
INTERPELÁCIE z MsZ Púchov zo dňa 25.3.2015 

 

Mgr. Peter Bílik chcel vedieť, kedy bude zasadnutie opravnej komisie, lebo mu písali 

občania požiadavku o rozšírenie parkovacej plochy na Rastislavovej ulici. Predložili aj 

perfektne prepracované stanovisko, kde by chceli tieto plochy vytvoriť. 

 

Bc. Cyril Crkoň odpovedal, že komisia dopravy už bola v pondelok. Ďalšie zasadnutie 

komisie je naplánované v apríli. Komisii nebol doručený tento podnet, tak sa ním 

nezaoberala. 

 

Mgr. Miroslav Bučko žiadal aby MsÚ zobral na vedomie 3 podania. Dostal od 

občanov bytovky Chmelinec požiadavku doloženú petíciou s dostatočným množstvom 

bývajúcich, mali tam cca 3 body. Ďalšiu iniciatívu má od riaditeľky ZŠ Mládežnícka. Je 

tam priložená aj fotodokumentácia.  Treba zaoberať neuzatvoreným pozemkom 

nedostavaného bytového dome rubikon, kde je nevyhovujúce oplotenie a tým 

dochádza k poškodzovaniu oplotenia pozemku školy, čím vznikajú veľké škody. 

 

Oddelenie výstavby a životného prostredia (ďalej len OVaŽP) (Ing. arch. Daniela 

Šicová) - na základe písomného podnetu mesto Púchov oslovilo vlastníka susedného 

pozemku so žiadosťou o zabezpečenie pozemku a uvedenie oplotenia do stavu, ktorý 

by neohrozoval susedný areál školy.  

- v druhom podnete občania žiadali upraviť poškodený pozemok, ktorý bol spôsobený 

realizátorom Streetworkout ihriska. Keďže sa zemné práce  realizovali prostredníctvom 

PTSM, bol tento podnik oslovený s prísľubom, že pri údržbách a kosení bude tento 

nedostatok odstránený. 

 

Oddelenie dopravy a služieb (Juraj Drocár) – podnet bol predmetom rokovania 

komisie dopravy dňa 21.4.2015 . Požadovaný návrh na zriadenie chodníka bude 

zaradený do navýšenia rozpočtu za miestny občiansky výbor. Navrhnuté verejné 

osvetlenie bude riešené v rámci III. Etapy modernizácie verejného osvetlenia. Úprava 

zelene pri realizácii ihriska pri bytovom dome č.s. 1413 už bola daná do pôvodneho 

stavu prostredníctvom PTsM s.r.o. 

 

3. pripomienka – do Domova dôchodcov prechádzala pani s vozíčkom cez kruhový 

objazd pri cintoríne, kde chýba časť chodníka. Treba dorobiť túto časť chodníka aby 

mohli vozíčkari tadiaľ prechádzať bez problémov.  

 

Oddelenie dopravy a služieb (Juraj Drocár) – Časť chodníka, na ktorej je 

rozpadnutá vrchná časť asfaltového povrchu bude riešená v rámci údržby miestnych 

komunikácií. 

 

Miroslav Maďar  - obrátil sa na náčelníka polície. Objavujú sa tu indície, že deti ktosi 

vťahuje do auta a láka ich na panenky a cukríky. Bola uverejnená indícia, že sa 

pohybuje toto auto v okresoch Púchov, Považská Bystrica, Nemšová a Prievidza. 



Žiadal aby MsP chodila okolo škôl, keď deti idú do škôl a zo škôl. 

 

Mestská polícia Púchov  (Mgr. Jozef Čuraj) - Tomuto podnetu sa v minulosti ale aj 

v súčasnosti venuje MsP, tak aj štátna polícia. Od štátnej polície prišlo upozornenie 

aby  MsP venovala zvýšenú pozornosť akýmkoľvek informáciám k takémuto 

správaniu. Všetky  poznatky ktoré mala MsP k dispozícií a získala, posunula na 

štátnu políciu, tieto sama preverovala ale pravdivosť takýchto informácií o 

pokusoch  vylákať  detí  sa nepreukázala. K problému sa vyjadril  v médiách aj 

riaditeľ OR PZ Pov. Bystrica p. Kučera. O stave a pravdivosti informácií bol 

v minulosti informovaný na porade mnou osobne aj primátor mesta 

Jozef Pěntka uviedol, že ho mrzí, že odišiel p. Prešnajder, lebo v jeho predvolebnej 

kampani uvádzal, že bude výstavba bytov. Chcel vedieť v akom stave je projektová 

dokumentácia. Z hľadiska života, bytia aj istej jeho životnej situácie ho to veľmi 

zaujíma. Požiadal aby tieto informácie boli zverejnené písomne na webe alebo úradnej 

tabuli. 

 

Primátor odpovedal, že na MsÚ prebehlo rokovanie s developerom aj s poslancom 

Ing. Raníkom a Ing. arch. Šicovou. Bola predstavená maketa na nájomné byty. Mali 

byť situované niekde za Tescom. Vec je zatiaľ len v úvahách. ak by sa to išlo robiť, títo 

ľudia by to prišli predstaviť projekt pred MsZ. Prisľúbil, že p. Pěntovi bude odpovedané 

aj písomne. 

 

Martin Mikuláš išiel s otázkou na náčelníka MsP, aby konečne urobil poriadok 

v miestnej časti Horné Kočkovce, kde šoféri zle parkujú a zaberajú celé chodníky 

a zaberajú taktiež celé prechody pre chodcov. Ďalej uviedol, že robieva zvonára 

v miestnej časti Hrabovka a v zimnom období je skôr tma, apeloval na náčelníka aby 

tam častejšie chodili hliadky MsP lebo sa tam vo veľkom fetuje a schádzajú sa tam 

nebezpečné organizácie a keď niekto zomrie, musia tam s ním chodiť viacerí ľudia, 

lebo je to tam nebezpečné. Ďalej chcel reagovať v mene katechetských služieb, že 

dokedy bude otvorený Horno Kočkovský cintorín, ktorý je už dlhšie bez brány 

a chýbajúcich plotov. Do kedy tam bude chodiť zver a nič tam všetko, čo tam dajú 

ľudia. Uviedol, že ho mrzí, že prestali byť osvietené kostoly. Chcel vedieť, prečo to 

bolo odpojené. 

 

Mestská polícia Púchov  (Mgr. Jozef Čuraj) - Podnet  Martina Mikuláša  na 

parkovanie na chodníkoch, prechodoch v Horných Kočkovciach, MsP začala 

písomne  upozorňovať na porušovanie právnych predpisov vodičov a majiteľov 

vozidiel, zanechaním upozornenia  za stieračom vozidla. Po opakovaných 

upozorneniach  pristúpi k sankcionovaniu priestupcov. 

K problému zdržiavania sa  pri zvonici v Hrabovke nežiadúcich a fetujúcich osôb sa 

náhodnou viacnásobnou kontrolou takýto stav nepreukázal.  Z dôverného  zdroja ktorý 

má výhľad priamo na zvonicu a okolie je potvrdené, že sa tam nikto nezdržiava okrem 



voľne pohybujúcich sa oviec a barana  ktorý občas návštevníkom cintorína bráni pri 

bráne vo vojdení do priestorov cintorína,  a príslušníkov štátnej polície, ktorí tam občas 

prídu, zastavia auto a vyfajčia cigaretu. 

Richard Crkoň sa spýtal, či sa môže dostať k projektu Hoenningové námestie a aj 

k prácam, stavebnému denníku,.. lebo samu sa mu videlo dielo cenovo prehnané. 

 

OVaŽP (Ing. arch. Daniela Šicová) - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA 

HOENNINGOVHO NÁMESTIA bola realizovaná prostredníctvom Regionálneho 

operačného programu, prioritnej osi Regenerácia sídiel, celková hodnota projektu 

v zmluve o NFP bola  schválená  

vo výške 1 544 283,85 EUR. Verejným obstarávaním sa hodnota projektu znížila na 

764 969,65 EUR, čo predstavuje úsporu cca 48 % . Mesto Púchov sa na tomto projekte 

podieľalo celkovou sumou hradenou z mestského rozpočtu vo výške 37 664,003€ - čo 

prestavuje 5% spoluúčasť. Ostatné prostriedky vo výške 715 616,003€ boli hradené 

z NFP a štátneho rozpočtu. Všetky doklady o realizácii projektu vrátane stavebného 

denníka sú archivované na Mestskom úrade, na základe písomnej žiadosti ich je 

možné pripraviť k nahliadnutiu. 

 

JUDr. Jarmila Andreánska chcela vedieť, či by sa na miesto po Kopeku (stánku po 

Kočkovskej pekárni) mohol umiestniť stojan na bicykle. 

 

PaedDr. Miroslav Kubičár odpovedal, že majiteľovi pošty patrí aj tento pozemok po 

Kopeku. Bola podaná žiadať na MsÚ aj majiteľovi pozemku od podnikateľov, že tam 

chcel postaviť stánok s kebabom. Komisia výstavby sa tým zaoberala, chcela aby 

priestor ostal verejný a bola by  tam autobusová zastávka a stojan na bicykle aby sa 

ten priestor nezužoval. Ale majiteľ p. Šebo má s pozemkom  iné predstavy ale 

žiadatelia o stánok rýchleho občerstvenia s ním rokujú. Sľúbili pri jednaniach, že 

pristúpia na dohodu aby tam bola zachovaná zastávka. Na záver dodal, že uvidia ako 

rokovania skončia a na čom sa dohodnú. 

 

OVaŽP (Ing. arch. Daniela Šicová) – problém je v riešení, prebiehajú rokovania 

s vlastníkom pozemku.  

 


