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Mnohí Púchovčania sa na mňa 
obracali, že Púchov potrebu-
je zmenu. Že potrebuje také-
ho primátora, ktorý bude pre 
ľudí. Ktorý príde za nimi a po-
rozpráva sa o ich problémoch. 
Púchovčania mi dali svojimi 
podpismi mandát a  zároveň 
záväzok kandidovať na primá-
tora, a tak zmeniť Púchov.

Program, ktorý práve teraz dr-
žíte v  rukách, som pripravoval 
spolu s  vami, Púchovčanmi. 
Už niekoľko mesiacov chodím 
medzi vás, Púchovčanov, a pý-
tam sa vás na vaše potreby. Pý-
tam sa na to, čo vás v Púchove 
trápi a čo by ste zmenili, ak by 
ste boli primátorom. Na zákla-
de toho, čo som sa dozvedel, 
som pripravil tento spoločný 
program. 

Prekáža nám veľmi zlý stav mestských komuni-
kácií a chodníkov, nedostatok parkovacích miest, 
na mnohých miestach absencia priechodov pre 
chodcov a bezbariérových chodníkov. Chýbajú 
tiež cyklotrasy.

Opravíme cesty. Opravu si vyžaduje naprí-
klad spomaľovač pred divadlom, výtlky, krajnice, 
uličné vpusťte a  kanalizačné poklopy po celom 
Púchove. Komplexnú rekonštrukciu potrebuje 
cesta na Nábreží slobody. Nehovoriac o Horných 
Kočkovciach, tam musíme čo najskôr začať s roz-
šírením zúženia pred mostom a pred cintorínom.

Opravíme a vybudujeme chodníky. Urgent-
ne ich treba opraviť na Pribinovej ulici, na Nábreží 
slobody, vybudovať na Novonosickej ulici a v mest-
skej časti Nosice. Prioritou je  aj oprava chodníkov v 
okolí Základnej školy Gorazdova kvôli bezpečnosti 
našich detí. 

Parkovanie vyriešime tak, že vyberieme 
vhodnú lokalitu pre garážové domy aj podzemné 
garáže. Nájdeme ďalšie priestory pre parkovacie 
miesta, ale nie na úkor zelene. 

Naprojektujeme a vybudujeme cyklotrasy. 
V  tomto momente Púchov potrebuje cyklotrasy 
v meste a odtiaľ napojenie do Continentalu a do 
všetkých okrajových častí mesta.

CESTY, CHODNÍKY, CYKLOTRASY

ČO SPOLOČNE
UROBÍME PRE 
PÚCHOV



Kvalitu života v našom meste znižuje zlý tech-
nický stav základných a materských škôl, nedo-
statok nájomných bytov, nedostačujúce prie-
story pre seniorov či zanedbané priestory pre 
deti, šport, kultúru a voľný čas. Často tiež spo-
mínate kriticky nedostatočnú kapacitu pošty. 

Opravíme a rozšírime školy. Rekon-
štrukciu potrebuje napríklad ZŠ na Slovan-
skej ulici a MŠ na Požiarnej ulici. Zriadime 
mestské jasle a podporíme základnú ume-
leckú školu, aby rodičia mali zabezpečenú 
starostlivosť o svoje deti a rozvoj ich talentu. 

Naštartujeme výstavbu nájomných 
bytov a štartovacích bytov pre mladé rodiny. 
Všetci chceme, aby sa mesto ďalej rozvíjalo 
a rástlo, aby z neho mladí ľudia neutekali.

Vyrokujeme otvorenie druhej pošty 
a to, aby boli obe s automatmi na časenky.

Podporíme seniorov a zdravotne znevý-
hodnených občanov. Zmeníme nevyhovujúci 
grafikon MHD. Záujem a financie si zaslúžia aj 
ich kluby a tvorivé programy. 

Bezpečné detské ihriská a športovis-
ká budú v  každej mestskej časti. Tam, kde 
nie sú, vybudujeme nové, existujúce prero-
bíme tak, aby spĺňali aktuálne normy. Na Vie-
ske a v Nosiciach, v každej mestskej časti vo 
vnútrobloku medzi domami opravíme alebo 
vybudujeme multifunkčné športoviská, aby 
sa deti a mládež mohli prirodzene venovať 
športu, ktorý ich baví. 

Vrátime obyvateľom mesta starý dom 
kultúry - miesto pre krúžky, kluby a naše 
súbory. Obyvateľom vrátime aj Púchovskú 
televíziu. Nájdeme vhodné miesto na vybu-
dovanie moderného amfiteátra. V divadle 
dobudujeme chýbajúcu klimatizáciu.

Pre čistý a  zelený Púchov vybudu-
jeme ďalšie polopodzemné kontajnery, 
nevyhovujúce staré kontajnery na separo-
vaný zber vymeníme za nové. Vytvoríme 
podmienky pre zvýšenie objemu separo-
vaného odpadu a zlepšíme podmienky pre 
nakladanie s bioodpadom, čo je pre mesto 
a jeho obyvateľov lacnejšie, v súlade s eu-
rópskymi normami a  trendmi moderných 
miest tretieho tisícročia. Opravíme existujú-
ce a na vhodných miestach postavíme nové 
verejné toalety. Svoje ostrovčeky a koše si 
zaslúžia aj psí miláčikovia. Mestským zele-
ným plochám zabezpečíme vyššiu ochranu 
a lepšiu údržbu. 

V  oblasti športu zvýšime starostli-
vosť o športoviská. Opravíme ich a  do- 
hliadneme na to, aby sa vynaložené prost-
riedky využívali efektívne. Podporu si zaslúžia 
aj ďalšie športy, nielen futbal, hokej a volejbal.

Bezpečnosť Púchovčanov je tiež 
dôležitá, preto nasvietime priechody pre 
chodcov, zvýšime počet príslušníkov mest-
skej polície a zavedieme aj ich pešie hliadky 
a cyklohliadky.

Vyriešime nevhodnú „dominantu“ 
mesta, rozostavanú budovu v centre pri 
kruhovom objazde. Treba ju buď zbúrať, 
alebo prestavať! Rozpadá sa, čo Púchovča-
nom pochopiteľne prekáža. Po nástupe do 
úradu primátora budovu ohradíme bez-
pečným plotom a ihneď začneme riešiť jej 
zbúranie alebo prestavbu.

KVALITA ŽIVOTA



Motivujúce a  príjemné pracovné prostre-
die. Úradníci často zápasia s hromadou byrokra-
cie, s ktorou úzko súvisí rutina. Zasadíme sa o to, 
aby bolo pracovné prostredie na úrade príjemné 
a  motivujúce. Aby mali naši úradníci vždy dobrú 
náladu, aby sa na svojich klientov – Púchovčanov 
usmievali a s ochotou riešili ich problémy. 

Žiadne tajomstvá, ale maximálna otvore-
nosť a transparentnosť. Mestský úrad zmeníme 
na priateľský a ústretový k obyvateľom, aby každý 
ľahko získal všetky informácie potrebné pre svoj ži-
vot ako aj informácie o meste a jeho fungovaní. Na 
svojom webovom sídle bude mestský úrad prehľad-
ne zverejňovať nielen informácie, ktoré vyžaduje 
zákon, ale všetko, čo je verejné, vrátane pozvánok 
na zasadnutia komisií a  mestského zastupiteľstva. 
Tie budú prenášané aj naživo a záznam z nich sa 
tiež bude dať ľahko nájsť na mestskom webe. 

Kvôli zefektívneniu fungovania mestské-
ho úradu a  mestských spoločností v  nich 

urobíme personálny audit. Zabezpečíme, aby sa 
v mestských spoločnostiach hospodárilo efektív-
ne, aby fungovali transparentne a aby slúžili svoj-
mu cieľu – teda zveľaďovaniu Púchova.

Deň otvorených dverí. Okrem toho, že všetci 
budete mať moje telefónne číslo a mail, vždy 

jedno popoludnie v mesiaci budú dvere primátors-
kej kancelárie otvorené pre všetkých. Lebo len keď 
mesto vie, čo trápi jeho obyvateľov, môže im byť 
nápomocné.

MESTSKÝ ÚRAD

Nejedenkrát som od vás 
počul, že mestský úrad 
nefunguje celkom podľa 
potrieb Púchovčanov. 
Že musia dlho čakať 
a veci sa vybavujú ťažko. 
Stretávate sa s neocho-
tou a  nechuťou. Mest-

ský úrad potrebuje 
niekoľko zmien.



Chcem, aby sa Púchov stal naozaj transparentným 
a otvoreným mestom. Chod mesta a jeho spoloč-
ností je zabezpečovaný z daní Púchovčanov, a pre-
to musia mať Púchovčania možnosť jednoduchým 
spôsobom získať informácie o  tom, ako mesto 
a jeho spoločnosti hospodária. Súčasne majú právo 
požadovať služby v adekvátnej kvalite. Občan má 
už teraz možnosť zúčastniť sa zasadnutí mestského 
zastupiteľstva, ale to podľa vás nestačí. Púchovča-
nia budú mať preto aj možnosť zúčastniť sa zasad-
nutia ktorejkoľvek z  komisií a  presadím vysielanie 
zo zasadnutí mestského zastupiteľstva naživo.

Možno by som mohol tento bod zaradiť do pred-
chádzajúceho, ale myslím si, že je na mieste 
zdôrazniť ho ako samostatný bod. Slušnosť totiž nie 
je samozrejmá, práve naopak, treba si ju pestovať. 
Preto presadíme Etický kódex zamestnanca mesta 
a voleného zástupcu, ktorým sa budú riadiť všetci 
zamestnanci mestského úradu, mestských spoloč-
ností a som presvedčený, že sa k nemu prihlásia aj 
volení zástupcovia!

Zo súčasných zamestnancov mestského úradu, 
ktorí budú preškolení tak, aby dokázali kvalifikova-
ne, aktívne a efektívne získavať pre mesto finančné 

TRANSPARENTNE A OTVORENE

SLUŠNE

ZÍSKAME FINANCIE

Chcem byť primátor, ktorý bude Púchovčanov 
a  Púchov spájať. Nebudem deliť obyvateľov na 
priateľov a nepriateľov mesta. Všetci Púchovčania 
musia ťahať za   ten istý koniec povrazu. Toto je 
možné, len ak sa budeme spolu rozprávať, pozorne 
sa počúvať  a motivovať pre realizáciu cieľov pro-
spešných pre celé mesto. 

SPÁJANÍM A SPOLUPRÁCOU

AKO TO SPOLU UROBÍME

prostriedky z fondov EÚ, vytvoríme 
samostatné oddelenie. Sústredíme 
sa na operačné programy Integro-
vaná infraštruktúra, Ľudské zdroje, 
Kvalita životného prostredia, Inte-
grovaný regionálny OP a Efektívna 
verejná správa, ktorých čerpanie 
v uplynulých rokoch výrazne viaz-
lo. Teraz máme pred sebou záver 
aktuálneho programového obdo-
bia, ktorý je z  hľadiska získavania 
finančných prostriedkov z  fondov 
EÚ kľúčový. Paralelne budeme 
žiadať o  poskytovanie účelových 
dotácií na vnútroštátnej úrovni 
a  ďalšie doplnkové zdroje finan-
covania získame prostredníctvom 
grantových programov.

PRIMÁTOR, 
KTORÝ PRÍDE 

ZA VAMI



Miro je Púchovčan celým srdcom. 
Vyrástol  tu, chodil tu do školy, podnikal 
tu. Pracoval v zahraničí, ale vrátil sa tu, 
aj keď v zahraničí mohol ostať. Púchov 
je jeho životná voľba.

Púchovčania Mira poznajú ako stav-
bára. Pracoval v  Okresnom staveb-
nom podniku, kde vybudoval niekoľko 
púchovských objektov, medzi nimi 
napríklad budovu pre domáce potre-
by na Námestí slobody, areál Jednoty 
v Nosiciach alebo polyfunkčný dom na 
Hollého ulici. 

Počas turbulentných revolučných rokov 
sa Miro spolu s ďalšími pracovníkmi snažil 
tento štátny podnik zachrániť. To ho pri-
viedlo až do Bavorska, kde okrem men-
ších stavieb riadil aj rozsiahlu stavbu re-
habilitačnej kliniky. Tam spoznal, aké je to 
pracovať a žiť v zahraničí. Naučil sa jazyky 
a  spoznal veľa zaujímavých ľudí. Z  Ne-

mecka sa však vrátil. Vrátil sa do Púcho-
va, aby na Slovensku vybudoval pobočku 
zahraničnej fi rmy. Tá je dnes jednotkou 
vo svojej brandži. Miro dokázal, že má 
skvelé manažérske skúsenosti. 

Športovci Mira poznajú ako hokejistu 
a  tenistu. Svojho času reprezentoval 
Púchov v  ľadovom hokeji a  neskôr 
svoje hokejové skúsenosti odovzdá-
val malým púchovským talentom, 
keď pôsobil ako hokejový tréner. Dnes 
hráva hokej rekreačne a okrem toho 
si pravidelne meria sily s  priateľmi na 
tenisových kurtoch. Stále má v  sebe 
športového a férového ducha, veľa 
energie a nekonečné odhodlanie. 

Miro je tiež manžel, otec a najnovšie aj 
hrdý starý otec. Má skvelú manželku 
Ľubu, o ktorej už na púchovskom gym-
náziu vedel, že bude jeho celoživotnou 
láskou. Má dve deti, dcéru Michaelu, 
z  ktorej sa stala lekárka a  syna Mateja, 
ktorý dnes tiež pôsobí v stavebníctve. 
Manželka Ľuba o ňom často hovorí, že 
je akčný chlap. Že miluje pohyb a má rád, 
keď sa veci dejú. Že sa vie nadchnúť pre 
nové výzvy a vie do nich vtiahnuť nielen 
rodinu, ale aj priateľov a známych.  Miro-
vou vášňou je aj ovocný sad, ktorý kedy-
si vysadil a v ktorom teraz môže zbierať 
plody svojej práce. Všetkým veľmi chutia. 

Miro je vytrvalý. Chodí za ľuďmi a pýta sa, 
ako by Púchov zmenili, aby bol ešte lep-
ším. Nie je ako iní, ktorí chcú  presadzovať 
svoje predstavy o meste. On chce robiť 
Púchov taký, aký ho potrebujú a chcú 
Púchovčania. A má na to. Je kompetent-
ný a  skúsený. Má manažérske zručnosti 
a ako stavbár už čo to vybudoval.

Mirovi priatelia a podporovatelia 

Kto je Miro FAKTOR



MIRO V TOM NIE JE SÁM. 
PODPORUJÚ HO AJ ĎALŠÍ 

PÚCHOVČANIA

www.mirofaktor.sk



a PÚCHOVČANOV


