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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 11.septembra 2014 

 
Prítomní:  
 
PaedDr. Miroslav Kubičár, Mgr. Anna Janíková, MUDr. Pavol Šponiar, Mgr. Radoslav 
Varga, JUDr. Jarmila Andreánska, Mgr. Peter Bílik, JUDr. Eva Kvocerová, Irena 
Kováčiková, Ing. Jaroslav Hupka, Mgr. Hedviga Šulcová, Ivan Zahradový, Rudolf 
Marman, 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 05.09.2014. 
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 
(16 z 19) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Svoju neúčasť na rokovaní 
MsZ ospravedlnili: MUDr. Viliam Bršiak, Peter Prešnajder a Peter Divinský.    
 
Primátor mesta navrhol návrhovú komisiu v zložení:  PaedDr. Miroslav Kubičár, 
Mgr. Peter Bílik a Rudolf Marman. 
Spýtal sa, či má niekto iný návrh.  
Nikto nepodal iný návrh. 
 
Hlasovanie č. 1 o schválení zloženia návrhovej komisie: 
prítomných  16 
za                  14 
proti               0 
zdržal sa        1 
nehlasoval   1 
Poslanci schválili zloženie návrhovej komisie. 
 
 
Do rokovacej miestnosti prišiel Rudolf Marman. 
 
Primátor mesta určil overovateľov zápisnice v zložení: PaedDr. Miroslav Kubičár 
a JUDr. Jarmila Andreánska.  
Vedením zápisnice poveril Boženu Sádeckú. 
 
 
 
 
 



Zápisnica MsZ 11 09 2014 Strana 2 

 

PROGRAM : 
 

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

2. Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k  30.6.2014 a monitorovacia správa 
programového rozpočtu k 30.6.2014. 

3. Veľkonočný jarmok. 
4. Vyhodnotenie činnosti komisií pri MsZ Púchov. 
5. Vyhodnotenie činnosti DK Púchov. 
6. Informácia o investičných akciách.  
7. Predaj, kúpa. 
8. Dotácie. 
9. Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MESTSKÉHO BYTOVÉHO 

PODNIKU, s.r.o., Podniku technických služieb mesta, s.r.o., MEDIALU 
Púchov, s.r.o., MŠK Púchov s.r.o. a MsÚ Púchov. 

10. Rôzne. 
11. Diskusia a interpelácie. 

 
Primátor navrhol a zdôvodnil doplnenie a zmenu poradia bodov programu MsZ 
následne: 
 

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

2. Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k  30.6.2014 a monitorovacia správa 
programového rozpočtu k 30.6.2014. 

3. Veľkonočný jarmok. 
4. Udelenie čestného občianstva. 
5. Vyhodnotenie činnosti komisií pri MsZ Púchov. 
6. Vyhodnotenie činnosti DK Púchov. 
7. Informácia o investičných akciách.  
8. Predaj, kúpa. 
9. Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MESTSKÉHO BYTOVÉHO 

PODNIKU, s.r.o., Podniku technických služieb mesta, s.r.o., MEDIALU 
Púchov, s.r.o., MŠK Púchov s.r.o. a MsÚ Púchov. 

10. Rôzne.  
11. Dotácie. 
12. Diskusia a interpelácie. 

 
 

Primátor vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k programu a podali ďalšie pozmeňujúce 
alebo doplňujúce návrhy.  
Nikto sa neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 2 schválenie programu: 
prítomných  16 
za                  16 
proti               0 
zdržal sa        0 
nehlasoval   0 
Program poslanci schválili. 
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ad 1) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, správa 
o činnosti hlavného kontrolóra.  
 
Primátor uviedol, že hlavný kontrolór Mesta Púchov Mgr. Miroslav Jurči písomne 
predložil - kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ a správu 
o činnosti hlavného kontrolóra. Vyzval poslancov, aby sa k materiálom vyjadrili. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
PaedDr. Miroslav Kubičár  - člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia  
MsZ č. 59/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 59/2014 
M s Z  Púchov 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, správu o činnosti 
hlavného kontrolóra.  
 
Hlasovanie č. 3 za prijatie UZNESENIA č. 59/2014: 
prítomných    16 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
nehlasoval     0 
Poslanci schválili UZNESENIE  č. 59/2014. 
 
 
ad 2) Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k  30.6.2014 a monitorovacia správa 
programového rozpočtu k 30.6.2014. 
 
JUDr. Jarmila Andreánska konštatovala, že materiál bol vypracovaný v rovnakej 
podobe, ako minulý rok. Boli aktualizované komentáre týkajúce sa plnenia cieľov 
stanovených vo výdavkoch programového rozpočtu, v príjmoch bolo do komentárov 
doplnené plnenie rozpočtu pri príjmoch, ktoré boli súčtom viacerých položiek. Plnenie 
bežných príjmov a bežných výdavkov je na úrovni približne 50%, čo zodpovedá  
1. polroku, čo sa týka kapitálových príjmov a výdavkov, tie sú realizované priebežne, 
pričom ťažisko z nich bude plnené a čerpané v 2. polroku. Finančné príjmy sú plnené 
priebežným čerpaním rezervného fondu, finančné výdavky postupným splácaním 
úverov. Materiál bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta a bol 
prerokovaný v ekonomickej komisii a v MsR. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
PaedDr. Miroslav Kubičár  - predložil návrh uznesenia MsZ č. 60/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 60/2014 
M s Z  Púchov 
s c h v a ľ u j e   
 
Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k  30.6.2014 a monitorovacia správa programového 
rozpočtu k 30.6.2014. 
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Hlasovanie č. 4 za prijatie UZNESENIA č. 60/2014: 
prítomných    16 
za                    16 
proti                 0 
zdržal sa          0 
nehlasoval     0 
Poslanci schválili UZNESENIE  č. 60/2014. 
 
 
ad 3) Veľkonočný jarmok. 
 
Primátor konštatoval, že 31.8.2014 bol doručený na sekretariát primátora e-mail od 
poslanca Cyrila Crkoňa, v ktorom žiadal o zaradenie do programu septembrového 
mestského zastupiteľstva bod Veľkonočný jarmok.  
Cyril Crkoň uviedol, že prišiel ten správny okamih, aby urobil bodku za touto témou. 
Bol dostatočný čas, aby sa to prediskutovalo. Bola roznesená anketa po 
domácnostiach k tejto téme. Očakával, že sa mu do MsZ anketové lístky vrátia, no 
nestalo sa tak. Na základe výsledkov ankety aj na základe veľa ľudí, ktorí sa na neho 
obrátili mu vyjadrili súhlas k jeho postoju. Z toho kvanta ľudí len jeden mu povedal, 
aby to nechal tak a aby neotváral túto tému. Povedal, že poslanci by mali načúvať 
hlasom voličov. Na začiatku volebného obdobia poslanci schválili Programové 
vyhlásenie, v ktorom bol jeden z bodov, že mesto je za dobré vzťahy  
s registrovanými cirkvami v meste Púchov. Je jedno, či s katolíckou alebo 
evanjelickou. Všetci veria v toho istého boha. Napriek schválenému VZN, ktorým sa 
mesto riadi pri organizovaní tohto Veľkonočného jarmoku, vzťahy k Bohu a cirkvi by 
mali byť nadradené VZN. Vyzval poslancov, že stojí za zváženie, ako budú hlasovať. 
Myslí si, že sa budú raz za to zodpovedať. Vyzval poslancov k použitiu vlastného 
rozumu. V prospech dobra ľudí, v prospech všeobecného dobra. Nabádal poslancov, 
aby sa pozreli na erb mesta, kde je svätá Margita. Vidí za tým, že aj naši predkovia si 
ctili kresťanské hodnoty. Nebolo by dobré po nich dnes šliapať. Toto je jeden tých 
bodov – Veľkonočný jarmok. Povedal, že jeho otázka znie: „či som za uskutočnenie 
Veľkonočného jarmoku?“ Ďalej navrhol aj bod b), nielen zrušiť Veľkonočný jarmok 
a nič nové. Konali by sa veľkonočné trhy vo Veľkom týždni – pondelok, utorok, streda 
a po Veľkej noci by sa urobilo vítanie jari, kde by sa mohli deti predviesť so svojimi 
choreografiami. Aby poslanci nepovedali, že je proti ľuďom, že im nechce nič dať. On 
to chce ľuďom dať v pozmenenej forme. 
Primátor vyzval poslanca, aby predložil návrh uznesenia k tomuto bodu programu. 
Cyril Crkoň zopakoval, že jeho otázka znie: „či som za uskutočnenie Veľkonočného 
jarmoku?“ Odpoveď má byť áno/nie. 
Mgr. Radoslav Varga upozornil poslanca Cyrila Crkoňa, že uznesenia začínajú – 
MsZ schvaľuje, ruší, berie na vedomie, ... a potom ide samostatný text uznesenia. 
Vyzval Cyrila Crkoňa, aby dodržal, čo povedal na zasadnutí MsZ  a dal návrh na 
zrušenie Veľkonočného jarmoku.  
Cyril Crkoň dal návrh na uznesenie v znení:  MsZ schvaľuje zrušenie Veľkonočného 
jarmoku. 
Primátor podal informáciu z mestskej ankety. Na Mestský úrad neboli doručené 
všetky anketové hárky, ktoré boli distribuované. Za 10 dní bolo doručených 453 ks 
ankety, kde bola aj otázka, či sú za zrušenie Veľkonočného jarmoku. 10 ľudí 
neoznačilo žiadnu  možnosť - áno/nie. 91 ľudí označilo odpoveď „áno“, teda boli za 
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zrušenie a 352 ľudí označilo možnosť „nie“, teda, väčšina ľudí nebola za zrušenie 
Veľkonočného jarmoku. 
Mgr. Radoslav Varga uviedol, že tento rok v čase pôstu organizovali viacdňový 
Veľkonočný jarmok vo viacerých mestách na Slovensku – v Trenčíne, v Stupave, 
v Dúbravke, Trnave, Martine, v Starej Turej, Bratislave, Prievidzi .... 
PaedDr. Miroslav Kubičár - zopakoval predložený návrh Cyrila Crkoňa na 
uznesenie MsZ č. 61/2014 v znení: MsZ Púchov  schvaľuje  zrušenie Veľkonočného 
jarmoku. 
 
Hlasovanie č. 5 za prijatie návrhu UZNESENIA č. 61/2014: 
prítomných    16 
za                     1 
proti                13 
zdržal sa          2 
nehlasoval     0 
Poslanci neschválili návrh UZNESENIA. 
 
 
Primátor uviedol, že návrh uznesenia poslanca Cyrila Crkoňa nebol schválený. 
Uviedol, že plánuje mať stretnutie s farármi, kde chce s nimi prejednať termíny 
každého jedného ročníka Veľkonočného jarmoku. Mohol by sa robiť 1-2 týždne pred 
Veľkou nocou.  
 
 
 
 
ad 4) Udelenie čestného občianstva.  
 
Primátor konštatoval, že tento rok si pripomíname 180 rokov od narodenia a 120 
rokov od úmrtia baróna Hoenninga.  Navrhol udeliť „ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA 
PÚCHOV“ In memoriam, Emilovi Fridrichovi Johannesovi Hoenningovi O´ Carroll 
narodenému v roku 1834 v Hildesheime, zomrelému 15.9.1894 v Púchove, ktorý 
zvlášť významným spôsobom sa zaslúžil o zviditeľnenie nášho mesta  svojou 
archeologickou činnosťou na Púchovskej skale. Neskôr pomenovanej po názve 
nášho mesta jednej z najvýznamnejších kultúr na tomto území pomenovanou ako 
Púchovská kultúra.   
Irena Kováčiková uviedla, že v zmysle VZN o udeľovaní čestného občianstva, pán 
primátor vymenoval členov komisie školstva a sociálnych vecí za členov komisie pre 
udelenie čestného občianstva, ktorá odporučila predložený návrh schváliť. 
PaedDr. Miroslav Kubičár  - predložil návrh uznesenia MsZ č. 61/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č.  61/2014    
M s Z  Púchov 
u d  e  ľ  u j  e     
 
titul „ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA PÚCHOV“ In memoriam, Emilovi Fridrichovi 
Johanesovi Hoenningovi O´ Carroll narodenému v roku 1834 v Hildesheime, 
zomrelému 15.9.1894 v Púchove.  
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Hlasovanie č. 6 za prijatie UZNESENIA č. 61/2014: 
prítomných    16 
za                     1 
proti                13 
zdržal sa          2 
nehlasoval     0 
Poslanci schválili UZNESENIE  č. 61/2014. 
 
 
 
ad 5) Vyhodnotenie činnosti komisií pri MsZ Púchov. 
 
Primátor informoval, že predsedovia komisií MsZ predložili vyhodnotenie činnosti 
komisií pri MsZ Púchov za obdobie r. 2010-2014 písomne a poslanci sa k nim môžu 
vyjadriť.  
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
PaedDr. Miroslav Kubičár  - predložil návrh uznesenia MsZ č. 62/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 62/2014 
M s Z  Púchov 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
vyhodnotenie činnosti komisií pri MsZ Púchov r. 2010-2014:  
 

• Ekonomická komisia 
• Komisia výstavby a životného prostredia 
• Komisia dopravy, služieb a bytovej politiky  
• Komisia vzdelávania, kultúry, športu a sociálneho zabezpečenia 
• Komisia grantových a dotačných projektov 
• Komisia ochrany verejného poriadku 
• Komisia na ochranu verejného záujmu 

 
Hlasovanie č. 7 za prijatie UZNESENIA č. 62/2014: 
prítomných    16 
za                     16 
proti                  0 
zdržal sa           0 
nehlasoval      0 
Poslanci schválili UZNESENIE  č. 62/2014. 
 
 
 
 
ad 6) Vyhodnotenie činnosti DK Púchov. 
 
Primátor uviedol, že materiál - Vyhodnotenie činnosti DK Púchov predložila Mgr. 
Milada Vargová písomne.  
Do diskusie  sa nikto neprihlásil. 
PaedDr. Miroslav Kubičár  - predložil návrh uznesenia MsZ č. 63/2014 v znení: 
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U Z N E S E N I E  č. 63/2014 
M s Z  Púchov 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Vyhodnotenie činnosti DK Púchov. 
 
Hlasovanie č. 8 za prijatie UZNESENIA č. 63/2014: 
prítomných    16 
za                     16 
proti                  0 
zdržal sa           0 
nehlasoval      0 
Poslanci schválili UZNESENIE  č. 63/2014. 
 
 

ad 7) Informácia o investičných akciách.  
 
Ing. arch. Daniela  Šicová konštatovala, že boli ukončené stavebné práce na 
námestí v Horných Kočkovciach. Osadia tam ešte 2 informačné tabule. Pokračujú 
v rekonštrukcii Domu smútku, kde pri odkrytí zistili, že sa musí prerobiť celý strop 
a potom budú pokračovať v ďalšom podlaží.  Tento rok majú sťažené práce vonku v 
teréne pre nepriaznivé daždivé počasie. Do všetkých realizovaných stavieb stále 
prší. Na Lichadovej ulici v Horných Kočkovciach po meraní a zhutnení podkladu bolo 
potrebné vymeniť niektoré časti podložia, kde nemôžu pokračovať, pokiaľ bude 
takéto počasie. Na Lichardovej boli zrealizované všetky obrubníky, odkanalizovanie 
komunikácie. Ďalšou rozostavanou akciou je námestíčko pri ZUŠ (Základnej 
umeleckej škole), kde boli urobené práce v zmysle dohody so ZUŠ – výmena okien, 
ktorá má eliminovať prípadný hluk z ulice, zrealizovali náter strechy. Dorobia im 
nefunkčnú kanalizáciu. Realizovali pri ZUŠ búracie práce, demontáž starého 
oplotenia, realizujú podkladové vrstvy, robili tu aj prekládku plynu. V týchto dňoch 
prebiehajú práce na preberaní staveniska na rekonštrukciu Požiarnej ulice. Posledná 
akcia na ktorej pracujú je kruhová križovatka, kde prebieha verejné obstarávanie. 
Ing. Ján Riško chcel vedieť, či sa budú robiť nástrek prechodu na námestí 
v Horných Kočkovciach. 
Ing. arch. Daniela  Šicová odpovedala, že retardér tam slúži na to, aby ľudia mohli 
prechádzať cez cestu a bola tam osadená aj dopravná značka. V rámci projektu 
MAS-ky tam nebol riešený maľovaný prechod. 
Irena Kováčiková poďakovala správcom cintorína PTSM, že zakaždým upravia 
cintorín, keď majú pohreb. 
PaedDr. Miroslav Kubičár pochválil nápad a realizáciu námestíčka v Horných 
Kočkovciach. Na takom malom priestranstve dokázali urobiť také pekné námestíčko. 
Následne predložil návrh uznesenia MsZ č. 64/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 64/2014 
M s Z  Púchov 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Informáciu o investičných akciách.  
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Hlasovanie č. 9 za prijatie UZNESENIA č. 64/2014: 
prítomných    16 
za                     16 
proti                  0 
zdržal sa           0 
nehlasoval      0 
Poslanci schválili UZNESENIE  č. 64/2014. 
 
 
 
 
 
ad 8) Predaj, kúpa. 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár  - predložil návrh uznesení MsZ č. 65/2014 a 66/2014, 
ktoré spolu súvisia, v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 65/2014 
M s Z  Púchov 
b e r i e   n a   v e d o m i e, že: 
 
zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcela KNC č. 564/1, KNC č. 1709/2, 
KNE č. 329/1 a KNE č. 330 v k.ú. Púchov, spočívajúceho v práve uloženia zemného 
káblového vedenia,  pre Stredoslovenskú energetiku – Distribúcia, a.s.  Žilina v 
 súvislosti so stavbou „ Púchov – rozšírenie NNK pre Tabela Real, s.r.o.“ je prípadom 
hodným osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí. 
 
Zdôvodnenie: Ide o rozšírenie  rozvodov NNK pre zásobovanie elektrickou energiou  
v súvislosti s rekonštrukciou objektov na Ulici Komenského v Púchove. 
 
 
U Z N E S E N I E  č. 66/2014 
M s Z  Púchov 
 

A) k o n š t a t u j e, 
 

že  dôvod zriadenia vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve  mesta pre 
Stredoslovenskú energetiku – Distribúcia, a.s. Žilina  je prípadom hodným osobitného 
zreteľa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí  a MsZ o ňom rozhodlo 
3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

 
B)  s c h v a ľ u j e   
 

zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcela KNC č. 564/1, KNC č. 1709/2, 
KNE č. 329/1 a KNE č. 330 v k.ú. Púchov, spočívajúceho v práve uloženia zemného 
káblového vedenia,  pre Stredoslovenskú energetiku – Distribúcia, a.s.  Žilina v 
 súvislosti so stavbou „ Púchov – rozšírenie NNK pre Tabela Real, s.r.o.“  za cenu 
podľa znaleckého posudku a za dodržania podmienok  stanovených v rámci 
povoľovacieho konania danej stavby. 
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Ing. Jana Vondrová informovala, že ide o zriadenie vecného bremena pre 
Stredoslovenskú energetiku – Distribúcia, a.s. Žilina. Zámer bol riadne zverejnený na 
webovej stránke Mesta, prerokovaný komisiou výstavby aj MsR. 
 
Hlasovanie č. 10 za prijatie UZNESENIA č. 65/2014: 
prítomných    16 
za                     16 
proti                  0 
zdržal sa           0 
nehlasoval      0 
Poslanci schválili UZNESENIE  č. 65/2014. 
 
 
Hlasovanie č. 11 za prijatie UZNESENIA č. 66/2014: 
prítomných    16 
za                     16 
proti                  0 
zdržal sa           0 
nehlasoval      0 
Poslanci schválili UZNESENIE  č. 66/2014. 
 
 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár  - predložil návrh uznesenia MsZ č. 67/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 67/2014 
M s Z  Púchov 
s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj nasledovných  pozemkov, v k.ú. Horné Kočkovce: 
 
- parcela KNC č. 448/1, orná pôda o výmere 442 m2 pre Jozefa Crkoňa a manželku, 
Kukučínova 1375, Púchov,  
 
- parcela KNC č. 448/5, orná pôda o výmere 472 m2 pre Stanislava Crkoňa 
a manželku, Kukučínova 1374, Púchov, 
 
za účelom majetkoprávneho vysporiadania častí pozemkov, ktoré užívajú a 
bezprostredne prislúchajú k pozemkom s rodinnými domami vo vlastníctve 
žiadateľov, za cenu 10.- €/m2. 
Predmetné pozemky sú plochou, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov. 
Uvedený prevod nehnuteľností spĺňa podmienky §9a, ods. 8, písm. b) zákona o 
majetku obcí a vzhľadom k tomu sa pri prevode nepoužijú ustanovenia §9a, ods.1-7. 
 
Ing. Jana Vondrová  informovala, že o odkúpenie požiadali bratia Crkoňovci. Ide 
o legalizáciu jestvujúceho stavu, lebo pozemky využívajú a Mesto k ním nemá 
prístup. Komisia výstavby a MsR odporučili odpredaj. 
 
Hlasovanie č. 12 za prijatie UZNESENIA č. 67/2014: 
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prítomných    16 
za                     16 
proti                  0 
zdržal sa           0 
nehlasoval      0 
Poslanci schválili UZNESENIE  č. 67/2014. 
 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár  - predložil návrh uznesenia MsZ č. 60/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 68/2014 
M s Z  Púchov 
s c h v a ľ u j e   
 
odkúpenie stavebných úprav a inventáru nebytového priestoru Reštaurácia v KVC 
Púchov od spoločnosti AZ Agentúra, s.r.o., Námestie slobody 1901, Púchov  podľa 
nižšie uvedenej špecifikácie: 

1. stavebné úpravy a zariadenia nebytového priestoru Reštaurácia v KVC Púchov 
v rozsahu podľa rozpočtu, ktorý spracoval stavebný cenár Mária Mroščáková 
zo dňa 03.09.2014, v celkovej výške 14 900,-€ s DPH,  

Zdôvodnenie: 
Jedná sa o 2. etapu  majetkoprávneho vyporiadania nákladov za stavebné úpravy 
a zariadenia nebytového priestoru Reštaurácie v objekte KVC Púchov, ktorý je 
vo vlastníctve mesta Púchov a technologického vybavenia kuchyne. Mesto Púchov 
nájomcovi AZ Agentúra, s.r.o. poskytlo priestory určené na prevádzku Reštaurácie 
v KVC Púchov ako stavebne nedokončené a súhlasilo so stavebnými úpravami 
zameranými na ich finálne dokončenie a dovybavenie kuchynskou technológiou.  

V 1.etape boli majetkoprávne vysporiadané stavebné úpravy a technologické 
vybavenie Reštaurácie, ktoré boli buď predmetom odborného  ocenenia  
p. Mroščákovej podľa projektu KVC alebo boli doložené relevantnými účtovnými 
dokladmi AZ Agentúra, s.r.o..  

V 2. Etape budú vysporiadané všetky zostávajúce náklady na stavebné úpravy 
a zariadenia, ktoré boli vykonané nájomcom NP AZ Agentúra, s.r.o. svojpomocne 
a nájomca nie je schopný ich nadobudnutie dokladovať relevantnými účtovnými 
dokladmi. Ich existenciu a stav  fyzicky skontrolovali poverení zástupcovia z MsBP 
a MsÚ a boli odborne ocenené p. Mroščákovou. 
 
Primátor uviedol, že keď sa stavalo Divadlo, vylúčilo sa dostavanie kuchyne  
a reštaurácie preto, lebo mesto nemá žiadnu organizačnú jednotku, ktorá by sa 
v tomto vyznala a vedela prevádzkovať reštauračné služby. Hľadal sa nájomca. 
Našiel sa v AZ Agentúre, s.r.o. Práce, ktoré vykonali na detailnej dostavbe, boli 
dohodnuté ako predplatený nájom. Ale energie si musia doplácať v plnej výške. 
Nájomca si to neplnil, preto sa pristúpilo k návrhu na odkúpenie. Pán Baniar má 
dlhodobé problémy s plnením záväzkov. Stretol sa s ním a diskutovali o tom. Došlo 
k dohode. Tie stavebné práce, ktoré urobil v  reštaurácii a technologické vybavenie 
kuchyne boli odborne ocenené. Na základe zmluvy započítaním jeho pohľadávok 
prejde tento majetok na Mesto. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie č. 13 za prijatie UZNESENIA č. 68/2014: 
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prítomných    16 
za                     13 
proti                  0 
zdržal sa           3 
nehlasoval      0 
Poslanci schválili UZNESENIE  č. 68/2014. 
 
 
 
 
ad 9) Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MESTSKÉHO BYTOVÉHO  
PODNIKU, s.r.o., Podniku technických služieb mesta, s.r.o., MEDIALU Púchov, 
s.r.o., MŠK Púchov s.r.o. a MsÚ Púchov. 
 
Primátor konštatoval, že správy boli predložené písomne a poslanci sa k nim môžu 
vyjadriť. 
Ing. Jaroslav Hupka poďakoval oddeleniu Márii Fedorovej, pánovi primátorovi aj 
Ing. Krajčovičovi z PTSM, že v mestskej časti Kolonka dali urobiť kanalizačné vpuste, 
že tam už netečie voda. Aj pri Materskej škole Chmelinec bola opravená kanalizácia 
a nestojí tam voda.  
Cyril Crkoň tiež poďakoval za opravu vpustí na Kolonke. V správe zabudli 
spomenúť, že čistili aj kanalizačné vpuste v Horných Kočkovciach. Obrátili sa na 
neho ľudia, že na časti Spojovej ulice sú jamy, ktoré treba opraviť a vytápa ich tam aj 
kanalizácia. 
PaedDr. Miroslav Kubičár  - predložil návrh uznesenia MsZ č. 69/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 69/2014 
M s Z  Púchov 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
Správu náčelníka MsP, informáciu o činnosti MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, 
s.r.o., Podniku technických služieb mesta, s.r.o., MEDIALU Púchov, s.r.o., MŠK 
Púchov s.r.o. a MsÚ Púchov. 
 
Hlasovanie č. 14 za prijatie UZNESENIA č. 69/2014: 
prítomných    16 
za                     16 
proti                  0 
zdržal sa           0 
nehlasoval      0 
Poslanci schválili UZNESENIE  č. 69/2014. 
 
 
 
 
ad 10) Rôzne. 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár  - predložil návrh uznesenia MsZ č. 70/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 70/2014 
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M s Z  Púchov 
s c h v a ľ u j e   
 
súhlasné stanovisko k Dodatku žiadosti o zriadenie elokovaného pracoviska 
s názvom a adresou: Domov sociálnych služieb, Nosice 57, 020 01 Púchov pre 
subjekt Spojenej školy, Športovcov 1461/17, 020 01 Púchov s organizačnými 
zložkami Špeciálna základná škola a Praktická škola pre organizačnú zložku 
Špeciálna základná škola. 
 
Mgr. Viera Češková konštatovala, že sa jedná o jednu triedu v Nosiciach, ktorá 
nebola zatiaľ zaradená do siete škôl a školských zariadení v SR. 
Do diskusie sa nikto neprihlásil.  
 
Hlasovanie č. 15 za prijatie UZNESENIA č. 70/2014: 
prítomných    16 
za                     16 
proti                  0 
zdržal sa           0 
nehlasoval      0 
Poslanci schválili UZNESENIE  č. 70/2014. 
 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár  - predložil návrh uznesenia MsZ č. 71/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 71/2014 
M s Z  Púchov 
s c h v a ľ u j e   
 

a) úpravu rozpočtu v programe 9 Vzdelávanie podľa priloženej tabuľky 
b) zvýšenie príjmov v položke 111 003 Výnos z dane z príjmov fyzických osôb 

(podielové dane od štátu) v sume 325 000 € 
c) zvýšenie príjmov v položke 121 002 2 Daň z nehnuteľností v sume 550 000 € 
d) zvýšenie príjmov v položke 212 002 Príjem z prenájmu pozemkov v sume 

200 000 € 
e) zvýšenie výdavkov v programe 1, podprogram 1.1 Riadenie mesta, oddiel 

01116, položka 610, 620 a 637016 (mzdy a odvody) v sume 26 000 € 
(navýšenie tried 11 zamestnancom, úprava platu hlavného kontrolóra zo 
zákona), položka 632 003 v sume 2 000 € (poštovné), položka 635 006 
v sume 22 500 € (údržba budov), položka 717 001 v sume 50 000 €  
(rekonštrukcia strechy OV Ihrište) 

f) zvýšenie výdavkov v programe 4, podprogram 4.5 Podpora zvýšenia 
bezpečnosti v meste, oddiel 0840 položka 633 006 v sume 500 € - vybavenie 
pre dôchodcov 

g) zvýšenie výdavkov v programe 5, podprogram 5.1 Mestská polícia, oddiel 
0310 položka 610, 620 a 637016 suma 2 000 € - mzdové náklady 
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h) presun výdavkov v programe 13, podprogram 13.1 Správa bytového 
a nebytového fondu, oddiel 0620 v sume 34 000 € - údržba NP – SOV, fond 
opráv a správa Divadlo na oddiel 0660 položka 635 006 

i) zvýšenie výdavkov v programe 7, podprogram 7.1.4 Rekonštrukcie, investície 
komunikácie, čakárne, parkoviská, oddiel 0451, položka 717 002 suma    
54 100 € nasledovne: 

Totem kruhová križovatka DK 1 900,00 € 
Parkovisko a chodník pri byt. dome 1416 29 000,00 € 
Chodník ul. Okružná 10 000,00 € 
Spojovací chodník ZŠ Komenského, Sládkovičova 1 900,00 € 
Rekonštrukcia nástupište Continental 4 000,00 € 
Rozšírenie parkovacích plôch Hoštinská 7 300,00 € 

 
j) zvýšenie výdavkov v programe 7, podprogram 7.1.4 Rekonštrukcie, investície 

komunikácie, čakárne, parkoviská, oddiel 0451, položka 716 v sume 3 000 € – 
ul. Továrenská projekt stabilizácie svahu 

k) zvýšenie výdavkov v programe 7, podprograme 7.1.7 Rekonštrukcia 
miestnych komunikácií Nosice, Horné Kočkovce, oddiel 0451 položka 717 002 
v sume 200 000 € 

l) zvýšenie výdavkov v programe 10, podprogram 10.1 Športoviská v meste, 
oddiel 0810, položka 644 001 v sume 457 500 € - opravy v športovom areáli, 
nákup techniky, rozšírenie starostlivosti o ihriská a šport, položka 642 001 
v sume 12 000 € - zvýšenie dotácie pre OZ - futbal 

m) zvýšenie výdavkov v programe 11, podprogram 11.1 Mestské divadlo, oddiel 
0660, položka 713 001  v sume 77 700 € - interiérové vybavenie reštaurácie  

n) zvýšenie výdavkov v programe 11, podprogram 11.5 Mestské kultúrne akcie, 
oddiel 0860 položka 633 006 suma 1 500 € - Betlehem 

o) zvýšenie výdavkov v programe 12, podprogram 12.6 Detské ihriská, oddiel 
0620, položka 717 002 suma  6 000 € - rekonštrukcia detských ihrísk Marcz. 
záhrada  

p) zvýšenie výdavkov v programe 12, podprogram 12.11 ZŠ Mládežnícka – 
rekonštrukcia interiéru, oddiel 0620, položka 717 002 v sume 8 500 € 

q) zvýšenie výdavkov v programe 12, podprogram 12.12 MŠ Slovanská – 
rozšírenie, oddiel 0620, položka 717 002 v sume 150 000 € 
 

Čerpanie rezervného fondu: 
- program 7, podprogram 7.1.4 Rekonštrukcie, investície komunikácie, 

čakárne, parkoviská, oddiel 0451, položka 717 002 suma 34 000 € - 
spevnenie plôch a chodník ul. Hoštinská 

- program 12, podprogram 12.6.3 Street work ihrisko – SPP, oddiel 0620, 
položka 717 001 suma  1 000 €  

- zníženie výdavkov v programe 7, podprograme 7.1.3 Revitalizácia 
priestranstva ZUŠ , oddiel 0451 položka 717 002 v sume 36 700 € 
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- zníženie výdavkov v programe 7, podprogram 7.1.5 Rekonštrukcia 
Požiarnej ulice, oddiel 0451 položka 717 002 suma 22 000 € 

- program 7, podprogram 7.1.6 Rekonštrukcia križovatky Okružná, oddiel 
0451 položka 717 002 suma 10 000 €  

- program 12, podprogram 12.7.2 Rekonštrukcia domu smútku, oddiel 0840 
položka 717 002 v sume 13 700 € 

 
Primátor informoval k postupu úpravy rozpočtu. Zaznamenávajú sa lepšie príjmy ako 
sa počítalo. Nastalo plnenie v príjmoch z dane z nehnuteľností, ktoré boli vymáhané 
od Makyty. Prečítal list od Makyty k stanovisku Finančného riaditeľstva k vymáhanej 
dani z nehnuteľností Mesta Púchov od Makyty. Očakáva sa vymôženie dlžoby od 
majiteľa starého DK p. Dokupila za dane z nehnuteľností a aj za nájom za pozemok 
pod objektom za cca 7 rokov.  
Ing. Ján Riško žiadal, aby sa do budúcna takéto uznesenie na nemalú finančnú 
čiastku rozdeliť na viacero uznesení, aby sa poslanci mohli k jednotlivým položkám 
vyjadriť inak, ako k celému komplexu. Chcel vedieť, čo sa plánuje opraviť 
v športovom areáli, aké konkrétne činnosti. Takisto finančná čiastka na MŠ 
Slovanská je dosť vysoká, preto chcel vedieť, či sa plánuje projekt s jej rozšírením. 
Primátor vysvetlil, že všetky športoviská pod MŠK plánujú postupne opravovať, 
pokiaľ sa bude mestský rozpočet vyvíjať pozitívne, tak sa do rozpočtu zaradia. 
Plánuje sa pokračovanie prevádzky ZŠ Slovanská. Ďalšie oddelenie pre materskú 
školu sa prebuduje z nevyužívaných priestorov ZŠ Slovanská, lebo tam nie je toľko 
detí. Oddelenie výstavby už pracuje na projektovej dokumentácii.  
 
Hlasovanie č. 16 za prijatie UZNESENIA č. 71/2014: 
prítomných    16 
za                     15 
proti                  0 
zdržal sa           1 
nehlasoval      0 
Poslanci schválili UZNESENIE  č. 71/2014. 
 
 
ad 11) Dotácie. 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár  - predložil návrh uznesenia MsZ č. 72/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 72/2014 
M s Z  Púchov 
s c h v a ľ u j e   
 
dotáciu pre MŠK Púchov, s.r.o., Ul.1. mája 834/29, 020 01 Púchov na financovanie 
konkrétnych úloh vyplývajúcich z verejnoprospešného účelu chodu športových 
objektov v súlade s ich určením pre podporu športu a rozvoj športu obyvateľov mesta 
Púchov podľa schváleného podnikateľského zámeru spoločnosti na rok 2014 
rozšíreného o opravy v športovom areáli a o starostlivosť a údržbu všetkých 
priestorov areálu futbalového štadióna, futbalových ihrísk a ostatných služieb 
súvisiacich s futbalovou činnosťou.   

z bežných výdavkov  107 500,00 € 
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Ing. Katarína Bradáčová uviedla, že to sú už pripravované opravy, ktoré  budú 
najbližšie robiť. 
 
Hlasovanie č. 17 za prijatie UZNESENIA č. 72/2014: 
prítomných    16 
za                     16 
proti                  0 
zdržal sa           0 
nehlasoval      0 
Poslanci schválili UZNESENIE  č. 72/2014. 
 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár  - predložil návrh uznesenia MsZ č. 73/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 73/2014 
M s Z  Púchov 
s c h v a ľ u j e   
 
dotáciu pre MESTSKÝ PROGRAM MATERIÁLNEHO ZABEZPEČENIA 
VÝKONNOSTNÉHO ŠPORTU V PÚCHOVE, Štefánikova 821, 020 01 Púchov na 
zabezpečenie materiálno technických činností spojených s prevzatím organizácie 
činností FK Púchov do prevodu práv registrácie a súťaženia z FK Púchov a.s. na 
MŠK Púchov s.r.o.         12 000,-€  
 
 
Primátor informoval, že ide o financie, čo sa schvaľovali v úprave rozpočtu. Mesto je 
stále v procesnom stave prevodu práv z futbalu na MŠK, ktoré mal Výkonný výbor 
SFZ prejednať aj to prejednával, ale neuzavrel . Na základe generálnej plnej moci, 
ktorá je od majiteľa FK Púchov a.s. k dispozícii, vykonáva MŠK organizáciu futbalu, 
pokiaľ neprejde licencia z FK Púchov a.s. .  
 
Hlasovanie č. 18 za prijatie UZNESENIA č. 73/2014: 
prítomných    16 
za                     16 
proti                  0 
zdržal sa           0 
nehlasoval      0 
Poslanci schválili UZNESENIE  č. 73/2014. 
 
 
ad 12) Diskusia a interpelácie.  

 
Cyril Crkoň chcel vedieť, čo je predmetom Doplnku Územného plánu. 
Ing. arch. Daniela Šicová uviedla, že predmetom Doplnku Územného plánu sú 
žiadosti vlastníkov pozemkov, ktoré boli doručené na MsÚ od roku 2007 do roku 
2014. Po dohode so spracovateľom budú k tomu sedenia. Návrh ÚP bude 
zverejnený a ľudia k nemu budú môcť vyjadriť na verejnom prerokovaní. 
Mgr. Petra Bílika zaujímalo, či by sa dalo namontovať zábradlie v Župnom dome 
okolo schodov, lebo pri svadbách majú starší ľudia problém pri vystupovaní 
a zostupovaní po schodoch.  
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Mgr. Hedviga Šulcová navrhovala znížiť rýchlosť na Streženickej ulici pri zastávke 
pri MBC, lebo tam bývajú často dopravné nehody. 
Primátor informoval o návštevách jednotlivých delegácií družobných miest k XVI. 
Púchovskému jarmoku. Všetkých naň srdečne pozval. V piatok o 9.00 hod. by sa 
v ŽD odovzdalo Čestné občianstvo potomkom – 2 vnukom baróna Hoenninga, ktorí 
sa potom odoberú na gymnázium na prednášku. Budú sa zúčastňovať na všetkých 
akciách. Počas Dní mesta bude otvorená plaváreň aj ostatné športoviská. Bude 
futbalový aj hokejový zápas. Poslancov požiadal o pomoc pri zabezpečení jarmoku.  
Mária Fedorová doplnila, že piatkový program je financovaný cez regionálny projekt. 
Už k dnešnému dňu majú potvrdených 348 stánkov rôznych remeselníkov. Budú aj 
rôzne atrakcie, kolotoče, živé mláďatá domácich zvierat. V piatok sa predstavia naše 
súbory a  večer vystúpi Moravanka, ktorú obľubuje hlavne staršia generácia. 
Program zabezpečovaný Domom kultúry bude pokračovať aj v sobotu. Budú sa variť 
národné polievky.   
Primátor na záver rokovania poďakoval prítomným za účasť a ukončil septembrové 
zasadnutie MsZ.  

 
 
 
 
 
PaedDr. Miroslav KUBIČÁR   JUDr. Jarmila ANDREÁNSKA 
I. overovateľ        II. overovateľ 
 
 
 
 
 
Ing. Jana  VONDROVÁ        Mgr. Marián MICHALEC 
prednostka MsÚ         primátor mesta Púchov 
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