staveniska,  tak  zabezpečila  odvoz  odpadu  a vyčistenie 
areálu školy po tejto stavebnej firme.
Mgr. Anna Janíková poďakovala PTSM, že im areál vyčistili.

Hlasovanie č. 6 za prijatie UZNESENIA č. 83/2011:
za                    18
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 83/2011.

Primátor informoval, že ďalšou témou dnešného rokovania bude „šport“. HK Púchov 
naďalej neposkytuje 6 hodín denne ľadovú plochu pre mládež, preto sa navrhuje, aby 
sa vec riešila v zmysle zmluvy s MŠK, a to po ukončení mu mandátu k tomu na VZ 
MŠK.  Cez MŠK budú riešiť ako ďalej s prevádzkovaním zimného štadiónu.
Petra Divinského  zaujímalo, prečo tento bod nebol v pozvánke na MsZ.
Primátor konštatoval, že je to v bode č. 2. Rôzne, lebo nebol k tomu žiaden písomný 
materiál.
Peter Divinský uviedol, že zajtra majú prísť k nemu na rokovanie zo SZĽH.
Primátor  dodal, že aj u neho sú ohlásení predstavitelia SZĽH, ale tému rokovania 
zatiaľ nevie.
Mgr. Radoslav Varga konštatoval, že zo strany HK Púchov vidí snahu len vyryžovať, 
čo najviac z hokeja.  6 hodín ľadu zdarma majú poskytovať mládeži podľa zmluvy 
medzi HK Púchov, s.r.o. a MŠK Púchov, s.r.o. 
Peter Divinský vyzval poslancov, aby „zvážili a dobre si rozmysleli ako sa rozhodnú 
zahlasovať, aby sa to neodstrelilo“.
Ing. Ján Riško chcel vedieť aká bola dohodnutá výpovedná lehota v zmluve.
Primátor  konštatoval,  že výpovedná lehota je  stanovená na 35+5 dní.  Cez MŠK 
budú musieť riešiť  ďalšie prevádzkovanie štadiónu. Zodpovedajú sa rodičom, aby 
mala  hokejová  mládež  zabezpečený  priestor  na  tréningy.  Budú  sa  musieť 
prehodnotiť aj prenájmy na štadióne, aby sa v rozpočte vyrovnali náklady a príjmy 
štadiónu.
Peter Divinský uviedol, že bod o 6 hodinách ľadovej plochy zdarma bol podpísaný 
v dobrej  viere.  Pôvodne  bola  daná  požiadavka  na  6  bezplatných  hodín  ľadovej 
plochy na Mesto Púchov zo SZĽH. Mesto túto požiadavku zapracovalo do zmluvy 
MŠK s HK Púchov.
Primátor dodal, že takáto cesta ďalej nie je priechodná, aby mala mládež neustále 
problémy s priestorom na ľadovej ploche. Zimný štadión sa robil hlavne preto, aby 
mestská mládež priestor na svoje voľno časové aktivity.
JUDr.  Jarmila  Andreánska  –  členka  návrhovej  komisie  predložila  návrh  na 
uznesenie MsZ č.84/2011.
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U Z N E S E N I E  č. 84/2011

M s Z
u k l a d á 

primátorovi  mesta,  aby  na  Valnom  zhromaždení  MŠK  Púchov,  s.r.o.  presadil 
vypovedanie  zmluvy  medzi  MŠK  Púchov,  s.r.o.  a HK  Púchov,  s.r.o.  z dôvodu 
neplnenia zmluvy spoločnosťou HK Púchov, s.r.o., ktorá si neplní zmluvnú povinnosť 
poskytovania 6 hodín denne ľadovej plochy bezplatne mládeži.

Hlasovanie č. 7 za prijatie UZNESENIA č. 84/2011:
za                    11
proti                 1
zdržal sa          6
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 84/2011.

Primátor  konštatoval,  že  v poslednom  čase  sa  rieši  aj  otázka  futbalu  v meste. 
Prebehlo ďalšie rokovanie so Šport centrom Púchov o riešení a zachovaní futbalu 
pre mládež z mesta, ktorého sa zúčastnili poslanci - Rudolf Marman a Mgr. Radoslav 
Varga.
Rudolf Marman  uviedol, že na rokovaní boli za  Šport centrum Púchov (ďalej len 
„ŠCP“)  ako konateľ  Ing.  Marián Hanták a ako prokurista Ing.  Peter  Rosina.  Po 2 
hodinách  rokovania  nenastalo  žiadne  posunutie  v riešení  ako  ďalej  s futbalom. 
Dopravcovia  nemajú  zaplatené  faktúry  za  prepravu  hráčov  na  turnaje.  Rodičia 
zabezpečili  finančne  posledný  turnaj,  ktorý  odohrali.  Navrhol,  aby  sa  schválilo 
uznesenie,  ktorým by sa  zabezpečilo  dohratie  jesennej  súťaže –  „MsZ schvaľuje 
mládežníckym družstvám FK Púchov a.s. úhradu dopravy, licenčných poplatkov SFZ 
a stravy  vonkajších  majstrovských  zápasov  za  obdobie  september  až  december 
2011“.  Spolu  by  to  predstavovalo  sumu  cca  5  tis.  €  z toho  sú  2  tis.  €  licenčné 
poplatky SFZ ostatné je na dopravu a stravu žiakov.
Mgr. Radoslav Varga chcel vedieť, či sú v tom už zahrnuté aj zaplatené faktúry a či  
ich refundovať alebo budeme uhrádzať faktúry za nasledujúce zápasy mládeže.
Rudolf Marman konštatoval, že ku každému zápasu, ktorý budú hrať priložia súpisky 
hráčov a faktúru za prepravu na turnaj.
JUDr. Jarmila Andreánska dodala, že v decembri už nehrajú ligu.
Rudolf Marman uviedol, že ligu už nehrajú v decembri, ale majú ešte zápasy.
Primátor  konštatoval,  že  v FK Púchov je  doteraz  zapísaný ako konateľ  Jaroslav 
Rosina.  Podmienkou  poskytnutia  dotácie  je,  že  žiadajúci  subjekt  nesmie  byť 
dlžníkom. Ďalej uviedol, že dostal informáciu, že prebehol štrajk trénerov a hráčov 
(hlavne  mužov),  že  nebudú  za  takýchto  podmienok  hrať.  Spýtal  sa  Vladimíra 
Kaveckého z FK Púchov, či to bolo tak.
Vladimír  Kavecký  konštatoval,  že  prepravcovia  nemajú  zaplatené  faktúry  za 
prepravu na zápasy. Dopravcovia odmietli ich ďalšiu prepravu a preto sa nemohlo 
nastúpiť na zápasy.
Primátor uviedol, že zamestnávateľ FK Púchov má zabezpečiť trénerom a hráčom, 
aby mohli hrať. Šport centrum Púchov v apríli deklaroval, že chce podporovať futbal 
v Púchove. Vážil si, že p. Kavecký dodal list, ktorý umožňuje zostaviť orientačný – 
provizórny rozpočet futbalu. Navrhol Ing. Mariánovi Hantákovi, aby urobili 2 nezávislé 
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rozpočty.  Následne  sa  dajú  dohromady  rozpočty  na  mládež,  aby  tréneri  mali 
zabezpečenú prácu. Ak to Šport centrum Púchov nechce robiť, tak nech to jasne 
povie, aby sa mesto mohlo postarať hlavne o mládež. Či budú muži hrať 1. alebo 15-
tu ligu, závisí podľa toho, na čo budú financie. Hlavný problém videl v tom, že FK 
Púchov nemá plán „B“, čo ďalej s futbalom. Ak to nechcú robiť, tak nech klub dajú na 
Mesto.
Vladimír Kavecký upozornil na „útvar talentovanej mládeže“ (ďalej len „ÚTM“), ktorý 
musí odohrať zápasy.
Rudolf Marman chcel vedieť, koľko netrénovali futbalisti. Upozornil, že trénerov má 
platiť  FK  Púchov.  Zaujímalo  ho,  akú  správu  poslali  na  SFZ,  a prečo  majú  na 
problémy vo futbale doplácať deti tým, že nemôžu hrať.
Vladimír  Kavecký  odpovedal,  že  trénujú  5-krát  týždenne.  Trénujú  cca  250  detí. 
Tréneri sú s deťmi viac ako rodičia, dodal.
Mgr. Petra Bílika zaujímalo, na koľko zápasov futbalisti nastúpili.
Ľuboš Talda konštatoval, že nenastúpili iba na 1 zápas, lebo dopravcovia odmietali 
voziť futbalistov, pokým nebudú mať uhradené faktúry. Tréneri naďalej nedostávajú 
nič. Nič sa v tomto smere ďalej nepohlo. Odohrali domáci majstrovský zápas. Bude 
to mať hlavne dopad na mužov,  lebo budú vyradení  zo súťaže.  ÚTM vychováva 
hráčov pre mužskú ligu, dodal.
Irena  Kováčiková  uviedla,  že  poslanci  majú  záujem riešiť  futbal,  ale  musia  byť 
splnené body prijatého uznesenia MsZ . Ale ak má FK Púchov dlžobu voči mestu, 
sme stále na jednom bode, lebo dlžníkovi Mesto nemôže poskytnúť dotáciu.
Primátor  povedal, že Ing. Mariána Hantáka považuje za významného obchodného 
partnera.  Jeho  angažovanie  v športe  by  bolo  dobré.  Mesto  pracuje  s verejnými 
financiami,  ktoré  môžu  byť  využívané  len  vo  verejnom  záujme.  Mesto  nie  je 
súkromná firma,  aby  mohlo  rozhodnúť  len  tak,  kde  dá  peniaze.  Preto  navrhoval 
myšlienku  rozdelenia  futbalového  klubu  na  deti  a mužov,  ak  by  muži  skončili, 
zachránila  by sa aspoň mládež.  Primátor  povedal,  že je  ochotný predstúpiť  pred 
rodičov a vysvetliť im, že Mesto nemá prostriedky, aby podporovalo aj mužskú ligu. 
Jaroslav Rosina toho nasľuboval veľa, ale nič nesplnil. Mesto chce pomôcť mládeži. 
Mestu môže prísť  kontrola,  akým spôsobom sa používajú  dotácie  a primátor  ako 
štatutár je zodpovedný, keď príde kontrola z NKÚ. Najakútnejší problém videl v tom, 
aby  boli  financie  na  vycestovanie  hráčov  a  na  zápasy  na  zaplatenie  prepravy 
prepravcom. 
Rudolf Marman upozornil, že už ostávajú len 3 kolá do záverečnej jesennej súťaže. 
Navrhoval dotáciu pre mládež zrealizovať cez občianske združenie FK Púchov.
Vladimír  Kavecký  informoval,  že  cena za  prepravu  ich  stojí  cca  1,0  -  1,1  €  na 
kilometer cesty.  Takže cena za prepravu sa dá vypočítať aspoň približne.
Mgr. Radoslav Varga uvažoval, že Jaroslava Rosinu by FK Púchov mohlo odvolať 
cez  valné  zhromaždenie.  Ale  nemožno  ho  nútiť,  aby  predal  svoje  akcie  v klube. 
Mesto vynakladá verejné prostriedky na šport, kultúru, ... možno aj na vycestovanie 
mládežníckych tímov. Tým najlepším nebude Mesto môcť zabezpečiť trénovanie na 
požadovanej úrovni. Budú musieť ísť hrať a trénovať inde, ak chcú hrať na vyššej 
úrovni. 
JUDr. Jarmila Andreánska  upozornila, aby sa poslanci bavili vecne k ostávajúcim 
trom zápasom jesennej ligy, aby mala futbalová mládež zabezpečenú dopravu, aby 
ju mohli dohrať.
Primátor  uviedol, že ak sa bude hovoriť o mužoch, tak len v súvislosti s prepravou. 
Budúci  týždeň  plánuje  stretnutie  s trénermi,  s rodičmi  a dopravcami.  Navrhoval 
pozvať prepravcov na dohodnutie o podmienkach financovania prepravy do konca 
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jesennej  futbalovej  sezóny detí.  Všetky  mestá  sa  boria  s finančnými  problémami, 
lebo zo štátu dostávajú stále menej peňazí a kompetencií mestám a obciam pribúda. 
Mesto  bude  musieť  nájsť  prostriedky,  odkiaľ  zoberie,  aby  pokrylo  náklady  na 
prepravu mládeže do konca sezóny. V novembri by sa rozhodlo, že sa im preprava 
uhradí. Držiteľom licencie je FK Púchov.
Mgr.  Peter  Bílik  chcel  vedieť,  koľko  platia  rodičia  na  1  dieťa  vo  futbale.  Plavci 
dostávajú dotáciu od Mesta vo výške 6 tis. € za rok. Mestu vrátia 12 tis. €. Ak idú deti 
na preteky,  rodičia im hradia stravu v plnej výške. Členské majú 20,- € mesačne. 
Tým  si  vytvárajú  zdroje  na  prevádzkovanie  oddielov  plávania,  na  prenájom 
plaveckého bazénu od MŠK a iné. 
Rudolf  Marman  odpovedal, že  členské  príspevky  majú  v FK  Púchov  0,-  €. 
V jednotlivých družstvách si prispievajú po 10,- € pre svoje potreby.
Primátor  konštatoval,  že  spoluúčasť  rodičov  na  stravu  musí  byť  zabezpečená.  
To však neznamená, že si majú platiť trénerov. Ak Jaroslav Rosina hovoril, že nič 
nemusia platiť,  tak to je nezmysel.  Aj  hokejistom musia rodičia prispievať a aj  na 
ostatné športy v meste. To bez spoluúčasti rodičov nejde.
JUDr.  Jarmila  Andreánska  –  členka  návrhovej  komisie  predložila  návrh  na 
uznesenie MsZ č.85/2011.

U Z N E S E N I E  č. 85/2011

M s Z
u k l a d á 

primátorovi  mesta,  aby  prerokoval  s dopravcom  podmienky  financovania  dopravy 
žiackych a mládežníckych futbalových mužstiev v sezóne jeseň 2011 na zostávajúce 
vonkajšie majstrovské zápasy v počte 7.

Hlasovanie č. 8 za prijatie UZNESENIA č. 85/2011:
za                    18
proti                 0
zdržal sa          0
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 85/2011.

MUDr.  Viliam  Bršiak mal  námietku  k editoriálu  pani  redaktorky  v Púchovských 
novinách. Naproste sa s tým článkom ako odborník nestotožňuje.
Mgr. Peter Bílik  konštatoval, že v župnom dome býva veľa reprezentačných akcií, 
svadieb, ... Ľudia sa tam fotia, ale vstupné dvere sú v hroznom stave. Chcel vedieť, 
či by sa s nimi nedalo niečo spraviť.
Primátor  uviedol,  že  budúci  týždeň  má  stretnutie  s vlastníkom  tejto  budovy 
a o celom probléme s narábaním s touto budovou budú rokovať. 
JUDr. Jarmila Andreánska informovala, že k MŠ Chmelinec bol privedený internet, 
ale doposiaľ nebol zapojený. Zaujímalo ju, prečo sa doposiaľ neurobilo napojenie.
Primátor konštatoval, že na toto bude vedieť odpovedať Ing. Vladimír Motúz, ktorý 
však nie je momentálne prítomný na MsZ. 
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Mgr.  Anna  Janíková  poďakovala  za  ukončenie  projektu  „Umelecká  medzierka“. 
Objavujú sa už sťažnosti od ľudí bývajúcich oproti, že sa na lavičkách vo večerných 
hodinách zdržiava mládež a robia hluk. Žiadajú odstránenie lavičiek.
MUDr.  Pavol  Šponiar  uviedol,  že  na  komisii  MH,  dopravy  a CR boli  už  viaceré 
požiadavky na zrušenie osadených lavičiek, ale ich žiadosti zamietli. Každému môže 
niečo vadiť.  Po dlhých urgenciách sa niečo vybuduje a následne sa  nájdu ľudia, 
ktorým to vadí a sťažujú sa.
PaedDr. Miroslav Kubičár  konštatoval, že lavičky sú súčasťou projektu a nemôžu 
sa odstrániť. „V piatok tam bol vztýčený kovový strážca, ktorý bude dávať na nich 
pozor“, dodal.
Primátor  informoval, že na projekte „Umelecká medzierka“ sa podieľali poslanci – 
PaedDr. Miroslav Kubičár, Mgr. Anna Janíková a MUDr. Viliam Bršiak.

Primátor mesta na záver rokovania pripomenul, že najbližšie zasadnutie MsZ bude 
16.11.2011  o 9.00  hod.  v Malom župnom dome.  Následne  poďakoval  prítomným 
za účasť a ukončil zasadnutie MsZ.

Ján POLIACH   JUDr. Jarmila KVOCEROVÁ  
I. overovateľ     II. overovateľ

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