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Z Á P I S N I C A 

spis. č. 1395/2014/9  UK1  A-10 

 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Púchov,  

konaného dňa 07. augusta 2014 

Prítomní:  
 
PaedDr. Miroslav Kubičár, Mgr. Anna Janíková, MUDr. Viliam Bršiak, JUDr. Eva 
Kvocerová, Irena Kováčiková, Ing. Jaroslav Hupka, Mgr. Hedviga Šulcová, Ivan 
Zahradový, Ing. Ján Riško, Cyril Crkoň, Milan Trník, Miloslav Kršiak. 
 

R O K O V A N I E 
 

 Mestské zastupiteľstvo bolo zvolané pozvánkou zo dňa 30.07.2014. 
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. Pavol Šponiar;  Peter Prešnajder, Mgr. Peter 
Bílik, Peter Divinský a Mgr. Radoslav Varga. Neskôr príde Rudolf Marman  
a JUDr. Jarmila Andreánska.  
 
Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení:  Irena Kováčiková, Ing. 
Jaroslav Hupka  a Miloslav Kršiak. 
Spýtal sa, či má niekto iný návrh.  
Nikto nepodal iný návrh. 
 
Hlasovanie č. 1 o schválení zloženia návrhovej komisie: 
prítomných  12 
za                  12 
proti               0 
zdržal sa        0 
Poslanci schválili zloženie návrhovej komisie. 
 
Do rokovacej miestnosti prišiel Rudolf Marman. 
 
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Anna Janíková  
a Ing. Jaroslav Hupka.  
Vedením zápisnice poveril Boženu Sádeckú. 
 
PROGRAM : 

 

1. VZN č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp na území mesta 
Púchov. 

2. Návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Púchove – volebné obdobie 2014 – 2018. 

3. Návrh rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Púchov na funkčné obdobie 
2014-2018.   

4. Informácia o investičných akciách.  
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5. Rôzne.  
6. Diskusia a interpelácie. 

 
Primátor vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k programu a podali pozmeňujúce alebo 
doplňujúce návrhy.  
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 2 schválenie programu: 
prítomných  13 
za                  13 
proti               0 
zdržal sa        0 
Program poslanci schválili. 
 
 
Primátor konštatoval, že program MsZ Púchov bol schválený bez zmeny. Následne 
sa spýtal, či chce niekto z verejnosti vystúpiť.  
Nikto sa neprihlásil. 
 
Do rokovacej miestnosti prišla JUDr. Jarmila Andreánska. 
 
ad 1) VZN č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp na území mesta 
Púchov. 
 
MUDr. Viliam Bršiak konštatoval, že na základe ustanovenia § 6 ods. 1. zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení ako i v znení neskorších zmien a doplnkov 
a v súlade s ustanovením § 36 ods. 7 písm. c) zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 
276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov MsZ 
Púchov má vydať toto  všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) o spôsobe 
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta. Predkladané VZN sa dotýka 
všetkých občanov, ktorí žijú alebo vlastnia domovú nehnuteľnosť na území mesta  
a fyzických a právnických osôb, ktoré prevádzkujú svoju činnosť na území mesta 
Púchov – sú napojení na verejný vodovod, alebo majú vlastnú studňu z čoho 
vyplýva, že produkujú odpadové vody, ktoré vypúšťajú do žumpy. Predmetom VZN je 
dočasné obmedzenie, alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely v čase jej 
nedostatku, ďalej spôsob náhradného zásobovania vodou v čase jej nedostatku a 
spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp 
podľa miestnych podmienok. Vzhľadom k tomu, že mesto Púchov je orgánom 
verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií bolo potrebné 
vydať predkladané VZN. 
Mária Fedorová doplnila, že Mesto zabezpečovalo tieto úkony v prípade nutnosti aj 
doteraz, ale bolo upozornené prokuratúrou, že Mesto potrebuje VZN, aby bolo 
jednoznačne určené pri haváriách vodovodov a kanalizácií, že Mesto má takéto 
povinnosti počas ich dočasného obmedzenia. 
Ing. Ján Riško sa spýtal, čo bolo dôvodom zapracovania bodu 5.5.5. Do žúmp nie je 
možné odvádzať vodu z povrchového odtoku (zrážkovú vodu). Uviedol, že nevidel 
dôvod, prečo by si do svojej žumpy nemohol dať, čo chce. 
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Primátor odpovedal, že sa poslanec mýli, že dažďová voda sa musí odvádzať 
samostatne do kanalizácie v zmysle zákona. 
Ing. arch. Daniela Šicová doplnila, že dažďová voda sa musí odvádzať samostatne 
do verejnej kanalizácie alebo samostatne na vlastný pozemok. Žumpy sa oficiálne 
vyvážajú na regulované čističky odpadových vôd. Potom vznikajú problémy s ich 
likvidáciou, lebo menia hodnoty splaškovej žumpy, keď tam je aj dažďová voda.  
Mária Fedorová konštatovala, že problém s likvidáciu dažďovej vody je aj v Horných 
Kočkovciach. Všetci obyvatelia by si mali uvedomiť, že o všetky svoje vody sa musia 
starať. Ľudia sa chodia sťažovať, že ich zaplavuje, ale kde sa prešli po tejto mestskej 
časti zistili, že veľa ľudí má vyvedenú dažďovú vodu z rín na verejné komunikácie.  
Miloslav Kršiak uviedol, že v bode 5.5.6. sa zakazuje vypúšťať alebo rozlievať 
obsah žúmp do povrchových a podzemných vôd, rigolov, ako aj po pozemkoch v 
intraviláne a extraviláne mesta. Chcel vedieť, prečo sa to týka extravilánu. Lebo keď 
chová hospodárske zvieratá má svoju žumpu, kde odpad z nich skladuje ako hnojivo, 
ktoré využíva na hnojenie pôdy.  
Ing. arch. Daniela Šicová odpovedala, že splaškové vody majú samostatný režim. 
Odpad z hospodárskych zvierat sa musí skladovať osobitne. Nemôže ísť do žumpy. 
Mária Fedorová doplnila, že bol stanovený samostatný režim pre hospodárske 
zvieratá, kde sa ich odpad používa ako hnojivo. Každý hospodáriaci roľník musí mať 
aj samostatnú žumpu pre splaškové vody z rodinného domu. Keď ide roľník vyvážať 
hnoj na pole, mal by to tiež ohlásiť.  
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie predložila návrh na uznesenie  
MsZ č. 53/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 53/2014 
M s Z    
s c h v a ľ u j e   
 
VZN č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 
odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp na území mesta Púchov. 
 
Hlasovanie č. 3 za prijatie UZNESENIA č. 53/2014: 
prítomných    14 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 53/2014. 
 
 
ad 2) Návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Púchove – volebné obdobie 2014 – 2018. 
 
Ing. Edita Kucejová predložila návrh na určenie počtu volebných obvodov a počtu 
poslancov Mestského zastupiteľstva v Púchove – volebné obdobie 2014 – 2018 
podľa priloženého materiálu. Konanie volieb do orgánov samosprávy obcí vyhlásil 
predseda NR SR Pavol Paška rozhodnutím č. 191/2014 Zbierka zákonov a určil ich 
konanie na sobotu 15.novembra 2014. S týmto dátumom sa viaže aj povinnosť 
poslancov obecného zastupiteľstva určiť volebné obvody a počet poslancov v nich.  
Počet obvodov,  poslancov v nich ako i územné rozdelenie do obvodov  zostáva 
rovnaké ako predchádzajúce funkčné obdobie. Pre voľby do obecných  
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zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa 
volia poslanci pomerne k počtu obyvateľov obce. V mestách ktoré sa členia na 
mestské časti možno utvoriť aj jednomandátové volebné obvody , ak na počet 
obyvateľov mestskej časti pripadá iba jeden poslanec. V zmysle §9 zák.č.346/1990 
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov volebné 
obvody a počet poslancov v nich určí obecné zastupiteľstvo a zverejní ich najneskôr 
65 dní pred dňom volieb.   Čiže 11.9.2014 bude posledný termín splnenia povinnosti 
určiť volebné obvody a počet poslancov. Počet poslancov  v jednotlivých obvodoch 
sa určuje následne v zmysle  § 11 odst.3, písm. g) zák.č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení  v z.n.p. podľa počtu obyvateľov obce,  z ktorého pre  mesto Púchov 
vyplýva,  že určí  počet poslancov od 13 do 19. V meste Púchov máme k dnešnému 
dňu počet voličov  15 152 a obyvateľov  18 281. 
Primátor konštatoval, že ide o kopírovanie jestvujúceho stavu aj v počte poslancov 
aj v počte volebných obvodov. 
Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenie MsZ č. 54/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 54/2014 
M s Z    
 

A/   u t v á r a 
 
v zmysle § 9   zák.č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov  samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov pre volebné obdobie 2014 – 2018 v Meste Púchov 9 volebných 
obvodov  
 
B/  u r č u j e 
 
v zmysle § 11 odst. 3, písm. g   zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov pre volebné obdobie 2014 - 2018 v Meste Púchov 19 
poslancov vo volebných obvodoch nasledovne : 
 

 volebný obvod č.1   -   2 poslanci 

 volebný obvod č.2   -   3 poslanci 

 volebný obvod č.3   -   2 poslanci 

 volebný obvod č.4   -   3 poslanci 

 volebný obvod č.5   -   2 poslanci 

 volebný obvod č.6   -   2 poslanci 

 volebný obvod č.7   -   2 poslanci 

 volebný obvod č.8   -   2 poslanci 

 volebný obvod č.9   -   1 poslanec 

Hlasovanie č. 4 za prijatie UZNESENIA č. 54/2014: 
prítomných    14 
za                    13 
proti                 0 
zdržal sa          1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 54/2014. 
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ad 3) Návrh rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Púchov na funkčné 
obdobie 2014-2018.   
 
Ing. Edita Kucejová predložila návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora 
mesta Púchov na funkčné obdobie 2014-2018. V zmysle § 11 odst.4  písm. i)  zák. 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné 
zastupiteľstvo je povinné určiť rozsah výkonu funkcie  starostu obce najneskôr   
90. dní pred konaním volieb na celé funkčné obdobie. Pod týmto pojmom sa rozumie 
dĺžka pracovného času takzvaný úväzok pre funkciu starostu. Obecné zastupiteľstvo 
pri tomto určovaní  berie na zreteľ zložitosť  procesov, úkonov a povinností,  ktoré 
funkcia starostu zastrešuje ako aj počet obyvateľov. Pre funkciu primátora mesta 
Púchov pre celé funkčné obdobie rokov 2014-2018 bol navrhnutý plný pracovný 
úväzok. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenie MsZ č. 55/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 55/2014 
M s Z    
u r č u j e  
 
v zmysle § 11 odst. 4  písm. i zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie primátora Mesta Púchov – plný úväzok 
na celé funkčné obdobie 2014 – 2018. 

 
Hlasovanie č. 5 za prijatie UZNESENIA č. 55/2014: 
prítomných    14 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 55/2014. 
 

 
ad 4) Informácia o investičných akciách.  
 
Ing. arch. Daniela Šicová informovala o investičných akciách. Realizujú námestíčko 
v Horných Kočkovciach. Osadili tam aj umelecké dielo – sochu. Doplnia ešte 
mobiliár. Pracujú na rekonštrukcii Lichardovej ulice, kde osadili odvodnenie. Dúfala, 
že počasie sa zlepší, aby mohli začať s realizáciou podkladových vrstiev cesty s 
chodníkom. Robia na Dome smútku, kde bola odstránená strecha. Bude riešená 
nadstavba budovy. Práce robia tak, aby nevyrušovali pri pohreboch. Dnes sa preberá 
stavenisko pri Základnej umeleckej škole (ďalej len ZUŠ) na realizáciu námestíčka. 
Na ZUŠ bola natrená strecha a aj osadené nové platové okná. V Dodatku územného 
plánu, ktorý bol zaslaný na podpis na ministerstvo dopravy sa budú zohľadňovať 
žiadosti zhromažďované od občanov od roku 2007. Po podpísaní Dodatku ÚP sa 
začne proces obstarávania. Pripravili všetky podklady a doklady na enviro fond na 
výmenu okien a zateplenie ZŠ Komenského.  
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenie MsZ č. 56/2014 v znení: 
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U Z N E S E N I E  č. 56/2014 
M s Z    
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Informáciu o investičných akciách.  
 
Hlasovanie č. 6 za prijatie UZNESENIA č. 56/2014: 
prítomných    14 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 56/2014. 
 
 
ad 5) Rôzne.  
 
Primátor sa spýtal, či je v rokovacej miestnosti pán Andrej Porázik. Neozval sa nikto. 
V bode Rôzne sa budeme zaoberať zlou finančnou situáciou vo futbale, ktorá nastala 
asi pred 1-1,5 týždňom. Požiadal pána Andreja Porázika, aby prišiel o situácii vo 
futbale poinformovať, aby sa predišlo dezinformáciám. Neprišiel. Včera primátorovi 
doručil vyhlásenie p. Porázik  - predseda predstavenstva FK Púchov a.s., ktoré overil 
podpisom na matrike.  Následne prečítal vyhlásenie v plnom znení. Ďalej informoval, 
že 29.7.2014 telefonicky p. Porázik primátorovi oznámil a navrhol, aby Mesto Púchov 
prevzalo ich spoločnosť FK Púchov a.s. Stretli sa prvý krát v stredu 31.7.2014 
v priestoroch futbalového štadióna, kde boli s primátorom prítomní poslanci MsZ –  
p. Trník, p. Záhradový, p. Varga, p. Marman. Pozval aj trénera mužov p. Vágnera 
a kapitána mužov a zároveň aj trénera Mareka Šimáčka. Pozval ich preto, aby pri 
rokovaní boli ľudia z klubu, aby sa predišlo dezinformáciám ako v minulosti. Na tomto 
jednaní sa zúčastnil p. Porázik s p. Taldom. S jednania vyplynulo a s tým sa 
stotožňuje aj primátor, že Mesto Púchov nechce prevziať FK Púchov a.s. ako firmu. 
Podľa dokumentov vyplýva, že a.s.  má registrovaný dlh vo výške 554 412,-€. Jeho 
pôvod nepoznáme a súhlasne so stanoviskami vedenia klubu, či súčasného alebo 
minulého, ak sme chceli ešte v roku 2011 nahliadnuť do účtovných dokladov, nám 
nebolo sprístupnené. Vyjadril, že má veľkú obavu a ešte väčšiu opatrnosť pred 
situáciou, aby za prevodu takejto transakcie spoločnosti, ktorú obchodne 
nepoznáme, niekto predložil zmenku a žiadal jej preplatenie. Komunikovali so 
Slovenským futbalovým zväzom (ďalej len SFZ). Primátor osobne komunikoval 
s prezidentom p. Kováčikom. Ohlásený je u neho na stretnutie v utorok do Bratislavy. 
Previedli by sme len licencie. Mesto by nepreberalo dlh spoločnosti. Pri prevode 
licencií by navrhovali postupovať tak, že by sa začlenili licencie, tak celá činnosť 
(organizačná aj koncepčná) futbalového klubu na MŠK, tak ako pri hokeji. Sme vo 
veľkej časovej tieni. Hoci vedenie klubu poznalo svoju situáciu podľa vyjadrenia p. 
Rybanského už v máji tohto roku, kedy bola možnosť rokovať na klube o prevode 
licencií a hráčov podľa smerníc SFZ do 15.júna. Mesto má vytvorené občianske 
združenie, ktoré vzniklo z poverenia MsZ práve pre takéto prípady. Z neho sa potom 
financuje šport podľa schválenia MsZ. Takto sa financuje nájom aj energie (teplo, 
vody) na futbalovom štadióne. FK Púchov a.s. nič nezaplatila na nájomnom ani na 
energiách ani na kosenie. Všetko platí Mesto cez toto občianske združenie. Uviedol, 
že toto je subjekt, cez ktorý by sa postupne materiálne náklady aj cestovné na 
zápasy hradilo. Ďalej by boli z toho hradení rozhodcovia, ktorí sú potrební na 
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odohranie zápasov. Komunikoval aj s hráčmi. Uviedol im, že nijakým spôsobom 
Mesto nemôže zabezpečiť úhradu záväzkov, ktoré má FK Púchov a.s. voči nim. 
Mesto nemôže za spoločnosť hradiť jej dlhy. Mesto chce postupne garantovať všetky 
športy, aby sa nemuseli každý rok riešiť takéto problémy. Rozpočet pre tento rok bol 
schválený, preto sa na septembrovom MsZ bude riešiť krízový scenár futbalu, aby 
mohli hrať do konca roka. Od roku 2015 sa náklady na financovanie činností futbalu 
zapracujú do rozpočtu. Oslovil PhDr. Mariána Mjartana, aby nám v prechodnom 
období s touto prácou vo futbalovom klube pomohol. 
Irena Kováčiková predložila návrh na uznesenia MsZ č. 57/2014 a 58/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 57/2014 
M s Z    
b e r i e   n a    v e d o m i e  
 
vyhlásenie Andreja Porázika, predsedu predstavenstva FK Púchov a.s. 
o neschopnosti tejto spoločnosti ďalej zabezpečovať financovanie a prevádzku 
športovej činnosti futbalových družstiev FK Púchov a.s., keď v dôsledku 
pripravovanej likvidácie tejto spoločnosti hrozí jej futbalovým družstvám zánik. 
 
 
U Z N E S E N I E  č. 58/2014 
MsZ 

A) k o n š t a t u j e,  

že zachovanie športovej činnosti futbalových družstiev organizovaných doteraz pod 
FK Púchov a.s. v rozsahu platných práv súťaženia a registračných práv klubu je 
prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle Smernice SFZ o právno- 
organizačných zmenách v kluboch, pretože sa jedná o zachovanie a rozvoj 
mládežníckeho futbalu, 
 

B) p o v e r u j e   primátora mesta 

 

a) jednať so SFZ o prevode platných práv súťaženia a registračných práv 
klubu z FK Púchov a.s. na MŠK Púchov s.r.o., 
 

b) presadzovať na základe vyhlásenia Andreja Porázika, štatutárneho orgánu 
FK Púchov a.s. na valnom zhromaždení MŠK Púchov s.r.o. podpísanie 
zmluvy o bezodplatnom prevode platných práv súťaženia a registračných 
práv klubu vrátane preregistrovania jednotlivých hráčov týchto družstiev 
z FK Púchov a.s. na MŠK Púchov s.r.o., ako aj prevodu licencie 
Grassroots z FK Púchov a.s. na MŠK Púchov s.r.o., 

 
c) prijať splnomocnenie (vrátane možnosti ním ďalej poveriť inú osobu) od FK 

Púchov a.s. na vykonávanie nevyhnutných organizačných krokov športovej 
činnosti futbalových družstiev FK Púchov a.s. do času právoplatného 
rozhodnutia SFZ o prevode práv súťaženia a registračných práv klubu 
vrátane preregistrovania jednotlivých hráčov týchto družstiev z FK Púchov 
a.s. na MŠK Púchov s.r.o., ako aj prevodu licencie Grassroots z FK 
Púchov a.s. na MŠK Púchov s.r.o., 
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C) u r č u j e, 

že zabezpečenie prevodu platných práv súťaženia a registračných práv klubu 
vrátane preregistrovania jednotlivých hráčov týchto družstiev z FK Púchov a.s. na 
MŠK Púchov s.r.o., ako aj prevodu licencie Grassroots z FK Púchov a.s. na MŠK 
Púchov s.r.o., ktoré povedie k zachovaniu športovej činnosti futbalových družstiev 
organizovaných doteraz pod FK Púchov a.s., pretože sa jedná o zachovanie a rozvoj 
mládežníckeho futbalu, je verejným záujmom mesta Púchov, a preto 
 

D) u k l a d á, 

 

a) primátorovi mesta a poslancom MsZ 
 

hlasovať na valnom zhromaždení Občianskeho združenia MESTSKÝ PROGRAM 
MATERIÁLNEHO ZABEZPEČENIA VÝKONNOSTNÉHO ŠPORTU V PÚCHOVE za 
uzavretie zmluvy o pomoci spočívajúcej v dočasnom financovaní nákladov na 
dopravu, rozhodcov a ostatnej materiálnej vybavenosti potrebných k riadnemu 
odohratiu naplánovaných zápasov futbalových družstiev organizovaných doteraz pod 
FK Púchov a.s. v termíne do konca roku 2014, pretože na tento účel bolo toto 
občianske združenie z poverenia MsZ založené, 
 

b) ekonomickej komisii MsZ  
 

zapracovať do návrhu rozpočtu mesta Púchov na rok 2015 finančné prostriedky 
potrebné na financovanie športovej činnosti futbalových družstiev, ktoré na základe 
prevodu platných práv súťaženia a registračných práv klubu vrátane preregistrovania 
jednotlivých hráčov týchto družstiev spoločne s licenciou Grassroots prejdú z FK 
Púchov a.s. na MŠK Púchov s.r.o.. 
 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 7 za prijatie UZNESENIA č. 57/2014: 
prítomných    14 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 57/2014. 
 
Hlasovanie č. 8 za prijatie UZNESENIA č. 58/2014: 
prítomných    14 
za                    14 
proti                 0 
zdržal sa          0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 58/2014. 
Primátor konštatoval, že týmto sa stanovil postoj MsZ k futbalu. 
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ad 6) Diskusia a interpelácie. 
 

Mgr. Anna Janíková interpretovala požiadavku ľudí z bytoviek, lebo v Umeleckej 
medzierke sa na lavičkách zdržiavajú bezdomovci a mladí ľudia a robia tam hluk 
a veľký neporiadok. Žiadajú, aby sa zabezpečilo zamedzenie hluku, a aby sa tam 
hlavne pravidelne upratovalo. Inak budú trvať na odstránení lavičiek. 
Ing. Ján Krajčovič prisľúbil nápravu v upratovaní Umeleckej medzierky. 
Mgr. Jozef Čuraj konštatoval, že MsP hliadky budú tento priestor častejšie 
pravidelne kontrolovať. 
Mgr. Hedviga Šulcová tlmočila nespokojnosť obyvateľov sídliska pri ZŠ Gorazdova, 
kde umiestnili veľké množstvo cca 60 zvierat (danielov, kozy, ovce). Je tam veľký 
zápach, veľa múch a strašne sa šíri zápach zo zvierat a hluk. Ľudia sú z toho 
nešťastní. Boli aj za veterinárkou, ale, že sa tým nedá nič robiť. Máme dosť ťažkú 
úlohu, čo stým robiť, lebo zákon to nerieši. O chvíľu začína školský rok a ZŠ 
Gorazdova tam má školskú jedáleň. Treba zistiť, čo na to hygienici. Nabaľujú sa tu 
ďalšie problémy. Pôvodne ľudia chceli prísť na MsZ. Treba urobiť dohodu 
s majiteľom, aby sa to nejako vyriešilo buď vyprataním, alebo premiestnením inde. 
Nie v strede mesta. 
MUDr. Viliam Bršiak informoval, že Občiansky zákonník to má ošetrené tak, že 
majiteľ veci nesmie obťažovať okolie nad mieru primeranú pomerom – hlukom, 
zápachov. 
Primátor konštatoval, že bol o tom informovaný. Nemôže sa to takto nechať. 
Uviedol, že si pozve majiteľa firmy,ktorá za stav zodpovedá. Nie je možné, aby 
v meste niečo takéto na divoko vznikalo.  
Ing. Ján Riško poďakoval PTSM za vysprávky aspoň najväčších dier na cestách 
v Horných Kočkovciach. Potom obrátil pozornosť na záplavy na Slovanskej ulici a 
Školskej, k čomu bola zaslaná aj fotodokumentácia na MsÚ. V minulosti tu boli 
riešené nejaké opatrenia, ktoré očakávali, že tieto problémy vyriešia. Bohužiaľ, tam 
nie sú asi dostatočné priepusty. Voda po rekonštrukcii Slovanskej ulice steká do 
nižších bodov a do Školskej ulice, ktorá nebola zrekonštruovaná. Odtiaľ voda 
postupuje do dvorov, záhrad a pivníc. Bude treba vypracovať k tomu projekt, alebo 
iné riešenie na odstránenie týchto nedostatkov. Voda tam stáva až do výšky  
20-30cm. 
Irena Kováčiková konštatovala, že sa na ňu obrátili občania a upozornili ju na 
problém v Nových Nosiciach pri rekonštrukcii železnice, keď tam prechádzajú 
kamióny, prechádzajú celými Nosicami, čím im ničia cesty a obmedzujú ľudí. Vedela, 
že dopravné značky boli osadené ale aj napriek tomu tam kamióny zachádzajú. 
Ľudia ju informovali, že boli s touto požiadavkou na MsÚ, kde ich vraj mali odbiť, že 
dopravné značenie bolo osadené.   
Mária Fedorová pochybovala, že by niekto z jej kolegov takto niekoho odbil. Ona 
osobne riešila podobný prípad aj v piatok, keď mala dovolenku vošiel do Nových 
Nosíc kamión. Hneď to bola riešiť. Zvolala dopravnú komisiu a iniciovala 
spracovateľa projektovej dokumentácie aj s dopravným inžinierom, aby v skrátenom 
legislatívnom konaním sa situácia riešila. Dopravnú značku zákazu vjazdu 
nákladných vozidiel okrem dopravnej obsluhy na ulicu v Nových Nosiciach nám 
schválili.  
Ing. Ján Krajčovič potvrdil, že dnes dopravnú značku osadili, aby sa zabránilo 
vjazdu hlavne kamiónov. Ale nie je v silách Mesta ani MsP tomu zabrániť. Oni idú 
podľa navigácie, ktorá ich tam dovedie a potom sa nemajú kde obrátiť. 
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Mgr. Jozef Čuraj mal takú skúsenosť, že tam zachádzajú väčšinou cudzinci na 
základe navigácie. MsP by musela byť na viacerých miestach, aby tento problém 
eliminovali. Najväčší problém je v tom, že keď tam vojdú už sa nemajú kde otočiť. 
Ing. Ján Riško žiadal takúto zákazovú dopravnú značku osadiť tak, aby sa mohli 
ešte otočiť, lebo aj Horných Kočkovciach je takáto dopravná situácia s kamiónmi. 
Značka by mohla byť osadená pri Matadore alebo od privádzača. Kamióny blokujú 
dopravu v Horných Kočkovciach, čo je neúnosné, pre už aj tak dosť obmedzovanú 
dopravu v tejto časti mesta.  
Primátor ukončil zasadnutie MsZ. 
 
 
 
Mgr. Anna JANÍKOVÁ    Ing. Jaroslav HUPKA 
I. overovateľ        II. overovateľ 
 
 
 
 
Ing. Jana  VONDROVÁ        Mgr. Marián MICHALEC 
prednostka MsÚ         primátor mesta Púchov 
 

 

 


