ZÁPISNICA
Mestského zastupiteľstva Púchov
konaného dňa 11.06.2019
spis. č. 1175/2019 UK1 A-10 ; 04/2019
Prítomní poslanci MsZ Púchov:
Ing. Daniel LAKO, Ing. Pavel MELIŠÍK, Mgr. Miroslav BUČKO, Ing. Ľubica KUCHAŘOVÁ, Ing. Lukáš RANIK,
Irena KOVÁČIKOVÁ, Ing. Viliam KARAS, Bc. Roman HVIZDÁK, PaedDr. Miroslav KUBIČÁR, Mgr. Milada VARGOVÁ,
Mgr. Peter BÍLIK, Mgr. Angela LAZOROVÁ, Rudolf MARMAN, MBA; Ing. Peter ŽIAČIK, Bc. Cyril CRKOŇ, Ing. Ján RIŠKO,
Mgr. Roman ŠPAČEK, Ing. Emil FILO, Ivan KUBIŠ
Ďalší prítomní:
JUDr. Katarína HENEKOVÁ, Ing. Marta KAVECKÁ, JUDr. Iveta BRINDZOVÁ, Ing. Zuzana BRINDZOVÁ, PhD.,
Ing. Lucia PRUŽINSKÁ, Mgr. Renáta HOLÁKOVÁ, Ing. Mgr. Alena VAVROVÁ PhD., Ing. Miroslav SVORADA,
Ing. Mário MARTINKO, Ing. Ivan ANDREJČÍK, Ing. Tibor LUHOVÝ, Ing. Miloš SVOBODA, Ing. Štefan ONDRIČKA,
RNDr. Slavomír FLIMMEL, JUDr. Anton ŠKOLEK, Mgr. Tatiana MORAVCOVÁ, Ing. Branislav ZRÍNY, Peter BARANČÍK,
Marián ONDRIČKA, Božena SÁDECKÁ

ROKOVANIE
JUDr. Katarína Heneková primátorka mesta konštatovala, že mestské zastupiteľstvo
v poradí 4. v roku 2019 bolo zvolané pozvánkou zo dňa 06.06.2019, ktorá bola riadne
zverejnená na úradnej tabuli mesta, na mestskom webe a v Púchovských novinách.
Zasadnutie mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) otvorila a viedla primátorka
mesta, ktorá v úvode privítala poslancov MsZ, zamestnancov mestského úradu,
konateľov mestských spoločností a ostatných prítomných. Ospravedlnili sa: Bc.
Roman HVIZDÁK, PaedDr. Miroslav KUBIČÁR, Mgr. Milada VARGOVÁ a neskôr príde
Ing. Ľubica KUCHAŘOVÁ. Konštatovala, že vzhľadom na počet prítomných poslancov
15 z 19 je MsZ uznášaniaschopné.
JUDr. Katarína Heneková navrhla návrhovú komisiu v zložení:
1/ Irena KOVÁČIKOVÁ
2/ Mgr. Peter BÍLIK
3/ Ivan KUBIŠ
Následne sa spýtala, či má niekto iný návrh k zloženiu návrhovej komisie.
Nikto nepodal iný návrh na zloženie návrhovej komisie.
Hlasovanie č. 1 za prijatie zloženia návrhovej komisie:
prítomných
15
p. Bílik, p. Bučko, p. Crkoň, p. Filo, p. Karas, p. Kováčiková, p. Kubiš, p. Lako, p. Lazorová, p.
Marman, p. Melišík, p. Ranik, p. Riško, p. Špaček, p. Žiačik,
za
15
p. Bílik, p. Bučko, p. Crkoň, p. Filo, p. Karas, p. Kováčiková, p. Kubiš, p. Lako, p. Lazorová, p.
Marman, p. Melišík, p. Ranik, p. Riško, p. Špaček, p. Žiačik,
proti
0
zdržal sa
0
nehlasoval
0
neprítomný
4
p. Hvizdák, p. Kubičár, p. Vargová, p. Kuchařová,
Poslanci prijali zloženie návrhovej komisie.
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JUDr. Katarína Heneková konštatovala, že za zloženie návrhovej komisie hlasovali
15 poslanci, proti 0, zdržal sa 0. Návrhová komisia bola schválená.
Za overovateľov zápisnice určila:
1) Ing. Lukáša RANIKA
2) Mgr. Angela LAZOROVÁ
Vedením zápisnice poverila Boženu SÁDECKÚ.
PROGRAM:
1. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
2. Žiadosť na hlavnú kontrolórku mesta vykonať kontrolu hospodárenia, mimo
schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019, v spoločnosti
Púchovská kultúra, s. r. o. Púchov
3. Návrh – Schválenie odvolania a menovania konateľa Púchovská kultúra, s. r. o.
Púchov
4. Návrh - Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu za
účelom realizácie projektu: „Oprava strechy požiarnej zbrojnice DHZ
Púchov“
5. Návrh - Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu za
účelom realizácie projektu: „Zníženie dopravnej nehodovosti na území
Mesta Púchov“
6. Rôzne
7. Interpelácie
JUDr. Katarína Heneková informovala, že program zasadnutia mestského
zastupiteľstva bol riadne zverejnený na úradnej tabuli, na webe mesta a v
Púchovských novinách a poslanci ho dostali v materiáloch elektronicky. Následne
vyzvala poslancov, aby hlasovali za zverejnený program MsZ.
Hlasovanie č. 2 za prijatie zverejneného programu MsZ Púchov 11.06.2019:
prítomných
15
p. Bílik, p. Bučko, p. Crkoň, p. Filo, p. Karas, p. Kováčiková, p. Kubiš, p. Lako, p. Lazorová, p.
Marman, p. Melišík, p. Ranik, p. Riško, p. Špaček, p. Žiačik,
za
15
p. Bílik, p. Bučko, p. Crkoň, p. Filo, p. Karas, p. Kováčiková, p. Kubiš, p. Lako, p. Lazorová, p.
Marman, p. Melišík, p. Ranik, p. Riško, p. Špaček, p. Žiačik,
proti
0
zdržal sa
0
nehlasoval
0
neprítomný
4
p. Hvizdák, p. Kubičár, p. Vargová, p. Kuchařová,
Poslanci prijali program MsZ Púchov.

JUDr. Katarína Heneková konštatovala, že za hlasovali 15 poslanci, proti 0, zdržal sa
0. Zverejnený program bol schválený. Následne vyzvala poslancov, či k schválenému
programu MsZ má niekto pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh.
Do diskusie sa nikto z poslancov neprihlásil.
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ad 1) Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
JUDr. Katarína Heneková otvorila bod č. 1 Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta,
ktorý pribudol v aktuálnom Rokovacom poriadku MsZ Púchov.
O slovo na 3 min. sa prihlásil Ing. Michal Bizoň.
Ing. Michal Bizoň mal pripomienku, že zo športovej komisie sa zaujímal o rozdelenie
dotácií, a o tieto informácie si musel požiadať v zmysle info zákona. Upozornil, že
budovaním ďalších parkovacích plôch v meste sa zaberajú ďalšie plochy zelene. Ďalej
sa zaujímal o návrh na nového konateľa mestskej spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o.
Podrobnejší priebeh diskusie zo zasadnutia MsZ nájdete na mestskej stránke www.puchov.sk

ad 2) Žiadosť na hlavnú kontrolórku mesta vykonať kontrolu hospodárenia,
mimo schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019, v spoločnosti
Púchovská kultúra, s. r. o. Púchov
JUDr. Katarína Heneková otvorila bod č. 2) Žiadosť na hlavnú kontrolórku mesta
vykonať kontrolu hospodárenia, mimo schváleného plánu kontrolnej činnosti na
1. polrok 2019, v spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o. Púchov.
Irena Kováčiková predsedníčka dozornej rady Púchovská kultúra, s.r.o. (ďalej len DR
PK, s.r.o.) konštatovala, že predložený materiál vyplynul zo zasadnutia DR PK, s.r.o.
dňa 16.5.2019, kde sa okrem iného zaoberali financovaním PK a použitím dotácie,
ktorou Mesto Púchov na PK, s.r.o. prispieva. Keďže pri rokovaní natrafili na niektoré
nedostatky, ktoré sa pri financovaní PK, s.r.o. vyskytli, tak odporúčala, aby hlavná
kontrolórka aj keď má schválený plán kontrolnej činnosti na 1.polrok, v zmysle § 18f
písm. h/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vykonala kontrolu hospodárenia v spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o.
Púchov v termíne do 31.augusta 2019.
Do diskusie sa nikto z poslancov neprihlásil.
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie predložila návrh uznesenie MsZ v znení:
U Z N E S E N I E č. 106/2019
Mestské zastupiteľstvo Púchov
žiada
hlavnú kontrolórku mesta Púchov Ing. Martu Kaveckú v zmysle § 18f písm. h/ zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonať
kontrolu hospodárenia, mimo schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019,
v spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o. Púchov v termíne do 31.08.2019.
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Hlasovanie č. 3 za prijatie uznesenie MsZ Púchov č. 106/2019:
prítomných
15
p. Bílik, p. Bučko, p. Crkoň, p. Filo, p. Karas, p. Kováčiková, p. Kubiš, p. Lako, p. Lazorová, p.
Marman, p. Melišík, p. Ranik, p. Riško, p. Špaček, p. Žiačik,
za
15
p. Bílik, p. Bučko, p. Crkoň, p. Filo, p. Karas, p. Kováčiková, p. Kubiš, p. Lako, p. Lazorová, p.
Marman, p. Melišík, p. Ranik, p. Riško, p. Špaček, p. Žiačik,
proti
0
zdržal sa
0
nehlasoval
0
neprítomný
4
p. Hvizdák, p. Kubičár, p. Vargová, p. Kuchařová,
Poslanci prijali uznesenie MsZ Púchov č. 106/2019.

JUDr. Katarína Heneková konštatovala, že za hlasovali 15 poslanci, proti 0, zdržal sa
0. Uznesenie bolo schválené.

ad 3) Schválenie odvolania a menovania konateľa Púchovská kultúra, s.r.o.
JUDr. Katarína Heneková otvorila bod č. 3) Schválenie odvolania a menovania
konateľa Púchovská kultúra, s.r.o.
Irena Kováčiková predsedníčka dozornej rady Púchovská kultúra, s.r.o. (ďalej len DR
PK, s.r.o.) dávala návrh na odvolanie konateľa mestskej spoločnosti PK, s.r.o. Ing.
Miloša Svobodu, ktorý sám požiadal o uvoľnenie z tejto funkcie. Odvolaný by bol
k 31.7.2019. Pokračovala, že na miesto konateľa PK, s.r.o. hľadali vhodného
kandidáta, najskôr výberovým konaním, ktoré sa uskutočnilo výberovou komisiou
určenou p. primátorkou. Výberová komisia zasadala 24.4.2019, ale víťaz výberového
konania odmietol túto funkciu prijať. Tým bol výberové konanie neúspešné. Ale
výberového konania sa zúčastnil uchádzač – Mgr. art. Pavol Pivko, ktorý sa javil na
výberovom konaní ako človek, ktorý by mohol túto funkciu zastávať, preto bol prizvaný
na pracovné stretnutie a potom aj na stretnutie s poslancami, ktorí ako väčšia
výberová komisia mali možnosť klásť mu otázky a preverovať jeho schopnosti.
Povedala, že záver zo stretnutia s poslancami bol priaznivý a p. Pivko sa osvedčil ako
budúci možný konateľ PK, s.r.o. Následne dala návrh, aby za konateľa PK, s.r.o. bol
vymenovaný Mgr. art. Pavol Pivko, trvale bytom Krížna 163/6, Streženice, pošta 020
01 Púchov, aj keď teraz býval v Spišskej Novej Vsi.
Do diskusie sa nikto z poslancov neprihlásil.
Irena Kováčiková členka návrhovej komisie predložila návrh uznesenie MsZ v znení:
U Z N E S E N I E č. 107/2019
Mestské zastupiteľstvo Púchov
1) s c h v a ľ u j e
a) o d v o l a n i e konateľa mestskej spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o.,
Hoenningovo námestie 2002, Púchov 020 01, IČO: 50 648 616
Ing. Miloša SVOBODU ku dňu 31.07.2019,
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b) m e n o v a n i e konateľa mestskej spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o.,
Hoenningovo námestie 2002, Púchov 020 01, IČO: 50 648 616
Mgr. art. Pavla PIVKU odo dňa 01.08.2019,
2) u k l a d á
jedinému spoločníkovi v zastúpení primátorky mesta Púchov JUDr. Kataríny
HENEKOVEJ realizovať rozhodnutie Mestského zastupiteľstva Púchov na najbližšom
Valnom zhromaždení spoločnosti Púchovská kultúra, s.r.o., Hoenningovo námestie
2002, Púchov 020 01, IČO: 50 648 616.
Hlasovanie č. 4 za prijatie uznesenie MsZ Púchov č. 107/2019:
prítomných
15
p. Bílik, p. Bučko, p. Crkoň, p. Filo, p. Karas, p. Kováčiková, p. Kubiš, p. Lako, p. Lazorová, p.
Marman, p. Melišík, p. Ranik, p. Riško, p. Špaček, p. Žiačik,
za
15
p. Bílik, p. Bučko, p. Crkoň, p. Filo, p. Karas, p. Kováčiková, p. Kubiš, p. Lako, p. Lazorová, p.
Marman, p. Melišík, p. Ranik, p. Riško, p. Špaček, p. Žiačik,
proti
0
zdržal sa
0
nehlasoval
0
neprítomný
4
p. Hvizdák, p. Kubičár, p. Vargová, p. Kuchařová,
Poslanci prijali uznesenie MsZ Púchov č. 107/2019.

JUDr. Katarína Heneková uviedla, že za hlasovali 15 poslanci, proti 0, zdržal sa 0.
Uznesenie bolo schválené.

ad 4) Návrh - Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
za účelom realizácie projektu: „Oprava strechy požiarnej zbrojnice DHZ Púchov“
JUDr. Katarína Heneková otvorila bod č. 4) Návrh - Predloženie Žiadosti o
poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu za účelom realizácie projektu: „Oprava
strechy požiarnej zbrojnice DHZ Púchov“.
JUDr. Iveta Brindzová informovala, že Mesto Púchov v rámci Výzvy č. V. Prezídia
Hasičského a záchranného zboru 2019 pripravuje žiadosť o poskytnutie dotácie na
projekt „Oprava strechy požiarnej zbrojnice DHZ Púchov“. Predmetom projektu bude
oprava poškodenej strechy zbrojnice spočívajúca v zateplení, položení povlakovej
krytiny a ďalších súvisiacich prác. Predpokladané rozpočtové náklady predstavujú
sumu 29 994,- €. Maximálna možná výška dotácie je 30 tis. €. Výška
spolufinancovania je minimálne 5 % z celkových výdavkov projektu t.j. 1,5tis. €.
Uviedla, že MsZ schvaľuje samotné predloženie žiadosti a aj spolufinancovanie
predmetného projektu vo výške 5% z celkových výdavkov projektu. Žiadosť bola
pripravená a treba ju podať do 21.júna, preto sa schvaľovanie musí urobiť v tejto
lehote, dodala.
Do diskusie sa nikto z poslancov neprihlásil.
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Irena Kováčiková členka návrhovej komisie predložila návrh uznesenie MsZ v znení:
U Z N E S E N I E č. 108/2019
Mestské zastupiteľstvo Púchov
schvaľuje
a) Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu – Výzva číslo
V. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2019, z rozpočtovej kapitoly MV
SR za účelom realizácie projektu: „Oprava strechy požiarnej zbrojnice DHZ
Púchov“ v celkovej výške výdavkov na projekt 29 994.-€.
b) Spolufinancovanie predmetného projektu z vlastných zdrojov – z rozpočtu
mesta vo výške min. 5% z celkových výdavkov projektu.
Hlasovanie č. 5 za prijatie uznesenie MsZ Púchov č. 108/2019:
prítomných
15
p. Bílik, p. Bučko, p. Crkoň, p. Filo, p. Karas, p. Kováčiková, p. Kubiš, p. Lako, p. Lazorová, p.
Marman, p. Melišík, p. Ranik, p. Riško, p. Špaček, p. Žiačik,
za
15
p. Bílik, p. Bučko, p. Crkoň, p. Filo, p. Karas, p. Kováčiková, p. Kubiš, p. Lako, p. Lazorová, p.
Marman, p. Melišík, p. Ranik, p. Riško, p. Špaček, p. Žiačik,
proti
0
zdržal sa
0
nehlasoval
0
neprítomný
4
p. Hvizdák, p. Kubičár, p. Vargová, p. Kuchařová,
Poslanci prijali uznesenie MsZ Púchov č. 108/2019.

JUDr. Katarína Heneková konštatovala, že za hlasovali 15 poslanci, proti 0, zdržal sa
0. Predmetné uznesenie bolo schválené.

ad 5) Návrh - Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
za účelom realizácie projektu: „Zníženie dopravnej nehodovosti na území Mesta
Púchov“
JUDr. Katarína Heneková otvorila bod č. 5) Návrh - Predloženie Žiadosti o
poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu za účelom realizácie projektu: „Zníženie
dopravnej nehodovosti na území Mesta Púchov“.
JUDr. Iveta Brindzová informovala, že Mesto Púchov na základe Výzvy č. III. Prezídia
Policajného zboru na rok 2019 pripravuje žiadosť o poskytnutie dotácie zameranej na
nákup a montáž meračov rýchlosti v počte 6 ks, ktoré boli odsúhlasené na komisii
dopravy - na Okružnú ulicu, Štefánikovu ulicu, Ulicu Janka Kráľa, Továrenskú
ulicu, Novonosickú ulicu a na cestu do Nosíc. Predmetom schválenia je podanie
žiadosti na projekt - Zníženie dopravnej nehodovosti na území Mesta Púchov v
celkovej výške výdavkov 11 940.-€ a jeho spolufinancovanie z rozpočtu mesta
minimálne vo výške 5% z celkových výdavkov na projekt t.j. cca 600,-€.
Do diskusie sa nikto z poslancov neprihlásil.
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Irena Kováčiková členka návrhovej komisie predložila návrh uznesenie MsZ v znení:
U Z N E S E N I E č. 109/2019
Mestské zastupiteľstvo Púchov
schvaľuje
a) Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu – Výzva číslo
III. Prezídia Policajného zboru 2019, z rozpočtovej kapitoly MV SR za účelom
realizácie projektu: „Zníženie dopravnej nehodovosti na území Mesta
Púchov“ v celkovej výške výdavkov na projekt 11 940.-€.
b) Spolufinancovanie predmetného projektu z vlastných zdrojov – z rozpočtu
mesta minimálne vo výške 5% z celkových výdavkov na projekt.
Hlasovanie č. 6 za prijatie uznesenie MsZ Púchov č. 109/2019:
prítomných
15
p. Bílik, p. Bučko, p. Crkoň, p. Filo, p. Karas, p. Kováčiková, p. Kubiš, p. Lako, p. Lazorová, p.
Marman, p. Melišík, p. Ranik, p. Riško, p. Špaček, p. Žiačik,
za
15
p. Bílik, p. Bučko, p. Crkoň, p. Filo, p. Karas, p. Kováčiková, p. Kubiš, p. Lako, p. Lazorová, p.
Marman, p. Melišík, p. Ranik, p. Riško, p. Špaček, p. Žiačik,
proti
0
zdržal sa
0
nehlasoval
0
neprítomný
4
p. Hvizdák, p. Kubičár, p. Vargová, p. Kuchařová,
Poslanci prijali uznesenie MsZ Púchov č. 109/2019.

JUDr. Katarína Heneková informovala, že za hlasovali 15 poslanci, proti 0, zdržal sa
0. Uznesenie bolo schválené.
ad 6) Rôzne
JUDr. Katarína Heneková otvorila bod č. 6) Rôzne.
JUDr. Iveta Brindzová informovala, že Mesto Púchov prijalo nový Organizačný
poriadok MsÚ Púchov (ďalej len OP), ktorým bol zrušený OP z roku 2012. V priebehu
7 rokov došlo k organizačným zmenám, kde bolo 15-16 dodatkov OP, vysvetľovala
podrobne. Pokračovala, že hlavnou úlohou nového OP bolo precizovať jednotlivé
pracovné náplne činnosti jednotlivých oddelení a prispôsobiť to platným právnym
predpisom. JUDr. Iveta Brindzová podala ďalej informáciu o rokovaniach so
železnicami SR ohľadne ich pozemku pod stavbou autobusového nástupišťa pri
železničnej stanici v Púchove, kde sa mesto plánuje uchádzať o grand na jeho
rekonštrukciu.
JUDr. Katarína Heneková konštatovala, že k lesoparku budú prezentované
informácie na ďalšom MsZ.
ad 7) Interpelácie
JUDr. Katarína Heneková otvorila bod č. 7) Interpelácie.
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Do diskusie sa nikto z prítomných občanov neprihlásil.
Do rokovacej miestnosti prišla Ing. Ľubica Kuchařová.
Bc. Cyrila Crkoňa zaujímalo, či na rokovaniach na Generálnom riaditeľstve Železníc
SR riešili aj zvýšenú hlučnosť z novej železničnej stanice v miestnej časti.
JUDr. Katarína Heneková odpovedala, že bude sa riešiť aj problematika hluku zo
železničnej stanice a budú sa riešiť aj požiadavky od poslanca Ing. Emila Filu.
Rudolf Marman, MBA chcel vedieť, ako sa odpovie na dotazy občanov.
JUDr. Katarína Heneková konštatovala, že sa poslanci mohli vyjadriť k dotazom
občana počas rokovania. Niektoré informácie o novom konateľovi PK, s.r.o. už zazneli
od p. Kováčikovej. Občan dostane písomnú odpoveď na dotazy. Na podanú 211-ku
dostane písomnú odpoveď.
Ing. Viliam Karas uviedol, že s hospodárením PK, s.r.o. sa zaoberali na ekonomickej
komisii. Na návrh ekonomickej komisie prijal poverenie p. primátorky, aby vykonával
dohľad nad ekonomickým hospodárením v mestskej spoločnosti PK, s.r.o., kým si
všetky kompetencie neprevezme nový konateľ.
Ing. Ján Riško zaujímalo, či s organizačnou zmenou narástol počet zamestnancov
MsÚ Púchov.
JUDr. Iveta Brindzová odpovedala, že počet zamestnancov MsÚ narástol o 3-och,
ktorí boli naplánovaní už v roku 2018 v rozpočte mesta na rok 2019. V marci bola
prijatá p. Moravcová a ďalšie 2 pracovné miesta sú zatiaľ neobsadené, ale v rozpočte
na tento rok sa s nimi počíta, dodala prednostka.
Podrobnejší priebeh a diskusiu zo zasadnutia MsZ nájdete v TV nahrávke zverejnenej na mestskej stránke www.puchov.sk

JUDr. Katarína Heneková poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí MsZ. Na
záver rokovania popriala všetkým krásny zostatok dňa. Pozvala všetkých prítomných
dnes o 18.00 do Malého župného domu na tradičný Hudobný večer ZUŠ Púchov,
ktorého hosťom bude herec Ivan „Tuli“ Vojtek. Ďalšie zasadnutie MsZ bude 26.6.2019.
Následne ukončila zasadnutie MsZ Púchov o 14:15 hod.

Ing. Lukáš RANIK
I. overovateľ

Mgr. Angela LAZOROVÁ
II. overovateľ

JUDr. Iveta BRINDZOVÁ
prednostka MsÚ Púchov

JUDr. Katarína HENEKOVÁ
primátorka mesta Púchov

Božena Sádecká, poverená vedením zápisnice
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