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ZÁPISNICA 
z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Púchov,  

konaného dňa 15. decembra 2014 
__________________________________________ 

 
Prítomní: Peter PREŠNAJDER, Ing. Daniel LAKO,  MUDr.  Viliam  BRŠIAK,  MPH; 

Ing. Lukáš RANÍK, Mgr. Miroslav BUČKO, Irena KOVÁČIKOVÁ, Ivan 
SADLOŇ, PaedDr. Miroslav KUBIČÁR, Roman HVIZDÁK, JUDr. Jarmila 
ANDREÁNSKÁ, Mgr. Peter BÍLIK, Mgr. Hedviga ŠULCOVÁ, Ing. Peter 
ŽIAČIK, Rudolf  MARMAN, Cyril CRKOŇ, Ing. Ján RIŠKO, Mgr. Roman 
ŠPAČEK, Miroslav ROSINA, Ivan KUBIŠ 
 

 
Hymna 
Báseň 
 
 

R O K O V A N I E 
 

ad 1) Otvorenie. 
 
 Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Púchove otvoril a viedol 
primátor mesta Púchov Mgr. Marián Michalec. Privítal novozvolených poslancov 
MsZ, pracovníkov MsÚ, konateľov mestských spoločností aj prítomnú verejnosť. 
 
 
ad 2) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu 
ustanovujúceho zasadnutia MsZ Púchov. 
 
Za overovateľov zápisnice určil:  PaedDr. Miroslava Kubičára a Mgr. Petra Bílika.  
Vedením zápisnice poveril Boženu Sádeckú. 
 
Mgr. Marián Michalec oboznámil s programom ustanovujúceho zasadnutia 
mestského zastupiteľstva, ktorý poslanci dostali na pozvánke z 11.12.2014.  
 
PROGRAM: 
 

1) Otvorenie. 
2) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu 

ustanovujúceho zasadnutia MsZ Púchov. 
3) Správa o činnosti mestskej volebnej komisie, oznámenie výsledkov volieb do 

orgánov samosprávy predsedom Mestskej volebnej komisie v Púchove. 
4) Príhovorov primátora mesta. 
5) Zloženie sľubu primátora mesta, zápis do pamätnej knihy mesta a odovzdanie 

insígnií primátorovi mesta. 
6) Zloženie sľubu  poslancov mestského zastupiteľstva, zápis do pamätnej knihy 

mesta. 
7) Príhovor nového  primátora mesta. 
8) Voľba  mandátovej a návrhovej komisie. 
9) Správa mandátovej komisie.  
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10) Zriadenie mestskej rady, komisií mestského zastupiteľstva a výborov 
v mestských častiach. 

11) Poverenie zástupcu primátora mesta. 
12) Voľba a náležitosti orgánov mesta. 
13) Určenie sobášiacich a obradárov občianskych pohrebov. 
14) Určenie platu  primátora. 
15) Členstvo poslancov MsZ v dozorných radách obchodných spoločností. 
16) Záver. 

 
 
 
ad 3) Správa o činnosti mestskej volebnej komisie, výsledky volieb do orgánov 
samosprávy.  
 
Mgr. Marián Michalec  privítal na ustanovujúcom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva Púchov (ďalej len MsZ) predsedu Mestskej volebnej komisie (ďalej len 
MVK) Púchov a vyzval ho, aby predložil správu MVK o výsledku volieb.  
Jozef Jankura – predseda mestskej volebnej komisie predložil správu o činnosti 
mestskej volebnej komisie a informoval o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy. 
Poďakoval sa za prácu členom MVK a zapisovateľke. Zablahoželal v mene MVK 
zvolenému primátorovi mesta Mgr. Rastislavovi Henekovi aj 19 zvoleným poslancom. 
Poďakoval všetkým za úspešné uskutočnenie komunálnych volieb 2014. (Správa je 
prílohou zápisnice.) 
Mgr. Marián Michalec poďakoval predsedovi MVK Jozefovi Jankurovi za 
predloženie správy. 
 
 
 
ad 4) Príhovor primátora mesta. 
 
Mgr. Marián Michalec  uviedol, že keď pred necelými 13 rokmi preberal túto funkciu, 
spomínal si, ktorá slová vtedy použil. Svoju pozornosť zameral na insígnie, ktoré mu 
boli dané na plecia, ktoré budú dnes hlavným kontrolórom odovzdané na plecia 
nového primátora. Tieto insígnie symbolizujú, nielen navonok znaky štatutárneho 
zástupcu mesta Púchov, ale zároveň, o čom bol presvedčený, svojou krásou 
a honosnosťou aj dôstojnosť mesta Púchov. Je pravdou, že vtedy vyzeralo mesto 
Púchov inak ako je dnes. Aj vtedy, považoval za veľkú česť a hrdosť prevziať tieto 
insígnie, lebo symbolizovali nielen súčasnosť, ktorá bola vtedy aktuálna, ale 
predovšetkým minulosť ľudí, ktorí na tomto území žili, zomreli, pracovali, vychovávali 
svoje rodiny a snažili sa vo svojej dobe, a v rámci svojich síl a možností, aby toto 
mesto zveľaďovali. Bolo iné pracovať v čase iného spoločenského zriadenia, kedy 
mesto Púchov spadalo pod centralizovaný riadený okres Považská Bystrica. Pamätal 
si, ako sa Púchovčania cítili dotknutí, keď prišli o status okresného mesta. Vtedy sa 
Púchov skôr nevyvíjal ako vyvíjal. Považoval za svoju hlavnú prioritu snažiť sa urobiť 
všetko preto, aby Púchovčania boli opäť na svoje mesto hrdí, nielen po morálnej 
stránke, nielen vďaka vedomostiam, ktoré mali o svojich historických súvislostiach 
nielen v hlave ale aj v srdci, ale, aby bolo možné ukázať, že Púchovčania dokážu žiť 
inak, zmobilizovať sa, vytvoriť zo svojho územia celok, v ktorom bude dobre nielen 
im, ale aj všetkým návštevníkom.  Táto cesta bola pre neho náročná. Bola náročná 
nielen do rozsahu, čo museli zvládnuť, keď v roku 2002 Mesto preberalo 
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kompetencie zo štátnej správy, ale aj do rozsahu vecí, ktoré chceli a dokázali 
v meste meniť. Zažil 4 MsZ, keď nastupoval do funkcie po mimoriadnych voľbách  
v roku 2002. Poďakoval sa všetkým poslancom, ktorí za toto obdobie vykonávali 
funkciu poslanca. K niektorým si našiel hlbší vzťah, väčší rešpekt a vážnosť, 
ku niektorým menej. Každý extrémizmus je nebezpečný. Aj tu v Púchove sme sa tu 
s ním žiaľ stretli. Museli sa s tým potýkať a vysporiadať sa. Uviedol, že je pyšný, že aj 
napriek extrémizmu rôznych podôb sa im podarilo usporiadať život v meste do 
normálnych koľají. O tom, že sú normálne svedčí aj to, že prvý krát po dlhej dobe, 
prechádza funkcia primátora mesta na následníka kultúrnym a civilizovaným 
spôsobom. Bol hrdý na to, že po voľbách, v ktorých neuspel, sa mohol pripojiť s 
blahoželaním zvolenému primátorovi. Pôvodne sa chcel vrátiť ku všetkému tomu 
dobrému, čo v meste zmenili, vybudovali, a čo pozdvihlo meno a úctu k Púchovu. 
Predbehla ho redaktorka Púchovskej televízie, ktorá sa v príspevku opýtala 
novozvoleného primátora, čo pozitívne hodnotí  na práci svojho predchodcu. 
Novozvolený primátor redaktorke odpovedal, že sa urobilo veľa. Púchov sa zmenil. 
Ale otázne je, či sa mohlo urobiť viac. Mgr. Michalec dodal, že vždy sa dá urobiť viac. 
Teraz bude mať nastupujúci primátor možnosť urobiť viac. Želal si, aby neurobil 
menej. Poďakoval za prácu všetkým svojím spolupracovníkom na mestskom úrade, 
hlavne pani prednostke, pracovníkom vo všetkých mestských spoločnostiach. 
Osobitne poďakoval náčelníkovi MsP, konateľom mestským spoločností, osobitne za 
to, že sme jediné mesto, ktoré neprišlo ani o jednu svoju spoločnosť, ale ich dokázali 
prebudovať  Ďalej poďakoval za prácu riaditeľke DK Púchov, za to čo dokázala 
dosiahnuť v oblasti kultúry. Na záver Mgr. Marián Michalec poprial v práci všetkým, 
aby pamätali na to , že nemôžu mesto Púchov po 4 rokoch odovzdať v horšom stave 
ako ho preberajú. 
 
 
ad 5) Zloženie sľubu primátora mesta, zápis do pamätnej knihy mesta 
a odovzdanie insígnií primátorovi mesta. 
 
Mgr. Marián Michalec oboznámil mestské zastupiteľstvo, že podľa zákona 
č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov §-u 13 odst. 2 o obecnom zriadení, 
primátor skladá sľub, čím začína jeho funkčné obdobie. Odmietnutie sľubu alebo  
zloženie sľubu s výhradou znamená zánik mandátu primátora. Vyzval zvoleného 
primátora Mgr. Rastislava Heneka,  aby predstúpil a zložil sľub podpisom pod text 
sľubu napísaný na osobitnom liste a zároveň sa podpísal do pamätnej knihy mesta 
Púchov.  
Mgr. Rastislav Henek  prečítal text sľubu primátora, zložil sľub a podpísal sa pod 
text sľubu primátora aj do pamätnej knihy mesta Púchov.  
Mgr. Miroslav Jurči – hlavný kontrolór mesta preberal insígnie od Mgr. Mariána 
Michalca a odovzdal ich novozvolenému primátorovi mesta Mgr. Rastislavovi 
Henekovi, ktorý prebral vedenie ustanovujúceho mestského zastupiteľstva. 
 
ad 6) Zloženie sľubu  poslancov mestského zastupiteľstva, zápis do pamätnej 
knihy mesta. 
 
Mgr. Rastislav Henek - primátor konštatoval, že sa písomne vzdal poslaneckého 
mandátu dňa 5.12.2014 v 2. volebnom obvode. Uviedol, že Mgr. Miroslav Bučko 
vyjadril súhlasné stanovisko k nástupu na uvoľnený poslanecký mandát. Ďalej 
informoval, že podľa zákona č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov §-u 26 
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o obecnom zriadení poslanci mestského zastupiteľstva skladajú sľub, čím začína 
funkčné obdobie poslanca. Odmietnutie sľubu, zloženie sľubu s výhradou alebo 
vzdanie sa  mandátu znamená zánik mandátu poslanca.   Poveril Ing. Editu 
Kucejovú, aby vyzývala poslancov podľa volebných obvodov k zloženiu sľubu 
poslanca do rúk primátora. 
Mgr. Rastislav Henek, primátor  prečíta sľub poslanca. 
Poslanci postupne zložili  sľub a podpísali sa pod sľub a do pamätnej knihy mesta 
Púchov. 
Mgr. Rastislav Henek - primátor všetkým poslancom zablahoželal k zvoleniu. 
Jozef Jankura  konštatoval, že týmto sa jeho úloha predsedu MVK končí. Rozlúčil sa 
a odišiel. 
 
 
ad 7) Príhovor nového primátora mesta. 
 
Mgr. Rastislav Henek privítal prítomných na dnešnom ustanovujúcom zasadnutí 
MsZ. Pani poslankyniam a pánom poslancom  zablahoželal k úspechu vo voľbách  
a k zvoleniu za poslancov MsZ. Poďakoval sa všetkým, ktorí ho podporili vo voľbách. 
Urobí všetko preto, aby Púchovčanov nesklamal, a aby presvedčil aj ostatných 
Púchovčanov, čo zvolili zmenu, aby im dokázal, že to bolo správne. K výkonu funkcie 
primátora pristupuje s veľkou pokorou, pretože si uvedomuje zodpovednosť, ktorú 
mu táto funkcia prináša.  Uviedol, že je pozitívne mysliaci človek, a preto veril, že 
spoločne s  pani poslankyňami a pánmi poslancami, so zamestnanci mestského 
úradu a so zástupcami mestských spoločností to spoločne zvládnu. Kdesi čítal 
myšlienku, že dvaja väzni pozerali z jedného okna. Jeden videl padať hviezdu. Druhý 
videl z okna len blato. Je to o tom, že dvaja ľudia v rovnakej situáciu ju môžu vnímať 
rôzne. Mgr. Rastislav Henek konštatoval, že je ten, ktorý sa díva pozitívne na svet. 
Primátor je ten, ktorý videl padať tú hviezdu. Preto, vyjadril presvedčenie, že 
spoločne sa dokážu priblížiť ľuďom, ich potrebám tak, aby mesto naďalej rástlo  
a zároveň, aby ľudia v ňom žujúci boli hrdí na svoje mesto a na svojich zástupcov 
v orgánoch mesta. Byť najbohatším mužom na cintoríne, primátora nezaujímalo. 
Ľahnúť si večer do postele s pocitom, že dnes sme urobili niečo úžasné, je pre 
primátora dôležité. Toto motto od  Steva Jobsa primátora neskutočne oslovilo, lebo 
vyjadruje aj jeho pohľad na svet. Vyzval, tak poďme spolu dámy a páni, poďme  robiť 
spolu úžasné veci a dôležité veci pre Púchov. Blížia sa sviatky pokoja 
a porozumenia, a preto poprial všetkým, aby nás táto atmosféra sprevádzala nielen 
prvé dni na úrade, ale aj počas celého roka. Poprial veľa chuti a síl do ďalšej 
spoločnej práce. Na záver poďakoval bývalému pánovi primátorovi za všetko 
pozitívne, čo pre toto mesto vykonal. 
Mgr. Marián Michalec sa rozlúčil a odišiel z rokovacej miestnosti.  
 
 
Primátor  - Mgr. Rastislav Henek vyhlásil  prestávku v rokovaní MsZ do 11.15hod.. 
Prezentácia po prestávke  - prítomných poslancov  19/19. MsZ bolo uznášania 
schopné. 
 
 
Mgr. Rastislav Henek - primátor vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k predloženému 
programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva v navrhovanej 
podobe. 
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PROGRAM: 
 

1) Otvorenie. 
2) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu 

ustanovujúceho zasadnutia MsZ Púchov. 
3) Správa o činnosti mestskej volebnej komisie, oznámenie výsledkov volieb do 

orgánov samosprávy predsedom Mestskej volebnej komisie v Púchove. 
4) Príhovorov primátora mesta. 
5) Zloženie sľubu primátora mesta, zápis do pamätnej knihy mesta a odovzdanie 

insígnií primátorovi mesta. 
6) Zloženie sľubu  poslancov mestského zastupiteľstva, zápis do pamätnej knihy 

mesta. 
7) Príhovor nového  primátora mesta. 
8) Voľba  mandátovej a návrhovej komisie. 
9) Správa mandátovej komisie.  
10) Zriadenie mestskej rady, komisií mestského zastupiteľstva a výborov 

v mestských častiach. 
11) Poverenie zástupcu primátora mesta. 
12) Voľba a náležitosti orgánov mesta. 
13) Určenie sobášiacich a obradárov občianskych pohrebov. 
14) Určenie platu  primátora. 
15) Členstvo poslancov MsZ v dozorných radách obchodných spoločností. 
16) Záver. 

 
Nikto nepodal pozmeňujúci ani doplňujúci návrh k programu ustanovujúceho MsZ. 
 
Hlasovanie č. 1 o schválení programu: 
prítomní  19 
za                   19 
proti                 0 
zdržal sa          0 
neprezentoval sa     0 
Program poslanci schválili. 
 
Mgr. Rastislav Henek – primátor konštatoval, že predložený návrh programu 
ustanovujúceho MsZ bol schválený. 
 
 
ad 8) Voľba  mandátovej a návrhovej komisie. 
 
Mgr. Rastislav Henek - primátor predložil poslancom MsZ návrh na zloženie 
mandátovej komisie v zložení: Bc. Cyril Crkoň, Ing. Ján Riško, Roman Hvizdák. 
 
Hlasovanie č. 2 o zložení mandátovej komisie: 
prítomní  19 
za                       18 
proti                    0 
zdržal sa               1 
nehlasoval            0 
Poslanci zloženie mandátovej komisie schválili. 
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Mgr. Rastislav Henek – primátor informoval, že mandátová komisia bola 
schválená. Ďalej predložil návrh na zloženie návrhovej komisie v zložení: PaedDr. 
Miroslav Kubičár, Mgr. Peter Bílik, Irena Kováčiková. 
Nikto z poslancov nepodala iný návrh. 
 
Hlasovanie č. 3 o zložení návrhovej komisie: 
prítomní  19 
za                       18 
proti                    0 
zdržal sa               1 
nehlasoval            0 
Poslanci zloženie návrhovej komisie schválili. 
 
Mgr. Rastislav Henek – primátor uviedol, že návrhová komisia bola schválená. 
Následne vyzval členov mandátovej komisie, aby sa odobrali k stolíku s prezenčnou 
listinou a ostatnými dokumentmi. 
 
 
 
ad 9) Správa mandátovej komisie.  
 
Mgr. Rastislav Henek - primátor požiadal členov mandátovej komisie o podanie 
správy. 
Bc. Cyril Crkoň predložil správu mandátovej , ktorá je prílohou zápisnice. 
PaedDr. Miroslav Kubičár – člen návrhovej komisie predložil návrh uznesenia MsZ 
č. 129/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 129/ 2014 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
    

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

1) výsledky volieb v meste Púchov na funkciu primátora a funkciu poslancov 
mestského zastupiteľstva, 

 
2) vystúpenie novozvoleného primátora mesta, 

 
B) k o n š t a t u j e ,  ž e 
 

1) novozvolený primátor Mgr. Rastislav HENEK zložil zákonom predpísaný 
sľub primátora mesta, 

2) zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva zložili títo 
zvolení poslanci: 

 
1. Peter PREŠNAJDER       
2. Ing. Daniel LAKO        
3. MUDr. Viliam BRŠIAK, MPH 
4. Ing. Lukáš RANÍK  
5. Mgr. Miroslav BUČKO   
6. Irena KOVÁČIKOVÁ   
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7. Ivan SADLOŇ   
8. PaedDr. Miroslav KUBIČÁR  
9. Roman HVIZDÁK   
10. JUDr. Jarmila ANDREÁNSKÁ 
11. Mgr. Peter BÍLIK   
12. Mgr. Hedviga ŠULCOVÁ  
13. Ing. Peter ŽIAČIK   
14. Rudolf  MARMAN  
15. Cyril CRKOŇ   
16. Ing. Ján RIŠKO   
17. Mgr. Roman ŠPAČEK  
18. Miroslav ROSINA  
19. Ivan KUBIŠ 

  
  

Hlasovanie č. 4 za prijatie UZNESENIA č. 129/2014: 
prítomní  19 
za                       18 
proti                    0 
zdržal sa               0 
nehlasoval            1 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 129/2014. 
Primátor sa spýtal Bc. Cyrila Crkoňa, či mal poruchu na hlasovacom zariadení. 
Bc. Cyril Crkoň konštatoval, že neskoro stlačil hlasovacie zariadenie, ale vyjadril 
súhlas so schvaľovaným uznesením. 
 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár – predložil návrh uznesenie MsZ č. 130/2014 v znení: 
 
 
U Z N E S E N I E  č. 130/2014  
M s Z    

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

• písomné vzdanie sa poslaneckého mandátu zo dňa 5.12.2014  
v 2. volebnom obvode Mgr. Rastislavom Henekom, 
 

• súhlasné stanovisko Mgr. Miroslava BUČKA zo dňa 15.12.2014 s nástupom 
na uvoľnený poslanecký mandát v 2. volebnom obvode , 

 
• overenie mandátu nastupujúceho náhradníka Mgr. Miroslava BUČKA 

mandátovou komisiou, ktorá potvrdila, že menovaný nastupuje podľa 
výsledkov volieb preverených príslušnou dokumentáciou o voľbách na 
uvedený mandát v 2. volebnom obvode,  

 
b) k o n š t a t u j e, že  

 
nastupujúci náhradník za poslanca mestského zastupiteľstva vo volebnom 
obvode č. 2 Mgr. Miroslav BUČKO  zložil zákonom predpísaný sľub poslanca, 
čím splnil zákonné podmienky nástupu na uvoľnený mandát.  
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Hlasovanie č. 5 za prijatie UZNESENIA č. 130/2014: 
prítomní  19 
za                       19 
proti                    0 
zdržal sa               0 
nehlasoval            0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 130/2014. 
 
 
 
ad 10) Zriadenie mestskej rady, komisií mestského zastupiteľstva a výborov 
v mestských častiach. 
 
Primátor – Mgr. Rastislav Henek predkladal návrh podľa §-u 14 zákona o obecnom 
zriadení, v ktorom môže mestské zastupiteľstvo (ďalej len MsZ) zriadiť  mestskú radu 
(ďalej len MsR), ktorá je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom MsZ a plní 
funkciu poradného orgánu primátora. Odporučil pre volebné obdobie 2014-2018 
zriadiť MsR v počte 6 členov.  Podľa §-u 15 zákona o obecnom zriadení MsZ môže 
zriadiť komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné 
orgány. Odporučil pre volebné obdobie 2014-2018 zriadiť komisie MsZ v počte 8 
a vymenoval ich(viď uznesenie dole). Podľa §-u 23 zákona o obecnom zriadení môže 
MsZ zriaďovať  aj výbory v mestských častiach a navrhol ponechať ich v počte 11. 
Členmi výborov budú všetci poslanci MsZ zvolení v mestských častiach. Činnosť 
príslušného výboru bude záležať od aktivity jednotlivých poslancov.  
Bc. Cyril Crkoň požiadal v bode č.3)  výbory v mestských častiach o doplnenie 
k Horným Kočkovciam a Kolonke patrí Vršok.  
Poslanci vyjadrili súhlas s doplnením miestnej časti „Vršok“ do návrhu uznesenia.  
PaedDr. Miroslav Kubičár – predložil návrh uznesenie MsZ č. 131/2014 v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 131/2014 
Mestské zastupiteľstvo 
z r i a ď u j e 

1) mestskú radu v počte 6 členov 
 
2) komisie mestského zastupiteľstva v počte 8 

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

 
3) výbory v mestských častiach v počte 11 

• Pod Lachovcom 
• Sedlište 
• Stred mesta 
• Sídlisko za domom kultúry 
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• Horné Kočkovce, Kolonka a Vršok 
• Nové Nosice 
• Nosice 
• Hrabovka 
• Vieska 
• Ihrište  
• Hoština 

 
Hlasovanie č.  6 za prijatie UZNESENIA č. 131/2014: 
prítomní  19 
za                       19 
proti                    0 
zdržal sa               0 
nehlasoval            0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 131/2014. 
Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 131/2014 poslanci prijali. 
 
 
ad 11) Poverenie zástupcu primátora mesta.  
 
Mgr. Rastislav Henek – primátor uviedol  referenciu k určeniu zástupcu primátora 
mesta, kde poveril za svojho zástupcu poslanca Romana Hvizdáka. 
 
U Z N E S E N I E  č. 132/2014 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
 
oznámenie primátora mesta o tom, že svojim zastupovaním poveril  
poslanca  p. Romana Hvizdáka. 
 
Hlasovanie č. 7 za prijatie UZNESENIA č. 132/2014: 
prítomní  19 
za                       19 
proti                    0 
zdržal sa               0 
nehlasoval            0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 132/2014. 
Primátor informoval, že poslanci zobrali na vedomie poverenie na zástupcu 
primátora. Následne predložil referenciu k povereniu poslanca zvolávaním a vedením 
zasadnutia MsZ v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, odst.3 tretia veta, odst.5 
tretia veta a odst.6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 
 
UZNESENIE č.  133/2014 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
p o v e r u j e  
 
poslanca p. Petra Prešnajdera zvolávaním a vedením zasadnutia mestského 
zastupiteľstva  v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, odst. 3 tretia veta, odst. 5 
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tretia veta a odst. 6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie č. 8 za prijatie UZNESENIA č. 133/2014: 
prítomní  19 
za                       18 
proti                    0 
zdržal sa               1 
nehlasoval            0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 133/2014. 
Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 133/2014bolo prijaté. 
  
 
 
ad 12) Voľba a náležitosti orgánov mesta. 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár prečítal návrh uznesenia MsZ č. 134/2014 na voľbu 
a náležitosti orgánov mesta v znení: 
Mestské zastupiteľstvo volí: 

1) členov mestskej rady: 
• JUDr. Jarmila Andreánska 
• Mgr. Hedviga Šulcová 
• Irena Kováčiková 
• PaedDr. Miroslav Kubičár 
• Roman Hvizdák 
• Ing. Ján Riško 

2) predsedov komisií mestského zastupiteľstva: 
Ing. Daniel Lako                - predseda ekonomickej komisie, 
PaedDr. Miroslav Kubičár         - predseda komisie výstavby a životného  
                                                    prostredia, 
Mgr. Hedviga Šulcová        - predseda komisie grantových a dotačných 
                 projektov,    
Bc. Cyril Crkoň                 - predseda komisie dopravy, služieb  

           a bytovej politiky, 
Roman Hvizdák                - predseda komisie vzdelávania, kultúry   
                                                    a sociálneho   zabezpečenia, 
Mgr. Miroslav Bučko                 – predseda komisie športu 
Ing. Ján Riško                           - predseda komisie ochrany verejného  
                                                    poriadku 
Irena Kováčiková                      - predseda komisie na ochranu verejného  
                                                    záujmu 

3) členov komisií mestského zastupiteľstva: 
a) ekonomická komisia 

poslancov:  JUDr. Jarmila Andreánska 
    Ing. Lukáš Raník 

                neposlancov                 Ing. Lucia Pružinská 
                                     Ing. Jana Vondrová 
                                     Ing. Petr Sehnal 

b) komisia výstavby a životného prostredia 
    poslancov:   MUDr. Viliam Bršiak 
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    Miroslav Rosina 
    neposlancov:  Ing. arch. Daniela Šicová 
    Mgr. Martina Knížatová 

                                     Ing. Jana Vondrová 
                                     Ing. Kamil Kudlej 

c) komisia grantových a dotačných projektov 
    poslancov:   Mgr. Roman Špaček 
    neposlancov:  Ing. Ivana Mikušcová     
                                          Ing. arch. Daniela Šicová 
                                          Mgr. Peter Panvica 
                                          Marián Chovanec 
d) komisia dopravy, služieb a bytovej politiky 

        poslancov:   Peter Prešnajder 
    Rudolf Marman 

   neposlancov:  Mária Fedorová 
Ing. Vladimír Motúz 
Mgr. Jozef Čuraj 
Ing. Ján Krajčovič 
Jana Filová 
Mgr. Rastislav Brezina                           

e) komisia vzdelávania, kultúry  a sociálneho zabezpečenia 
   poslancov:   Irena Kováčiková 
                                           Ivan Sadloň     
   neposlancov:                   Mgr. Viera Ćešková 
                                           Mgr. Milada Vargová 
                                           Mgr. Ivana Vančová 
                                           PhDr. Ľudmila Hanuliaková, PhD.                             
f) komisia ochrany verejného poriadku 
   poslancov:   Ivan Kubiš 

             neposlancov:  Ing. Edita Kucejová 
    Mgr. Jozef Čuraj 
                                     Andrea Hradňanská 
                                     Emil Luhový     

g) komisia na ochranu verejného záujmu 
    poslancov:   Mgr. Peter Bílik 
                                          Rudolf Marman  
    tajomníka komisie: Ing. Edita Kucejová  

           h/  komisia športu               
                poslancov:                    Mgr. Peter Bílik 
                                                     Ing. Peter Žiačik 
                neposlancov:                Mgr. Viera Češková 
                                                     Ing. Katarína Bradáčová 
                                                     Mgr. Ladislav Loužecký 
Bc. Cyril Crkoň chcel vedieť, podľa akých kritérií vyberal p. Kubičár členov MsR. 
Nepamätal si, že by boli niekoho delegovali do komisií a MsR. Zaujímalo ho, kto 
delegoval do MsR p. Kubičára. Uviedol, že mal ambíciu byť členom MsR, keďže bola 
zmena na poste primátora , o ktorú sa zaslúžil aj on. Vo voľbách získal veľa hlasov 
od občanov, preto si myslel, že mohol byť za opozíciu prizvaný k zostavovaniu 
orgánov mesta. V MsR boli navrhnutí 3 členovia z jedného obvodu, čo sa mu 
nevidelo správne. Na záver sa spýtal, či chcú starí prezliecť kabáty.   
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PaedDr. Miroslav Kubičár konštatoval, že treba reálne pozrieť na výsledok týchto 
volieb. Voľby prehral Mgr. Marián Michalec a podporu získal nový primátor Mgr. 
Rastislav Henek. Bol pri sčitovaní hlasov na ZŠ Mládežnícka, kde sa opakovali hlasy 
pre p. Heneka, p. Bršiaka, p. Raníka. Na poste poslancov k zásadným zmenám 
nedošlo. To by si mal uvedomiť aj p. Henek ako zvolený primátor, ktorému prešiel len 
jeden poslanec. Povedal, že sa nehanbí za to, čo dokázali za posledné volebné 
obdobie urobiť v meste, a nielen za posledné obdobie, ale aj celú dobu, čo je 
poslancom.   Poslancom MsZ je od roku 1998 a vôbec sa za to nehanbí. Uviedol, že 
vo voľbách získal 595 hlasov. Vymenoval aj iných pôvodných poslancov a počty 
hlasov, ktoré získali. Spolu koordinovali ako to tu bude vyzerať, koľko členov bude 
v MsR, v komisiách, v občianskych výboroch, ... Priznal otvorene, že sa viackrát 
stretol s p. Henekom pri zostavovaní návrhov na ustanovujúce MsZ. Naposledy sa 
stretli včera tu v MŽD. Rokovania neboli jednoduché. 
Mgr. Rastislav Henek uviedol, že v tomto zložení sa budú stretávať nasledujúce 4 
roky. Cítil tu trochu z minulosti, ale dúfal, že spoločne urobíme za minulosťou čiaru 
a spoločne potiahneme za jeden koniec dopredu. Mandát sme dostali od občanov, 
ktorí majú rôznorodé názory, takisto aj poslanci majú rôznorodé názory. Keď 
premyslíme správnu vec a budeme vedieť spolu potiahnuť toto mesto ďalej v tomto 
volebnom období.  
PaedDr. Miroslav Kubičár povedal, že poslanci budú podporovať dobré kroky 
nového primátora. Naopak, ak by boli zlé rozhodnutia budú v opozícii, aby tomu 
zabránili. Niektorí poslanci robia túto prácu roky a vedia, kde sú „nášľapné míny“.  
JUDr. Jarmila Andránska podala pozmeňujúce návrhy:  
č. 1 v komisii vzdelávania, kultúry a sociálneho   zabezpečenia navrhla za predsedu 
Irenu Kováčikovú a Romana Hvizdáka dať za člena tejto komisie vzhľadom na to, že 
nemá zatiaľ skúsenosti s vedením komisie. 
č. 2 za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu navrhla Mgr. Petra Bílika 
a Irenu Kováčikovú za člena tejto komisie. 
 
Hlasovanie č. 9 za prijatie 1. pozmeňujúceho návrhu JUDr. Jarmily 
Andreánskej: 
prítomní  18 
za                       14 
proti                    0 
zdržal sa               4 
nehlasoval            1 
Poslanci prijali 1. pozmeňujúci návrh JUDr. Jarmily Andreánskej. 
 
Do rokovacej miestnosti prišiel Ivan Sadloň. 
 
Hlasovanie č. 10. za prijatie 2. pozmeňujúceho návrhu JUDr. Jarmily 
Andreánskej: 
prítomní  18 
za                       16 
proti                    0 
zdržal sa               3 
nehlasoval            0 
Poslanci prijali 2. pozmeňujúci návrh JUDr. Jarmily Andreánskej. 
Primátor konštatoval, že oba pozmeňujúce návrhy JUDr. Jarmily Andreánskej 
poslanci prijali.  
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PaedDr. Miroslav Kubičár  prečítal návrh na uznesenie MsZ č. 134/2014 aj so 
zapracovanými pozmeňujúcimi návrhmi v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 134/2014 
Mestské zastupiteľstvo 
v o l í 

1) členov mestskej rady: 
 

• JUDr. Jarmila Andreánska 
• Mgr. Hedviga Šulcová 
• Irena Kováčiková 
• PaedDr. Miroslav Kubičár 
• Roman Hvizdák 
• Ing. Ján Riško 

 
2) predsedov komisií mestského zastupiteľstva: 
 

Ing. Daniel Lako                - predseda ekonomickej komisie, 
PaedDr. Miroslav Kubičár         - predseda komisie výstavby a životného  
                                                    prostredia, 
Mgr. Hedviga Šulcová        - predseda komisie grantových a dotačných 
                 projektov,    
Bc. Cyril Crkoň                 - predseda komisie dopravy, služieb  

           a bytovej politiky, 
Irena Kováčiková                      - predseda komisie vzdelávania, kultúry   
                                                    a sociálneho   zabezpečenia, 
Mgr. Miroslav Bučko                 - predseda komisie športu 
Ing. Ján Riško                           - predseda komisie ochrany verejného  
                                                    poriadku 
Mgr. Peter Bílik     - predseda komisie na ochranu verejného  
                                                    záujmu 

 
3) členov komisií mestského zastupiteľstva: 

 
a) ekonomická komisia 

poslancov:  JUDr. Jarmila Andreánska 
    Ing. Lukáš Raník 

                neposlancov                 Ing. Lucia Pružinská 
                                     Ing. Jana Vondrová 
                                     Ing. Petr Sehnal 
                                    

b) komisia výstavby a životného prostredia 
    poslancov:   MUDr. Viliam Bršiak 
    Miroslav Rosina 
    neposlancov:  Ing. arch. Daniela Šicová 
    Mgr. Martina Knížatová 

                                     Ing. Jana Vondrová 
                                     Ing. Kamil Kudlej 
 

c) komisia grantových a dotačných projektov 
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    poslancov:   Mgr. Roman Špaček 
    neposlancov:  Ing. Ivana Mikušcová     
                                          Ing. arch. Daniela Šicová 
                                          Mgr. Peter Panvica 
                                          Marián Chovanec 
 

    d) komisia dopravy, služieb a bytovej politiky 
        poslancov:   Peter Prešnajder 

    Rudolf Marman 
   neposlancov:  Mária Fedorová 

Ing. Vladimír Motúz 
Mgr. Jozef Čuraj 
Ing. Ján Krajčovič 
Jana Filová 
Mgr. Rastislav Brezina                               

 
    e) komisia vzdelávania, kultúry  a sociálneho zabezpečenia 

   poslancov:   Roman Hvizdák 
                                           Ivan Sadloň     
   neposlancov:                   Mgr. Viera Ćešková 
                                           Mgr. Milada Vargová 
                                           Mgr .Ivana Vančová 
                                           PhDr. Ľudmila Hanuliaková, PhD. 
                                 
f) komisia ochrany verejného poriadku 
   poslancov:   Ivan Kubiš 

             neposlancov:  Ing. Edita Kucejová 
    Mgr. Jozef Čuraj 
                                     Andrea Hradňanská 
                                     Emil Luhový 
     

g) komisia na ochranu verejného záujmu 
    poslancov:   Irena Kováčiková 
                                          Rudolf Marman  
    tajomníka komisie: Ing. Edita Kucejová   

 
           h/  komisia športu               
                poslancov:                    Mgr. Peter Bílik 
                                                     Ing. Peter Žiačik 
                neposlancov:                Mgr. Viera Češková 
                                                     Ing. Katarína Bradáčová 
                                                     Mgr. Ladislav Loužecký 
 
Hlasovanie č. 11 za prijatie UZNESENIA č. 134/2014: 
prítomní  19 
za                       17 
proti                    0 
zdržal sa               2 
nehlasoval            0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 134/2014. 
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Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 133/2014 bolo prijaté aj s prijatými  a 
zapracovanými pozmeňujúcimi návrhmi. 
 
 
 
ad 13) Určenie sobášiacich a obradárov občianskych pohrebov. 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár  prečítal návrh na uznesenie MsZ č. 135/2014  
 
U Z N E S E N I E  č. 135/2014 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
p o v e r u j e 

 
A)  výkonom funkcie sobášiacich 

  
1) Mgr. Rastislav HENEK, primátor mesta 

 
2) poslancov mestského zastupiteľstva  

• PaedDr. Miroslav Kubičár 
• Mgr. Hedviga Šulcová 
• Irena Kováčiková 
• Mgr. Peter Bílik 
• Roman Hvizdák 

 
B) výkonom funkcie obradárov občianskych pohrebov 

• Irena Kováčiková 
• Jozef Jankura 

 
Hlasovanie č. 12 za prijatie UZNESENIA č. 135/2014: 
prítomní  19 
za                       19 
proti                    0 
zdržal sa               0 
nehlasoval            0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 135/2014. 
Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 135/2014 bolo prijaté. 
 
 
ad 14) Určenie platu  primátora. 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár predložil návrh uznesenia MsZ č. 136/2014 v znení: 
Mestské zastupiteľstvo Púchov schvaľuje  plat primátora mesta odo dňa 15.12.2014 
pozostávajúci zo súčinov priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky 
a 2,53 násobku podľa § 4 ods. 1, Zákona NR SR č. 253/1994 Z.z., čo predstavuje 
2 085,- € a zvýšenie platu primátora o 60%, čo predstavuje sumu 1 251,-€. Ďalej 
pripomenul, že maximálny plat primátora môže byť navýšený maximálne o 70%, č.j 
ešte o 200,-€ viac proti návrhu. 
MUDr. Viliam Bršiak podal pozmeňujúci návrh na základe konzultácie so skupinou 
poslancov  „zvýšenie platu primátora o 40%“ . Plat  primátorovi sa upravuje každý 



Zápisnica ustanovujúceho MsZ Púchov 15.12.2014 Strana 16 
 

rok. Ďalšie % budú motivačné do nasledujúcich rokov. Pán primátor sľúbil, že časť 
peňazí bude dávať na dobročinné ciele. 
 
Hlasovanie č. 13 za prijatie pozmeňujúceho návrhu MUDr. Viliama Bršiaka: 
prítomní  19 
za                       15 
proti                    1 
zdržal sa               3 
nehlasoval            0 
Poslanci prijali pozmeňujúci návrh MUDr. Viliama Bršiaka. 
Primátor konštatoval, že pozmeňujúc návrh MUDr. Viliama Bršiaka poslanci prijali.  
 
PaedDr. Miroslav Kubičár predložil návrh uznesenia MsZ č. 136/2014, kde celkový 
plat primátora bude 2 919,-€  so zapracovaným pozmeňujúcim návrhom v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 136/2014 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
s c h v a ľ u j e    
 
plat primátora mesta odo dňa 15.12.2014 pozostávajúci zo súčinov priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky a 2,53 násobku podľa § 4 ods. 1, 
Zákona NR SR č. 253/1994 Z.z., čo predstavuje 2 085,- € a zvýšenie platu primátora 
o 40%, čo predstavuje sumu 834,-€. 
 
Hlasovanie č. 14 za prijatie UZNESENIA č. 136/2014: 
prítomní  19 
za                       19 
proti                    0 
zdržal sa               0 
nehlasoval            0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 136/2014. 
Primátor konštatoval, že uznesenie MsZ č. 135/2014 o plate primátora bolo prijaté. 
 
 
ad 15) Členstvo poslancov MsZ v dozorných radách obchodných spoločností. 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár predložil návrh uznesenia na členstvo poslancov MsZ 
v dozorných radách obchodných spoločností v znení: Mestské zastupiteľstvo Púchov  
s c h v a ľ u j e    

a) odvolanie Petra Prešnajdra a Petra Baštugu z členstva v dozornej rade 
MŠK s.r.o. Púchov a menuje Ing. Lukáša Raníka  a  Mgr. Miroslava Bučka  
za člena dozornej rady MŠK s.r.o. Púchov, 

b) odvolanie MUDr. Viliama Bršiaka a  Ing. Edity Kucejovej z členstva 
v dozornej rade Podniku technických služieb mesta s.r.o. Púchov a 
 menovanie Ivana Kubiša a Mgr. Miroslava Bučka  za člena dozornej rady 
Podniku technických služieb mesta s.r.o. Púchov, 

c) odvolanie Ing. Jaroslava Hupku a  p. Márie Fedorovej z členstva v dozornej 
rade Mestského bytového podniku s.r.o. Púchov a menuje  za člena 
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dozornej rady Mestského bytového podniku s.r.o. Púchov Mgr. Petra Bílika 
a Ing. Daniela Laku. 

d) odvolanie Mgr. Petra Bílika a Ing. Jany Vondrovej  z členstva  dozorných 
rád MEDIAL Púchov, s.r.o., MEDIAL TV, s.r.o., a MEDIAL IN, s.r.o.  a 
 s menovaním MUDr. Viliama Bršiaka a  Bc. Cyrila Crkoňa  za člena 
dozorných j rád  MEDIAL Púchov, s.r.o. MEDIAL TV, s.r.o., a MEDIAL IN, 
s.r.o.   

e) s odvolaním Milana Trníka, Mgr. Anny Janíkovej  z členstva dozornej rady 
záujmového združenia právnických osôb Dom kultúry Púchov 
s menovaním Ivana Sadloňa a Romana Hvizdáka za členov dozornej rady 
záujmového združenia právnických osôb Dom kultúry Púchov. 

f) s odvolaním  Ivana Zahradového z členstva  dozornej rady Autobusová 
doprava Púchov, a.s.  a   s menovaním  Ing. Jána Rišku za člena dozornej 
rady  Autobusová doprava Púchov, a.s. 

 
MUDr. Viliam Bršiak žiadal, aby bol oprostený z člena DR MEDIALu, lebo tejto 
problematike tak nerozumie, ale v činnosti PTSM sa vyzná, preto by rád ostal v DR 
PTSM. Podal pozmeňujúci návrh č. 1, aby v DR v spoločnostiach MEDIALu boli  
menovaný – p. Crkoň, p. Andreánska a p. Žiačik. 
Irena Kováčiková doplnila, že ona ostala členkou v DR MEDIALu, lebo nebola 
odvolaná. Uviedla, že by chcela byť v DR DK.  
Mgr. Hedviga Šulcová navrhla, aby v DR DK miesto p. Hvizdáka bola p. 
Kováčiková. Nepochybovala o šikovnosti p. Hvizdáka, ale na nového poslanca sa jej 
videlo, že to bude na neho príliš veľká záťaž, keď videla, kde všade bol nominovaný. 
Aj ona, keď nastupovala ako nová poslankyňa pred 12 rokmi bola zo všetkého 
zmätená.  Preto podala pozmeňujúci návrh č.2 – aby v DR DK miesto p. Hvizdáka 
bola navrhnutá na menovanie p. Kováčiková. 
Roman Hvizdák vyjadril nesúhlas so slovami predrečníčky, lebo jeho oblasť je 
kultúra, preto uviedol, že by to zvládol. 
JUDr. Jarmila Andreánska podala pozmeňujúci návrh č. 3, aby v DR PTSM bol 
miesto p. Bučka menovaným p. Bršiak. 
 
 
Mgr. Rastislav Henek  zopakoval pozmeňujúci návrh č.1 a vyzval poslancov, aby 
o ňom hlasovali. 
 
Hlasovanie č. 15 za prijatie 1. pozmeňujúceho návrhu MUDr. Viliama Bršiaka: 
prítomní  19 
za                       15 
proti                    1 
zdržal sa               3 
nehlasoval            0 
Poslanci prijali 1. pozmeňujúci návrh MUDr. Viliama Bršiaka. 
 
Mgr. Rastislav Henek  konštatoval, že pozmeňujúci návrh č. 1 bol prijatý. Následne 
zopakoval pozmeňujúci návrh č.2 a vyzval poslancov, aby o ňom hlasovali. 
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Hlasovanie č. 16 za prijatie 2. pozmeňujúceho návrhu Mgr. Hedvigy Šulcovej: 
prítomní  19 
za                       12 
proti                    5 
zdržal sa               2 
nehlasoval            0 
Poslanci prijali 2. pozmeňujúci návrh Mgr. Hedvigy Šulcovej. 
 
Mgr. Rastislav Henek konštatoval, že pozmeňujúci návrh č.2 bol prijatý. Zopakoval 
pozmeňujúci návrh č.3 a vyzval poslancov, aby o ňom hlasovali. 
 
Hlasovanie č. 17 za prijatie 3. pozmeňujúceho návrhu JUDr. Jarmily 
Andreánskej: 
prítomní  19 
za                       14 
proti                    3 
zdržal sa               2 
nehlasoval            0 
Poslanci prijali 3. pozmeňujúci návrh JUDr. Jarmily Andreánskej. 
 
Mgr. Rastislav Henek uviedol, že aj pozmeňujúci návrh č.3 bol prijatý. 
 
PaedDr. Miroslav Kubičár predložil návrh na uznesenie č. 137/2014 už so 
zapracovanými pozmeňujúcimi návrhmi v znení: 
 
U Z N E S E N I E  č. 137/2014 
Mestské zastupiteľstvo Púchov 
s c h v a ľ u j e    
 

a) odvolanie Petra Prešnajdera a Petra Baštugu z členstva v dozornej rade 
MŠK s.r.o. Púchov a  menovanie Ing. Lukáša Raníka  a  Mgr. Miroslava 
Bučka  za člena dozornej rady MŠK s.r.o. Púchov, 

 
b) odvolanie Ing. Edity Kucejovej z členstva v dozornej rade Podniku 

technických služieb mesta s.r.o. Púchov a  menovanie Ivana Kubiša 
a MUDr. Viliama Bršiaka za člena dozornej rady Podniku technických 
služieb mesta s.r.o. Púchov, 

 
c) odvolanie Ing. Jaroslava Hupku a  p. Márie Fedorovej z členstva v dozornej 

rade Mestského bytového podniku s.r.o. Púchov a menovanie  za člena 
dozornej rady Mestského bytového podniku s.r.o. Púchov Mgr. Petra Bílika 
a Ing. Daniela Laku.  

 
d) odvolanie Mgr. Petra Bílika a Ing. Jany Vondrovej  z členstva  dozorných 

rád MEDIAL Púchov, s.r.o., MEDIAL TV, s.r.o., a MEDIAL IN, s.r.o.  a 
 menovanie Ing. Petra Žiačika, JUDr. Jarmily Andreánskej, Ireny 
Kováčikovej a  Bc. Cyrila Crkoňa  za člena dozorných rád  MEDIAL 
Púchov, s.r.o. MEDIAL TV, s.r.o., a MEDIAL IN, s.r.o.   
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e) odvolanie Milana Trníka, Mgr. Anny Janíkovej  z členstva dozornej rady 
záujmového združenia právnických osôb Dom kultúry Púchov a menovanie 
Ivana Sadloňa a Ireny Kováčikovej za členov dozornej rady záujmového 
združenia právnických osôb Dom kultúry Púchov. 
 

f) odvolanie  Ivana Zahradového z členstva  dozornej rady Autobusová 
doprava Púchov, a.s.  a   menovanie  Ing. Jána Rišku za člena dozornej 
rady  Autobusová doprava Púchov, a.s. 
 

Hlasovanie č. 18 za prijatie UZNESENIA č. 137/2014: 
prítomní  19 
za                       18 
proti                    1 
zdržal sa               0 
nehlasoval            0 
Poslanci prijali UZNESENIE  č. 137/2014. 
 
 
ad 16) Záver. 
 
Primátor konštatoval, že program rokovania sa naplnil. Na záver prvého - 
ustanovujúceho rokovania mestského zastupiteľstva v novom zložení poslancov Mgr. 
Rastislav Henek - primátor mesta poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie. 
 
   
 
PaedDr. Miroslav KUBIČÁR   Mgr. Peter Bílik 
I. overovateľ        II. overovateľ 
 
 
 
 
 
Ing. Jana  VONDROVÁ        Mgr. Rastislav HENEK 
prednostka MsÚ         primátor mesta Púchov 
 
 


