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Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Púchov,  
konaného dňa 13. marca 2014 

Prítomní:  

MUDr. Pavol Šponiar, Peter Prešnajder, Mgr. Anna Janíková, Irena Kováčiková,  

Ing. Jaroslav Hupka, PaedDr. Miroslav Kubičár, JUDr. Jarmila Andreánska,  

Mgr. Radoslav Varga, Mgr. Hedviga Šulcová; Mgr. Peter Bílik, Rudolf Marman,  

Ivan Zahradový, Ing. Ján Riško, Milan Trník. 

 

R O K O V A N I E 

 Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou zo dňa 06.03.2014. 
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 
(15 z 19) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Uviedol, že z rokovania MsZ 
svoju neúčasť ospravedlnili: MUDr. Viliam Bršiak, JUDr. Eva Kvocerová, Peter 
Divinský a Miloslav Kršiak.  

Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení:  MUDr. Pavol Šponiar,  
PaedDr. Miroslav Kubičár a JUDr. Jarmila Andreánska.  
Spýtal sa, či má niekto iný návrh.  
Nikto nepodal iný návrh. 
 
Hlasovanie č. 1 o schválení zloženia návrhovej komisie: 
prítomných  15 
za                  15 
proti               0 
zdržal sa        0 
Poslanci schválili zloženie návrhovej komisie. 
 

 

Primátor mesta určil overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Radoslav Varga 
a Irena Kováčiková. Vedením zápisnice poveril Boženu Sádeckú. 

PROGRAM: 

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

2. Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ Púchov za rok 2013, 
Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2013, Správa o kontrolnej 
činnosti HK za rok 2013.   

3. Voľba prísediacich na Okresnom súde v Považskej Bystrici.  
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4. Doplnok č.1 k 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.   

5. Správa o činnosti a výsledkoch CVČ Včielka. 
6. Správa o stave mestského majetku – MEDIAL Púchov, s.r.o.  
7. Informácia o investičných akciách.  
8. Vyhodnotenie mestských podujatí: Silvester 2013. 
9. Predaj, kúpa.  
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. 

 
Primátor vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k programu a podali pozmeňujúce alebo 
doplňujúce návrhy.  
 
Mgr. Radoslav Varga podal 2 doplňujúce návrhy k predloženému programu 
mestského zastupiteľstva. Predložil pozmeňujúci návrh č.1 na doplnenie programu 
ako bod č. 4 zaradiť  Doplnok č. 2 k Zásadám podpory individuálneho bývania 
v meste Púchov v znení Doplnku č. 1. Ďalej predložil pozmeňujúci návrh č.2 na 
doplnenie programu MsZ ako bod č. 5 zaradiť Doplnok č. 1 k Zásadám podpory 
malého a stredného podnikania v meste Púchov.  
 
Hlasovanie č. 2 o návrhu Mgr. Radoslava Vargu na doplnenie programu MsZ 
o ďalšie 2 body: 
prítomných   15 
za                   15 
proti                0 
zdržal sa         0 
Poslanci doplnenie programu o 2 body schválili. 
 
Primátor uviedol program aj s doplnenými a 2 bodmi schválenými. Vyzval poslancov 
k hlasovaniu o programe ako celku. 
 
PROGRAM: 

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

2. Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ Púchov za rok 2013, 
Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2013, Správa o kontrolnej 
činnosti HK za rok 2013.   

3. Voľba prísediacich na Okresnom súde v Považskej Bystrici.  
4. Doplnok č. 2 k Zásadám podpory individuálneho bývania v meste Púchov 

v znení Doplnku č. 1.  
5. Doplnok č. 1 k Zásadám podpory malého a stredného podnikania v meste 

Púchov.  
6. Doplnok č.1 k 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.   

7. Správa o činnosti a výsledkoch CVČ Včielka. 
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8. Správa o stave mestského majetku – MEDIAL Púchov, s.r.o.  
9. Informácia o investičných akciách.  
10. Vyhodnotenie mestských podujatí: Silvester 2013. 
11. Predaj, kúpa.  
12. Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MsBP, s.r.o., PTSM, s.r.o., 

Medial, s.r.o., MŠK, s.r.o., MsÚ Púchov. 
13. Rôzne. 
14. Diskusia a interpelácie. 

 

Hlasovanie č. 3 schválenie programu ako celku: 

prítomných  15 

za                  15 
proti               0 
zdržal sa        0 
Program poslanci schválili. 
 
 

Primátor konštatoval, že program MsZ bol schválený. Následne sa spýtal, či niekto 

z verejnosti chce vystúpiť k niektorému z bodov programu. 

Z verejnosti sa prihlásil pán Josef Pěntka, ktorý požiadal poslancov o slovo k doprave 

pri Zdraví. 

Primátor vyzval poslancov k hlasovaniu o udelenie slova na 3 min. pre p. Pěntku. 

 

Hlasovanie č. 4 za udelenie slova pre Josefa Pěntku: 

prítomných    15 

za                    15 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci udelili slovo pre Josefa Pěntku. 

 
Josef Pěntka poďakoval za udelenie slova. Žiadal komisiu dopravy a poslancov, aby 

sa zaoberali kritickou, neúnosnou dopravnou situáciou pri Zdraví, lebo včera tam 

auto zrazilo matku s dieťaťom v kočíku.  

 

 

ad 1) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, správa 

o činnosti hlavného kontrolóra.  

 

Primátor konštatoval, že materiál bol predložený hlavným kontrolórom písomne 
a poslanci sa môžu k nemu vyjadriť. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil.  
 
MUDr. Pavol Šponiar člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 1/2014 v znení: 
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U Z N E S E N I E  č. 1/2014 

M s Z    

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

a) kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ  
b) Správu o činnosti hlavného kontrolóra.  

 

Hlasovanie č. 5 za prijatie UZNESENIA č. 1/2014: 

prítomných    15 

za                    15 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 1/2014. 

 
 

ad 2) Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ Púchov za rok 

2013, Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2013, Správa o kontrolnej 

činnosti HK za rok 2013.   

Primátor informoval, že 3 správy boli predložené hlavým kontrolórom písomne 
a poslanci sa môžu k nim vyjadriť. Otvoril diskusiu. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
  
MUDr. Pavol Šponiar člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 2/2014 v znení: 
 

U Z N E S E N I E  č. 2/2014 

M s Z    

b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

a) Správu o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ Púchov za rok 2013 
b) Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2013 
c) Správu o kontrolnej činnosti HK za rok 2013.   

 
Hlasovanie č. 6 za prijatie UZNESENIA č. 2/2014: 

prítomných    15 

za                    15 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 2/2014. 
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ad 3) Voľba prísediacich na Okresnom súde v Považskej Bystrici.  

Primátor uviedol, že v tomto bode budú navrhnutí na zvolenie prísediacich 

Okresného súdu v Považskej Bystrici (ďalej OS) na funkčné obdobie 2014 – 2018 

v súlade s § 140 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Ing. Edita Kucejová konštatovala, že návrh na prísediacich vypracoval pán primátor. 

Návrh bol zaslaný predsedníčke OS JUDr. Loduhovej. OS vyjadril súhlas 

s navrhnutými kandidátmi. V prípade, že budú prísediaci zvolení, primátor mesta im 

na mestskom úrade vydá osvedčenie o zvolení.  Vedúca vnútorného oddelenia 

následne zašle uznesenie mestského zastupiteľstva o voľbe prísediacich Okresného 

súdu  v Považskej Bystrici na funkčné obdobie 2014 – 2018 predsedníčke 

Okresného súdu v Považskej Bystrici v termíne do 31.3.2014. 

 

MUDr. Pavol Šponiar člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 3/2014 v znení: 
 

U Z N E S E N I E  č. 3/2014 

M s Z       

 

A/ volí 

v súlade s § 140 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za prísediacich 

Okresného súdu v Považskej Bystrici na funkčné obdobie 2014 - 2018 

nasledovných občanov : 

1. Mgr. Miroslava Lapšová 

2. Antónia Gabková 

3. Alena Hudáková 

4. František Mičuda 

 

B/ poveruje 

Mgr. Mariána Michalca, primátora mesta vydať zvoleným  prísediacim 

osvedčenie o zvolení za prísediaceho Okresného súdu v Považskej Bystrici na 

funkčné obdobie 2014 – 2018, 

 

C/ ukladá 

Ing. Edite Kucejovej, vedúcej vnútorného oddelenia, zaslať uznesenie 

mestského zastupiteľstva o voľbe prísediacich Okresného súdu  v Považskej 

Bystrici na funkčné obdobie 2014 – 2018 predsedníčke Okresného súdu 

v Považskej Bystrici. 

Termín : 31.3.2014 
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Hlasovanie č. 7 za prijatie UZNESENIA č. 3/2014: 

prítomných    15 

za                    15 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 3/2014. 

 

 

Primátor informoval, že za prísediacich Okresného súdu v Považskej Bystrici na 

funkčné obdobie 2014 - 2018 boli zvolení nasledovní občania mesta Púchov:  

Mgr. Miroslava Lapšová, Antónia Gabková, Alena Hudáková a František Mičuda. 

Poblahoželal im k zvoleniu. 

Antónia Gabková poďakovala za dôveru. 

Zvolení prísediaci OS následne opustili rokovaciu miestnosť. 

 

 

ad 4) Doplnok č. 2 k Zásadám podpory individuálneho bývania v meste Púchov 

v znení Doplnku č. 1. 

Mgr. Radoslav Varga informoval, že vlani predkladal materiál Zásady podpory 
individuálneho bývania v meste Púchov a aj Doplnok č. 1k týmto Zásadám.  Materiál 
bol spracovaný ako výraz ústretovosti zo strany mesta Púchovčanom, ktorí si vzorne 
platia dane a poplatky.  Na jeseň priniesli média zavádzajúce informácie, že v meste 
sa nebudú platiť dane. Nie je to presné ani správne: Dane sa platiť musia, ale 
platcovia dane za individuálne bývanie dostanú od mesta príspevok. Schválilo sa, že 
jeho výška bude totožná s výškou daní za bývanie. Koncom roka bol zmenený zákon 
o dani z nehnuteľnosti a na poslednom MsZ sa zmenilo aj VZN o daniach 
z nehnuteľností, ktorých sadzby boli znížené. Teraz navrhuje upraviť aj v Zásadách 
výšku podpory. Predložil návrh v znení: Doplnok č. 2 k Zásadám podpory 
individuálneho bývania v meste Púchov v znení Doplnku č. 1, ktorým sa mení 
následne: bod č. 6. Výška finančnej podpory - 6.1. Výška finančnej podpory sa 
stanovuje na 0,1611 €/m2. Ostatné náležitosti bodu zostávajú v platnosti, t.j. pri 
viacpodlažných nehnuteľnostiach sa podpora zvyšuje o 0,08€ za každé ďalšie 
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. Bod č. 7. Spôsob poskytnutia 
finančnej podpory - 7.1. Finančná podpora bude  v aktuálnom zdaňovacom období 
vyplatená vlastníkovi príslušnej nehnuteľnosti poštovou poukážkou, príp. na bankový 
účet do 10.10. aktuálneho zdaňovacieho obdobia. Bod 7.2. sa vypúšťa. 
Ing. Jaroslav Hupka chcel vedieť, či dotácia nemôže byť vyplatená skôr ako do 
10.10. v kalendárnom roku. Navrhol, dať sprievodný list k daňovým výmerom 
s vysvetlením o tom, či daňovník dostane dotáciu alebo nie. 
Primátor konštatoval, že spôsob výplaty dotácie na bývanie riešili po porade 
s právnikom. Daň nemôže byť započítateľná položka. Daňovník zaplatí daň za 
bývanie a až potom mu bude poskytnutá dotácia na bývanie v takej istej výške. 
Musia prebehnúť obe účtovné operácie. Inak to zákon nepovoľuje. Asi polovica 
daňovníkov platí kvartálne splátky dane. V októbri nebudú mať zaplatenú poslednú 
kvartálnu splátku dane, ale už im bude dotácia vyplatená. Druhá polovica daňovníkov 
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platí dane naraz. Dal právnikovi spracovať odôvodnenie, prečo sa dotácia bude 
vyplácať takouto formou. 
PaedDr. Miroslav Kubičár sa prihováral o skoršie vyplatenie dotácie na bývanie 
aspoň pre tých, čo platia daň v jednej splátke, ak to bude technicky možné.  
Ing. Patrícia Rumanová konštatovala, že vyplatenie dotácie by bolo zložitejšie 
urobiť skôr, lebo nabehli na úrade na nový systém evidencie daní. Bude to podstatne 
náročnejšie na realizáciu riešiť výplatu dotácie vo viacerých termínoch. Tento rok 
budú daňové posielané koncom apríla až začiatkom mája. 
Primátor uviedol, že každý platí v inom termíne, a teda nastáva aj iná doba 
splatnosti. Jednorazové platby by sa vyplácali skôr. Spýtal sa, či treba meniť 
predložené ustanovenie. 
PaedDr. Miroslav Kubičár odpovedal, že podľa neho nie. 
Primátor položil otázku, či je všeobecný konsenzus, že daňovníci, ktorí zaplatia dane 
v jednorazovej splátke, dostanú dotáciu na bývanie skôr, obratom, čo najrýchlejšie, 
podľa možnosti už v máji, pokiaľ to bude technicky možné. 
Poslanci jednohlasne vyjadrili súhlas. Proti nebol nikto. 
Ing. Patrícia Rumanová konštatovala, že posledná splátka by mala byť uhradená do 
30.11. v kalendárnom roku. Do 20,- € ide o jednorazovú splátku. Nad 20,-€ môžu 
platiť kvartálne, ale môžu aj naraz zaplatiť. No zákon im to neprikazuje a ani Mesto 
ich nemôže nútiť zaplatiť naraz. 
Primátor sa spýtal, či má niekto ešte iný návrh. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
MUDr. Pavol Šponiar člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 4/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 4/2014 

M s Z    

s c h v a ľ u j e  
 
Doplnok č. 2 k Zásadám podpory individuálneho bývania v meste Púchov v znení 
Doplnku č. 1. 
 
Hlasovanie č. 8 za prijatie UZNESENIA č. 4/2014: 

prítomných    15 

za                    15 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 4/2014. 

 

 

ad 5) Doplnok č. 1 k Zásadám podpory malého a stredného podnikania v meste 

Púchov. 

Mgr. Radoslav Varga uviedol, že pri Zásadách podpory malého a stredného 

podnikania v meste Púchov ide o podobný prípad ako pri bývaní, ale trochu 

jednoduchší.  V decembri došlo k úprave VZN o daniach. Znížená bola sadzba dane 
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zo 6,69 na 6,40€/m2 pre vlastníkov  priemyselných stavieb a stavieb na ostatné 

podnikanie. Mesto chce Zásadami podporiť Púchovčanov – podnikateľov, ktorí 

v meste vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť. Predložil návrh v znení - Doplnok  

č. 1 k Zásadám podpory malého a stredného podnikania v meste Púchov, ktorým sa 

mení:  Bod č. 6. Výška finančnej podpory v časti 6.1. následne: 6.1. Výška finančnej 

podpory pre prijímateľov podľa bodu č. 4.1. sa stanovuje na 1,00€/m2. Ostatné 

náležitosti zostávajú v platnosti. Teraz budú obe sadzby pre podnikateľov za stavby 

zosúladené na 1,- €. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

MUDr. Pavol Šponiar člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 5/2014 v znení: 
 

U Z N E S E N I E  č. 5/2014 

M s Z    

s c h v a ľ u j e  

 

Doplnok č. 1 k Zásadám podpory malého a stredného podnikania v meste Púchov. 

 

Hlasovanie č. 9 za prijatie UZNESENIA č. 5/2014: 

prítomných    15 

za                    15 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 5/2014. 

 

 

ad 6) Doplnok č.1 k 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 v zmysle zákona obec VZN určuje výšku 

dotácie na príslušný rok. V decembri 2013 MsZ schválilo vo VZN  

č. 5/2013 výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta 

Púchov. Vtedy nebol známy výnos dane pre rok 2014, preto sa pre výpočet dotácie 

na žiaka použil výnos dane z roku 2013. Doplnkom č. 1 k predmetnému VZN na 

základe už známej výšky výnosu dane pre rok 2014 a výšky koeficientu z nariadenia 

vlády SR upravujeme výšku dotácie na rok 2014. Trošku sa sumy navýšili. 

Odporučila doplnok na schválenie. 

Irena Kováčiková konštatovala, že doplnok bol prerokovaný v komisii školstva aj 

mestskej rade a bol odporučený na schválenie.  
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MUDr. Pavol Šponiar člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 6/2014 v znení: 
 

U Z N E S E N I E  č. 6/2014 

M s Z    

s c h v a ľ u j e  

 

Doplnok č.1 k 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. 10 za prijatie UZNESENIA č. 6/2014: 

prítomných    15 

za                    15 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 6/2014. 

 

 

ad 7) Správa o činnosti a výsledkoch CVČ Včielka. 

Irena Kováčiková uviedla, že Centrum voľného času Včielka (ďalej len CVČ) je 

školské zariadenie mesta, ktoré všetci dobre poznajú. CVČ celoročne zabezpečuje 

voľno časové činnosti, napr. výchovno- vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú pre deti, 

mládež aj dospelých. CVČ sa snaží podporovať aktívne a zmysluplné využívanie 

voľného času, mimoškolských aktivít a prehlbovať spoluprácu medzi školou a rodinou 

u všetkých vekových kategórií. V prevádzke býva denne od 8.00 až do 19.00 hod. 

Oboznámila  s dosiahnutými výsledkami v súťažiach a o projektoch, do ktorých sa 

CVČ zapojilo  Informovala o finančnom a hmotnom zabezpečení CVČ. CVČ sa 

financuje z podielových daní a z príspevkov od rodičov. Z 3-och obcí platili príspevok 

rodičia, lebo obce nemali s mestom Púchov uzavretú zmluvu a neuhradili príspevok 

na dieťa. Poďakovala vedeniu CVČ aj ostatným pracovníkom za ich úsilie a aktívnu 

prácu hlavne s deťmi. 

MUDr. Pavol Šponiar člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 7/2014 v znení: 
 

U Z N E S E N I E  č. 7/2014 

M s Z    

b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

Správu o činnosti a výsledkoch CVČ Včielka. 
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Hlasovanie č. 11 za prijatie UZNESENIA č. 7/2014: 

prítomných    15 

za                    15 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 7/2014. 

 

 

ad 8) Správa o stave mestského majetku – MEDIAL Púchov, s.r.o.  

Primátor uviedol, že vlani bolo dohodnuté, že sa preberie situácia o majetku mesta a 

postupne budeme venovať jednotlivým mestským spoločnostiam. Ako prvá predkladá 

správu o stave mestského majetku – MEDIAL Púchov, s.r.o., ktorá má na starosti 

vydávanie magazínu v mestskej televízii, vydáva Púchovské noviny a zaoberá sa 

reklamnou činnosťou. 

Mgr. Radoslav Varga  - konateľ spoločnosti MEDIAL predložil rozsiahlu správu 

o spoločnosti MEDIAL, podľa požiadaviek niektorých poslancov. Pripravujú 

vysielanie - Púchovského magazínu, video textových správ. Noviny vychádzajú 

každý týždeň. V roku 2009 vydali kalendár – Púchovská gazdinka, ktorý považoval 

za úspešný projekt spoločnosti. Mesto Púchov je 100% vlastník spoločnosti MEDIAL, 

ktorá sa skladá z 3-och spoločností – MEDIAL Púchov, s.r.o., MEDIAL IN, s.r.o 

a MEDIAL TV, s.r.o., ktoré sídlia na jednom mieste, majú jedného konateľa, spoločnú 

administratívu a účtovníctvo. MEDIAL má s Mestom zmluvu. Všetky služby, čo si 

Mesto objedná, poskytujú vo vysokej kvalite. V prípade spoločnosti MEDIAL TV bolo 

rozšírenie činností  o lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby podľa 

licencie č. TD/101.  Do roku 2003 bol držiteľom licencie Mestský bytový podnik (ďalej 

MSBP) a zastrešoval aj prípravu relácií. V roku 2003 došlo k odčleneniu výroby 

relácií a prevádzky televízie pod novovytvorenú spoločnosť MEDIAL. Teraz je MsBP  

majiteľom televízneho vysielača a MEDIAL držiteľom licencie na vysielanie. 

Spoločnosť SWAN odkúpila káblové rozvody TV v meste,  cez ktoré poskytuje 

televízne služby. MsBP šíri TV signál cez vysielač vzduchom, ktorý sa dá naladiť cez 

bytové antény. Púchovská televízia vysiela na kanáli č.9, ale púchovská dolina ju 

neprijíma, lebo starosta z obce Dohňany neumožňuje toto vysielanie. Ďalej podrobne 

oboznámil s charakteristikou Púchovských novín, Púchovskej televízie, personálnym 

zabezpečením 3-och spoločností, s rozvojovými projektmi v rokoch 2006 až 2013, ... 

Financovanie 3-och spoločností realizujú z rozpočtu Mesta a z reklamných činností. 

Pre rok 2014 predstavuje uvoľnená čiastka z mestského rozpočtu cca 60% príjmov 

MEDIALU. Mesto a ním zriadené organizácie a mestské spoločnosti, materské 

a základné školy,... majú zabezpečenú bezplatnú informovanosť o všetkých akciách, 

ktoré organizujú. Ostatnú časť  príjmov si musia zabezpečiť svojou činnosťou. 

MEDIAL zabezpečuje nahrávky z rokovaní MsZ  a ich archiváciu a aj aktualizáciu 

správ na internetovej stránke mesta. Predložil výdavky spoločnosti. Na začiatku bol 

konateľ jediným zamestnancom spoločnosti a ostatní robili pre spoločnosť ako 
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živnostníci. Teraz sa starší postupne prijímajú do pracovného pomeru, aby mali 

zabezpečené sociálne istoty. Kamery, ktoré kupovali pred 6. rokmi, potrebujú už 

opravy. Informoval o vývoji reklamného trhu, kde došlo podstatnému zníženiu 

príjmov, ktoré zapríčinila kríza a aj ďalšie média na trhu, ktoré sa zaoberajú 

reklamou. Ďalší úbytok reklamných činností bol spôsobený spustením mestského 

internetového portálu. Pokles príjmov z reklamnej činnosti riešil úspornými 

opatreniami vo všetkých oblastiach. Ak chcú udržať všetky činnosti spoločnosti, budú 

potrebovať navýšenie z rozpočtu Mesta. Na záver porovnal financovanie mediálnych 

služieb v iných mestách, ktoré si väčšinou objednávajú takúto službu v komerčných 

spoločnostiach. 

Ing. Ján Riško konštatoval, že bývalo zvykom na webe mestskej stránky boli 

zverejnené všetky čísla Púchovských novín v elektronickej forme. Chcel vedieť, 

prečo sa v tom prestalo, a či budú znova zverejňované na webe. 

Mgr. Radoslav Varga odpovedal, že plánuje už budúci týždeň  sa k zverejňovaniu 

mestských novín na web vrátiť. Bude to riešiť s webmastrom p. Vojcíkom.  

Irena Kováčiková chcela vedieť, kedy bude zvolané valné zhromaždenie MEDIALU. 

Navrhovala uložiť konateľovi, aby sa VZ MEDIALU uskutočnilo do 15. apríla. 

Mgr. Petra Bílika zaujímalo, zhruba koľko Púchovských novín sa z celkového 

nákladu 1400 ks predá v meste a koľko v okolitých obciach.   

Mgr. Radoslav Varga uviedol, že valné zhromaždenie plánuje zvolať na 11.4.2014. 

Púchovských novín predajú v meste cca 1200 ks  a v okolitých obciach cca 200 ks. 

Primátor považoval za potrebné a správne, pri takomto komplexnom zhodnotení 

spoločnosti uviesť, že sme zažili vznik viacerých nových periodík, ale ani jedno si 

nedovolilo ísť na trh s tým, že si ho majú ľudia kúpiť. Sú rôzne projekty, ktoré sú ako 

propagačné a prezentačné materiály hypermaketov a spoločností vhadzované 

bezplatne do schránok, aj keď si ich ľudia neželajú. V roku 2002 skupina ľudí okolo 

bývalého poslanca parlamentu za KDH Petra Gaburu začala vydávať Púchovské 

zvesti a z prvého predajného čísla, ktoré dali do stánkov, sa predalo asi 8ks, a tým aj 

skončili. V tomto roku si pripomíname 25. výročie púchovských médií, ktoré mali za 

to obdobie rôzne názvy. No Púchovské noviny prežili dodnes. Vyjadril konateľovi 

spoločnosti Mgr. Radoslavovi Vargovi uznanie, že venoval veľa času aj svojho 

osobného tomuto periodiku, a že si ho ľudia stále kupujú. Budú sa správou zaoberať 

aj na VZ MEDIALU. Vďaka Mgr. Radoslavovi Vargovi táto spoločnosť funguje a má 

svoje renomé. 

MUDr. Pavol Šponiar člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 8/2014 v znení: 
 

U Z N E S E N I E  č. 8/2014 

M s Z    

b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

Správu o stave mestského majetku – MEDIAL Púchov, s.r.o.  

 



Zápisnica MsZ 13.03.2014 Strana 12 

 

Hlasovanie č. 12 za prijatie UZNESENIA č. 8/2014: 

prítomných    15 

za                    15 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 8/2014. 

 

 

Primátor uviedol, že by bolo vhodné na VZ uviesť súbor činností vydávania 

Púchovských novín za tie roky a aj ľudí, ktorí sa za tie roky podieľali na ich vydávaní. 

 

ad 9) Informácia o investičných akciách.  

Ing. arch. Daniela Šicová oboznámila o 3-och častiach činnosti oddelenia výstavby. 

Prvú časť tvoria projektové dokumentácie. Pripravili žiadosť o dotáciu na Ministerstvo 

dopravy SR na doplnok jeho územného plánu mesta Púchov. Pokiaľ bude schválená 

dotácia, budú pracovať na obstarávaní. Ďalej pracujú na projektoch na zatepľovanie 

škôl – ZŠ Slovanska a Gorazdova. Zatiaľ dávajú dokopy podklady k týmto školám. 

Ďalšiu časť činnosti oddelenia tvoria  investičné akcie, na ktoré prebieha verejné 

obstarávanie, a to rekonštrukcia Lichardovej ulice a dom smútku. Pripravujú verejné 

obstarávanie na dokončenie časti komunikácie Štefánikovej, ktoré nazvali 

námestíčko pri Základnej umeleckej škole (ďalej len ZUŠ) v rámci pripravenej 

projektovej dokumentácie námestíčka pri ZUŠ, tak ako bola predstavená pri 

prezentácii štúdie Štefánikovej ulice. Tretiu časť tvoria investičné akcie, ktoré 

prebiehajú. Robia sa dokončovacie práce na fasáde tržnice. Po ich dokončení budú 

práce na tržnici ukončené. Poslednou akciou, ktorú realizujú, a bola aj technicky 

najnáročnejšia po Divadle, je rekonštrukcia Továrenskej ulice. Vzhľadom k tomu, ako 

prichádzajú prácami do zeme, nachádzajú klasické problémy pri zakopnutí. Vedie 

tam 14 káblov – od vysokého napätia, cez optické káble, dokonca tam vedie 

elektrický kábel, ktorý reguluje stavidlá na priehrade. Táto akcia si vyžaduje veľa 

kompromisov a rozhodnutí priamo na mieste v teréne. Momentálne majú 

spracovaných 100% obrubníkov na chodníkoch a na cestách. Zrealizovali sa 2 

trativody. Už pri trativodoch  bolo potrebné určité posúvanie kvôli týmto káblom, ktoré 

spoločnosti a vlastníci nemajú presne vyznačené vo svojich podkladoch, a je len na 

tom, kde sa do akého kábla zakopne, čo sa tam nachádza. Pripravujú výkop pätiek 

na zábradlie, hore na hrádzi, ktoré bude od Váhu. Zrealizovaná a odstránená bola 

zruba 1/3 vrstvy chodníka od kostola. Aj tu našli všeličo. Od žulových kociek  cez 

betónové kvádre, skrátka všetko, čo sa tam za tie roky nazbieralo. Musia staré 

podkladané vrstvy odstrániť a nahradiť novými. V Horných Kočkovciach sa vyskytli  

trochu problémy so zeleňou -  naplánovanou alejou, ktorá by mala mať 36 javorov 

ako sú aj v meste. Pokiaľ je to možné vieme sa s občanmi dohodnúť na posune 

umiestnenia stromu. Pri Továrenskej ešte podotkla, že ako bolo požadované  od 

občianskeho výboru alebo od pánov poslancov miestnej časti, dali vyrezať kríky 
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a upraviť zeleň pred Hradiskom v časti, ktorá sa netýka parkovacej plochy. Pri 

parkovacej ploche bola navrhnutá zeleň – živý plot, letničky a vyššia zeleň. Táto 

druhá časť, ktorá tam existuje, bola už orezaná. Upozornila, že nemôžu sklápať 

obrubníky pri autobusových zastávkach, lebo to normy nepovoľujú  

z dôvodu bezpečnosti ľudí na zástavkách, aby nebolo možné zájsť kolesami na 

ostrov kde je autobusová zastávka. 

PaedDr. Miroslav Kubičár uviedol, že sa stretáva s názormi, že profil cesty 

Továrenskej zúžil.   Chcel vedieť, či sa zúžil profil cesty, či nezúžil.   

Ing. arch. Daniela Šicová odpovedala, že profil cesty sa nezúžil. Realizujú ho 

presne podľa projektu. Projekt vyriešil ten stav, v akom cesta musí byť aj 

s obrubníkmi, chodníkmi, so všetkými časťami. Postupujú presne podľa projektovej 

dokumentácie schválenej a odsúhlasenej dopravnými inžiniermi. Možno sa opticky 

zúžil profil cesty tým, že došlo k spresneniu a  vymedzeniu všetkých trás, čo tam 

majú byť. Cesta spĺňa všetky technické dopravné normy. 

Ing. Ján Riško uviedol, že asi sa bavia o tej časti cesty pri kype (násype). Pri 

odstránení zeminy  sa našiel obrubník, ktorý bol posunutý o 20 cm. Predtým tam 

obrubníkov nebolo, takže sa tam dalo ľahšie nachádzalo autom, ako teraz. Možno, 

práve preto aj jeho viacej ľudí oslovilo, že sa cesta zúžila. Možno len pamätníci môžu 

vedieť, že kedysi tam obrubníky boli. Zaujímal sa ďalej  o parkovisko na Hradisku, 

kde boli zrušené múriky  a oplotenie. Robila sa tam aj zeleň. Nejaké múriky pred 

Hradiskom na ostatnej časti ostali. Chcel vedieť, čo sa plánuje s nimi ďalej robiť, 

alebo, či sa budú aj tie rušiť, lebo to pôsobí nedorobene. Ďalej sa spýtal, v akom 

štádiu riešenia sa nachádza časť námestíčka pred kostolom v Horných Kočkovciach,  

v akom stave sa nachádza príprava, vysúťaženie, kedy rátajú so začiatkom realizácie 

tohto projektu, či bude . 

Ing. arch. Daniela Šicová konštatovala, že ostávajúcu časť múrikov chceli nechať, 

ale po tom, ako zhodnotili ich stav, bolo rozhodnuté, že budú odstránené 

a nahradené obrubníkmi. K námestíčku uviedla, že aby sa čo najrýchlejšie ukončili 

práce na Továrenskej  ulici, využívajú plochu námestíčka ako dočasnú skládku 

materiálu. Momentálne nebude možné, aby hneď začali na námestíčku robiť. 

Dodávateľ námestíčka bolo už vysúťažený. Budúci týždeň majú rokovanie o tom, 

ktorou časťou námestíčka by mohli začať, aby robili súčasne na oboch projektoch. 

Továrenská ulica by mala byť hotová cca v júni, ak bude priaznivé počasie. Ak sa 

podarí, mohli by byť oba projekty ukončené naraz.  

Milana Trníka zaujímali  termíny a posuny  časov okolo realizácie železníc. 

Primátor konštatoval, že železnice sú v časovom sklze zhruba 1 rok, ktorý nabrali pri 

stavebných prácach na podporách Zhlavia nad koľajiskom  v Nosiciach. Čas ich tlačí. 

Teraz žiadali, aby sme s Továrenskou počkali po dorobení železnice. Najskôr sa 

musí dokončiť Továrenská ulica. Očakávajú, že po skončení Továrenskej ich 

vpustíme do tohto priestoru. Budúci týždeň bude mať stretnutie s p. Nečasom z OHL 

ŽS, kde tento termín si majú ustáliť. Asi v júni očakávajú, že začnú búrať zhlavie pri 

prejazde za mostom ponad rieku Váh. Budú tam náhradné lávky pre peších. 

Musí sa doriešiť režim obchádzkových trás pre autobusy. 
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Mária Fedorová doplnila, že podmienkou, aby sa povolili obchádzkové trasy, bolo 

vytvorenie kruhového objazdu pri lipách, cez ktorý bude chodiť autobusová doprava. 

Kruhový objazd bude jednou s podmienok pre železnice, lebo je bezpodmienečne 

nutný, aby sa odklonili autobusy a doprava na privádzač a nie, aby šla všetka 

doprava cez Horné Kočkovce. 

Milan Trník chcel vedieť, že ak sa preruší hlavná cesta, či už bude vyústenie 

z Nosickej cesty hotové. 

Primátor odpovedal, že nie. Ukončenie všetkých prác bolo naplánované na máj 

budúceho roku, takže nás čakajú provizórne podmienky ako pri každej jednej stavbe, 

ktorú sme robili. V máji 2015 má byť hotové všetko vrátene stavebných objektov, aj 

nástupišťa a perónu. Projekt realizujú Železnice SR z eurofondov, takže  musia 

dodržať termín ukončenia. Spýtal sa poslancov z Horných Kočkoviec, že sa mu stalo 

na MsÚ aj na stretnutí v tejto časti mesta, že sa stretol s otázkou a záujmom, aby sa 

plánované stromy nevysádzali, ale urobilo sa tam pozdĺžne státie.  

Ing. Ján Riško uviedol, že sa stretol s takými názormi len ojedinele. Dozvedel sa, že 

majú iniciovať títo ľudia aj petíciu, ale zatiaľ sa nič nedeje. Podľa neho väčšina ľudí 

bola za zachovanie zelene. Projekt bol riešený so zeleňou, lebo ide o vstupnú bránu 

do tejto časti. Ľudia požadujú, aby tu bola zeleň ako v meste. Nestotožňoval sa 

s názorom  zrušenia plánovanej zelene. 

Primátor konštatoval, že preto vyzval poslancov tejto mestskej časti, aby dodali 

petíciu alebo písomnú žiadosť k  takejto zmene a akého počtu ľudí sa to týka. Mesto 

potrebuje vedieť,  či sa vôbec má tým zaoberať. Ak nebude nič doručené, Mesto 

pôjde podľa schváleného projektu.  

MUDr. Pavol Šponiar  sa spýtal Márii Fedorovej k dopravnému značeniu 

Továrenskej ulice, či cesta bude mať také šírkové parametre, aby tam mohlo byť 

legalizované pozdĺžne státie motorových vozidiel. Lebo nebol si istý, akú musí mať 

prejazdnú šírku vozovka.  

Mária Fedorová odpovedala, že každý jazdný pruh vozovky musí mať minimálne 

3m. Vzhľadom na to, že tam premáva autobusová doprava, dopravný inžinier by 

v žiadnom prípade nepovolil, aby sa z vozovky uberalo. Nemala pri sebe projekt, aby 

vedela hneď posúdiť,  že koľko bude šírka chodníka, alebo, či bude môcť byť 

pozdĺžne státie, alebo šikmé. Obojstranné státie na Továrenskej nebude možné. 

Milan Trník konštatoval, že sa asi tomu nevyhneme, že tam budú ľudia zastavovať.  

MUDr. Pavol Šponiar  uviedol, že predchádzajúcou diskusiou chcel povedať, že aby 

si ľudia nemysleli, že tú cestu zabetónujú obojstranným státím svojich vozidiel. Ľudia 

tam s autami budú zastavovať a parkovať len vtedy, ak im to dopravné značenie 

umožní. Alebo budú dopravné značenie porušovať. 

Ing. Ján Riško doplnil, že súčasťou chodníka bol aj 0,5m široký zelený pás. Ten sa 

pri rekonštrukcii ruší. Takže tam ostane spevnený betónový. Tým sa získava určitý 

priestor na parkovanie, prípadne zastavenie. Stromy budú osadené len do mreží 

a nebudú obmedzovať zastavenie pred domami. Rekonštrukciou sa ulica nedá nijako 

nafúknuť ani rozšíriť, aby sa tam dal riešiť problém parkovania. Oproti 

predchádzajúcemu stavu sa tam bude dať zaparkovať komfortnejšie, aj keď by zašiel 

autom cez obrubník, pokiaľ to nebude obmedzovať dopravné značenie. Jedni ľudia 
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kritizovali, že bola cesta v dezolátnom stave. Ďalší začínajú hovoriť o znížení 

rýchlosti na 30km/h, lebo sa po zrekonštruovaní cesty to bude evokovať k rýchlejšej 

jazde. Dodal, že nikdy sa všetkým požiadavkám nezavďačia. O tejto problematike 

diskutovali aj na občianskom výbore viackrát. 

Cyril Crkoň konštatoval, že v projekte sa rátalo s výsadbou nových javorov, za ktoré 

bol. Zelené pásy si ľudia vysádzali individuálne kvetmi a živým plotom. Chránili si tým 

svoje budovy, lebo cesta bola samá jama a kaluž a striekalo im to na fasády.  Po 

rekonštrukcii živé ploty tam netreba. Treba to vyasfaltovať. Pozdĺžne parkovanie 

bude potrebné a zeleň formou výsadky javorov bude podľa neho postačovať. 

Nedostali od ľudí zatiaľ žiadnu petíciu ani požiadavku. 

Ing. arch. Daniela Šicová apelovala, aby oficiálne stanovisko od občianskeho 

výboru a poslancov bolo doručené, čo najskôr.  Projekt bol vysúťažený, treba to 

objednávať. 

PaedDr. Miroslav Kubičár ocenil postoj oboch poslancov za zachovanie pôvodného 

projektu zelene. Cesta sa povýši na mestskú cestu. Ako p. Riško hovoril, že tu 

chýbajú určité mestské prvky a táto zeleň bude ako jeden z mestských prvkov.  

Naprojektovaná zeleň nebude  žiadnym spôsobom ľudí obmedzovať, ale bude ulicu 

povyšovať. 

JUDr. Jarmila Andreánska chcela vedieť, či bude teraz priestor odpovedať p. 

Pěntkovi ohľadne dopravy pri Zdraví. 

Primátor odpovedal, že požiadavka p. Pěntku sa bude riešiť. 

 

MUDr. Pavol Šponiar člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 9/2014 v znení: 
 

U Z N E S E N I E  č. 9/2014 

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. 9/2014: 

prítomných    15 

za                    15 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 9/2014. 

 

 

ad 10) Vyhodnotenie mestských podujatí: Silvester 2013. 

Primátor informoval, že bol oslovený ľuďmi, aby sa pristúpilo k obmedzeniu 

používania pyrotechniky, ktorou ohrozovali na Pešej zóne ľudí počas silvestrovskej 
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akcie. Uviedol, že by bol rád, keby sa touto problematikou poslanci zaoberali, aby bol 

v meste poriadok a nikto neohrozoval pyrotechnikou  matky, deti ani starších. 

Používanie pyrotechniky sa môže obmedziť prijatím VZN. 

Mgr. Anna Janíková konštatovala, že s pyrotechnikou býva veľký problém už pred 

Vianocami a Silvestrom.  Deti ju nosia aj do škôl. Mestská polícia to ťažko ustriehne. 

Ide o obrovský problém. Každý rok im do školy príde zákaz používania pyrotechniky. 

Aj tak býva s ňou problém.  

PaedDr. Miroslav Kubičár uviedol, že dosiahnuť želanie používania pyrotechniky 

len vo vymedzenom čase bude ťažké. Ak si predstavil to množstvo ľudí, čo tam bolo, 

ťažko polícia môže všetko ustriehnuť. Navrhoval ísť na to dlhodobou osvetou, lebo 

inak sa tomu ťažko bude dať zabrániť. Bol by rád, keby sa s týmto problémom niečo 

robilo. Spôsobovalo to počas akcie neuveriteľný hluk. Uviedol informáciu, že aj jeho 

žiak bol zranený od pyrotechniky. 

Ing. Ján Krajčovič informoval, že na pešej zóne počas Silvestra náročky niekto 

vypáčil a vylomil elektrický rozvádzač odkiaľ bola napájaná Pešia zóna, aby tam 

ostala ešte väčšia tma a anonymita. Niektorí ľudia sa nevedia správať. Dávajú 

pyrotechniku do fľaše, aby ju roztrhlo a úlomky môžu zraniť ľudí okolo. O tom by 

najlepšie vedeli povedať príslušníci MsP. Zabezpečil lepšiu ochranu rozvádzača. 

Irena Kováčiková povedala, že na akcii bolo stovky ľudí. No bolo to menej ako 

zvyčajne, lebo sa boja tam ísť, lebo nikdy nevedia, odkiaľ na nich niečo 

z pyrotechniky dopadne. 

 

MUDr. Pavol Šponiar člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 10/2014 v znení: 
 

U Z N E S E N I E  č. 10/2014 

M s Z    

b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

Vyhodnotenie mestských podujatí: Silvester 2013. 

 

Hlasovanie č. 14 za prijatie UZNESENIA č. 10/2014: 

prítomných    15 

za                    15 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 10/2014. 

 

 

ad 11) Predaj, kúpa.  

MUDr. Pavol Šponiar člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesení MsZ  
č. 11/2014  a č. 12/2014, ktoré spolu súvisia, v znení: 



Zápisnica MsZ 13.03.2014 Strana 17 

 

U Z N E S E N I E  č. 11/2014 

M s Z    

s c h v a ľ u j e  

 

a) z m e n i ť  
znenie uznesenia MsZ č. 88/2013, zo dňa 26.09.2013 nasledovne: 

záväzné určenie účelu využívania nebytového priestoru Kultúrneho a vzdelávacieho 

centra - Zariadenia obchodu  č. 3, na prízemí objektu Kultúrneho a vzdelávacieho 

centra s. č. 2002, na parcele KNC č. 1345/12 k.ú. Púchov s podielom 54/3355 na 

spoločných častiach a zariadeniach objektu je predajňa kancelárskej techniky 

a poskytovania printových služieb 

 

b) z r u š i ť  
uznesenie  89/2013 zo dňa 26.09.2013. 

 

 

U Z N E S E N I E  č. 12/2014 

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:  

- Zariadenie obchodu č. 3, predajňa kancelárskej techniky a poskytovania 
printových služieb, nachádzajúci sa na prízemí  objektu Kultúrneho 
a vzdelávacie centra s.č. 2002, na parcele KNC č. 1345/12, o výmere  
1969m2, k. ú. Púchov, s podielom 54/3355-in na spoločných častiach 
a zariadeniach objektu a 54/3355 na stavbou zastavanom pozemku. 

 

Primátor konštatoval, že v Divadle sa mení pôvodný účel určenia obchodného 

priestoru č. 3, lebo sa do súťaže nikto neprihlásil. Podľa dopytu bol navrhnutý nový 

účel určenia. Po schválení nového účelu sa pristúpi v druhom uznesení k hlasovaniu 

o zámere odpredaja nehnuteľného majetku mesta. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

Hlasovanie č. 15 za prijatie UZNESENIA č. 11/2014: 

prítomných    15 

za                    13 

proti                 1 

zdržal sa          1 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 11/2014. 
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Hlasovanie č. 16 za prijatie UZNESENIA č. 12/2014: 

prítomných    15 

za                    13 

proti                 2 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 12/2014. 

 

ad 12) Správa náčelníka MsP Púchov, informácia o činnosti MsBP, s.r.o. 

Púchov, PTSM s.r.o., MEDIAL Púchov s.r.o., MŠK Púchov s.r.o., MsÚ Púchov. 

Rudolf Marman chcel vedieť od konateľky MŠK informáciu ohľadne hlavého 

futbalového ihriska, či prebehlo hlasovanie alebo v akom stave sa nachádza nájomný 

vzťah s FK Púchov a MŠK. Ďalej chcel vedieť, či bolo futbalové ihrisko pripravené na 

sezónu. K plavárni sa spýtal, že v správe bolo uvedené, že stúpa návštevnosť. 

Zaujímal sa, prečo v sobotu nebýva plaváreň otvorená. Navrhoval, skúsiť plaváreň 

otvoriť aspoň jednu sobotu v mesiaci . 

Ing. Katarína Bradáčová konštatovala, že v súčasnosti bola podpísaná 

a zverejnená zmluva MŠK Púchov a  Občianskym združením Mestský program 

materiálneho zabezpečenia výkonnostného športu v Púchove. Toto občianske 

združenie následne dáva do užívania futbalové ihrisko futbalovému klubu. Podrobne 

uviedla o ošetrení a príprave futbalového ihriska pred sezónou. Zatiaľ 

nezaznamenala, že by ktosi žiadal otvorenie plavárne aj v sobotu. Aj na zimnom 

štadióne býva vyťaženosť v sobotu slabá, lebo ľudia sa venujú iným domácim 

činnostiam. Musia sa dívať aj na finančnú efektívnosť prevádzky plavárne. Nejde 

otvárací čas plavárne len tak jednoducho zmeniť, lebo na to nadväzuje pracovných 

čas a povinnosti zamestnancov, musela by sa skrátiť pracovná doba inde a aj 

prevádzková doba.  V máji a v júni niekedy býva pekné počasie okolo 30°C. Vtedy 

vedia spustiť plaváreň na sobotu a nedeľu tak, že otvoria terasu, aby sa mohli ľudia 

slniť.  Majú však takú skúsenosť, že v sobotu bývala plaváreň veľmi, veľmi málo 

vyťažená, čo bolo nerentabilné. Nedele bývajú na športoviskách vyťažené. 

PaedDr. Miroslav Kubičár uviedol, že aj on sa prikláňa za otvorenie plavárne aj 

v sobotu. 

Ing. Ján Riško chcel vedieť v súvislosti so spustením digitálneho vysielača, aká 

bude perspektíva s MMDS do budúcna. Bol upozornený od ľudí, že dochádza 

k výpadkom vysielania TV. 

Ing. Vladimír Motúz konštatoval, MMDS systém dožíva, nemá už perspektívu. 

Znižuje sa neustále počet účastníkov MMDS.  Systém bol postavený v roku 1999. 

Zvažovali modernizáciu, ale po prehodnotení zistili, že by to bolo nerentabilné 

vzhľadom na veľkých prevádzkovateľov šírenia TV signálu.  

Irenu Kováčikovú zaujímala čierna skládka na Kolonke, ktorú uvádzal v správe 

PTSM. Koľko peňazí stála jej likvidácia. Chcela vedieť, či bolo zistené, kto ju tam 

spravil.   
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Ing. Ján Krajčovič uviedol, že jeho povinnosťou nebýva hľadať vinníkov. Likvidácia 

čiernej skládky bola objednaná na žiadosť Mesta. PTSM má na likvidáciu čiernych 

skládok v kapitole peniaze z rozpočtu Mesta. Jednalo sa o stavebnú suť. 

Ing. arch. Daniela Šicová predpokladala, že čiernu skládku riešila Mgr. Knížatová 

v spolupráci s Obvodným úradom. Podáme informácie osobne. 

Mgr. Radoslav Varga nadviazal na Rudolfa Marmana. Konštatoval, že v sobotu 

bude prvý futbalový zápas a môžeme očakávať aj návštevu divákov hostí. Nerád by 

sa dožil, že návštevníci sa zhrozia v akom stave sa nachádzajú sedačky , schodíky 

a tribúna najkrajšieho mesta SR. Chcel vedieť, kto má na starosti čistotu okolo 

hlavnej tribúny z vonkajšej strany futbalového štadiónu.  

Ing. Katarína Bradáčová uviedla, že čistotu okolo hlavnej tribúny futbalového 

štadiónu majú na starosti jej ľudia. Čistia tribúnu, sedačky, schodíky, vytrhávajú 

burinu, aby bolo všetko pripravené na zápasy. 

Mgr. Radoslav Varga konštatoval, že prezident futbalového klubu p. Porázik počas 

zápasu vyfajčil počas zápasu asi 10 cigariet a zašliapne ich na podlahu tribúny 

a videl ho odhadzovať obal z horalky na zem, ktorý tam videl ešte aj po mesiaci. 

V konečnom dôsledku to robí MŠK. 

Ing. Katarína Bradáčová informovala, že futbalový klub má v zmluve, že si má po 

zápase upratať a dať tribúnu do poriadku. Povedala, že je pravdou, že o čistotu sa 

v konečnom dôsledku stará MŠK. 

Primátor oznámil, že 18.2.2014 MsÚ sme obdržali  od Okresnej prokuratúry 

Považská Bystrica upozornenie, ktoré sa týkalo prešetrenia VZN o daniach na 

podnet p. Viliama Karasa, ktorým napádal jeho právoplatnosť. Prokurátorka rozhodla, 

že prijaté VZN ostáva právoplatné. Návrh VZN o daniach nebol vyvesený 15 dní pred 

prerokovaním. Stalo sa to prvýkrát. Boli urobené opatrenia, aby sa to neopakovalo. 

NR SR schválila  zákon, ktorý menil zákon o miestnych daniach miest a obcí cez 

úplne iný zákon (Správny zákon).  

Mgr. Radoslav Varga konštatoval, že sa prijali opatrenia na MsÚ. Človek, ktorý to 

má na starosti legislatívu, má asi preštudovať všetky zákony, aby sa dopátral 

takýchto zmien, a aby bol sústredený aj takéto veci, lebo tento štát si dokáže do 

zákonov prepašovať a presadiť veci aj cez nesúvisiace zákony. 

MUDr. Pavol Šponiar člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 13/2014 v znení: 
 

U Z N E S E N I E  č. 13/2014 

M s Z    

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

Správu náčelníka MsP Púchov, informáciu o činnosti MsBP, s.r.o. Púchov, PTSM 

s.r.o., MEDIAL Púchov s.r.o., MŠK Púchov s.r.o., MsÚ Púchov. 
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Hlasovanie č. 17 za prijatie UZNESENIA č. 13/2014: 

prítomných    15 

za                    15 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 13/2014. 

 

 

ad 13) Rôzne. 

MUDr. Pavol Šponiar člen návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia MsZ  
č. 14/2014 v znení: 
 

U Z N E S E N I E  č. 14/2014 

M s Z    

s c h v a ľ u j e  

 

súhlasné stanovisko k zriadeniu Spojenej školy, Športovcov 1461/17, 020 01 Púchov 

s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola a Praktická škola, ktorej 

súčasťou bude i Školský klub detí. 

Mgr. Viera Češková konštatovala, že zriaďovateľ Špeciálnej ZŠ požiadal Mesto 

Púchov o vydanie súhlasného stanoviska k zriadeniu Spojenej školy. Vysvetlila, že 

ide o zlúčenie Špeciálnej ZŠ a Praktickej školy so Školským klubom detí do jedného 

právneho subjektu. Ich zriaďovateľom je Okresný úrad Trenčín. Od Mesta potrebujú 

súhlasné stanovisko k zlúčeniu pre Ministerstvo školstva SR k zaradeniu Spojenej 

školy do siete škôl a školských zariadení v SR. 

MUDr. Pavol Šponiar chcel vedieť, čo to je „Praktická škola“. Spýtal sa, či ide o 

ďalší stupeň praktického vzdelania pre dieťa po skončení Špeciálnej ZŠ môže 

pokračovať. 

Mgr. Viera Češková informovala, že v súčasnosti v Špeciálnej škole sa vyučuje v 16 

triedach. Z toho 2 triedy sú v Domove sociálnych služieb a ďalšie dve triedy sú 

súčasťou Praktickej školy z čoho 1 trieda je pre autistické deti . Absolventi Praktickej 

školy nebývajú profesionálne zdatní, ale dostávajú vysvedčenie o absolvovaní 

praktického vzdelávania, aby sa mohli ďalej v živote uplatniť. Potom deti od 15 rokov 

môžu pracovať v chránenej dielni alebo v nejakej inej oblasti. 

 

Hlasovanie č. 18 za prijatie UZNESENIA č. 14/2014: 

prítomných    15 

za                    15 

proti                 0 

zdržal sa          0 

Poslanci prijali UZNESENIE  č. 14/2014. 
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ad 14) Diskusia a interpelácie. 

Primátor oboznámil s e-mailom od Mgr. Jaroslavy Limovej, v ktorom žiadala 

zvýraznenie prechodu pre chodcov v miestnej časti Kolonka v smere k podchodu do 

Horných Kočkoviec. 

Mária Fedorová konštatovala, že komisia dopravy sa podnetom Mgr. Limovej 

zaoberala a odpovedala jej. Ide o štátnu cestu I /49, preto požiadali o vyjadrenie na 

Slovenskú správu ciest aj na Dopravný inšpektorát. Prechod sa tu javil ako 

neopodstatnený, lebo nemá logiku, keďže z jednej strany cesty chodník existuje, ale 

z druhej strany nie. Dopravný inžinier sa bude týmto opätovne zaoberať a bude 

žiadať Mesto, aby zabezpečilo chodník smerom k podchodu. Teraz tam prebiehajú 

práce na železnici, takže to neprichádza do úvahy. Bude nutné sa tým zaoberať, ale 

tento rok neboli na chodník neboli vyčlenené financie z rozpočtu Mesta. Samozrejme, 

bude potrebná k realizácii chodníka aj projektová dokumentácia. O tejto problematike 

sa bude v komisii dopravy ďalej rokovať. 

Ing. Jaroslav Hupka poďakoval konateľovi PTSM Ing. Krajčovičovi za promptné 

opravy výtlkov. 

Ing. Ján Krajčovič poďakoval a odpovedal, že opravu výtlkov mali naplánované. 

Mgr. Anna Janíková žiadala v mene obyvateľov Zábrehu o opravu chodníkov v tejto 

mestskej časti. Hlavne matky s kočíkmi tam majú problém prejsť. 

Ing. Ján Riško konštatoval, že sťažností na zlý stav ciest a chodníkov eviduje veľa. 

V súvislosti s Hornými Kočkovcami došlo k zaneseniu potoka Moškovec, kde by sa 

malo zvolať rokovanie. Pri výstavbe železnice došlo k zrušeniu jednej jeho časti 

potoka. Ľudia majú obavy, že za dažďov môže dôjsť k zatopeniu. Bude treba osloviť 

Železnice SR aj Povodie Váhu na prečistenie toku potoka. Nebránia sa ani brigádam 

pri čistení potoka Moškovec. 

Mgr. Hedviga Šulcová upozornila na problém pri bytovkách č. 1154 a č. 1155, kde 

žiadajú na novo vybudovaných parkoviskách zmeniť dopravné značenie, lebo tam 

parkujú s autami pred vchodom  a sanitka alebo hasiči tam majú problém 

s prístupom.  Druhý problém videla ako náročnejší na realizáciu aj na financie. Ide 

o spojovací vyasfaltovaný chodník za mestským úradom smerom od bytovky č.1154 

na Hoenningove námestie, ktorý sa nachádza v zlom stave. Pani na ňom spadla 

a zlomila si ruku. Táto časť nebola zatiaľ upravená. Uviedla, že sa jej táto časť vidí 

ako nedôstojný sused Hoenningovho námestia. Malo by sa tam aj navoziť hliny 

a zasiať trávu. Ak by sa niekde ušetrilo, žiadala o zaradenie chodníka na realizáciu. 

Samozrejme po tom, keď Mária Fedorová pripraví na túto prácu rozpočet.  

Primátor konštatoval, že Mesto sa bude snažiť riešiť aj túto časť mesta, ak sa 

peniaze pri súťažiach ušetria, lebo v rozpočte to nebolo naplánované. 

Ing. Jaroslav Hupka uviedol, že v roku 2012 bol na komisii, keď riešili potok 

Moškovec. Vtedy ho Povodie Váhu malo prečistiť. Treba ich vyzvať, aby tak urobili 

znova. Aj Železnice SR treba osloviť, lebo zahatali prácami na železnici časť potoka. 

Vedel o tom, že ľudia pri potoku Moškovec majú problém so záplavami. Pán Dvorský 

to čistil viackrát sám na vlastné náklady, lebo jeho pozemok býva záplavami najviac 

postihnutý. 
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Ing. Ján Riško informoval, že Povodie Váhu vtedy robilo výrez drevín okolo toku 

koryta, no nie čistenie. 

Mária Fedorová odpovedala, že koryto vtedy čistili a robili aj  výrez drevín. 

Primátor pripomenul, že v sobotu budú prezidentské voľby a o 2 týždne bude druhé 
kolo. Ďalšie zasadnutie MsZ bude 24. apríla 2014. 12.4.2014 sa uskutoční 
Veľkonočný jarmok. 20.3.2014 bude v STC Aréne koncert skupiny Desmod. Na 
záver rokovania poďakoval prítomným za účasť a ukončil prvé zasadnutie MsZ 
v roku 2014. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Radoslav VARGA    Irena KOVÁČIKOVÁ 
I. overovateľ        II. overovateľ 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jana  VONDROVÁ        Mgr. Marián MICHALEC 
prednostka MsÚ         primátor mesta Púchov 
 
 
 
 


