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Úvodom 

Rok 2014 bol plný významných výročí a dôležitých udalostí. Pripomenuli sme si        

25. výročie pádu železnej opony a začiatok novej zjednotenej Európy. Slovensko si 

pripomenulo aj 10. výročie svojho členstva v EÚ. Obidve udalosti boli pre Slovensko 

kľúčové. Slovensko zažilo úspešný príbeh, keď sa z novej malej krajiny s kolabujúcou 

ekonomikou a politickými problémami stalo štandardnou európskou krajinou. Rok 2014 bol 

aj rokom veľkých zmien. Európania mali v máji 2014 možnosť zvoliť si svojich zástupcov do  

Európskeho parlamentu, ktorí ich budú zastupovať počas nasledujúcich 5 rokov. Žiaľ, na 

Slovensku bola najnižšia volebná účasť zo všetkých členských krajín - 13,1%. To svedčí o 

malom záujme Slovákov aktívnejšie sa zapájať do rozhodovania o ďalšom smerovaní 

Európskej únie. XXII. zimné olympijské hry sa konali od 07. do 23.02. v ruskom meste Soči. 

V Rusku bojovali aj naši reprezentanti, ktorí domov priniesli jednu zlatú medailu (biatlonistka 

Anastasia Kuzminova v šprinte na 7,5 km). Vo voľbách 15. a 29.03.2014 sme si zvolili 

nového prezidenta Andreja Kisku. V rámci duchovného života spomenieme udalosť 

svätorečenia dvoch veľkých pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II.. Kanonizácia prebehla vo 

Vatikáne 27.4.2014. Do zoznamu svätých boli zapísaní Angelo Giuseppe Roncalli a Karol 

Wojtyla.  
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Samospráva obce 

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v roku 2014 

Zápisnica z 27. zasadnutia (neplánovaného) MsZ vo Svidníku konaného 15. 01. 2014 

v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy (ZUŠ) vo Svidníku 

1. Otvorenie 

- primátor otvoril a viedol zasadnutie MsZ, privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 

- informoval, že rokovania sa zúčastňuje 14 poslancov, poslanci Jozef Poperník a Vladimír 

Žak ospravedlnili svoju neúčasť na rokovaní,  poslanec František Kruľ ospravedlnil svoju 

neúčasť zo začiatku rokovania. 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 422/2014. 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Svidník č. 1/2014, ktorým sa menía 

dopĺňa VZN mesta Svidník č. 2/2013 o určení výškydotácie na mzdy a prevádzku škôl a 

školských zariadení so sídlom na území mestaSvidník 

PredkladalaViera Decová, vedúca OŠKŠaM. 

Marcela Ivančová, poslankyňa, predsedníčka Komisie pre vzdelávanie, kultúrua šport MsZ 

- komisia po prerokovaní odporúča tento návrh schváliť. 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 423/2014. 

3. Návrh na prerokovanie výšky mesačného platu primátora mesta Svidník 

Predkladal MironMikita, zástupca primátora mesta 

K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 424/2014, v zmysle ktorého plat primátora mesta Svidník 

bude, a tood 1. januára do 30. júla 2014 vo výške 3438,00 eur, od 1. augusta 2014 vo výške 

súčasného platu, t.j. 3008,00 eur. 

4. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 

Predkladal NikolajVlčinov, vedúci OFaSM 

- informoval, že počas pripomienkového konania neboli vznesené žiadne pripomienky, 

- bola doručená žiadosť Jána Senaja na odkúpenie tohto pozemku za cenu 22 EUR/m2 

bez uvedenia účelu využitia tohto pozemku. 

František Kruľ, poslanec, predseda Komisie finančnej a správy majetku MsZ 

- komisia po prerokovaní odporúča návrh na odpredaj pre p. Gajdoša schváliť, ale v čase 

prerokovávania nebola komisii známa skutočnosť o podaní žiadosti p. Senaja. 

O vystúpenie požiadal občan Ján Senaj. 

Ján Senaj,občan 

- nesúhlasím s odpredajom pozemku pre Jozefa Gajdoša, ktorý v minulosti odkúpil pozemok, 

dal ho do prenájmu a teraz požadujeodkúpenie ďalšieho pozemku, na ktorom si postaví garáž, 

obyvatelia bytového domu neboli informovaní o tomto odpredaji, dozvedeli sa o tom 

z novín. 

Ján Holodňák,primátor 

- žiadosť je prerokovávaná v príslušnej komisii MsZ a následne po prerokovanía odporúčaní 

mestskej rady v MsZ. 

ReagovalĽuboš Čepan,OVDŽPaRR MsÚ 

- pán Gajdoš požiadal o vydanie stavebného povolenia na výstavbu polyfunkčného domu, 

kde na prízemí budú predajné plochy a na poschodí bytové priestory, 

- k tejto budove potrebuje parkovacie plochy, a preto požiadal o predaj pozemku, 

-vyhláška o začatí stavebného konania bola vyvesená po vchodoch bytových domov 

a na webovej stránke mesta, ku ktorej neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Cyril Dudáš, poslanec 

- pri odpredaji tohto pozemku pre Jozefa Gajdoša sú navrhované určité bremená, ktoré 

budú zakomponované do kúpnej zmluvy. 
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Návrh bol schválený, uznesenie č. 425/2014. 

5. Návrh na zmenu uznesenia MsZč. 415/2013 zo dňa 11. 12. 2013 -schválenie žiadosti na 

kúpu stavby Svidník, bytový dom na Ul. sov. hrdinov 432a zmenu uznesenia č. 46/2007 zo 

dňa 20.6.2007 – schválenie Programuhospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Svidník na 

roky 2007-2013. Predkladal Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR. 

Kamil Benko, poslanec, predseda komisie výstavby, územného rozvoja, dopravya životného 

prostredia MsZ 

- komisia po prerokovaní odporúča tento a nasledujúci návrh schváliť. 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 426/2014. 

6. Návrh na zmenu uznesenia MsZč. 416/2013 zo dňa 11. 12. 2013 -schválenie žiadosti: 

Ubytovňa mesta Svidník - odstránenie systémových porúch –loggie 

Predkladal: Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 427/2014. 

7. Záver 

JanettePichaničová, riaditeľka ZUŠ, srdečne privítala prítomných a popriala do nového roku 

všetko najlepšie. Primátor poďakoval riaditeľke ZUŠ a zaželal prítomným na prahu nového 

rokavšetko dobré, v závere poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

Zápisnica z 28. zasadnutia MsZ vo Svidníku konaného 26. 02. 2014v koncertnej 

miestnosti ZUŠ vo Svidníku 

Prítomní: 

podľa prezenčnej listiny 

1. Otvorenie 

- primátor otvoril a viedol zasadnutie MsZ, privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 

- informoval, že rokovania sa zúčastňuje 15 poslancov,  poslanec Vladimír Žak ospravedlnil 

svoju neúčasť na rokovaní, poslanec František Kruľ ospravedlnil svoju neúčasť zo začiatku 

rokovania. 

Primátor 

- oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania, informoval, že v bode Rôzne bude 

podaná informácia ohľadom momentálnejsituácie okolo výstavby obchodného reťazca 

Kaufland v meste Svidník, odporučil bod č. 5 zaradiťdo programu rokovania vtedy, keď bude 

prítomný na rokovaní predkladateľ materiálu poslanec Kruľ. 

K predloženému návrhu programu sa vyjadril: 

2. Kontrola plnenia uznesení MsZ 

Referoval Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník. 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 429/2014. 

3. Rokovania mestskej rady (MsR) – informácia a závery 

Referoval MironMikita, zástupca primátora mesta Svidník 

Štefan Čarný, poslanec 

- v prednesenom vystúpení mi chýba stanovisko MsRk jednotlivým bodomprogramu 

rokovania. 

Reagoval MironMikita, zástupca primátora 

- MsR odporučila navýšiť cenu za 1 m2 na sumu 10,00 EUR pri odpredajipozemku 

kupujúcemu METAL CONTAINER a.s., Sov. hrdinov 629/113, Svidník, 

- MsRneodporučila zaradiť do programu rokovania zámer na odpredajpozemku pre Adriána 

Labuna, Karpatská 838/14, Svidník, ale keďže MsRje iba poradným orgánom, primátor mesta 

sa rozhodol zaradiť tento zámer naodpredaj do programu dnešného rokovania. 

Jozef Poperník, poslanec 
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- taktiežMsRneodporučila pri prerokovávaní zmeny č. 4 územného plánumesta predložiť na 

rokovanie MsZ obstaranie zmeny za účelom zmeny funkčného využitia plochy lokality pri 

NsP a obchodnom centre BILLA. 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 430/2014. 

4. Návrh 1. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2014 

Predkladal NikolajVlčinov, vedúci OFaSM 

K predloženému návrhu sa vyjadrili: 

Cyril Dudáš, poslanec 

- zarazil ma nesúlad v kapitálových príjmoch a výdavkoch, odkiaľ sa vyrovnátento schodok? 

- má mesto nejaké iné fondy uvádzané v položke „prevod finančných prostriedkovz 

peňažných fondov“ vo výške 100,00 tis. eur? 

- z čoho pozostáva položka „prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoce“? 

Reagoval NikolajVlčinov, vedúci OFaSM 

- nesúlad v kapitálových príjmoch a výdavkov je preto, lebo sa počíta s prijatímúverov zo 

ŠFRB na financovanie bytového domu na Ul. sov. hrdinov a rekonštrukciubalkónov na 

Ubytovni Ul. sov. hrdinov, 

- prijaté úvery a kapitálové príjmy z predaja budú postačovať na pokrytie kapitálových 

výdavkov, 

- čiastka vo výške 100,00 tis. eur uvádzaná v položke „prevod finačných prostriedkov 

z peňažných fondov“ sa použije z účtu drevín na účelové výdavkya taktiež aj kapitálové 

výdavky v prípade, ak nám nevyjde nejaký projekt. 

Reagoval primátor 

- realizovali sa projekty z európskej únie (EÚ), pri ktorých bolo potrebné spolufinancovanie, 

- pripravuje sa rekonštrukcia Domu kultúry (DK), kde taktiež bude potrebná 5 % spoluúčasť 

mesta, 

- je na rozhodnutí poslancov zvážiť, čo je prospešné pre občanov mesta, 

Štefan Čarný, poslanec 

- verím, že po týchto vyjadreniach sa vyjasnili veci okolo tejto problematiky, 

MironMikita, zástupca primátora 

- pracujem s projektmi už niekoľko rokov, niektoré projekty sú prefinancovavané aj po 

niekoľkých rokoch, ale štát je najlepšímgarantom, že tie zdroje prídu, len je otázka času za 

aké obdobie. 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 431/2014. 

5. Návrh VZN mesta Svidník č. 2/2014o vymedzení miest na umiestňovanie volebných 

plagátov a iných nosičovinformácií na území mesta Svidník 

Predkladal Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 432/2014. 

Primátor privítal na rokovaní poslanca Františka Kruľa, zablahoželal poslancovi Kruľovi k 

okrúhlym narodeninám. 

6. Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2014 v zmysle VZN mesta Svidník č. 5/2012 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník 

Predkladal František Kruľ, predseda Komisie na prerokovanie žiadostío pridelenie dotácií 

Primátor 

- zdôrazňujem, že táto čiastka, čo sa rozdeľuje, je nenárokovateľná, ale aj napriek 

tomu zastávam názor, že tieto peniaze týmto organizáciám je potrebné poskytnúť, 

- mestá namiesto štátu riešia rozvoj jednotlivých športov, je to financovanie na úkorrozvoja 

mesta, 

- dlhoročne podporujeme šport v meste,  

- prikláňam sa k názoru poslankyne Ivančovej, že je potrebné podporovať mládež, 

- mesto Svidník uzatvorilo s hokejbalovým klubom nájomnú zmluvu za 1,00 euro, 
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K predloženému návrhu sa vyjadrili: 

Marcela Ivančová, poslankyňa 

- navrhla zvýšiť sumu pre Umelecký klub PROSPEKTA na čiastku 2500,00 eur 

a Umelecké vzdelávanie a kultúra na sumu 700,00 eur, 

Cyril Dudáš, poslanec 

- navrhujem presunúť finančnú čiastku 500,00 eur z položky č. 3 – FanClub Slávia 

Svidník, n.o. do položky č. 24 – Umelecký klub PROSPEKTA. 

Marcela Ivančová, poslankyňa 

- mesto poskytlo hokejbalovému klubu prenájom ihriska za 1,00 euro, čo sa môže 

zarátať za podporu hokejbalu v meste, 

Hlasovanie č. 9 – pozmeňujúci návrh poslankyne Ivančovej: 

zvýšiť sumu pre Umelecký klub PROSPEKTA na čiastku 2500,00 eura Umelecké 

vzdelávanie a kultúra na sumu 700,00 eura znížiťsumy na 20 000,00 eur v bodoch č. 15 a 18. 

Pozmeňujúci návrh nebol schválený. 

Hlasovanie č. 10 – pozmeňujúci návrh poslanca Dudáša: 

presun finančnej čiastky 500,00 eur z položky č. 3 – FanClub Slávia Svidník, n.o. do položky 

č. 24 – Umelecký klub PROSPEKTA. 

Pozmeňujúci návrh bol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 433/2014. 

7. Návrh VZN mesta Svidník č. 3/2014,ktorým sa vyhlasuje zmena č. 3 Územného plánu 

mesta Svidník a ktorým sa menía dopĺňa VZN mesta Svidník č. 2/2009 v znení VZN mesta 

Svidník č. 2/2010 a č. 12/2011, ktorými bola vyhlásenázáväzná časťÚzemného plánu mesta 

Svidník 

Predkladal Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR 

Kamil Benko, poslanec, predseda Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravya životného 

prostredia MsZ - komisia po prerokovaní odporúča tento návrh schváliť. 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 434/2014. 

8. Návrh na obstaranie Zmeny č. 4 Územného plánu mesta Svidník 

Predkladal Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR 

Poslanci k žiadostiam zaujali rôzne stanoviská. 

Návrh na obstaranie zmeny č. 4 Územného plánu mesta Svidník za účelom zmeny funkčného 

využitia plochy v lokalite Ulica 8. mája nol schválený. 

Návrh na obstaranie zmeny č. 4 Územného plánu mesta Svidník za účelom zmeny funkčného 

využitia plochy lokality „Vodné zdroje Ladomírka“ bol schválený. 

K bodu č. 8 bolo schválené uznesenie č. 435/2014. 

9. Návrh VZN mesta Svidník č. 4/2014o nájme nájomných bytov v meste Svidník 

Predkladala Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník 

Viliam Revický, poslanec, predseda Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej - komisia po 

prerokovaní doporučuje tento návrh schváliť. 

Jozef Poperník, poslanec- návrh je spracovaný na dobrej úrovni,ostáva už len na správcu 

bytov, mesta a mestskej polície (MsP), aby sa toto nariadeniedodržiavalo. 

Vladislav Sluk, poslanec 

- je dôležité, aby správca bytov viedol u nájomníkov, ktorí majú nájomnú zmluvu uzatvorenú 

na dobu určitú, evidenciu o ich správaní a dodržiavaní domového poriadkua v prípade zistenia 

nedostatkov neobnovovať s takýmito nájomcami nájomnú zmluvu. 

Návrh bol schválený, uznesenie  č. 436/2014. 

10. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 

Predkladal NikolajVlčinov, vedúciOFaSM 

K odpredaju pozemku parcela č. KN C 1757/246 vo výmere 322 m2 za kúpnu cenu 

3220,00 eur kupujúcemu METAL CONTAINER a.s., Sov. hrdinov 629/113, Svidník 
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neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 437/2014. 

K zámeru na prenájom nehnuteľnosti, časti pozemku parcela č. KN C 4530/2o rozmeroch 20 

m x 10 m pre nájomcu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,Lazovná 63, 974 01 

Banská Bystrica za cenu vo výške 1 200,00 eur neboli vznesenéžiadne pripomienky. 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 439/2014. 

K zámeru na predaj vlastníckeho podielu mesta Svidník vo výške 40/48 na pozemku 

parcela č. KN C 84/2 o výmere 154 m2 za cenu 2266,37 EUR pre Adriána Labuna, 

Karpatská 838/14, Svidník sa vyjadrili: 

Primátor 

- žiadam advokáta Bujdoša, aby vysvetlil právne možnosti predkupného právav tomto 

prípade. 

Jozef Bujdoš, advokát 

- teraz sa schvaľuje v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer s tým, že na ďalšom 

zasadnutí bude predložený dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý sa schvaľuje 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov, 

- bol tu vznesený návrh na verejno-obchodnú súťaž, ktorý poslanci zobrali na vedomie, 

ale keby bol tento návrh schválený, tak do budúceho MsZ by muselo byťzaznamenané, že 

tento zámer bol pripomienkovaný a bol predložený návrh zo stranypána Hirčka na verejno-

obchodnú súťaž. 

Návrh uznesenia k zámeru na predaj vlastníckeho podielu mestaSvidník vo výške 40/48 na 

pozemku parcela č. KN C 84/2 o výmere 154 m2 za cenu 2266,37 eur pre Adriána Labuna 

Karpatská 838/14, Svidník bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov,uznesenie č. 440/2014. 

11. Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Svidník „in memoriam“Jurajovi Lažovi 

Predkladal primátor mesta 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 441/2014. 

12. Informatívna správa o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník 

Predkladala Helena Hrebeňáková, riaditeľka RÚVZ vo Svidníku 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 442/2014. 

13. Informatívna správa o činnosti Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Svidník 

v roku 2013 

Predkladal Viktor Hriseňko, riaditeľHaZZ Svidník 

Štefan Čarný, poslanec, predseda Komisie na ochranu verejného poriadku - komisia po 

prerokovaní odporúča zobrať túto správu na vedomie. 

Návrh bol schválený, uznesenie č.443/2014. 

14. Informatívna správa o činnosti MsPza rok 2013 

Predkladal Jaroslav Antoník, náčelník MsP Svidník 

Štefan Čarný, poslanec, predseda Komisie na ochranu verejného poriadku 

- komisia po prerokovaní odporúča zobrať túto správu na vedomie, 

- prosím doriešiť navýšenie počtu policajtov, zakúpenie nového motorového vozidla 

a výmenu uniforiem. 

K prerokovávanému bodu sa vyjadrili: 

Marcela Ivančová, poslankyňa 

- Komisia pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež prerokovala na svojom rokovaní 

túto problematiku,  apelujem na MsP na častejšie kontroly v lokalite ZŠ Ul. 8. mája 

a pri vodnom toku Ladomírka. 

Reagovalprimátor 

- počet policajtov do konca roka sa nebude navyšovať, 

- problémy okolo škôl by sa mali riešiť aj prostredníctvom vedenia školy. 
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Návrh bol schválený, uznesenie č. 444/2014. 

15. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2013 

Predkladal Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 445/2014. 

16. Správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2013 

Predkladal Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

Návrh bol schválený, uznesenie č.446/2014. 

17. Interpelácie poslancov 

Poslanci interpelovali rôzne návrhy na podnet občanov mesta. 

18. Rôzne 

NikolajVlčinov, vedúci OFaSM 

- informoval o prijatých rozpočtových opatreniach primátora mesta. 

Návrh bol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, uznesenie č. 

447/2014.Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR 

- informoval o zmene uznesenia MsZ vo Svidníku z 11.12.2013 č. 416/2013 ohľadom 

schválenia žiadosti na stavbu: „Ubytovňa mesta Svidník odstránenie systémových porúch – 

loggie“. 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 448/2014. 

Na rokovaní bola podaná informácia o možnosti výstavby obchodného reťazcaKaufland. 

Primátor 

- informoval, že zástupcovia spoločnosti Kaufland prejavili záujem postaviť v našom 

meste tento obchodný reťazec, uvažuje sa o dvoch lokalitách, a to pri nemocnici a na 

autobusovej stanici. 

ZbynekMejta, zástupca spoločnosti Kaufland 

- prezentoval svoj investičný zámer i lokalitu. 

Zástupca spoločnostiHRIVIS group, developerská firma 

- prezentoval investičný zámer projektu výstavby obchodného centra Kaufland. 

19. Záver 

Primátor v závere poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

Zápisnica z 29. zasadnutia MsZ vo Svidníku konaného 29. 04. 2014 v koncertnej 

miestnosti ZUŠ vo Svidníku 

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Ospravedlnený František Kruľ 

1. Otvorenie 

Primátor 

- otvoril a viedol zasadnutie MsZ, privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí. 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 449/2014. 

Primátor 

- zablahoželal Adriánovi Labunovi, poslancovi, k narodeniu dcéry. 

2. Kontrola plnenia uznesení MsZ 

Referoval Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 450/2014. 

3. Rokovania MsR – informácia a závery 

Referoval Miron Mikita, zástupca primátora mesta Svidník 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 451/2014. 

4. Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej samosprávya návrh záverečného účtu za 

rok 2013 

PredkladalNikolajVlčinov, vedúci OFaSM 

Primátor 



10 
 

- úverové zaťaženie mesta je na úrovni 9 %, 

- počas 3,5 roka nášho pôsobenia sa zrealizovali investície za viac ako 100 mil. korún, 

- hodnota majetku mesta neklesá, ale stúpa. 

V rozprave vystúpili: 

Vladimír Žak, poslanec 

- prečo nedošlo k vytvoreniu opravných položiek ešte za bývalého vedenia mesta,ale až teraz 

na konci volebného obdobia, či to nebolo robené účelovo? 

- mohli sme si dovoliť tak vysoké kapitálové výdavky, keď neboli naplnenékapitálové príjmy, 

resp. je stanovená nejaká hranica do akého vysokého nepomerumôže ísť mesto medzi 

kapitálovými príjmami a výdavkami? 

- najväčší výpadok v príjmovej časti boli nenaplnené príjmy z predaja kapitálovýchaktív, v 

tejto súvislosti chcem upriamiť pozornosť na schvaľovanie zmeny ÚPN v lokalite medzi 

nemocnicou a Billou, ak by sa odsúhlasila táto zmena, vytváralo by tohrozbu, že v najbližšom 

období mesto nedokáže naplniť kapitálové príjmy a vznikneväčšie riziko, že mesto bude 

musieť brať úvery, za čo je potom kritizované, 

- v zmysle čoho je stanovená výška výdavku odvádzaná na zrážkovú vodu, kedynaposledy sa 

upravovala táto suma pre VVS, a.s. a ako často sa pristupujek aktualizácii tejto sumy? 

- aké boli príjmy zo vstupného v porovnaní s minulou sezónou a ako sa plnia opatrenia 

na zníženie vykazujúcej sa dlhoročnej straty na prevádzke bazéna na ZŠ Ul. 8. mája? 

- ako pozitívny údaj môžme hodnotiť 9 %-tnú úverovú zaťaženosť mesta, pretožepriemerná 

zadlženosť miest na Slovensku za rok 2012 bola 31 %, 

- je do tohto dlhu zarátaná aj výpožička z fondu drevín, aká je jej výška ku koncu rokaa aká 

by bola miera zadlženia po započítaní tejto výpožičky? 

- aká bude miera zadlženosti mesta po vzatí úveru na výmenu rozvodov spoločnosťou 

SLUŽBYT, s.r.o.? 

ReagovalNikolajVlčinov, vedúci OFaSM 

- opravné položky sme začali realizovať na základe zmeny legislatívy o účtovníctvea na 

základe pripomienok audítorskej firmy, 

- prvé opravné položky na daňové pohľadávky sa robili už v záverečnom účteza rok 2010, 

- zákon o rozpočtových pravidlách nám nezakazuje mať kapitálové výdavky, aj kebysme 

nemali žiadne kapitálové príjmy, môžeme ich pokryť buď z bežných výdavkov, 

- z dôvodu krízy, ktorá nastala, ťažko sa predáva majetok, a tým sa neplnia kapitálovépríjmy, 

- v zmysle zákona, ktorý dáva možnosť vodárňam vyberať poplatok za zrážkovú vodu, 

pristúpila VVS, a.s. k tomu a stanovila výšku poplatku za zrážkovú vodu, poslednýdodatok k 

zmluve v tejto veci sa robil tohto roku, obyčajne sa aktualizuje tak za 2-3roky alebo pri 

zrealizovaní nejakej väčšej výstavby, 

- zostatok výpožičky z drevín ku koncu roka bol vo výške viac ako 500 tis. eur. 

ReagovalaViera Dercová, vedúca OŠKŠaM 

- prevádzka bazéna bola prednedávnom ukončená, robíme celkovú analýzu, po 

jejskompletizovaní môžme predložiť výsledky. 

ReagovalNikolajVlčinov, vedúciOFaSM 

- ohľadom bazéna sa podarilo znížiť celkový dlh, celkové záväzky školy kleslio 8 tis. eur. 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 452/2014. 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu za rok 2013 

PredkladalStanislav Fek, hlavný kontrolór 

6. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 

Predkladal NikolajVlčinov, vedúci OFaSM 

Návrh uznesenia k schváleniu prenájmu nehnuteľnosti, časti pozemku parcela č. KN C 4530/2 

pre nájomcu Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystricabol schválený, uznesenie č. 453/2014  
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K odpredaju vlastníckeho podielu vo výške 40/48 na pozemku parcela č. KN C 84/2pre 

Adriána Labuna, Svidník sa vyjadrili: 

Primátor 

- nakoľko v termíne pripomienkového konania boli doručené dve žiadosti o odkúpenietoho 

istého podielu, bolo zvolané rokovanie za účasti zainteresovaných vlastníkovobjektov, kde 

bolo dohodnuté, že tento pozemok sa nebude predávať a na parkovaniena základe podaných 

žiadostí bude vytvorený priestor oproti predmetného objektu, 

- na základe týchto skutočností odporúčam zrušiť uznesenie MsZ č. 440/2014 z 26. 02. 2014 a 

tento pozemok nepredávať. 

Adrián Labun, poslanec 

- ako jeden zo zúčastnených na tomto rokovaní potvrdzujem slová pána primátora. 

Návrh uznesenia k zrušeniu uznesenia č. 440/2014 z 26. 02. 2014bol schválený, uznesenie č. 

454/2014. 

Návrh uznesenia k schváleniu odpredaju časti pozemku parcela KN č.10 1180/205 pre Annu 

Chvaščákovú, Svidník, bol schválený, uznesenie č. 455/2014. 

Návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku 

parcela KN č. 1180/465 bol schválený, uznesenie č. 456/2014. 

Návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj časti 

priestorov Domu európskej kultúry bol schválený, uznesenie č. 457/2014. 

Pozmeňujúci návrh poslanca Vladimíra Kaliňáka stiahnuť zámer na zámenu pozemkov medzi 

mestom Svidník a Ivetou Ľos-Božíkovouz rokovania a po odstránení štrku predložiť na ďalšie 

rokovanie MsZ nebol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

Návrh uznesenia k schváleniu zámeru na zámenu nehnuteľnéhomajetku medzi mestom 

Svidník a Ivetou Ľos-Božíkovou, bez vzájomného finančnéhovyrovnania, nebol schválený 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Návrh uznesenia k schváleniu zámeru na dlhodobý prenájompozemku pri športovej hale vo 

Svidníku pre Miroslava Blanára, Nižný Orlík s pozmeňujúcim návrhom poslanca 

VladimíraKaliňáka, tohto znenia: „...na dobu 16 rokovza výšku jednorázového nájomného 

1,00 euro. Nájomca sa zaväzuje na pozemkuvybudovať parkovacie plochy do 3 rokov od 

podpisu nájomnej zmluvy v kapacite podľapredloženej štúdie...“: 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 458/2014. 

Návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku 

parcela KN č. 928/11 bol schválený, uznesenie č. 459/2014. 

7. Návrh 2. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2014 

Predkladal NikolajVlčinov, vedúci OFaSM 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 460/2014. 

8. Informatívna správa o pripravenosti kúpaliska Vodný svet na letnú sezónu 2014 

Predkladal Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 461/2014. 

9. Informatívna správa o prípravách Rusínskeho festivalu vo Svidníku v roku 2014 

Referoval Miloš Stronček, predseda OO Rusínskej obrody vo Svidníku 

- Rusínsky festival sa uskutoční v dňoch 19.–25.05.2014, 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 462/2014. 

10. Návrhy na 2. zápis do Evidencie pamätihodností mesta Svidník 

Predkladal: Richard Pavlovič, predseda Komisie pre výber pamätihodností mesta Svidník 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 463/2014. 

11. Informatívna správa o stave trestnej činnosti a verejného poriadkuv meste Svidník za rok 

2013 

Predkladal Mikuláš Goban, riaditeľ Obvodného oddelenia PZ vo Svidníku 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 464/2014. 
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Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny 2013 – 2014a plán letnej 

údržby tepelného hospodárstva 

Predkladal Gabriel Kaliňák, riaditeľ SLUŽBYT, s.r.o. 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 465/2014. 

13. Informatívna správa o možnosti výstavby rodinných domov v meste Svidník 

Referoval Milan Pašeň-MIJA, Oľšavka 57 

- lokalitu IBV nad SPP 2. etapa som ochotný celú odkúpiť a vo vlastnej réžii postaviťrodinné 

domy, 

- či už bude alebo nebude záujem o kúpu rodinných domov, minimálne na 1/3 z tejtoparcely, 

kde je plánovaná výstavba 25 rodinných domov, som ochotný postaviť z vlastných zdrojov 

rodinné domy aj s kompletnou inžinierskou sieťou, 

- cena sa pohybuje od 37 tis. eur s DPH po 68 tis. eur s DPH bez kuchynskej linky, 

- máme už pripravenú štúdiu podľa, ktorej by sme chceli túto parcelu aj skultúrniť. 

Primátor 

- odporúčam, aby sme tento projekt podporili. 

MironMikita, zástupca primátora 

- podporujem tento projekt. 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 466/2014. 

14. Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikáciía návrh plánu 

vysprávok miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2014 

Predkladal Viktor Miňo, TS mesta Svidník 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 467/2014. 

15. Návrh na obstaranie Zmeny č. 5 územného plánu mesta Svidník 

Predkladal Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR 

Návrh uznesenia k bodu č. 15 s pozmeňujúcim návrhom primátoramesta tohto znenia: návrh 

na schválenie zmeny uznesenia č. 368/2013 z 19.09. 2013, a to znížiť minimálnu kúpnu cenu 

zo sumy 828 000,00 eur na 579 600,00 eur bol schválený, uznesenie č.468/2014. 

16. Návrh Dodatku č. 1 k Dohode o medzinárodnej spolupráci medzimestom Svidník – 

Slovenská republika a mestom Rachov – Ukrajinazo 06. 09. 2002 

Predkladal Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 469/2014. 

17. Informatívna správa o prípravách Dní Svidníka a Svidníckeho kultúrneho leta2014 

Predkladali Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM a  Marta Jacková, vedúca OSZPČaO 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 470/2014. 

18. Návrh VZN mesta Svidník č. 5/2014 o určení školských obvodov pre ZŠ v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník,ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 

4/2013o určení školských obvodov pre ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnostimesta Svidník 

Predkladala Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM 

Prítomný Jozef Kurty, odborný zamestnanec školského úradu (ŠÚ) 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 471/2014. 

19. Interpelácie poslancov 

20. Rôzne 

NikolajVlčinov, vedúci OFaSM 

- informoval o prijatých rozpočtových opatreniach primátora mesta. 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 472/2014. 

21. Záver 

Primátor 

- v závere poďakoval prítomným za účasť a zasadnutieukončil. 
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Zápisnica z 30. zasadnutia MsZ vo Svidníku konaného 30. 06. 2014v koncertnej 

miestnosti ZUŠ vo Svidníku 

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Ospravedlnení: 

1. Eva Homzová 

2. MironMikita 

3. Vladislav Sluk 

4. Viktor Varchola 

1. Otvorenie 

primátor 

- otvoril a viedol zasadnutie MsZ. 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 473/2014. 

2. Kontrola plnenia uznesení MsZ 

ReferovalStanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 474/2014. 

3. Rokovania MsR – informácia a závery 

Referoval Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

- MsR dňa 10. 06. 2014 prerokovala jednotlivé body programu rokovaniaa tieto odporúča 

MsZ prerokovať a schváliť. 

Návrh bol schválený, uznesenie č.475/2014. 

4. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 

Predkladal NikolajVlčinov, vedúci OFaSM 

Návrh uznesenia k vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj časti priestorov bývalej 

uhoľnej kotolne K6 na parcele KN C 1180/470 zapísaných na liste vlastníctva č. 1, katastrálne 

územie Svidník bol schválený, uznesenie č. 476/2014. 

Uznesenie k zámeru na zámenu nehnuteľného majetku medzi mestom Svidník a Ivetou 

ĽosBožíkovou bez vzájomného finančného vyrovnania - návrh nebol schválený trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov. 

Návrh k dlhodobému prenájmu pozemku parcela č. KNC 928/1 prepre Miroslava Blanára, 

Nižný Orlík 97 bol schválený, uznesenie č. 477/2014. 

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku parcela KNC 

č.1757/251 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 464 m² bol schválený, uznesenie č. 

478/2014. 

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku parcelaKN C č. 

1757/253 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 10 597 m², pozemkuparcela KN C č. 

1757 č. 1757/164 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 230 m²a na odpredaj 

dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby Inžinierske siete IBVnad SPP na pozemkoch 

KN C č. 1757 /253, KN C č. 1757/164 a KN C č. 1757/252 bol schválený, uznesenie č. 

479/2014. 

5. Informatívna správa o obnove DK vo Svidníku 

Predkladal Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 480/2014. 

6. Návrh 3. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2014 

PredkladalNikolajVlčinov, vedúci OFaSM 

V rozprave vystúpili: 

Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta 

- predložil kladné stanovisko k návrhu na prijatie terminovaného úveru do výšky150 000,00 

eur a krátkodobého terminovaného úveru do výšky 720 000,00 eur 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 481/2014. 
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Návrh uznesenia k bodu č. 6- prijatie krátkodobého termínovaného úveru bol schválený, 

uznesenie č. 482/2014. 

Návrh uznesenia k bodu č. 6 – 3. zmena rozpočtu bol schválený, uznesenie č. 483/2014. 

7. Informatívna správa o poskytovaní zdravotníckych služieb v Nemocniciarm. gen. Ludvíka 

Svobodu Svidník, n.o. 

Predkladal Eugen Lešo, riaditeľ nemocnice 

- máme okolo 50 lekárov, viac ako 1/3 je atestovaných, 

- lekári odchádzajú preto, že je tu obrovské konkurenčné prostredie, ľudia súprepracovaní, 

robia nadčasy a vďaka hrdinstvu týchto ľudí tá nemocnica tu je. 

Návrh bol schválený, uznesenie č.484/2014. 

8. Návrh na obstaranie Zmeny č. 5 územného plánu mesta Svidník 

Predkladal Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 485/2014. 

9. Informatívna správa o riešení obnovy verejného osvetlenia v meste Svidník 

Predkladal Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 486/2014. 

10. Návrh na určenie rozsahu funkcie primátora mesta Svidník na volebnéobdobie 2014-2018 

Predkladal Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 487/2014. 

11. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov MsZna volebné obdobie 2014 - 

2018 

Predkladal Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 488/2014. 

12. Návrh dohody o medzinárodnej spolupráci medzi mestom Svidník (Slovensko)a mestom 

Krivá Palanka (Macedónsko) 

Predkladal Ján Holodňák, primátor  

Návrh bol schválený, uznesenie č. 489/2014. 

13. Informatívna správa o prevencii kriminality na ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Svidník 

Predkladal Jaroslav Antoník, náčelník MsP 

Marcela Ivančová, poslankyňa 

- predložená správa bola prerokovaná aj v školskej komisii, 

- chcem požiadaťMsP, aby sa intenzívnejšie venovali kontrole pri ZŠ 8. mája a hlavnepočas 

školských prázdnin. 

Jozef Poperník, poslanec 

- MsP by mala mať vytipované dni, kedy by mohlo dochádzať k porušovaniuverejného 

poriadku v meste, najviac v sobotu ráno a v nedeľu ráno. 

Reagoval Jaroslav Antoník, náčelník MsP vo Svidníku 

- minimálne 3 - 4 krát do týždňa sa robí kontrola pri ZŠ 8. mája a ZŠ Komenského, 

- mládež od ZŠ 8. mája sa presunula na iné miesto, už sa tam nezdržiavajú, 

- pri ZŠ Komenského je viac mládeže, pretože je tam voľný prístup na WIFI. 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 490/2014. 

14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2014 

Predkladal Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 491/2014. 

15. Návrh plánu práce MsZ vo Svidníku na 2. polrok 2014 

Predkladal Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 492/2014. 

16. Interpelácie poslancov 

17. Rôzne 
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NikolajVlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

- informoval o prijatých rozpočtových opatreniach primátora mesta 

Návrh bol schválený, uznesenie č. 493/2014. 

18. Záver 

Primátor v závere poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

Zápisnica z 31. zasadnutia MsZ konaného 29. 09. 2014 v koncertnej miestnosti ZUŠ  

1. Otvorenie 

Ján Holodňák, primátor otvoril a viedol zasadnutie MsZ, informoval, že rokovania sa   

zúčastňuje 13 poslancov, poslanci Ján Haľko a Eva Homzová ospravedlnili svoju neúčasť na 

rokovaní, Štefan Čarný a Vladimír Žak ospravedlnili svoju neúčasť zo začiatku rokovania. 

2. Kontrola plnenia uznesení MsZ 

Referoval Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník. V rozprave neboli vznesené               

žiadne pripomienky. 

3. Rokovania MsR – informácia a závery 

Referoval Miron Mikita, zástupca primátora - MsR odporúča prerokovať a schváliť 

predložené materiály. Návrh bol schválený, uznesenie č. 496/2014. 

4. Informatívna správa o plnení programového rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2014 

Predkladal Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM. František Kruľ, poslanec, predseda komisie 

finančnej a správy majetku MsZ - komisia odporúča tento materiál prerokovať a zobrať na 

vedomie. Informatívna správa bola vzatá na vedomie uznesením č. 497/2014. 

5. Návrh 4. zmeny programového rozpočtu mesta Svidník na rok 2014 

Predkladal Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník František Kruľ, poslanec, predseda 

komisie finančnej a správy majetku MsZ - komisia odporúča tento materiál prerokovať a 

schváliť. Vladimír Kaliňák, poslanec, predložil doplňujúci návrh navýšiť príspevok o 2000,00 

eur pre hokejbalový klub, ktorý bol schválený uznesením č. 498/2014. 

6. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 

Predkladal Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ. K návrhu na zriadenie vecného bremena na 

pozemok KN C č. 673/1 pre VVS, a.s. Košice neboli vznesené žiadne pripomienky. Návrh bol 

schválený uznesením č. 499/2014. 

K návrhu na zmenu uznesenia MsZ č. 300 05.02.2013 - František Kruľ, poslanec, predseda 

komisie finančnej a správy majetku MsZ - komisia odporúča tento návrh prerokovať a 

schváliť. Návrh nebol schválený, uznesenie nebolo prijaté. 

K návrhu na odpredaj časti pozemku parcela KN č. 202/1 pre GAMA PLUS, s.r.o. 

Svidník za cenu 50,00 eur/m2 sa vyjadril František Kruľ, poslanec, predseda komisie 

finančnej a správy majetku MsZ - komisia neodporúča tento návrh schváliť. Poslanci 

nesúhlasili s  odpredajom, pretože táto lokalita podľa nich nie je vhodná na prevádzku 

autoumyvárne. Nájom je výhodnejší. Autoumyváreň by mala byť umiestnená niekde 

v okrajovej časti mesta. Norbert Majdák, prevádzkovateľ autoumyvárne, žiada odkúpiť  

pozemok a zainvestovať do tohto objektu. Návrh bol schválený uznesením č. 500/2014. 

K návrhu na zmenu uznesenia MsZ č. 479 zo dňa 30.06.2014 neboli vznesené žiadne 

pripomienky. Návrh bol schválený uznesením č. 501/2014. 

K návrhu na zmenu uznesenia č. 335 zo dňa 24.04.2013 sa vyjadril  František Kruľ, poslanec, 

predseda komisie finančnej a správy majetku MsZ - komisia odporúča tento návrh prerokovať 

a schváliť. K odpredaju objektu bývalej MŠ na Ul. duklianskej zaujali poslanci rôzne 

stanoviská. Návrh bol schválený uznesením č. 502/2014. 

K návrhu na zámer na odpredaj nebytových priestorov pre ZRUS SR za cenu 1,00 eur 

v administratívnej budove neboli vznesené žiadne pripomienky. Návrh bol schválený 

uznesením č. 503/2014. 
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K návrhu na zámer na zámenu nehnuteľného majetku medzi mestom Svidník a Ivetou Ľos-

Božíkovou – doplňujúci návrh poslanca Cyrila Dudáša zámenu nehnuteľného majetku medzi 

mestom Svidník a Ivetou Ľos-Božíkovou uskutočniť až po uhradení pohľadávky voči mestu 

zo strany Jozefa Ľos-Božíka vo výške 4274,00 eur nebol schválený. 

Návrh uznesenia k zámeru na zámenu nehnuteľného majetku medzi mestom Svidník a Ivetou 

Ľos-Božíkovou, bez vzájomného finančného vyrovnania bol schválený uznesením č. 

504/2014. 

7. Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby Svidník – bytový dom – blok B6 predkladal 

Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR. Kamil Beňko, poslanec, predseda komisie výstavby, 

územného rozvoja, dopravy a životného prostredia MsZ - komisia po prerokovaní odporúča 

tento návrh schváliť. Návrh bol schválený uznesením č. 505/2014. 

8. Návrh VZN mesta Svidník č. 6/2014, ktorým sa vyhlasuje zmena č. 4 Územného plánu 

mesta Svidník a ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 2/2009 v znení VZN mesta 

Svidník č. 2/2010, č. 12/2011 a č. 3/2014 predkladal Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ 

Svidník. Kamil Beňko, poslanec, predseda komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy a 

životného prostredia MsZ - komisia po prerokovaní odporúča tento návrh schváliť. Návrh bol 

schválený uznesením č. 507/2014. 

9. Návrh VZN mesta Svidník č. 7/2014, ktorými sa vyhlasujú zmeny a doplnky č. 5 

Územného plánu mesta Svidník a ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 2/2009 

v znení VZN mesta Svidník č. 2/2010, č. 12/2011, č. 3/2014 a 6/2014 predkladal  Ľuboš 

Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník. Kamil Beňko, poslanec, predseda komisie 

výstavby, územného rozvoja, dopravy a životného prostredia MsZ - komisia po prerokovaní 

odporúča tento návrh schváliť. Poslanci k výstavbe Kauflandu zaujali rôzne stanoviská. Návrh 

bol schválený uznesením č. 508/2014. 

10. Návrh na schválenie žiadosti na stavbu Ubytovňa mesta Svidník – odstránenie 

systémových porúch – loggie. Predkladal Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník. 

Návrh bol schválený uznesením č. 509/2014. 

11. Informatívna správa o údržbe a opravách tepelných zariadení na vykurovaciu sezónu 

2014/2015. Predkladal Gabriel Kaliňák, konateľ SLUŽBYT, s.r.o. Svidník. Návrh bol 

schválený uznesením č. 510/2014. 

12. Informatívna správa o letnej údržbe miestnych komunikácií 2014/2015 a o príprave na 

zimnú sezónu 2014/2015. Predkladal Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník. Informatívna 

správa bola vzatá na vedomie uznesením č. 511/2014. 

13. Návrh VZN mesta Svidník č. 8/2014 o určení školských obvodov                               pre 

ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o 

určení školských obvodov pre ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník v platnom 

znení predkladal Ján Mihalík, referent OŠKŠaM. Návrh bol schválený uznesením č. 

512/2014. 

14. Informatívna správa o pripravenosti ZŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Svidník na školský rok 2014/2015 predkladal Ján Mihalík, referent 

OŠKŠaM. Marcela Ivančová, poslankyňa, predsedníčka komisie pre vzdelávanie, kultúru, 

šport a mládež - komisia odporúča tento materiál zobrať na vedomie. Informatívna správa 

bola vzatá na vedomie uznesením č. 513/2014. 

15. Informatívna správa o Dňoch Svidníka 2014-predkladal Ján Mihalík,referent OŠKŠaM.  

Informatívna správa bola vzatá na vedomie uznesením č. 514/2014. 

16. Návrh na schválenie nadobudnutia obchodného podielu v spoločnosti VK Slávia Svidník, 

s.r.o. Predkladal Ján Holodňák, primátor mesta. 

Pozmeňujúci návrh poslanca Kaliňáka – stiahnuť predložený materiál z rokovania bol 

schválený, uznesenie nebolo prijaté. 
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17. Informatívna správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie 

zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010-2013, vykonanej NKÚ 

SR v dňoch 12.06.2014 až 18.07.2014 a o prijatých opatreniach predkladal Vladimír Šandala, 

prednosta MsÚ Svidník. Informatívna správa bola vzatá na vedomie uznesením č. 515/2014. 

18. Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za obdobie marec – 

august 2014 predkladal Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta. Informatívna správa bola vzatá 

na vedomie uznesením č. 516/2014. 

19. Interpelácie poslancov – poslanci predkladali rôzne podnety občanov Svidníka. 

20. Rôzne                                                                                                                                                    

Primátor predniesol návrh na udelenie Ceny mesta Jozefovi Baslárovi „in memoriam“, návrh 

bol schválený uznesením č. 517/2014. 

Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník informoval o prijatých rozpočtových 

opatreniach primátora mesta. Schválené uznesením č. 518/2014. 

Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník informoval o postupe prác na obnove Domu 

kultury (DK) vo Svidníku. Schválené uznesením č. 519/2014. 

Primátor predniesol stručný prehľad činnosti mesta Svidník na volebné obdobie rokov 2010-

2014. 

21.Záver 

Ján Holodňák, primátor, v závere poďakoval prítomným za veľmi dobrú spoluprácu počas 

celého volebného obdobia, tým, ktorí kandidujú, poprial úspech vo voľbách. 

 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia MsZ konaného 05.12.2014 v koncertnej 

miestnosti ZUŠ 

Primátor otvoril zasadnutie MsZ, privítal na rokovaní novozvolených poslancov a hostí, 

informoval, že rokovania sa zúčastňujú všetci novozvolení poslanci. 

Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta predkladal Bohumil Kačmár, 

predseda mestskej volebnej komisie. Oboznámil prítomných s výsledkami volieb do orgánov 

samosprávy obcí konaných 15.11.2014. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, 

ktorým sa stal Ján Holodňák, prevzatie osvedčenia o zvolení za primátora mesta, prevzatie 

insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia MsZ novozvoleným primátorom. 

Ján Holodňák, novozvolený primátor mesta prečítal text sľubu primátora. 

Bohumil Kačmár, predseda mestskej volebnej komisie odovzdal novozvolenému primátorovi 

osvedčenie o zvolení za primátora mesta.  

Ján Holodňák, novozvolený primátor mesta podpísal sa pod text sľubu a v pamätnej knihe 

mesta, prevzal insígnie mesta. 

Zloženie sľubu novozvolených poslancov MsZ a prevzatie osvedčení o zvolení za poslanca 

MsZ. 

František Pochanič, novozvolený poslanec MsZ prečítal text sľubu poslanca MsZ. 

Bohumil Kačmár, predseda mestskej volebnej komisie odovzdal novozvoleným poslancom 

MsZ osvedčenie o zvolení za poslanca. 

Novozvolení poslanci MsZ podpísali sa pod text sľubu a v pamätnej knihe mesta. 

Príhovor novozvoleného primátora mesta. 

Primátor do mandátovej komisie navrhol poslancov: 

Cyrila Dudáša, Vladimíra Kaliňáka a Michala Zozuľáka. 

Primátor do návrhovej komisie navrhol poslancov: 

Jána Hirčka, Marcelu Ivančovú a Petra Pilipa. 
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Primátor poveril poslanca Františka Pochaniča zvolávaním a vedením zasadnutí MsZ, 

v prípade, keď primátor alebo jeho zástupca nemôžu alebo nechcú z rôznych dôvodov zvolať 

alebo viesť rokovanie MsZ. 

Ako sobášiacich navrhol týchto poslancov - Kamil Beňko, Nadežda Fedorková, Marcela 

Ivančová, František Pochanič, Jozef Poperník a Vladimír Kaliňák. 

Rôzne 

Ján Holodňák, primátor, poďakoval prítomným za účasť na rokovaní. 

 

Zápisnica z 2. zasadnutia MsZ vo Svidníku konaného 30.12.2014 vo veľkej zasadačke 

Okresného úradu (OÚ) vo Svidníku 

1. Otvorenie 

Primátor otvoril a viedol zasadnutie MsZ, informoval, že poslankyňa Nadežda Fedorková 

ospravedlnila svoju neúčasť na rokovaní a rokovania sa zúčastňuje 14 poslancov. 

a) Schválenie programu rokovania MsZ 

Primátor oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania.  

K predloženému návrhu sa vyjadrili: 

Pavel Olejár, poslanec 

- ako predseda klubu poslancov SMER-SD a NEKA navrhol stiahnuť body č. 10, 11 a 13 na 

základe toho, že nebol dodržaný rokovací poriadok, pretože materiály neprešli komisiami 

a mestskou radou (MsR), nakoľko ešte nie sú ustanovené. 

Reagoval primátor 

- som hlboko presvedčený, že rokovací poriadok nie je porušený, 

- mestská rada (MsR) a komisie MsZ sú poradné orgány, ktoré do dnešného dňa ešte neboli 

kreované, preto je v plnej kompetencii MsZ zaoberať sa predloženým rozpočtom a prijímať 

rozhodnutia. 

Pozmeňujúci návrh bol schválený. Návrh upraveného programu rokovania bol schválený. 

b) Voľba návrhovej komisie. Primátor do návrhovej komisie navrhol poslancov: Peter 

Breznoščák, Vladimír Kaliňák a Jozef Poperník. 

Primátor do mandátovej komisie navrhol poslancov: Ján Hirčko, Pavel Olejár, Vladimír Žak. 

Primátor do volebnej komisie navrhol poslancov: František Pochanič, Ján Vook a Martin 

Ždiňak. 

c) Určenie overovateľov zápisnice. Primátor za overovateľov zápisnice určil poslancov: Pavel 

Olejár a Vladimír Žak. 

d) Určenie zapisovateľa. Primátor za zapisovateľku určil Annu Vaškovú. Návrh bol schválený 

uznesením č. 6/2014. 

2. Kontrola plnenia uznesení MsZ. Referoval Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník. 

Návrh bol schválený uznesením č. 7/2014. 

3. Poverenie zástupcu primátora mesta Svidník 

Predkladal primátor mesta Svidník. Poveril poslanca Petra Pilipa za zástupcu primátora mesta, 

ktorý nie je na výkon tejto funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania. 

Peter Pilip, zástupca primátora poďakoval primátorovi za prejavenú dôveru. 

Návrh bol schválený uznesením č. 8/2014. 

4. Návrh na zriadenie MsR a voľby jej členov 

Predkladal primátor: 

- prvým členom MsR je Peter Pilip z dôvodu výkonu funkcie zástupcu primátora, 

- za ďalších členov MsR navrhol poslancov Jána Hirčka, Marcelu Ivančovú, Vladimíra 

Kaliňáka a Pavla Olejára. 

V rozprave sa vyjadril Pavel Olejár, poslanec:- ako predseda klubu poslancov SMER-SD a 

NEKA na základe rokovaní s primátorom mesta a siedmich poslancov klubu SMER-SD a 
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NEKA predkladám pozmeňujúci návrh na zloženie MsR, a to: Kamil Beňko, Marcela 

Ivančová, Vladimír Kaliňák a Pavel Olejár. Návrh bol schválený uznesením č. 9/2014. 

5. Návrh na zriadenie komisií MsZ a voľby ich predsedov a členov 

Predkladal primátor - navrhol zriadiť tieto komisie MsZ: komisiu finančnú a správy majetku, 

komisiu výstavby, územného rozvoja, dopravy a životného prostredia, komisiu pre 

vzdelávanie, kultúru, šport a mládež, komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú, komisiu 

podnikateľskej činnosti a obchodu, komisiu na ochranu verejného poriadku, komisiu pre 

udeľovanie cien mesta Svidník a komisiu na šetrenie sťažností. Návrh bol schválený. 

Primátor navrhol predsedov a členov jednotlivých komisií MsZ. 

V rozprave sa vyjadril: 

Ján Vook, poslanec - navrhol rozšíriť komisiu na šetrenie sťažností o ďalších dvoch členov. 

Ján Hirčko, poslanec - poďakoval za prejavenú dôveru, ale nemal záujem byť predsedom 

komisie. 

Ján Holodňák, primátor - poprosil návrhovú komisiu, aby pripravila návrh na predsedu 

komisiu podnikateľskej činnosti a obchodu. 

Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie - navrhol za predsedu komisie podnikateľskej 

činnosti a obchodu Jána Vooka a za člena tejto komisie Martina Ždiňaka. 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

Predseda: František Pochanič, poslanec MsZ 

Tajomníčka: Mária Kandravá, zamestnankyňa mesta 

Členovia:  Marcela Ivančová, poslankyňa MsZ                                                                                     

Ivan Kolečava, z radov občanov                                                                             

Martin Miščík, z radov občanov                                                                              

Tatiana Pavľučuková, z radov občanov 

Komisia finančná a správy majetku 

Predseda: Vladimír Žak, poslanec MsZ 

Tajomníčka: Helena Škrabová, zamestnankyňa mesta 

Členovia:  Pavel Olejár, poslanec MsZ                                                                                      

Marián Géci, z radov občanov                                                                                 

Jaroslava Džambová, z radov občanov 

Matúš Majda, z radov občanov 

Michal Varcholík, z radov občanov 

Komisia podnikateľskej činnosti a obchodu 

Predseda: Ján Vook, poslanec MsZ 

Tajomník: Ján Kandravý, zamestnanec mesta 

Členovia:  Martin Ždiňak, poslanec MsZ                                                                                   

Marek Andrejko, z radov občanov                                                                             

Ondrej Halčík, z radov občanov                                                                                        

Juraj Leško, z radov občanov                                                                                        

Jozef Žižák, z radov občanov 

Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy a životného prostredia 

Predseda: Cyril Dudáš, poslanec MsZ 

Tajomníčka: Marta Haninová, zamestnankyňa mesta  

Členovia:  Kamil Beňko, poslanec MsZ                                                                                             
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Ľudovít Ďurišin, z radov občanov                                                                                  

Ján Kimák, z radov občanov                                                                                       

Ľuboš Kost, z radov občanov                                                                                  

Miron Mikita, z radov občanov 

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež 

Predseda: Jozef Poperník, poslanec MsZ 

Tajomník: Ján Mihalík, zamestnanec mesta 

Členovia:  Nadežda Fedorková, poslankyňa MsZ                                                                           

Mária Pajzinková, z radov občanov                                                                            

Marián Vítko, z radov občanov                                                                                    

Katarína Siváková, z radov občanov                                                                     

Vladimír Zelizňák, z radov občanov 

Komisia na ochranu verejného poriadku 

Predseda: Michal Zozuľák, poslanec MsZ  

Tajomník: Marián Mikita, zástupca náčelníka MsP 

Členovia:  Martin Ždiňak, poslanec MsZ                                                                                           

Ján Gibej, z radov občanov                                                                                               

Valéria Hudáková, z radov občanov                                                                                      

Norbert Šak, z radov občanov 

Komisia na šetrenie sťažností 

Predseda:  Ján Vook, poslanec MsZ  

Tajomníčka: Alena Venglárová, zamestnankyňa MsÚ  

Členovia:  Františk Pochanič, poslanec MsZ                                                                      

Vladimír Žak, poslanec MsZ                                                                             

Jozef Rodák, z radov občanov                                                                            

Ján Troščák, z radov občanov 

Komisia pre udeľovanie cien mesta Svidník 

Predseda: Peter Breznoščák, poslanec MsZ  

Tajomníčka: Ružena Sipľaková, zamestnankyňa MsÚ  

Členovia:  Vladimír Kaliňák, poslanec MsZ                                                                                                    

Peter Pilip, poslanec MsZ 

Návrh bol schválený uznesením č. 10/2014. 

6. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov mesta Svidník. Predkladal primátor. Návrh bol schválený uznesením č. 11/2014. 

7. Návrh na prerokovanie výšky mesačného platu primátora mesta Svidník. Predkladal Peter 

Pilip, poslanec MsZ, navrhol základný plat primátora navýšiť o sumu vo výške 30 %. 

V rozprave sa vyjadril: 

Pavel Olejár, poslanec - ako predseda klubu poslancov SMER-SD a NEKA predložil 

pozmeňujúci návrh, a to základný plat primátora navýšiť o 20 %. Pozmeňujúci návrh bol 

schválený uznesením č. 12/2014. 

8. Návrh Zásad odmeňovania poslancov MsZ, zástupcu primátora mesta, členov a tajomníkov 

komisií MsZ a zboru pre občianske záležitosti mesta Svidník 

Predkladal Peter Pilip, poslanec MsZ. 
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V rozprave sa vyjadrili: 

Marcela Ivančová, poslankyňa – navrhla zmeniť výšku paušálnej odmeny v článku 5 odsek 1 

bod b) zo sumy 4,00 eur na sumu 8,00 eur a v článku 5 odsek 2 bod b) zo sumy 5,50 eur na 

sumu 8,00 eur. Je na škodu, že sme stiahli z rokovania návrh rozpočtu mesta, pretože tieto 

drobné pozmenenia sme mohli zahrnúť do kapitol v rozpočte. 

Vladimír Šandala, prednosta MsÚ – doporučil v článku 5 odsek 3 za slovom patrí vložiť slovo 

„externému“. Návrh bol schválený uznesením č. 13/2014. 

9. Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2014 

Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

V rozprave sa vyjadrili: 

Pavel Olejár, poslanec - aký je dôvod navýšenia položky za nakladanie s odpadmi? 

- znížením položky elektrická energia a teplo sme reálne ušetrili alebo sme presunuli 

splatnosť faktúr do ďalšieho obdobia? 

Reagoval Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník - navýšenie položky za nakladanie s 

odpadmi je z dôvodu, že sa začiatkom tohto roka zrealizovala úhrada faktúr za vývoz odpadu 

za rok 2013 a taktiež minimálna čiastka je aj z dôvodu navýšenia množstva odpadu, 

- zníženie položky za elektrickú energiu a teplo je aj z čiastočného ušetrenia, ale pravdou je aj 

to, že splátky faktúr sa posúvajú do ďalšieho obdobia. 

Jozef Poperník, poslanec - koľko faktúr za vývoz odpadu v tomto roku sa neuhradí a presunie 

sa do budúceho roka? 

- pribúdajúce množstvo odpadu je aj z dôvodu, že občania nerecyklujú odpad, 

- aké sú poplatky za uloženie odpadu na skládke v Šemetkovciach a či v blízkom okolí nie je 

výhodnejšia skládka? 

Reagoval Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník - v minulom roku sme mali koncom 

roka neuhradené 2 faktúry za uloženie odpadu a 2 faktúry za vývoz odpadu a teraz máme 

neuhradenú 1 faktúru za uloženie odpadu a 1 faktúru za vývoz odpadu. 

Reagoval primátor - mesto Svidník je akcionárom spoločnosti EKOSERVIS s.r.o., ktorá 

prevádzkuje skládku v Šemetkovciach a nesie všetky plusy a mínusy, je na zváženie, či by 

bolo výhodnejšie pre mesto odísť zo skládky v Šemetkovciach. 

Návrh bol schválený uznesením č. 14/2014. 

10. Návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2015 - 2017 

Tento bod bol hlasovaním stiahnutý z rokovania. 

11. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 a 

viacročného rozpočtu na roky 2016-2017 

Tento bod bol hlasovaním stiahnutý z rokovania. 

12. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 

Predkladal Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

K zriadeniu vecného bremena na pozemkoch KN C č. 202/1, 1180/1 a 1180/140 pre 

SLUŽBYT, s.r.o. Svidník neboli vznesené žiadne pripomienky. Návrh bol schválený 

uznesením č. 15/2014. 

K zriadeniu vecného bremena na pozemok KN E č. 1-1502 pre BARDFARM, s.r.o. Bardejov 

neboli vznesené žiadne pripomienky. Návrh bol schválený uznesením č. 16/2014. 

K vyhláseniu obchodnej verejnej súťaže na odpredaj časti skladu pri kotolni K2 s 

príslušenstvom na Ul. pionierskej, s.č. 824 neboli vznesené žiadne pripomienky. Návrh bol 

schválený uznesením č. 17/2014. 

K vyhláseniu obchodnej verejnej súťaže na odpredaj časti skladu pri kotolni K2 s 

príslušenstvom na Ul. pionierskej, s.č. 824 neboli vznesené žiadne pripomienky. Návrh bol 

schválený uznesením č. 18/2014. 

K zmene uznesenia MsZ č. 478 z 30.06.2014 neboli vznesené žiadne pripomienky. Návrh bol 

schválený uznesením č. 19/2014. 
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K zámene nehnuteľného majetku medzi mestom Svidník a Ivetou Ľos-Božíkovou bez 

vzájomného finančného vyrovnania neboli vznesené žiadne pripomienky. Návrh bol 

schválený uznesením č. 20/2014. 

K zámeru na priamy predaj pozemku parc. KN č. 1180/476 pre STEMI Slovakia, s.r.o. 

Svidník sa vyjadrili: 

Vladimír Kaliňák, poslanec -  navrhol predaj tohto pozemku realizovať obchodnou verejnou 

súťažou a nie priamym predajom. 

Ján Hirčko, poslanec - osobne odpredaj pozemku formou priameho predaja, pokiaľ nebude 

skutočne obhájiteľný osobitný zreteľ, nikdy nepodporím, všetko je potrebné predať 

transparentne obchodnou verejnou súťažou so stanovenými jasnými podmienkami. 

Ján Vook, poslanec - je potrebné vypísať obchodnú verejnú súťaž a v prípade, ak by nebol 

záujemca odporúčam riešiť to dlhodobým prenájmom. 

Jozef Poperník, poslanec - súhlasím s predrečníkmi, prečo sa v niektorých prípadoch pri 

zmluvných prevodov uvádza záloha vo výške 10 % a inde v plnej výške, podľa mňa malo by 

to byť jednotné. 

Reagoval primátor - všetky podmienky odpredaja určuje MsZ, 

- v minulosti sme používali dve varianty odpredaja, a to buď obchodnou verejnou súťažou 

alebo priamym predajom, kde sa navyšovala suma. 

Reagoval Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník - v prípade, ak je zmluva o budúcej 

kúpnej zmluve a majetok sa odovzdá až po kolaudácii stavby, vtedy je 100 %-tná výška 

zábezpeky, aby pri obchodnej verejnej súťaži je záloha vo výške 10 %. Pozmeňujúci návrh 

bol schválený. 

K odkúpeniu kogeneračnej jednotky a meracej a regulačnej stanice za 1,00 euro od 

SLUŽBYT, s.r.o. Svidník neboli vznesené žiadne pripomienky. Návrh bol schválený 

uznesením č. 21/2014. 

13. Návrh VZN mesta Svidník č. 9/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Svidník č. 

2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na 

území mesta Svidník. Tento bod bol hlasovaním stiahnutý z rokovania. 

14. Návrh VZN mesta Svidník č. 10/2014 o určení školských obvodov pre ZŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník. 

Predkladala Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník. Návrh bol schválený uznesením 

č. 22/2014. 

15. Návrh VZN mesta Svidník č. 11/2014 o ochrane a č. 5/2008 o ochrane pred a po úprave 

podmienok podávania alkoholických nápojov 

Predkladal Jaroslav Antoník, náčelník MsP Svidník. Návrh bol schválený uznesením č. 

23/2014. 

16. Návrh na schválenie Dodatku č. 11 k Zmluve o hospodárení s majetkom mesta Svidník z 

30.12.2010 v znení jej neskorších dodatkov. Predkladal Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR 

MsÚ Svidník. Návrh bol schválený uznesením č. 24/2014. 

17. Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby Svidník – bytový dom – blok B6 a zmenu 

uznesenia MsZ č. 505/2014 predkladal Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

V rozprave sa vyjadrili: 

Pavel Olejár, poslanec - tým, že sme navrhli stiahnuť prerokovanie rozpočtu na budúci rok, je 

nám jasné, že ak by sme podávali žiadosť na Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), je 

potrebné, aby rozpočet bol schválený do 15.01. 

- za poslanecký klub SMER-SD a NEKA prehlasujem, že sme pripravení ako na prípravu, tak 

aj na schválenie rozpočtu, 

- v rozpočte na rok 2015 sa uvádzala na novostavbu bytového domu B6 suma za inžinierske 

siete a technickú vybavenosť, ktorú musí uhradiť mesto, akým spôsobom bola táto investícia 

chválená? 
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Reagoval Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník - súčasťou materiálov, ktoré sa 

predkladajú so žiadosťou na ŠFRB je aj schválený rozpočet, 

- v prípade, že rozpočet nie je schválený, je potrebné ho doručiť dodatočne najneskôr do 

začatia schvaľovania tohto materiálu na ŠFRB, resp. na Okresný úrad Prešov a potom na 

Ministerstvo výstavby, dopravy a Životné prostredie (ŽP) Bratislava, 

- v rozpočte na rok 2015 preto nebola uvedená čiastka na spolufinancovanie bytového domu 

B6, lebo nariadenie vlády SR bolo zverejnené až po spracovaní návrhu rozpočtu, 

- táto čiastka by bola navrhnutá na schválenie úpravou rozpočtu na rok 2015, 

- žiadosť na kúpu stavby bytového domu B6 bola schválená MsZ septembri 2014. 

Ján Vook, poslanec - koľko žiadostí o pridelenie bytu eviduje mesto v tejto novostavbe? 

- aká je obsadenosť bytovky pri tenisových kurtoch? 

- podľa mojich prepočtov spolufinancovanie bytového domu B6 vychádza na 12 %. 

Reagoval primátor - záujem o byty v bytovom dome B6 je enormný, 

- s obsadenosťou bytovky na Ul. sov. hrdinov nie je problém, ale boli stanovené prísne 

kritériá, ktoré nie všetci uchádzači spĺňajú, 

- možno v budúcnosti bude potrebné prehodnotiť podmienky vo VZN 

Návrh bol schválený uznesením č. 25/2014. 

18. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Svidník 

Predkladal Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 

V rozprave sa vyjadril: 

Jozef Poperník, poslanec 

- navrhujem nešpecifikovať miesto konania MsZ, pretože nemusí sa konať v budove ZUŠ 

Návrh bol schválený uznesením č. 26/2014. 

Návrh Rokovacieho poriadku MsZ 

Predkladal primátor 

V rozprave sa vyjadrili: 

 Marcela Ivančová, poslankyňa, žiadala spresniť a upraviť nariadenie. 

Ján Vook, poslanec 

- doporučujem, aby podľa článku 11 rokovacieho poriadku boli prizývaní na rokovanie MsZ 

riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií, jedná sa o riaditeľov škôl. 

 Vladimír Kaliňák, poslanec 

- nakoľko je veľa pripomienok, navrhujem stiahnuť tento materiál z rokovania. 

Návrh poslanca Kaliňáka – stiahnuť tento materiál z rokovania bol schválený. 

20. Návrh plánu práce MsZ na 1. polrok 2015 

Predkladal primátor 

Návrh bol schválený uznesením č. 27/2014. 

21. Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2015 

Predkladal Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta 

Návrh bol schválený uznesením č. 28/2014. 

22. Interpelácie poslancov 

Jozef Poperník, poslanec 

- na aké kapitálové výdavky boli použité finančné prostriedky z odpredaja MŠ na Ul. 

duklianskej?  

Reagoval primátor 

- všetky finančné prostriedky z odpredaja MŠ na Ul. duklianskej boli vrátené na účet drevín, 

Ján Vook, poslanec navrhol  na klzisku automat na kávu 

23. Rôzne 

Michal Zozuľák, poslanec - vzdávam sa odmeny predsedu komisie pre ochranu verejného 

poriadku za rok 2014 pre futbalový klub, kde táto čiastka bude použitá na nákup potravín pre 

chlapcov, ktorí prídu z Ukrajiny a reprezentujú naše mesto, 
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Pavel Olejár, poslanec - uvedomujeme si, že neschválením rozpočtu od 1.1. prechádzame do 

provizória a s tým budú nepríjemnosti, najmä čo sa týka bežného chodu mesta a bežného 

financovania, 

- v rozpočte nie je podpora zamestnanosti, 

- máme prebytok bežného hospodárenia, 

- máme výhrady k bežným výdavkom, 

- celkový rozpočet vyzerá ako prebytkový, 

- je potrebné podporiť zdravé veci, napr. šport, 

- v kapitálových výdavkoch sa nepočíta so žiadnou investíciou pre školstvo, 

- teším sa na spoluprácu pri príprave rozpočtu. 

Reagoval primátor - aj ja sa teším na spoluprácu pri zostavovaní rozpočtu, 

- treba si uvedomiť, že sú veľké požiadavky zo strany občanov na určité realizácie, 

- stále to bude závisieť od rozhodnutia poslancov, 

- čo sa týka odpadového hospodárstva, mesto je na tom dobre, problém nám robí zberný dvor, 

Vladimír Žak, poslanec - v návrhu rozpočtu ma zaujal zostatok peňazí na bežnom účte mesta 

ku koncu roka, 

- pozitívne môžeme konštatovať, že sa znížili náklady na prevádzku bazéna na ZŠ Ul. 8. mája, 

- zvyšujú na náklady na šport za posledné 3 roky, 

- zvýšili sa náklady na výrub zelene a stromov, preto bolo by vhodné, aby sa už začalo s 

výsadbou. 

Jozef Poperník, poslanec - VZN sme navrhli stiahnuť z rokovania preto, lebo jeden návrh bol 

zverejnený na elektronickej tabuli a iný sme dostali, aj keď chápem dôvody, prečo to tak bolo, 

- vyslovujem presvedčenie, že toto zastupiteľstvo bude hrať inú hru k občanom, čistejšiu, 

férovejšiu v prospech občanov mesta. 

Ján Vook, poslanec - ja som sa rozhodol stiahnuť rozpočet z rokovania kvôli školskej 

problematike. 

Reagoval Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník - rozpočet škôl bol pripravovaný 

podľa platného VZN. 

Návrh bol schválený uznesením č. 29/2014. 

24. Záver 

Ján Holodňák, primátor, poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie ukončil. 

 

Primátor mesta v roku 2014 prijal a ocenil týchto významných občanov: 

- predsedu Okresného súdu (OS) Štefana Bujňáka pri príležitosti jeho okrúhleho životného 

jubilea. 

- Pavla Korádyho, bývalého vedúceho dopravy, neskôr podpredsedu pre služby i predsedu 

Okresného národného výboru (ONV) vo Svidníku pri príležitosti životného jubilea. 

Jubilantovi odovzdal ďakovný list. 

- Igora Kimáka, bývalého náčelníka Inšpekcie verejného poriadku (dnes MsP), pri príležitosti 

životného jubilea. Primátor ho ocenil Cenou primátora. 

- Miroslava Kurečka, predsedu Ondavského oblastného stolnotenisového zväzu vo Svidníku. 

- Máriu Vaňugovú, učiteľku hudby v ZUŠ pri príležitosti jej okrúhleho životného jubilea. 

Primátor jej odovzdal ďakovný list.  

- Ľudmilu Šandalovú pri príležitosti okrúhleho životného jubilea. Primátor jej odovzdal Cenu 

primátora. Je autorkou prvej knihy pre deti v rusínskom jazyku - Poďte, ďity, štovam povim.   

- Michala Harviša, advokáta, pri príležitosti jeho okrúhleho životného jubilea. 

Jubilantovi odovzdal ďakovný list.  

- primátor odovzdal Cenu primátoraza rozvoj mesta Svidník v oblasti kultúry folkloristovi a 

členovi Ústrednej rady ZRUSR Petrovi Begenimu pri príležitosti jeho okrúhleho životného 
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jubilea. Jubilantovi sa poďakoval za jeho dlhoročnú prácu pri organizovaní Slávnosti kultúry 

Rusínov-Ukrajincov SR vo Svidníku.  

- Helenu Čižmárovú, bývalú učiteľku, pri príležitosti jej okrúhleho životného jubilea. 

Odovzdal jej Cenu primátora.  

- Emila Stojáka, bývalého vodiča autobusu, pri príležitosti jeho okrúhleho životného jubilea. 

Jubilantovi Cenu primátora.    

- juniorského majstra Slovenska v slalome mladších juniorov Jakuba Kizu. Mladému 

športovcovi odovzdal mu ďakovný list. 

- Vladimíra Šandalu, prednostu MsÚ, pri príležitosti jeho okrúhleho životného jubilea. 

Jubilntovi odovzdal ďakovný list. 

- gréckokatolíckeho farára Petra Vansača, aby sa mu poďakoval zaduchovnú podporu a 

duchovný rozvoj mesta Svidník. Za jeho dlhoročné pôsobenie mu odovzdal ďakovný list, 

- riaditeľa školy Andreja Gimu pri príležitosti jeho okrúhleho životného jubilea, odovzdal mu 

Cenu primátora. 

- pani Helenu Červeňákovú a pani Halinu Obšasníkovú pri príležitosti ich životného 

jubilea. Primátor sa obom jubilantkám poďakoval za ich ťažkú a neoceniteľnú prácu pri 

starostlivosti o chorých a starých občanov nášho mesta  a odovzdal im ďakovný list, 

- pani Anastáziu Mackovú pri príležitosti životného jubilea, 

- Vasiľa Lakatu pri príležitosti životného jubilea, 

- riaditeľku MŠ 8. mája Annu Džupinovú. Jubilantke odovzdal Cenu primátora.  

- Pri príležitosti 80–teho výročia založenia organizácie včelárov vo Svidníku prijal primátor 

Andreja Kosta a Michala Mikitku. Za ich prácu ich ocenil Cenou primátora. 

- Michala Hajduka, jubilantovi odovzdal Cenu primátora. 

- Michala Kudlu, ktorému odovzdal Cenu primátora za rozvoj Svidníka v oblasti športu. 

- Jána Jurčišina, priameho účastníka bojov za oslobodenie. 90-ročnému jubilantovi odovzdal 

Cenu primátora. 

Primátor mesta v roku 2014 ďalej prijal a ocenil Mareka Pulščáka, Jozefa Baču, Mareka 

Goraka, primátora mesta Dukla, Zoe Klusákovú Svobodovú.                                                                                            

- hráčov a realizačný tím vicemajstrov Slovenska vo volejbale mužov – Volejbalový klub 

(VK) Slávia Svidník, ktorý zaznamenal historický úspech  v podobe  2. miesta v extralige 

mužov v súťažnom ročníku 2013/2014. Primátor mesta zablahoželal úspešnému kolektívu 

volejbalistov a odovzdal im ďakovný list.                            

- volejbalistky ZŠ Komenského, ktoré sa 3. 6. 2014 stali v Trenčíne, bez straty setu, 

majsterkami Slovenska vo volejbale žiačok. Oceneným odovzdal ďakovný list.Hráčky : Anna 

Jurkovičová, Denisa Halajová, Dorota Prokopová, Radka Senajová a trénerka Gabriela 

Haľková.                                                                                                                                                  

- volejbalistov ZŠ Karpatskej, ktorí sa stali v Trenčíne majstrami Slovenska v midicoolvolley 

žiakov. Trénerovi a volejbalistom odovzdal ďakovný list. Hráči : Samuel Goč, Samuel Paňko, 

Martin Kozák, Jakub Kmiť, Matúš Suchanič a tréner  Marián Vitko.                                                     

- najlepšieho športovca mesta Svidník 2013 Erika Jaškaniča, ktorý sa podpísal do pamätnej 

knihy a prevzal si ďakovný list.  

- najlepších žiakov deviatych ročníkov. Poďakoval sa im za dosiahnuté výsledky v škole, 

dobrú reprezentáciu mesta a zaželal im veľa úspechov v ďalšom štúdiu i nastávajúcom období 

života. Primátor sa poďakoval aj učiteľom a vzorným deviatakom, ktorí sa podpísali do 

pamätnej knihy a odovzdal im pamätný list. 

Ocenení žiaci: 

ZŠ Komenského: Jozef Rozdilský, Viktória Mikitková, Jakub Božík, Jakub Vaňko, Anna 

Kotuličová, Viktória Kráľová, Jakub Derco, Kristína Vansová a Ladislav Košč ZŠ 8. mája: 
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Nikola Tesľuková, Zuzana Cocuľová, Klaudia Cipková, Nika Štefancová, Katarína Chavková 

a Tatiana Kseničová ZŠ Karpatská: Andrej Lukáč, Daniela Maťašová, Ján Semanišin, 

Branislav O´tool, Adam Barvirčák a Šimon Kozák Spojená škola: Kristína Frančáková, 

Kristína Ryznerová a Petra KaplanováCirkevná ZŠ sv. Juraja: Adam Harmada 

Primátor tradične privítal nových očanov mesta Svidník a občanov, ktorí sa dožili vzácneho 

životného jubilea. 

Už tradične na pešej zóne privítali Svidníčania začiatok nového roka. Divákom hrala 

prešovská skupina Olympicrevival. Pred polnocou Svidníčanom do roku 2014 zaželal veľa 

šťastia, zdravia a úspechov primátor mesta Ján Holodňák. Hymnu zaspieval operný spevák 

Igor Kucer a vyvrcholením programu bol ohňostroj.      

17.01.2014sa konali oslavy 69. výročia oslobodenia Svidníka. Osláv sa zúčastnil zástupca 

veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike (SR) radca Sergej Krylov a poslanec 

NR SR Mikuláš Krajkovič. Po pietnych aktoch sa v DK uskutočnila slávnostná akadémia, na 

ktorej sa primátor Ján Holodňák úprimne poďakoval priamemu účastníkovi bojov za 

oslobodenie, 89-ročnému Jánovi Jurčišinovi. Súčasťou slávnostnej akadémie bolo aj 

odovzdanie Ceny mesta Svidník JánoviJurčišinovi.Okresný úrad vo Svidníku, Mesto Svidník 

a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB)   boli organizátormi spomienkových 

slávností pri príležitosti 69. výročia víťazstva nad fašizmom a ukončenia 2. svetovej vojny, 

ktoré sa uskutočnili 07.05.2014.      

Pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania (SNP) sa 27.08.2014 uskutočnili 

pietne akty kladenia vencov na Pamätníku sovietskej armády vo Svidníku, pri Soche arm. 

gen. Ludvíka Svobodu a na Pamätníku československej armády na Dukle. K účastníkom sa 

prihovoril najprv prednosta Okresného úradu vo Svidníku Jozef Baslár, pri Soche arm. gen. 

Ludvíka Svobodu sa k prítomným prihovoril predseda Oblastného výboru SZPB Jozef Rodák 

a na Pamätníku československej armády na Dukle zástupca primátora mesta Miron Mikita 

pripomenul odkaz SNP.         

V priestoroch vyhliadkovej veže Dukla na Duklianskom priesmyku sa 05.10.2014 slávnostne 

uviedol sprievodca, ktorý spojil odborníkov i zanietencov v oblasti histórie a geografie. 

Projekt sprievodcu uviedol pravnuk arm. gen. Ludvíka Svobodu  Miroslav Klusák spolu s 

pedagogičkou katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky Prešovskej univerzity Silviou 

Slivkovou. Na slávnostnom uvedení sa zúčastnili aj vzácni hostia - primátor mesta Svidník 

Ján Holodňák, primátor gminy Dukla Marek Gorak, wojt gminy Besko Mariusz 

Bałaban, prednosta OÚ Svidník Jozef Baslár, riaditeľ VHU Bratislava plk. Miloslav Čaplovič, 

vedúci autorského tímu Sprievodcu Karpatsko – duklianskou operáciou 1944 doc. Jozef 

Bystrický, vedúci múzejného oddelenia VHM Svidník Jozef Rodák, regionálny historik 

a spisovateľ Jozef Rodák, rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, 

PhD., vedúci katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky doc. Radoslav Klamár. 

Zúčastnení boli aj hlavní sponzori projektu manželia Šárka a Alexej Litvinoví zo spoločnosti 

Letuška.cz a facilitátor projektu pre poľský región František Gaisler s manželkou Barbarou 

Gaisler.                  

Oslavy 70.výročia Karpatsko – duklianskej operácie (KDO) sa začali 06.10.2014 pietnymi 

aktmi pri Pamätníku československej armády na Dukle. Kladenia vencov sa zúčastnil 

prezident SR Andrej Kiska, predseda vlády SR Róbert Fico, predseda NR SR Pavol Paška, 

bývalý prezident SR Ivan Gašparovič, ministri vlády SR Róbert Kaliňák, Martin Glváč a Peter 
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Žiga, poslanci NR SR, generalita Ozbrojených síl SR, hostia z Poľska, Česka, Ruska, 

Ukrajiny a veľvyslanectiev, zástupcovia  štátnej a verejnej správy, priami účastníci 

oslobodzovacích bojov, členovia Zväzu protifašistických bojovníkov (ZPB) SR a občania zo 

SR a ČR. V delegácii mesta Svidník na čele s primátorom mesta Jánom Holodňákom, sa osláv 

zúčastnila aj dcéra arm. gen. Ludvíka Svobodu Zoe Svobodová – Klusáková s dcérou 

a vnukom.  K účastníkom pietneho aktu na Dukle sa prihovoril prezident aj predseda vlády 

SR. Pri príležitosti osláv udelili medaily k 70. výročiu SNP a táto medaila bola udelená aj 

mestu Svidník. 

Štátna správa 

Nemocnica Svet zdravia vo Svidníku opäť spustila oficiálnu prevádzku nového 

počítačového tomografu Siemens – CT prístroja. Súčasne v rámci programu Pekná nemocnica 

vynovila priestory čakárne na celom oddelení rádiológie. Celková investícia si vyžiadala 350 

tisíc eur. Pásku slávnostne prestrihli spoločne predseda PSK Peter Chudík, primátor mesta Ján 

Holodňák i riaditeľ nemocnice Peter Petruš.Patrónom pracoviska rádiológie sa stal 

volejbalový tím  VK Slávia Svidník.         

Riaditeľa nemocnice Petera Petruša 11.04. odvolal generálny riaditeľ spoločnosti Svet 

zdravia, pod ktorú nemocnica patrí, Ľuboš Lopatka. Novým riaditeľom sa stal Eugen Lešo, 

ktorý je zároveň riaditeľom nemocnice vo Vranove nad Topľou i nemocnice v Stropkove.

 V júli sa novou primárkou gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia nemocnice Svet 

zdravia vo Svidníku sa stala lekárka Zuzana Magdziaková, ktorá pôsobí v nemocnici už 15 

rokov.            

 Pacienti vo Svidníku sa môžu tešiť na 85 lavičiek s 328 miestami na sedenie. Nové 

lavičky sú umiestnené v čakárňach ambulantných priestorov a na oddeleniach. Projekt nových 

lavičiek vznikol na základe iniciatívy Pekná nemocnica.      

 Vo svidníckej nemocnici v septembri oficiálne otvorili nové oddelenie multiodborovej 

intenzívnej starostlivosti (OMIS). To predstavuje organizačné zoskupenie jednotiek 

intenzívnej starostlivosti (JIS) oddelení vnútorného lekárstva, neurológie a chirurgie spolu s 

oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM).     

 V roku 2014 polícia v okrese Svidník evidovala celkovo 490 trestných činov, čo je 

pokles o 118 oproti roku 2013. Najpočetnejšie jednotlivé trestné činy sú ohrozenie pod 

vplyvom návykovej látky (69), zanedbanie povinnej výživy (52), daňové trestné činy (42) 

a podvody (27). Nulový stav policajti evidovali, čo sa týka vrážd a znásilnení. Dodatočne 

objasnili jeden prípad vraždy. Polícia tento rok riešila i 6 prípadov vlámania sa do bytov.  

Významné návštevy 

Primátor partnerského mesta Stryżow Marek Sliwiński navštívil spolu s riaditeľkou 

DK Sokol v StryżoweJadwigouSkowron naše mesto. S primátorom Jánom Holodňákom, 

zástupcom primátora MironomMikitom, prednostom MsÚ Vladimírom Šandalom, hlavným 

kontrolórom Stanislavom Fekom a vedúcou OŠKŠaM Vierou Dercovou jednali o ďalších 

možnostiach spolupráce medzi oboma mestami.     

05.05.2014 prijal primátor vnuka Zoe Klusákovej – Svobodovej Miroslava Klusáka, 

ktorý navštívil Svidník v rámci prípravy multimediálneho sprievodcu o Karpatsko-

Duklianskej operácii (KDO), ktorá sa odohrala na pohraničí Poľska a Slovenska v roku 1944.  

Do Svidníka zavítala na oficiálnu návštevu delegácia z macedónskeho mesta 

 KrivaPalanka. Delegácia, na čele ktorej bol primátor mesta ArsenchoAleksovski, sa 

zúčastnila aj Rusínskeho festivalu. Ďalšími hosťami bola delegácia zo srbského Vrbasu, 

družobného mesta. Tí sa predstavili počas Rusínskeho festivalu dvoma divadelnými 
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predstaveniami v ZUŠ. Obe delegácie prijal v obradnej sieni primátor mesta Ján Holodňák. 

Všetkým prítomným zaspievali dievčatá z domáceho súboru Makovica.   

 Svidník navštívila delegácia zo Srbska, ktorá bola v Prešove podpísať dohodu 

o spolupráci medzi PSK a Vojvodinským Zhromaždením v Srbsku. Do nášho mesta zavítala 

delegácia na čele s pokrajinským poslancom a predsedom Národnostnej rady Rusínov 

Slavkom Racom a riaditeľom Ústavu pre kultúru vojvodinských Rusínov Sergejom 

Tamašom. Privítal ich primátor mesta Ján Holodňák spolu s prednostom MsÚ Vladimírom 

Šandalom a vedúcou OŠKŠaM Vierou Dercovou. 

   

Družobné vzťahy – partnerstvá 

07.02.2014 bola v ZUŠ podpísaná dohoda o spolupráci medzi mestom Svidník 

a poľským mestom Jaroslaw. Dohodu slávnostne podpísal primátor Svidníka Ján Holodňák 

a primátor JaroslawuAndrzejWyczawski. Slávnostného aktu sa zúčastnili poslanci MsZ, 

vedenia MsÚ oboch miest, riaditelia štátnych a verejných organizácií a občania.Dohoda 

o spolupráci bola uzatvorená na päť rokov a v rámci nej budú zmluvné strany vytvárať 

priaznivé podmienky na realizáciu cezhraničnej spolupráce. Poľské mesto Jaroslaw leží 

v Podkarpatskom vojvodstve a má vyše 39 tisíc obyvateľov.     

 21.02.2014 sa na MsÚ uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami odboru 

životného prostredia mesta Krosno. Na stretnutí bol prerokovaný ďalší postup realizácie 

projektu EKOINTEGRÁCIA – spolupráca Krosna a Svidníka pri rozvoji ekológie a inovácie, 

ktorý spoločne realizuje GminaKrosno a mesto Svidník ako partner.Projekt je 

spolufinancovaný Európskou úniou (EÚ) z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj 

a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Karpát v programe CBC Poľskej republiky 

a Slovenskej republiky 2007 – 2013. Rozpočet projektu zabezpečovaný poľskou stranou je 

51 677 €. 

Mesto Svidník pripravilo s Krosnom projekt Pohraničie pod nebom. Primátor mesta sa 

stretol s partnermi z poľského Krosna. S prezidentom nadácie Otvorené srdcia 

z KrosnaZygmuntomJerzykom  rokovali o pripravenosti a podmienkach na Balónové 

workshopy, ktoré sa uskutočnili 15.04.  a  22.04.2014 pri DK vo Svidníku.V Krosne sa 

uskutočnili preteky v lietaní balónmi 01. – 03.05.2014.    

Primátor sa stretol s riaditeľom Gymnázia DH vo Svidníku Jánom Rodákom 

a riaditeľkou ZespolSzkółPonadgimnazjalnychNr 4 w KrośnieJoannou M. Kubito, ktorí 

realizujú v rámci programu Comenius projekt Moje mesto, môj región, moja rodná krajina: 

kultúrne, historické rozdiely a podobnosti na území Karpát. Stretnutia sa zúčastnil aj 

prednosta MsÚ Vladimír Šandala. Neskôr sa k stretnutiu sa pripojil aj zástupca Karpatského 

euroregiónu v Rzesowe Jozef Jurčišin. 

V závere júna mestskí poslanci schválili nové partnerské mesto Svidníka - 

macedónske mesto Krivá Palanka.  Partnertsvo medzi mestami bolo slávnostne podpísané 

24.08.2014 v meste Krivá Palanka. 

Výstavba a zmeny charakteru obce 

25.03.2014 sa začala  rekonštrukcia miestnych komunikácií. Rekonštrukčné práce 

prevádza spoločnosť EUROVIA SK, a.s., Košice. Financovanie je zabezpečené z  vlastných 

zdrojov mesta Svidník, pričom celkové náklady sú približne 80 tis. eur. Realizovali sa ulice: 

Ul. SNP, Ul. čat. Nebiljaka, Ul. part. Kmiťa a Ul. Gagarinova.     

14.05.2014 bola podpísaná zmluva s dodávateľom stavby PKB invest, s.r.o. Prešov na 

rekonštrukciu DK. Zmluvu podpísal primátor a zástupca dodávateľa. Cena za zhotovenie 
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diela je 678.023,02 EUR. Realizácia projektu Kultúrno-spoločenské centrum Svidník 

prispieva k splneniu cieľa Prioritnej osi II: Sociálny a ekonomický rozvoj, oblasti podpory II.: 

Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva. Po digitalizácii kina, kde bol partnerom 

v projekte PowiatRzeszow, sú partnerom znova Poliaci. Žiadateľom o nenávratný finančný 

príspevok je mesto Svidník.  Vedúcim partnerom projektu  je Gmina Dukla.Dom kultúry bol 

postavený v roku 1963 a jeho parametre už nevyhovujú súčasným požiadavkám. 

Pred Sochou arm. gen. L. Svobodu sa rekonštruoval chodník. Jedná sa o tretiu etapu 

rekonštrukcie pešej zóny, ktorá je hradená z vlastných prostriedkov mesta. Rekonštrukciu 

prevádzala firma GAS-MG, spol. s.r.o., Svidník a náklady na rekonštrukciu boli 24 tisíc eur.

 Lezeckú umelú stenu v septembri otvorili v priestoroch klubu Holičstvo vo dvore 

hotela Rubín. Otváral primátor Ján Holodňák a majiteľka hotela Rubín Mária Ľos-Božiková, 

ktorá nadšencom lezenia bezplatne poskytla priestory na vybudovanie lezeckej umelej steny. 

O vybudovanie lezeckej umelej steny sa postaralo Občianske združenie ROKA.  

 Na Duklianskej ulici prebehla rekonštrukcia asfaltového povrchu. Cesta bola už v 

dezolátnom stave. Na ulici 8. mája sa koncom roka začalo s rekonštrukciou ciest a chodníkov. 

Dokončiť rekonštrukciu ciest sa podarilo ešte pred Vianocami. Tieto cesty od roku 1980, kedy 

boli zhotovené, prechádzali iba tzv. vysprávkami a nový súvislý povrch je veľmi vítaný.

 22.12.2014 vo vestibule zrekonštruovaného domu kultúry (DK) slávnostne prestrihli 

pásku bývalý primátor gminy Dukly Marek Gorak, primátor gminy Dukly Andrej Bytnar, 

primátor Svidníka Ján Holodňák a zástupca zhotoviteľa PKB invest s.r.o., Jaroslav Stoják. Na 

tomto slávnostnom akte sa zúčastnili aj poslanci PSK, poslanci MsZ, prednosta OÚ Jozef 

Baslár, riaditelia štátnych a verejných inštitúcií a občania mesta. Dom kultúry slúžil 51 rokov, 

s malými a nevyhnutnými opravami, v nezmenenej podobe. Rekonštrukcia Domu kultúry vo 

Svidníku sa podarila v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-SR 2007-2013. Cena 

projektu je vo výške 730 tisíc eur. 

Školstvo 

OŠKŠaM pripravil dve súťaže k 69. výročiu oslobodenia Svidníka. Prvou bola 

výtvarná súťaž Pohľadnica nášho mesta očami detí pre žiakov materských škôl (MŠ) a ZŠv 

meste. Odborná porota v zložení: Vladimír Makara a p. Guzlejová zo ZUŠ vo Svidníku určila 

poradie: 

MŠ:                     1. Marek Kostilník - MŠ 8. mája 

                            2. Martina Škurlová – MŠ gen. Svobodu 

                            3. Lianka Olejárová – MŠ Ľ. Štúra 

                            3. Peter Pančák – MŠ 8. mája 

4.,5., 6. ročník ZŠ: 

                            1. Kristína Ivančová – Cirkevná ZŠ sv. Juraja 

                            2. Zuzka Klebanová – ZŠ Karpatská 

                            3. Nikolka Halčíková  – Cirkevná ZŠ sv. Juraja 

                            3. Veronika Čajková – Cirkevná ZŠ sv. Juraja 

7., 8., 9. ročník ZŠ: 

                            1. Terézia Majdová – Cirkevná ZŠ sv. Juraja 

                            2. Peter Halaj – ZŠ Komenského 

Žiačka 4. ročníka ZŠ Karpatskej Zuzka Klebanová sa už po druhýkrát stala celkovou 

víťazkou súťaže Pohľadnica mesta Svidník.   

  Druhou súťažou, ktorej záverečná časť sa uskutočnilo vo Vojenskom historickom 

ústave (VHÚ), múzejné oddelenie Svidník, bol 3. ročník vedomostnej súťaže v kategórii 5. – 

9. ročník ZŠ. Porota v zložení: Peter Holík a Gabriel Blaško – múzejné oddelenie Svidník 

a Richard Pavlovič – Štátny archív, pobočka Svidník určila poradie: 
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                          1.      ZŠ Karpatská 

                          2.      ZŠ Komenského 

                          3.      ZŠ 8. mája 

                          4.      Cirkevná ZŠ sv. Juraja 

                          5.      Spojená škola ZŠ 

Ceny odovzdal primátor mesta Ján Holodňák a riaditeľ VHÚ Bratislava Miloslav 

Čaplovič.       

ZŠ Karpatská má nové okná. Po novej streche na telocvični a oprave terasy teraz 

vymenili staré okná za plastové. Mesto Svidník žiadalo finančné prostriedky na havarijný stav 

okien Ministerstvo školstva SR (MŠ SR) a dostalo 60 tis. €, pričom mesto sa podieľa 5 %. 

Realizáciu výmeny okien v častiach, kde sa vyučuje, prevádza firma Gemak-sk s.r.o. 

28.03.2014 pozval primátor pedagógov zo ZŠ, MŠ, ZUŠ a CVČ na oslavy Dňa 

učiteľov. Vyzdvihol nezastupiteľnú úlohu pedagóga pri výchove a vzdelávaní mladej 

generácie a spolu s vedúcou OŠKŠaM Vierou Dercovouocenili vybraných pedagógov 

z každej školy. 

Ocenení pedagógovia: 

 ZŠ Komenského – Eva Bačová, Ladislav Široký, Vladimír Šlepecký 

ZŠ 8. mája -  Darina Feková, Bibiána Džubáková 

ZŠ Karpatská – Alena Biskupová 

Spojená škola - Zuzana Rodáková, Jana Nagajdová, Katarína Vygodová 

CZŠ - Daniela Piruchová 

ZUŠ - Jozef Knézel 

MŠ gen. Svobodu – Zlata Bobčiková 

MŠ Ľ. Štúra - Ľudmila Klimová 

MŠ 8.mája - Mária Mašlejová  

CVČ  –  Jozef Dirga 

V kultúrnom programe učiteľom zahrala a zaspievala bratislavská skupina Muzička. 

31.03.2014 sa primátor stretol s bývalými pedagógmi v AB reštaurácii. Stretnutia sa 

zúčastnila predsedníčka Komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež Marcela Ivančová 

a vedúca OŠKŠaM Viera Dercová. V kultúrnom programe prítomným zaspievali a zahrali 

dievčence a mládenci z FS Makovička.       

Pri príležitosti Dňa učiteľov zorganizovala Rada Základných organizácií odborového 

zväzu pracovníkov školstva a vedy (ZO OZPSaV) vo Svidníku 24. ročník volejbalového 

turnaja pre zamestnancov školstva. Účastníkov privítala v ZŠ 8. mája okresná predsedníčka 

Rady ZO OZPSaV Anna Džupinová, ktorá privítala aj primátora mesta Jána Holodňáka 

a prednostu MsÚ Vladimíra Šandalu. Po zaujímavých zápasoch si víťazstvo odniesli  učitelia 

zo spojeného družstva ZŠ Krajná Poľana a ZŠ Cernina, druhí skončili učitelia ZŠ 8. mája vo 

Svidníku. Na tretej priečke skončili učitelia zo ZŠ Giraltovce a na ďalších miestach skončili 

družstvá zo ZŠ Komenského Svidník a Spojenej školy Svidník 

28.04.2014 odovzdal primátor na MsÚ menovacie dekréty do funkcie riaditeľky školy. 

V ZŠ Komenského ostáva riaditeľkou školy Helena Lacová, v ZŠ 8. mája je novou 

riaditeľkou Ingrid Fedorkovičová, ktorá vystriedala Miroslava Bačišina. Anna Kurečková 

ostáva riaditeľkou v MŠ gen. L. Svobodu a v MŠ Ľ. Štúra Viera Haľková vystriedala Natašu 

Šepitkovú. K zvoleniu do funkcie zaželala mnoho úspechov aj predsedníčka Komisie pre 

vzdelávanie, kultúru, šport a vzdelávanie MsZ Marcela Ivančová, zástupca primátora 

MironMikita, prednosta MsÚ Vladimír Šandala i vedúca OŠKŠaM Viera Dercová. Nové 

riaditeľky boli menované na päťročné funkčné obdobie od 01.07.2014 do 30.06.2019.  

30.05.2014 svidnícke deti oslavovali Medzinárodný deň detí. Podujatie pre ne 

pripravili mesto Svidník a CVČ Svidník v spolupráci s VK Slávia Svidník a FK Drustav 

Svidník. V areáli ZŠ Komenského prebiehal futbalový turnaj, na ihrisku Gymnázia DH 
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prebiehal volejbalový turnaj a na pešej zóne si deti zatancovali, zasúťažili a nakoniec boli 

primátorom mesta Jánom Holodňákom aj ocenení. Výbornú atmosféru pre ne pripravili 

členovia bardejovského Boborlandu, aj keď počasie ani tento rok MDD neprialo.    

Vo Svidníku na pešej zóne sa koncom júna konal tretí ročník podujatia Deň objatia 

(Hugday). Podujatie pripravil Mládežnícky parlament pri CVČ vo Svidníku a zúčastnila sa ho 

väčšina svidníckych škôl.         

 Primátor uviedol do funkcie v závere školského roka dve nové riaditeľky. V ZŠ 8. 

mája je novou riaditeľkou Ingrid Fedorkovičová a v MŠ Ľ. Štúra Viera Haľková. Primátor sa 

poďakoval za prácu doterajším riaditeľom a novým riaditeľkám zaželal veľa úspechov a 

spokojnosti v novej funkcii.           

 Žiaci zo ZŠ Karpatskej úspešne reprezentovali Svidník a Prešovský kraj na 

Majstrovstvách SR vo volejbale žiakov ZŠ a svoju jubilejnú desiatu účasť pretavili na siedme 

zlato v histórii školy. Najlepším smečiarom turnaja a stal Samuel Goč a najlepším 

nahrávačom sa stal Samuel Paňko, obidvaja sú žiakmi ZŠ Karpatskej.   

 Študentky Strednej priemyselnej školy (SPŠ) uzavreli školský rok výnimočnou 

módnou prehliadkou v SNM-Múzeu ukrajinskej kultúry, na ktorú zavítala populárna 

podnikateľka a módna návrhárka Lýdia Eckhardt.      

 02.09.2014 sa začal školský rok 2014/2015. Slávnostného otvorenia školského roka sa 

v jednotlivých školách zúčastnilo vedenia mesta. Všetci prváci v meste dostali od primátora 

malý darček. Do lavíc v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  zasadlo v novom školskom 

roku: ZŠ Komenského 449 žiakov, z toho 45 prvákov, ZŠ 8. mája 370 žiakov a 33 prvákov a 

ZŠ Karpatská 195 žiakov, z toho 20 prvákov. V MŠ je počet zapísaných detí: MŠ 8. mája – 

105, MŠ Ľ. Štúra – 140, MŠ gen. Svobodu – 102.  ZUŠ by malo navštevovať asi 820 žiakov.  

CZŠ sv. Juraja  má mať 101 žiakov, z toho 13 prvákov a Spojená škola má mať 198 žiakov, z 

toho 24 prvákov. 

Kultúra 

Vo vestibule MsÚ sa 20.01.2014 uskutočnilo otvorenie výstavy fotografií poľskej 

autorky Alicje Ignaciuk. V úvode sa prítomným prihovoril primátor Ján Holodňák 

i pravoslávny duchovný Ján Pajkoš. Je autorkou mnohých individuálnych a kolektívnych 

výstav a publikácií v Poľsku. 

Seniorky z denného centra pripravili v rámci výstav Z babičkinej truhlice prekrásnu 

výstavu viac než šesťdesiat vyšívaných násteniek, ktoré zozbierala pani Mária Hostiňáková. 

Tieto nástenky niekedy zdobili každý príbytok. Vyšívali sa rôznymi technikami a boli 

jednofarebné, alebo viacfarebné, ale na každej bol vyšitý nejaký nápis.    

Záštitu nad Svidníckym občianskym plesom, ktorý sa konal 01.02.2014 v priestoroch 

hotela Hoges a Infinity Music Clubu  prevzal podpredseda vlády a minister vnútra SR Róbert 

Kaliňák. 

V poradí 16. Ples demokratov sa uskutočnil 01.02.2014 v priestoroch penziónu 

Medveď. Pozvanie prijali vzácni hostia, predseda SDKÚ-DS Pavol Frešo, exminister školstva 

Eugen Jurzyca, či bývalý riaditeľ nemocnice Peter Linkesch.     

 Pri príležitosti MDŽ primátor navštívil v piatok 07. 03.2014 Zariadenie pre seniorov 

(ZPS) a domov sociálnych služieb (DSS) vo Svidníku a spolu s riaditeľom Adriánom 

Labunom odovzdával kvety, na TS mesta Svidník s riaditeľom Michalom Pichom odovzdal 

kvety pracovníčkam TS a potom s vedúcou OŠKŠaM Vierou Dercovou navštívil MŠ, aby sa 

poďakoval všetkým ženám za ich prácu a prínos pre spoločnosť a vzdal im úctu za ich 

trpezlivosť, lásku a obetavosť. V popoludňajších hodinách sa poďakoval ženám MsÚ spolu 

s prednostom MsÚ Vladimírom Šandalom. Potom prijal jubilujúce ženy sedemdesiatničky, 

ženy denného centra, členky SZPB a neskôr sa stretol s opatrovateľkami. V DK 
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bol pripravený program pre ženy, darček od primátora, v podobe vystúpenia spevákov 

Martina Jakubca, Dušana Grúňa a ZdeňkaSychru. V pondelok primátor navštívil ešte ZŠ, 

ZUŠ i včelárov.            

 Vo výstavných priestoroch POS sa 10.03.2014 uskutočnila vernisáž výstavy Andreja 

Urama-Murína pod názvom Výber z tvorby. O svojej tvorbe sa vyjadril samotný umelec 

a potom sa svojmu bývalému pedagógovi a zároveň umelcovi poďakoval aj primátor mesta 

Ján Holodňák, ktorý mu odovzdal Ďakovný list za rozvoj mesta v oblasti kultúry. 

 V SNM-MUK sa uskutočnila súťažná prehliadka v umeleckom prednese žien pod 

názvom Struny srdca Ireny Nevickej. Súťaž oranizoval Zväz Rusínov-Ukrajincov SR 

(ZRUSR) spolu s mestom Svidník, Spolkom ukrajinských spisovateľov na Slovensku, 

Podduklianskou knižnicou a SNM-MUK.24. ročníka sa zúčastnilo 21 recitátoriek a hostia – 

generálna konzulka Ukrajiny v Prešove Oľga Benč, primátor mesta Ján Holodňák i predseda 

ÚV ZRUS Peter Sokol.          

 V Dennom centre pri MsÚ pripravili klientky zaujímavú výstavu orgiami, ktoré 

zhotovili členky denného centra pani: Irena Lacíková, Irena Krajňáková, Anastázia Macková, 

Mária Koreňová a Jindřiška Poperníková.           

 Vo VHÚ – Múzejnom oddelení Svidník bola 28.04.2014 slávnostne otvorená výstava 

Vojna v regióne, Rodáci vo vojne. Výstavu pripravil VHÚ Bratislava a Klub vojenskej 

histórie Beskydy. Na otvorení výstavy sa zúčastnil primátor mesta Ján Holodňák, poslanec 

PSK Peter Pilip, riaditeľ VHÚ Miloslav Čaplovič, riaditelia štátnych a kultúrnych 

ustanovizní, zástupcovia MsÚ a OÚ i žiaci GDH vo Svidníku. Výstava je venovaná bojom na 

severovýchode Slovenska počas 1. svetovej vojny a zároveň žiaci Gymnázia DH vo Svidníku 

pripravili projekt, v ktorom predstavujú rodákov spod Dukly, svojich príbuzných, ktorí 

bojovali na fronte počas 1. svetovej vojny.        

 30.04.2014 sa v našom meste uskutočnil kultúrny program - Stavanie mája. Na 

konskom povoze v sprievode muzikantov a speváčok doviezli mládenci z FS Makovica zo 

Svidníka vyzdobený máj, ktorý postavili na pešej zóne a primátor mesta Ján Holodňák,  ako 

gazda, im odovzdal fľašu ostrého. Divákom sa prihovoril primátor, ktorý zúčastneným 

pripomenul 1. máj ako Sviatok práce a deň výročia vstupu SR do EÚ. V kultúrnom programe 

sa predstavil detský folklórny súbor (DFS) Makovička i folklórny súbor (FS) Makovica. 

 Deň matiek sa oslavoval 16.05.2014. V DK privítal primátor všetky mamičky. V 

kultúrnom programe sa predstavili deti z MŠ a Peter Stašák.    

 V POS sa 19.05.2014 uskutočnila vernisáž o živote, tvorbe a práci najväčšej osobnosti 

v histórii rusínskej hudobnej kultúry - Juraja Cimboru. Hosťom zaspievala Mária Mačošková, 

pre ktorú autor zložil nespočetné množstvo rusínskych piesní. Výstava je jednou z prvých 

akcií druhého ročníka Rusínskeho festivalu vo Svidníku, ktorý trval od 19.05. do 25.05.2014.

 20.05.2014 sa v ZUŠ uskutočnilo divadelné predstavenie Prypovidka z ľisa. Monológy 

a dialógy v rusínskom jazyku. Scenár napísala Ľudmila Šandalová a divadielko zrežírovala 

Darina Marková. Rozprávka bola jedným z mnohých podujatí tohtoročného Rusínskeho 

festivalu.            

 22.05.2014 sa v Podduklianskej knižnici uskutočnilo spomienkové podujatie - Juraj 

Lažo a jeho miesto v histórii Rusínov. Juraj Lažo je čestným občanom  Svidníka a podujatie 

sa konalo pri príležitosti 85. výročia  jeho smrti. Po tomto podujatí sa konalo slávnostné 

odhalenie pamätnej tabule, umiestnenej na budove lekárne Unicum. Podujatí sa zúčastnili 

rodinný príslušníci Juraja Laža, primátor mesta Ján Holodňák, poslanci MsZ, vedenie mesta 

a občania Svidníka.         

 Program Rusínskeho festivalu 2014 bol naplánovaný na celý týždeň - od pondelka 19. 

do nedele 25. 05. Cez pracovné dni sa konali sprievodné podujatia - besedy, výstavy, 

divadelné hry či futbalový turnaj na rôznych miestach vo Svidníku. Hlavná časť programu sa 

konala v piatok a cez víkend na pódiu svidníckeho amfiteátra. Postupne sa predstavili 
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folklórne súbory (FS) Makovica zo Svidníka, Chemlon z Humenného, Ruthenia z Bratislavy, 

Barvinok, Hornád, Šarišan, Mária Mačošková, KPD Karpati - folklórny súbor zo srbského 

Vrbasu, ľudový rozprávačJožkoJožka, SĽUK s predstavením na námet Mareka Ťapáka - 

Tanec medzi črepinam, či prešovský PUĽS s jedinečným predstavením Duša plná ľudí. 

 13. do 15.06. sa v areáli amfiteátra uskutočnili jubilejné 60. Slávnosti kultúry Rusínov-

Ukrajincov Slovenska. Program zahŕňal detskú súťaž, školu ľudového tanca, výstavu, 

seminár, divadlo a samotný kultúrny program s populárnymiKandráčovcami, DJ Hubertusom, 

DJ Dandym, Kollárovcami a Máriou Mačoškovou. Nedeľný program začal svätými liturgiami 

vo svidníckych chrámoch, kladením vencov na Dukle i vo Svidníku. Popoludňajší nedeľný 

program sa niesol v znamení „Jubilejnej žatvy“.     

 Mesto Svidník počas rekonštrukcie kina využilo v lete novú digitálnu techniku, ktorá 

premietala filmy na amfiteátri.        

 Jubilejný 10. ročník Dní Svidníka sprevádzali už tradičné akcie Primátor Football 

Cup, Najmilšie psíča, Primátorská kvapka krvi. Vystúpili Kollárovci, OttoWeiter, ľudový 

rozprávačJožko Jožka a herečka a speváčka atarínaIvanková, AC/DC Revival, Katapult 

revival, Donrvetr, AYA, Smola a hrušky.        

 04.-05.07.2014 sme oslavovali 10. ročník Dní Svidníka. Počas oboch dní sa konali 

predajné trhy spojené s uličkou remesiel, autosalónom a ďalšími sprievodnými akciami. Dni 

Svidníka začali slávnostným sprievodom od MsÚ na pešiu zónu. Primátor tradične otvoril Dni 

Svidníka. V SNM – MUK sa uskutočnil dobrovoľný odber krvi – Primátorská kvapka krvi. 

Popoludní nasledoval kultúrny program, v ktorom sa predstavili Kollárovci, Otto Weiter, 

Jožko Jožka, Landfil, Petrol z Poľska, Hex a AC/DC Revival. Vyvrcholením dňa bol krásny 

ohňostroj. Počas programu odovzdal primátor Ján Holodňák spolu s poslancom Andrejom 

Tyčom čestné občianstvo mesta Svidník Jurajovi Lažovi in memoriam, ktoré prevzal najstarší 

pravnuk Ján Vaškovič.         

 10.-13. júla 2014 sa konal prvý ročník pivného festivalu vo Svidníku Beer Fest, ktorý 

pripravila firma Vermex Svidník v spolupráci s mestom Svidník a spoločnosťou Vonku. 

Otvoril ho primátor mesta Ján Holodňák, spolu s Erikom Ducárom, Ladislavom Ducárom a 

Danielom Brudňákom. Návštevníci mali možnosť výberu zo 40-tich druhov piva, pre deti boli 

pripravené kolotoče, každý deň sa uskutočňoval kultúrny program.   

 V rámci Svidníckeho kultúrneho leta 2014 vystúpila skupina Akustik, rómska skupina 

Vancoš, skupina Wendigo, Prospekt a iní.       

 V Podduklianskej knižnici pokrstili knihu Michala Hudáka „História Svidníka vo 

fotografiách Mgr. Michala Hudáka 1355-2014“. Na krste knihy sa zúčastnil primátor mesta 

Ján Holodňák, ktorý spolu s autorom knihu pokrstili žltými lupeňmi púpavy.   

 V POS sa 14.09.2014 uskutočnila vernisáž výstavy Ivana Dorobana, ukrajinského 

maliara z partnerského mesta Rachov. Vernisáž otvoril primátor mesta.   

 14.09.2014 sa v skanzene uskutočnilo podujatie Deň ľudových tradícií a Pirohy 2014, 

ktoré usporiadalo SNM-MUK, Spoločnosť priateľov múzea a Mesto Svidník s organizáciami 

slovenských zväzov: záhradkárov a včelárov vo Svidníku. Podujatie sa konalo pod záštitou 

primátora mesta.         

 20.09.2014 sa uskutočnil už 23. ročník  turistického pochodu Chodníčkami Alexandra 

Pavloviča, ktorý zorganizovala Regionálna rada ZRUSR vo Svidníku, pod záštitou primátora 

mesta Svidník a starostu obce Šarišské Čierne a spoluorganizátormi boli mesto Svidník, 

SNM-MUK vo Svidníku, obec Šarišské Čierne a KST Beskyd Svidník.    

 06.11.2014 sa začali 24. Predvianočné predajné trhy  slávnostným sprievodom od 

budovy MsÚ na pešiu zónu. Na pešej zóne privítal primátor mesta Ján Holodňák hostí, 

predávajúcich i kupujúcich a zaželal im vydarené 24. Predvianočné predajné trhy, na ktorých 

nechýba ulička remesiel.         

 V priestoroch SNM - MUK bola v utorok 4. novembra pokrstená kniha Michala 
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Škurlu - HLAS PAMÄTI.        

 07.12.2014 sa v športovej hale uskutočnil 22. ročník Betlehemského večera. Podujatie 

zorganizovala Okresná organizácia Rusínskej obrody (OO RO), spoluorganizátormi podujatia 

bolo mesto Svidník a POS.        

 Symbolicky pred Vianocami svetlo sveta uzrela kniha Koledy Rusínov - Rusnakoch - 

Lemkov. Knihu zostavil promovaný etnograf a garant projektu Svidníčan Ivan Čižmár.  

  Po štvrtýkrát sa konali Vianočné trhy. Aj tohto roku si občania vychutnali Vianočný 

primátorský punč, ktorý rozlieval samotný primátor mesta Ján Holodňák. 

Konfesie a cirkevný život v obci 

Primátor 15.01.2014 zaslal blahoželanie novej hlave Pravoslávnej cirkvi v českých 

krajinách a na Slovensku metropolitovi Rastislavovi, ktorého na tento post zvolili delegáti na 

mimoriadnom sneme v Prešove. 

20.01.2014 sa primátorstretol s duchovnými a sestrami predstavenými, ktoré pôsobia 

v našom meste na tradičnom novoročnom stretnutí. Primátor im poďakoval za ich prácu 

a prínos pre občanov nielen v oblasti duchovnej, ale aj v kultúrnom a spoločenskom živote 

a vyzdvihol aj ich sociálnu pomoc.  

23.01.2014 odovzdal primátor spolu predsedom komisie MsZ pre udeľovanie cien 

mesta Svidník Andrejom Tyčomv Chráme Božej Múdrosti Cenu mesta Svidník Mons. Jánovi 

Babjakovi SJ. Primátor poďakoval Mons. Jánovi Babjakovi SJ za jeho osobný prínos pre naše 

mesto v oblasti duchovného života i vzdelávania našich detí. Po slávnostnom akte ocenil aj 

správcu  gréckokatolíckej farnosti Svidník o. Mareka Pulščáka Cenou primátora mesta 

Svidník.  

14.05.2014 vystúpil v gréckokatolíckom Chráme Božej Múdrosti komorný 

zbor King´sUniversityCollege a KappellaKyrie z kanadského Edmontonu. Komorný zbor, 

ktorý spieval počas bohoslužby a po jej skončení sa predstavil samostatným koncertom, sa 

predstavil excelentným výkonom, odmenou čoho im bol obrovský potlesk. Kanadskému 

zboru sa poďakoval primátor mesta Ján Holodňák i o. Marek Pulščák. 

26.10.2014 sa v rímskokatolíckom kostole uskutočnil jubilejný koncert pri príležitosti 

XX. výročia založenia Miešaného speváckeho zboru Božského srdca. Organizátorom 

koncertu bol Miešaný spevácky zbor Božského srdca, Rímskokatolícky farský úrad Svidník a 

mesto Svidník.         

 21.12.2014 sa v pravoslávnom chráme vo Svidníku uskutočnil jubilejný XX. ročník 

Vianočného benefičného koncertu cirkevných speváckych zborov, organizátorom ktorého 

bola Pravoslávna cirkevná obec vo Svidníku a jej duchovný správca prot. Mgr. Ján Sovič a 

mesto Svidník. V chráme Sv. Trojice sa niesli prekrásne duchovné piesne a vianočné koledy. 

Moderátori privítali primátora Svidníka Jána Holodňáka, poslancov PSK, poslancov MsZ, 

duchovných a ďalších hostí. 

Politické strany, politika 

Voľba prezidenta SR v roku 2014 bola v poradí štvrtou priamou voľbou hlavy štátu 

SR. Voľby vyhral Andrej Kiska s 59,38 % platných hlasov. V prvom kole voľby konanom 

15.03. kandidovalo 14 kandidátov. Prví traja: Robert Fico, Andrej Kiska, Radoslav 

Procházka.Volebná účasť v prvom kole bola 43,4 % voličov.Keďže ani jeden z kandidátov v 

prvom kole nezískal nadpolovičnú väčšinu oprávnených voličov, konalo sa 29.03.2014 druhé 

kolo. Do 2. kola postúpili Robert Fico a Andrej Kiska. Druhého kola sa zúčastnilo 50,48% 

oprávnených voličov.Voľba sa uskutočnila len na území Slovenska.Vo Svidníku v zoznamoch 

oprávnených voličov bolo zapísaných 8 967 oprávnených voličov, no k volebným urnám rišlo 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Prezident_Slovenskej_republiky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prezident_Slovenskej_republiky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Andrej_Kiska
http://sk.wikipedia.org/wiki/Robert_Fico
http://sk.wikipedia.org/wiki/Andrej_Kiska
http://sk.wikipedia.org/wiki/Radoslav_Proch%C3%A1zka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Radoslav_Proch%C3%A1zka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Robert_Fico
http://sk.wikipedia.org/wiki/Andrej_Kiska
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len 3 188 Svidníčanov, čo predstavuje 35,55 % účasťvoličov. Jednotliví kandidáti získali v 

meste Svidník takýto počet hlasov (prví traja): Fico 1507, Procházka 567, Kiska 529.Volebný 

výsledok v okrese Svidník bol pre premiéra Roberta Fica jeho najlepším výsledkom v rámci 

celého Slovenska. V druhom kole v zoznamoch oprávnených voličov bolo zapísaných 8 844 

oprávnených voličov, no k volebným urnám prišlo en 3 831Svidníčanov (v prvom kole 3 188 

Svidníčanov), čo predstavuje 43,31 % účasťvoličov. Jednotliví kandidáti získali v meste 

Svidník takýto počet hlasov (uvádzame ich podľa počtu získaných hlasov): Fico 2 399, Kiska 

1 393.           

 24.05.2014 sme už po tretíkrát volili 13 slovenských europoslancov. Vyberali sme 

spomedzi kandidátov 29 politických subjektov. Vo Svidníku  bolo zapísaných 9 147 voličov, 

volilo 969, čo je 10,59%, vyhrala strana SMER-SD.Za zmienku stojí fakt, že jediný kandidát 

na europoslanca v okrese Svidník Michal Goriščák (MOST-HÍD) získal v okrese 266 

preferenčných hlasov.         

 Komunálne voľby sa konali 15.11.2014. Ján Holodňák (NEKA) obhájil primátorské 

kreslo. Na víťazstvo vo voľbách primátora mu stačilo 1 289 hlasov. Druhý bol Michal Lažo, 

tretí Pavel Olejár, štvrtý Ján Vook, piaty Marek Špak. Vo volebnom obvode číslo 1 boli za 

poslancov zvolení: Marcela Ivančová (SDKÚ-DS) - 491 hlasov, Peter Pilip (SMER-SD) - 420 

hlasov, Martin Ždiňk (Právo a spravodlivosť) 396 hlasov, Vladimír Kaliňák (SDKÚ-DS) - 

377 hlasov a Jozef Poperník (NEKA) - 365 hlasov. Vo volebnom obvode číslo 2 boli a 

poslancov zvolení: Pavel Olejár. (SMER-SD) - 534 hlasov, Ján Hirčko (NEKA) - 497 hlasov, 

Ján Vook NEKA) - 394 hlasov, Vladimír Žak (SDKÚ-DS) - 356 hlasov a Cyril Dudáš (SNS) 

- 337 hlasov. Vo olebnom obvode číslo 3 boli za poslancov zvolení: Kamil Beňko (NEKA) - 

528 hlasov, Peter Breznoščák (NEKA) - 398 hlasov, Michal Zozuľák (SMER-SD) - 391 

hlasov, František Pochanič (SMER-SD) - 292 hlasov a Nadežda Fedorková (SDKÚ-DS) - 272 

hlasov.  V zoznamoch oprávnených voličov bolo vo Svidníku zapísaných 9 460 voličov, 

obálky boli vydané 4 572 voličom a odovzdaných bolo 4 569 obálok.  Platných hlasovacích 

lístkov pre voľbu poslancov bolo 4 418 a pre voľbu primátora 4 507. Vo Svidníku celková 

účasť voličov dosiahla 48,32%. 

Spolky a spoločenské organizácie, občianske združenia 

V DK zorganizovalo Občianske združenie (OZ) New Life, OZ Spojme srdcia pre 

zdravie a mesto Svidník benefičný koncert Úsmev nech lieči naše duše. Záštitu nad 

koncertom prevzala Silvia Gašparovičová a  Mikuláš Krajkovič. V programe sa divákom 

predstavili: klienti DSS Giraltovce, klienti IZ KOR-GYM Hertník, skupina orientálnych 

tancov Soraya Košice, FS Dúha a heligonkári z Krásňan, Michaela Sušinová s dcérou, sestry 

Kačmárové, Igor Kucer, ľudový rozprávač Jožko Jožka, Ivana Siváková a majstri sveta 

v tancoch na vozíčkoch Peter Vadašič a Helena Kašická. Počas programu prebehla dražba, 

výťažok ktorej išiel pre zdravotne postihnutú Sivákovú. Súčasťou benefičného koncertu bola 

aj výstava zdravotníckych potrieb a pomôcok.    

Rusínska spisovateľka Ľudmila Šandalová sa 12.02. stala členkou Spolku rusínskych 

spisovateľov Slovenska.  

           Primátor sa 21.10. stretol s Radou Denného centra vo Svidníku. Stretnutia sa zúčastnila 

aj vedúca OSZPČaO MsÚ Marta Jacková. Denné centrum sa stalo obľúbeným miestom pre 

seniorov, kde sa uskutočňuje vzdelávacia činnosť, poradenstvo, prednášky, tvorivá dielňa, 

výstavky, oslavy a stretnutia ľudí. 
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Šport 

Za účasti ôsmich družstiev zo Slovenska aj Poľska sa 28.02.2014 uskutočnil 

v telocvičniach ZŠ Komenského a Spojenej školy internátnej volejbalový turnaj starších 

žiačok O pohár primátora mesta Svidník. Turnaj otvoril primátor Ján Holodňák, ktorý po 

ukončení ocenil žiačky po zaujímavých zápasoch spolu s riaditeľom CVČ Svidník 

JaroslavomIvančom.  

 Konečné poradie turnaja: 

1.      Snina 

2.      Svidník A 

3.      Stropkov 

4.      Vranov 

5.      Svidník B 

6.      Piwniczna Zdroj 

7.      San Lesko 

8.      Spišská Nová Ves 

 

V piatok 28.02.2014 sa v telocvični ZŠ Karpatská a v športovej hale uskutočnil 

medzinárodný volejbalový turnaj žiakov O pohár primátora mesta Svidník. Turnaj otvoril 

primátor mesta Ján Holodňák, ktorý po ukončení zápasov spolu s členom predstavenstva VK 

Slávia Svidník Jánom Hirčkom oceňoval hráčov i družstvá.  

Konečné poradie turnaja: 

1.      Varšava 

2.      Svidník A 

3.      Stará Ľubovňa A 

4.      Stará Ľubovňa B 

5.      Košice 

6.      Poprad 

7.      Svidník B 

8.      Prešov 

Majstrom Slovenska mladších juniorov v slalome alpských lyžiarov sa stal Jakub 

Kiza, člen klubu SkiDevils, CVČSvidník. Majstrovstvá sa konali v dňoch 20-21.03. v Jasnej 

spolu s Majstrovstvami Slovenska mužov a žien. 

22.06.2014 sa vo Svidníku uskutočnilo jedno z kôl cyklistických pretekov Východ 

Road Ligy. Štart a cieľ pretekov bol na amfiteátri, cyklisti absolvovali 73 km na trase zo 

Svidníka do Stropkov a potom cez Fijaš, Beňadikovce, Rovné a Mestisko späť do Svidníka. 

Ceny najlepším cyklistom odovzdával primátor mesta Ján Holodňák. V najsilnejšej 

A kategórii skončil na druhom mieste Imrich Krestianko ml. Celkovým víťazom sa stal Poliak 

Kamil Maj. Pretekov sa zúčastnilo 90 cyklistov zo Slovenska, Poľska a Českej republiky.   

 30.06.2014 sa vydali na 7000 km cyklistickú púť dvaja Svidníčania, členovia Klubu 

slovenských turistov Beskyd Svidník – majster turistiky Ján Brudňák a Ivan Kostík. Obaja 

majú pred sebou náročnú cyklistickú jazdu na nórsky Severný mys alebo Nordkapp, 

označovaný aj za najsevernejší bod Európy.        

 VK Slávia Svidník si po bronze v sezóne 2010/2011 v sezóne 2013/2014 na svoje 

konto pripísala historickú striebornú priečku. Hráči spolu so skúseným trénerským 

harcovníkom Petrom Kalným, jeho asistentom Petrom Tholtom, celým realizačným tímom na 

čele s bratmi Jánom a Mariánom Hirkovcami neskrývali radosť.  Športová hala vo Svidníku 

zažila jedinečnú a neopakovateľnú atmosféru finále.    

 30.5.2014 sa vzdal a odstúpil z funkcie predsedupredstavenstva Volejbalového klubu 

Slávia Svidník Ján Hirčko. Spolu s ním odišiel aj brat MariánHirčko.   
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 V Trenčíne sa 03.06. uskutočnilo finále Slovenska v štvorkovom a trojkovomvolejbale 

žiakov a žiačk ZŠ. Organizátorom finále bola Slovenská volejbalová federácia v spolupráci s 

COP Trenčín. V kategórii žiakov midicoolvolleyžiaci zo Základnej školy na Karpatskej ulici 

vo Svidníku sa stali majstrami Slovenska a v minicoolvolley boli strieborní. V kategórii 

žiačok sa žiačky ZŠ Komenského stali Majsterkami SR v minicoolvolley.  

 Populárnou sa toho roku stala vo Svidníku bežecká akcia s názvom Hamburg pod 

vedením telocvikára Spojenej školy a bežca Rasťa Paňka. Cieľom tohto behu je 

spopularizovať beh ako taký, pritiahnuť čo najväčší počet ľudí, aby urobili niečo pre svoje 

zdravie. Ukázať mládeži, že aj takým spôsobom sa dá vyplniť voľný čas. Beh je určený nielen 

pre závodných bežcov, ale hlavne pre rekreačných bežcov (hobíkov), ženy a pre bežcov 

nováčikov, ktorí ináč majú strach pustiť sa do behania. Tento beh nemá žiadne oficálne 

pravidlá, podmienkou je sa postaviť na štartovú čiaru a absolvovať ľubovoľný počet 2km 

okruhov. Súťaží sa bez kategórií, bez cien a bez poplatku. Čas si meria každý sám a zároveň 

kontroluje ostatných. Výsledky sa radia najprv podľa vzdialenosti a potom podľa času. 

01.12.2013 bol skúšobný nultý Hamburg, ktorého sa ho zúčastnilo 23 ľudí rôznych vekových 

kategórií a rôzneho pohlavia. Beh mal veľký ohlas vo Svidníku, veľa ľudí sa zaujímalo o typ 

takéhoto súťaženia. 05.01.2014 (oficiálne prvý ročník) sa behu zúčastnilo 27 ľudí. Tieto behy 

budú nasledovať za sebou raz mesačne v prvú nedeľu v mesiaci v priemere sa behov 

zúčastňuje tak okolo 30 ľudí. Názov Hamburg preto, lebo prvýkrát sa bežalo - súťažilo 

takýmto spôsobom v meste Hamburg.       

 55. ročník Dukelského behu mieru sa konal 07.09.2014. Mesto Svidník ako hlavný 

organizátor tejto výnimočnej športovej akcie postavil na štart 19 km behu Dukla – Svidník, aj 

bežcov Dukelskej desiatky, Veľkého behu zdravia i Malého behu zdravia. Jubilejný ročník 

bol výnimočný v niekoľkých ohľadoch. Tento rok premiérovo spustili elektronickú 

registráciu, s ktorou súviselo aj elektronické monitorovanie času bežcov. Na hlavnom 

Dukelskom behu mieru sa zúčastnilo 120 bežcov, pričom tento počet tvorilo 19 žien a z nášho 

okresu bolo 50 bežcov. V celkom poradí skončili na prvých troch miestach títo bežci: 1. 

Imrich Pastor 00:59:56, 2. Hubert Wierda 1:04:23, 3. Michal Ivančo 1:05:00 Najrýchlejší 

muži z nášho okresu: 1. Radoslav Poláček 1:11:16, 2. Igor Vančišin 1:11:28, 3. Michal Kostik 

1:19:03. Najrýchlejšie ženy z nášho okresu: 1. Mária Adamečková 1:29:44, 2. Renáta Vitková 

1:40:56, 3. Viktória Hamarčáková 1:46:12. Na Malom behu zdravia sa tento rok zúčastnilo 

201 bežcov, ktorí si zabehli 500 m. Na štart Veľkého behu zdravia, ktorý meral 3 km, sa 

postavilo 104 bežcov a Dukelskú desiatku si trúfalo odbehnúť 17 bežcov. V rámci súťaže 

Behaj za školu, ktorú vyhlásilo mesto za podpory partnerov ATAK a 3B, víťaznej škole 

darovali poukážku na nákup v hodnote 800 Eur. Výhernou školou sa stala ZŠ Karpatská.

 10.09.2014 sa vrátili späť do Svidníka dvaja cyklistickí nadšenci – Ján Brudňák a Ivan 

Kostík. Na náročnú cyklistickú jazdu na nórsky Severný mys alebo Nordkapp, označovaný aj 

za najsevernejší bod Európy, vyrazili 30.06.2014. Počas jazdy prešli 8234 km a denne 

najazdili asi 130 km.           

  25-ročný Svidníčan Robert Pich je úspešný v poľskom prvoligovom futbalovom 

klube Slask Wroclaw.          

 08.-10.08.2014 sa konal TUNING ZRAZ, ktorý sa v priebehu siedmich rokov zaradil 

vo svojej kategórii medzi najrenomovanejšie podujatia, vďaka čomu sa stal vyhľadávanou 

adresou pre majiteľov takýchto áut z Poľska, Maďarska, Ukrajiny, či ČR.   

 345 kilometrov, 157 tímov, vyše 1 800 bežcov. Medzi nimi aj stropkovsko-svidnícka 

partia, ktorá sa 16.08. predpoludním vydala naprieč Slovenskom v rámci 2. ročníka 

štafetového behu Od Tatier k Dunaju. Stropkovčania Jozef Kimák, Martin Parilák, Štefan 

Kmiť, Peter Novák, Boris Kimák a Svidníčan Rastislav Paňko si spolu s ďalšími 5 tímami 

naložili na svoje plecia najväčšiu porciu kilometrov. Prihlásili sa do kategórie Ultra, v ktorej 

na každého z nich čakalo v priemere 57 kilometrov rozdelených na šesť úsekov. 
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Obyvateľstvo a životná úroveň 

Primátor navštívil 27.01.2014 v Nemocnici arm. gen. Ludvíka Svobodu prvého 

Svidníčnku, ktorá sa narodila v roku 2014. Je ňou Zuzana Opitzová a v nemocnici sa stretol 

s jej mamou Jankou, ktorá netajila veľkú radosť zo svojej druhej dcéry. Malá Zuzanka sa 

narodila 24. 01.2014 o 11:20 hod, vážila 3 630 g a merala 49 cm. 

Najčastejšie používanými menami v našom regióne medzi chlapcami boli v roku 2014 

Jakub, Adam, Patrik, Marek, Michal - Michael a medzi dievčatami Nela, Vanesa - Vanessa, 

Zuzana, Viktória a Tamara. Zo štatistík Matričného úradu vo Svidníku vyplýva, že v roku  

2014 zaznamenali 327 narodení, z toho 159 chlapcov a 168 dievčat, sobáše: 51, z toho 

cirkevné 35, civilné 16, maloleté osoby 1, cudzinci 7. Rozvodov Matričný úrad v roku 2014 

zaznamenal 23 a zaevidovali 325 úmrtí, z toho 150 mužov a 175 žien.  

Mimoriadne udalosti 

V roku 2014 sa Ján Holodňák po druhýkrát stal primátorom mesta Svidník. Oslávili 

sme okrúhle 70. výročie KDO, na ktorom sa stretlo mnoho významných osobností. 

Počasie 

 1. polrok 2014 až na niekoľko chladnejších epizód bol veľmi teplý a až do konca júna 

prevažne suchý, máj bol ale veľmi vlhký vďaka niekoľkým mimoriadne zrážkovo bohatým 

dňom v strede mesiaca. Bol to 2. najteplejší 1. polrok od začiatku pozorovaní teplôt na 

Slovensku. Najteplejší bol zatiaľ prvý polrok roku 2007.  Úhrn zrážok dosiahol na 

Slovensku v priemere iba asi 398 mm (113 % dlhodobého priemeru 1901-1990). Rok 2014 

bol najteplejší nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Priemerná teplota bola o 0,6 stupňa vyššia 

ako v roku 2007, ktorý dosiaľ držal teplotný rekord. O historický rekord sa najviac zaslúžili 

hodnoty z meteorologických staníc na severe a severovýchode Slovenska. Minulý rok bol už 

38. v poradí, ktorý bol teplejší ako dlhodobý priemer a zároveň vôbec najteplejším od 

začiatku meraní v roku 1850. Druhé miesto v rebríčku najteplejších rokov patrí roku 2005 a 

tretie miesto roku 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

      


