
Zápisnica z 2. zasadnutia Mestského zastupite�stva vo Svidníku, 
konaného 30. decembra 2014   

vo ve�kej zasada�ke Okresného úradu vo Svidníku 
 

Prítomní:  
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor 
 
Poslanci MsZ: 
 
1. Mgr. Kamil Be�ko      
2. MUDr. Peter Breznoš�ák      
3. Cyril Dudáš        
4. Ján Hir�ko     
5. Mgr. Marcela Ivan�ová      
6. Mgr. Vladimír Kali�ák 
7. Mgr. Pavel Olejár      
8. Peter Pilip       
9. PhDr. František Pochani�       
10. PaedDr. Jozef Poperník      
11. PhDr. Ján Vook     
12. MVDr. Michal Zozu�ák       
13. Ing. Vladimír Žak 
14. Martin Ždi�ak 
 
Ospravedlnená: 
 
1. Mgr. Nadežda Fedorková 
 
   
Ostatní prítomní: vi� prezen�ná listina 
 
  
Program: 

 
1. Otvorenie 

 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 

 b) Vo�ba návrhovej komisie 

 c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 

 d) Ur�enie zapisovate�a 

2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupite�stva 

 a) Uznesenia – trvalé úlohy 

 b) Uznesenia – úlohy v plnení 
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 c) Uznesenia – splnené úlohy 

3. Poverenie zástupcu primátora mesta Svidník 

4. Návrh na zriadenie mestskej rady a vo�by jej �lenov 

5. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupite�stva a vo�by ich predsedov a �lenov 

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

 verejných funkcionárov mesta Svidník 

7. Návrh na prerokovanie výšky mesa�ného platu primátora mesta Svidník 

8. Návrh Zásad odme�ovania poslancov mestského zastupite�stva,  

 zástupcu primátora mesta, �lenov a tajomníkov komisií mestského zastupite�stva 

 a zboru pre ob�ianske záležitosti mesta Svidník 

9. Návrh 5. zmeny rozpo�tu mesta Svidník na rok 2014  

10. Návrh viacro�ného rozpo�tu mesta Svidník na roky 2015 - 2017 

11. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpo�tu mesta Svidník 

 na rok 2015 a viacro�ného rozpo�tu na roky 2016-2017  

12. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnute�ného majetku mesta Svidník 

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 9/2014, ktorým sa mení  

 a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 2/2013 o ur�ení výšky 

 dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území  

 mesta Svidník  
14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 10/2014 

 o ur�ení školských obvodov pre základné školy v zria�ovate�skej pôsobnosti 

 mesta Svidník 

15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 11/2014 o ochrane 
    �. 5/2008 o ochrane pred zneužívaním pre  a úprave podmienok podávania a požívania alkoholických nápojov 

16. Návrh na schválenie Dodatku �. 11 k Zmluve o hospodárení s majetkom mesta  

 Svidník zo d�a 30.12.2010 v znení jej neskorších dodatkov 

17. Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: 

 Svidník – bytový dom – blok B6 a zmenu uznesenia MsZ �. 505/2014 

18. Návrh na vyhlásenie vo�by hlavného kontrolóra mesta Svidník�

19. 
N 

 Návrh Rokovacieho poriadku mestského zastupite�stva 

20. Návrh plánu práce Mestského zastupite�stva vo Svidníku na 1. polrok 2015 
 21. Návrh kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2015  
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22. Interpelácie poslancov 

23. Rôzne 

24. Záver 

  
  

 
1. Otvorenie 

 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 

 - informoval, že rokovania sa zú�ast�uje 14 poslancov, 

 - poslanky�a Mgr. Nadežda Fedorková ospravedlnila svoju neú�as� na rokovaní. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania (vi� pozvánka). 

  
  K predloženému návrhu sa vyjadrili: 

  
  Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

  - ako predseda klubu poslancov SMER-SD a NEKA navrhujem stiahnu� body 

    �. 10, 11 a 13 na základe toho, že nebol dodržaný rokovací poriadok, pretože  

    materiály neprešli komisiami a MsR, nako�ko ešte nie sú ustanovené. 

  
  Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - som hlboko presved�ený, že rokovací poriadok nie je porušený, 

  - mestská rada a komisie MsZ sú poradné orgány, ktoré do dnešného d�a 

    ešte neboli kreované, preto je v plnej kompetencii mestského zastupite�stva 

    zaobera� sa predloženým rozpo�tom a prijíma� rozhodnutia.  

   
  Hlasovanie �. 1 – pozme�ujúci návrh poslanca Mgr. Olejára – z programu 

  rokovania pod�a pozvánky stiahnu� body �. 10, 11 a 13: 

  Prítomní: 14, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 3, nehlasovali: 0. 

  Pozme�ujúci návrh bol schválený.  
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  Hlasovanie �. 2 – návrh upraveného programu rokovania, z programu rokovania  

  pod�a pozvánky boli stiahnuté body �. 10, 11 a 13: 

  Prítomní: 14, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 3, nehlasovali: 0. 

  Návrh bol schválený.  

  
 b) Vo�ba návrhovej komisie 

  
  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - do návrhovej komisie navrhol poslancov: MUDr. Peter Breznoš�ák, 

     Mgr. Vladimír Kali�ák a PaedDr. Jozef Poperník. 

  
  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - do mandátovej komisie navrhol poslancov: Ján Hir�ko, Mgr. Pavel Olejár, 

    Ing. Vladimír Žak. 

  
  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - do volebnej komisie navrhol poslancov: PhDr. František Pochani�, 

    PhDr. Ján Vook a Martin Ždi�ak. 

  
 c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - za overovate�ov zápisnice ur�il poslancov: Mgr. Pavel Olejár 

    a Ing. Vladimír Žak. 

  
 d) Ur�enie zapisovate�a 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  -  za zapisovate�ku ur�il Annu Vaškovú. 

   
  Hlasovanie �. 3 – návrh uznesenia k bodu �. 1: 

  Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

  Návrh bol schválený jednomyse�ne,  

  uznesenie �. 6/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupite�stva 
  

 a) Uznesenia – trvalé úlohy 

 b) Uznesenia – úlohy v plnení 

 c) Uznesenia – splnené úlohy 
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 Referoval: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 4 – návrh uznesenia k bodu �. 2: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 7/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
3. Poverenie zástupcu primátora mesta Svidník 

  
 Predkladal: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

 - poveril poslanca Petra Pilipa za zástupcu primátora mesta, ktorý nie je na výkon 

   tejto funkcie dlhodobo plne uvo�nený zo zamestnania. 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - po�akoval primátorovi za prejavenú dôveru.  

  
 Hlasovanie �. 5 – návrh uznesenia k bodu �. 3: 

 Prítomní: 14, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený nadpolovi�nou vä�šinou prítomných poslancov,  

 uznesenie �. 8/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
4. Návrh na zriadenie mestskej rady a vo�by jej �lenov 

  
 Predkladal: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

 - prvým �lenom mestskej rady je Peter Pilip z dôvodu výkonu funkcie zástupcu  

   primátora,  

 - za �alších �lenov mestskej rady navrhujem poslancov: Jána Hir�ka,  

   Mgr. Marcelu Ivan�ovú, Mgr. Vladimíra Kali�áka a Mgr. Pavla Olejára. 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice 

  
 V rozprave sa vyjadril: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - ako predseda klubu poslancov SMER-SD a NEKA na základe rokovaní s primátorom  

   mesta a siedmych poslancov klubu SMER-SD a NEKA predkladám pozme�ujúci  

   návrh na zloženie mestskej rady, a to:Mgr. Kamil Be�ko, Mgr. Marcela Ivan�ová,    
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   Mgr. Vladimír Kali�ák a Mgr. Pavel Olejár. 

  
 Hlasovanie �. 6 – pozme�ujúci návrh poslanca Mgr. Olejára na zloženie mestskej rady 

 a to: Mgr. Kamil Be�ko, Mgr. Marcela Ivan�ová, Mgr. Vladimír Kali�ák 

 a Mgr. Pavel Olejár. 

 Prítomní: 14, za: 9, proti: 4, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Pozme�ujúci návrh bol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 7 – návrh uznesenia k bodu �. 4: 

 Prítomní: 14, za: 9, proti: 4, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený nadpolovi�nou vä�šinou prítomných poslancov,  

 uznesenie �. 9/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
5. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupite�stva a vo�by ich predsedov a �lenov 

  
 Predkladal: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - navrhujem zriadi� tieto komisie MsZ: komisiu finan�nú a správy majetku, komisiu 

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

   kultúru, šport a mládež, komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú, komisiu podnikate�skej 

   �innosti a obchodu, komisiu na ochranu verejného poriadku, komisiu pre ude�ovanie 

   cien mesta Svidník a komisiu na šetrenie s�ažností. 

  
 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 8 – návrh primátora mesta na zriadenie komisií MsZ: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený.  

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - navrhujem predsedov a �lenov jednotlivých komisií MsZ (vi� písomný materiál). 

  
  

 V rozprave sa vyjadril:  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - navrhujem rozšíri� komisiu na šetrenie s�ažností o �alších dvoch �lenov. 
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 Ján Hir�ko, poslanec 

 - �akujem za prejavenú dôveru, ale nemám záujem by� predsedom komisie. 

  
 Hlasovanie �. 9 – dopl�ujúci návrh poslanca PhDr. Vooka – rozšíri� komisiu  

 na šetrenie s�ažností o �alších dvoch �lenov: 

 Prítomní: 14, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Dopl�ujúci návrh bol schválený.  

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - prosím návrhovú komisiu, aby pripravila návrh na predsedu komisiu podnikate�skej 

   �innosti a obchodu. 

  
 Prestávka: od 9.50 hod. – 10.00 hod. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, predseda návrhovej komisie 

 - navrhol za predsedu komisie podnikate�skej �innosti a obchodu PhDr. Jána Vooka 

   a za �lena tejto komisie Martina Ždi�aka.  

  
 Hlasovanie �. 10 – pozme�ujúci návrh na predsedu a �lena komisie podnikate�skej  

 �innosti a obchodu: 

 Prítomní: 14, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Pozme�ujúci návrh bol schválený.  

  
 Hlasovanie �. 11 – návrh uznesenia k bodu �. 5:  

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 10/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice.  

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

 verejných funkcionárov mesta Svidník 

 Predkladal: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 12 – návrh uznesenia k bodu �. 6: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 11/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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7. Návrh na prerokovanie výšky mesa�ného platu primátora mesta Svidník 

 Predkladal: Peter Pilip, poslanec MsZ 

 - navrhujem základný plat primátora navýši� o sumu vo výške 30 %. 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 V rozprave sa vyjadril:  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - ako predseda klubu poslancov SMER-SD a NEKApredkladám pozme�ujúci návrh,  

   a to základný plat primátora navýši� o 20 %. 

  
 Hlasovanie �. 13 – pozme�ujúci návrh poslanca Mgr. Olejára – základný plat 

 primátora zvýši� o sumu vo výške 20 %: 

 Prítomní: 14, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 4, nehlasovali: 0. 

 Pozme�ujúci návrh bol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 14 – návrh uznesenia k bodu �. 7: 

 Prítomní: 14, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 4, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený nadpolovi�nou vä�šinou prítomných poslancov,  

 uznesenie �. 12/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V zmysle schváleného uznesenia �. 20/2014 plat primátora mesta Svidník bude 

 od 1. januára 2015 vo výške 2502 €. 

  
8. Návrh Zásad odme�ovania poslancov mestského zastupite�stva,  

 zástupcu primátora mesta, �lenov a tajomníkov komisií mestského zastupite�stva 

 a zboru pre ob�ianske záležitosti mesta Svidník 

 Predkladal: Peter Pilip, poslanec MsZ 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave sa vyjadrili: 

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - navrhujem zmeni� výšku paušálnej odmeny v �lánku 5 odsek 1 bod b) zo sumy 4,00  

   Eur na sumu 8,00 Eur a v �lánku 5 odsek 2 bod  b) zo sumy 5,50 Eur na sumu 8,00  

   Eur, 

 - je na škodu, že sme stiahli z rokovania návrh rozpo�tu mesta, pretože tieto drobné 
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   pozmenenia sme mohli zahrnú� do kapitol v rozpo�te, 

 - o rozpo�te sme mohli minimálne rokova�, mohli sme ho potom  následne neschváli�, 

   aby sa lepšie pripravil, ale každopádne chýbala diskusia k tomuto návrhu. 

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - doporu�ujem v �lánku 5 odsek 3 za slovom patrí vloži� slovo „externému“. 

  
 Hlasovanie �. 15 – pozme�ujúci návrh poslankyne Mgr. Ivan�ovej – zmeni� výšku 

 paušálnej odmeny v �lánku 5 odsek 1 bod b) zo sumy 4,00 Eur na sumu 8,00 Eur 

 a v �lánku 5 odsek 2 bod b) zo sumy 5,50 Eur na sumu 8,00 Eur: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Pozme�ujúci návrh bol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 16 – odporu�ujúci návrh prednostu Mgr. Šandalu v �lánku 5  

 odsek 3 vloži� za slovom patrí slovo „externému“: 
 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 17 – návrh uznesenia k bodu �. 8: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 13/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
9. Návrh 5. zmeny rozpo�tu mesta Svidník na rok 2014  

 Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave sa vyjadrili:  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - aký je dôvod navýšenia položky za nakladanie s odpadmi? 

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

   presunuli splatnos� faktúr do �alšieho obdobia? 

  
 Reagoval: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - navýšenie položky za nakladanie s odpadmi je z dôvodu, že sa za�iatkom tohto roka 

   zrealizovala úhrada faktúr za vývoz odpadu za rok 2013 a taktiež minimálna �iastka 

   je aj z dôvodu navýšenia množstva odpadu,  
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 - zníženie položky za elektrickú energiu a teplo je aj z �iasto�ného ušetrenia, ale 

   pravdou je aj to, že splátky faktúr sa posúvajú do �alšieho obdobia. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - ko�ko faktúr za vývoz odpadu v tomto roku sa neuhradí a presunie sa do budúceho 

   roka? 

 - pribúdajúce množstvo odpadu je aj z dôvodu, že ob�ania nerecyklujú odpad, 

 - v tomto smere je potrebné zo strany mesta h�ada� spôsob ako zníži� tieto náklady, 

 - aké sú poplatky za uloženie odpadu na skládke v Šemetkovciach a �i v blízkom 

   okolí nie je výhodnejšia skládka? 

  
 Reagoval: Ing. Nikolaj Vl�inov, 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: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - mesto Svidník je akcionárom spolo�nosti EKOSERVIS s.r.o., ktorá prevádzkuje   

   skládku v Šemetkovciach a nesie všetky plusy a mínusy, 

 - je na zváženie, �i by bolo výhodnejšie pre mesto odís� zo skládky v Šemetkovciach. 

  
 Hlasovanie �. 18 – návrh uznesenia k bodu �. 9: 

 Prítomní: 14, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 4, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený nadpolovi�nou vä�šinou prítomných poslancov,  

 uznesenie �. 14/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
10. Návrh viacro�ného rozpo�tu mesta Svidník na roky 2015 - 2017 

 Tento bod bol hlasovaním stiahnutý z rokovania. 

  
11. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpo�tu mesta Svidník 

 na rok 2015 a viacro�ného rozpo�tu na roky 2016-2017  

 Tento bod bol hlasovaním stiahnutý z rokovania. 

  
12. Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnute�ného majetku mesta Svidník 

 Predkladal: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 



 11

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

 pre SLUŽBYT, s.r.o. Svidník  neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 19 – návrh uznesenia k zriadeniu vecného bremena na pozemkoch 

 KN C �. 202/1, 1180/1 a 1180/140 pre SLUŽBYT, s.r.o. Svidník: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 15/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

 Bardejov neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 20 – návrh uznesenia k zriadeniu vecného bremena na pozemok KN E 

 �. 1-1502 pre BARDFARM, s.r.o. Bardejov: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 16/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj �asti skladu pri kotolni K2 

 s príslušenstvom na Ul. Pionierskej, s.�. 824 neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 21 – návrh uznesenia k vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na  

 odpredaj �asti skladu pri kotolni K2 s príslušenstvom na Ul. Pionierskej, s.�. 824: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 17/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj �asti skladu pri kotolni K2 

 s príslušenstvom na Ul. Pionierskej, s.�. 824 neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 22 – návrh uznesenia k vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na  

 odpredaj �asti skladu pri kotolni K2 s príslušenstvom na Ul. Pionierskej, s.�. 824: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 18/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K zmene uznesenia MsZ �. 478 zo d�a 30. júna 2014 neboli vznesené žiadne  

 pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 23 – návrh uznesenia k zmene uznesenia MsZ �. 478 zo d�a 30. júna 

 2014: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 



 12

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 19/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K zámene nehnute�ného majetku medzi mestom Svidník a Ivetou �os-Božíkovou, 

 bez vzájomného finan�ného vyrovnania neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 24 – návrh uznesenia k zámene nehnute�ného majetku medzi mestom 

 Svidník a Ivetou �os-Božíkovou, bez vzájomného finan�ného vyrovnania: 

 Prítomní: 14, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený nadpolovi�nou vä�šinou prítomných poslancov, 

 uznesenie �. 20/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

 Svidník sa vyjadrili:  

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - navrhujem predaj tohto pozemku realizova� obchodnou verejnou sú�ažou a nie 

   priamym predajom. 

  
 Ján Hir�ko, poslanec 

 - nesúhlasím s týmto spôsobom odpredaja, 

 - vhodnos� výstavby nemôžme objektívne posúdi� z h�adiska technického, územného 

   využitia inžinierskych sietí, prístupov, nemôžme vhodne posúdi� možnos� �alšieho 

   využitia daného pozemku, chýba riešenie riadenia dopravy, 

 - návrh na odpredaj tohto pozemku je potrebné posúdi� odborníkmi v komisii výstavby, 

 - osobne odpredaj pozemku formou priameho predaja pokia� nebude skuto�ne 

   obhájite�ný osobitný zrete�, nikdy nepodporím, všetko je potrebné preda� transparentne  

   obchodnou verejnou sú�ažou so stanovenými jasnými podmienkami.  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - stotož�ujem sa s predchádzajúcimi vystúpeniami, 

 - je potrebné vypísa� obchodnú verejnú sú�až a v prípade, ak by nebol záujemca  

   odporú�am rieši� to dlhodobým prenájmom.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - súhlasím s predre�níkmi,  

 - pre�o sa v niektorých prípadoch pri zmluvných prevodov uvádza záloha vo výške 10 % 

   a inde v plnej výške, 
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 - pod�a m�a malo by to by� jednotné, aby sa nerobili rozdiely.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - všetky podmienky odpredaja ur�uje mestské zastupite�stvo,  

 - v minulosti sme používali dve varianty odpredaja, a to bu� obchodnou verejnou sú�ažou 

   alebo priamym predajom, kde sa navyšovala suma.   

  
 Reagoval: Ing. Nikolaj Vl�inov, 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 sú�aži je 

   záloha vo výške 10 %.  

  
 Hlasovanie �. 25 – pozme�ujúci návrh poslanca Mgr. Kali�áka – predaj pozemku  

 parc. KN �. 1180/476 realizova� formou obchodnej verejnej sú�aže: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Pozme�ujúci návrh bol schválený. 

  
 K odkúpeniu kogenera�nej jednotky a meracej a regula�nej stanice za 1,00 EURO od  

 SLUŽBYT, s.r.o. Svidník neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 26 – návrh uznesenia k odkúpeniu kogenera�nej jednotky a meracej  

 a regula�nej stanice za 1,00 EURO od SLUŽBYT s.r.o. Svidník: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 21/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 9/2014, ktorým sa mení  

 a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 2/2013 o ur�ení 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 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 10/2014 

 o ur�ení školských obvodov pre základné školy v zria�ovate�skej pôsobnosti 
 mesta Svidník 

 Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 27 – návrh uznesenia k bodu �. 14: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 22/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 11/2014 o ochrane 

    �. 5/2008 o ochrane pred zneužívaním pre  a úprave podmienok podávania a požívania alkoholických nápojov 

 Predkladal: Ing. Jaroslav Antoník, ná�elník MsP Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 28 – návrh uznesenia k bodu �. 15: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 23/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
16. Návrh na schválenie Dodatku �. 11 k Zmluve o hospodárení s majetkom mesta  

 Svidník zo d�a 30.12.2010 v znení jej neskorších dodatkov 
  
 Predkladal: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 29 – návrh uznesenia k bodu �. 16: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 24/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
17. Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: 

 Svidník – bytový dom – blok B6 a zmenu uznesenia MsZ �. 505/2014 
  
 Predkladal: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave sa vyjadrili:  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - tým, že sme navrhli stiahnu� prerokovanie rozpo�tu na budúci rok, je nám jasné, že 
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   ak by sme podávali žiados� na ŠFRB, je potrebné, aby rozpo�et bol schválený do 

   15. januára,  

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

   prípravu, tak aj na schválenie rozpo�tu, 

 - v rozpo�te na rok 2015 sa uvádzala na novostavbu bytového domu B6 suma za 

   inžinierske siete a technickú vybavenos�, ktorú musí uhradi� mesto, 

 - akým spôsobom bola táto investícia schválená? 

 - pred hlasovaním tohto materiálu žiadam vyhlási� prestávku. 

  
 Reagoval: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - sú�as�ou materiálov, ktoré sa predkladajú so žiados�ou na ŠFRB je aj schválený 

   rozpo�et, 

 - v prípade, že rozpo�et nie je schválený, je potrebné ho doru�i� dodato�ne najneskôr 

   do za�atia schva�ovania tohto materiálu na ŠFRB, resp. na Okresný úrad Prešov 

   a potom na Ministerstvo výstavby, dopravy a ŽP Bratislava, 

 - v rozpo�te na rok 2015 preto nebola uvedená �iastka na spolufinancovanie bytového  

   domu B6, lebo nariadenie vlády SR, ktorým došlo k zmene dotácií na technickú 

   vybavenos�, kde sa znížila táto �iastka a o túto sumu sa zvýšili vlastné zdroje, bolo 

   zverejnené až po spracovaní návrhu rozpo�tu, 

 - táto �iastka by bola navrhnutá na schválenie úpravou rozpo�tu na rok 2015, 

 - žiados� na kúpu stavby bytového domu B6 bola schválená mestským zastupite�stvom  

   v septembri 2014. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - ko�ko žiadostí o pridelenie bytu eviduje mesto v tejto novostavbe? 

 - aká je obsadenos� bytovky pri tenisových kurtoch? 

 - pod�a mojich prepo�tov spolufinancovanie bytového domu B6 vychádza na 12 %. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - záujem o byty v bytovom dome B6 je enormný,  

 - s obsadenos�ou bytovky na Ul. Sov. hrdinov nie je problém, ale boli stanovené 

   prísne kritéria, ktoré nie všetci uchádza�i sp��ajú,  

 - možno v budúcnosti bude potrebné prehodnoti� podmienky vo všeobecnom záväznom 

   nariadení. 
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 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - ak nemáme doteraz vy�aženos� bytovky a chceme do budúcna meni� všeobecne 

   záväzné nariadenie, tak eminentne rozprávame asi o bytoch pre Rómov. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - nie je to bytovka pre Rómov, ale je to bytovka pre ob�anov mesta.  

  
 Prestávka: od 11.10 hod. do 11.25 hod. 

  
 Hlasovanie �. 30 – návrh uznesenia k bodu �. 17: 

 Prítomní: 14, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 4, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 25/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
18. Návrh na vyhlásenie vo�by hlavného kontrolóra mesta Svidník����

  
 Predkladal: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave sa vyjadril:  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - navrhujem nešpecifikova� miesto konania mestského zastupite�stva, pretože nemusí 

   sa kona� v budove Základnej umeleckej školy vo Svidníku. 

  
 Hlasovanie �. 31 – návrh uznesenia k bodu �. 18: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 26/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
19. 

N 
 Návrh Rokovacieho poriadku mestského zastupite�stva 

 Predkladal: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave sa vyjadrili:  

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - spresni� o aké nariadenie sa jedná, 

 - v bode 2 vypusti� slovo „stru�né“, 

 - v bode 9 pred�ži� lehotu a text upravi� takto: „aspo� 7 kalendárnych dní“, 
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 - v bode 10 pred�ži� lehotu a text upravi� takto: „aspo� 5 kalendárnych dní“, 

 - bod 19 vypusti� – jedná sa o zákaz používania mobilných telefónov, 

 - vymeni� poradie bodov 34 a 35.  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - doporu�ujem, aby pod�a �lánku 11 rokovacieho poriadku boli prizývaní na rokovanie 

   mestského zastupite�stva riaditelia rozpo�tových a príspevkových organizácií, jedná 

   sa o riadite�ov škôl.  

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - v bode 19  je dos� prísna formulácia, 

 - nako�ko je ve�a pripomienok navrhujem stiahnu� tento materiál z rokovania. 

  
 Hlasovanie �. 32 – návrh poslanca Mgr. Kali�áka – stiahnu� tento materiál z rokovania: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený. 

  
20. Návrh plánu práce Mestského zastupite�stva vo Svidníku na 1. polrok 2015 

 
 Predkladal: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 33 – návrh uznesenia k bodu �. 20: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 27/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
21. Návrh kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2015  

 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 34 – návrh uznesenia k bodu �. 21: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 28/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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22. Interpelácie poslancov 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - aké sú prí�iny hlu�nej kotolne na Ul. Mládeže a kedy budú odstránené tieto 

   nedostatky? (odpovedané), 

 - dôjde k zmene ceny tepla od 1. januára 2015? (písomne), 

 - na aké kapitálové výdavky boli použité finan�né prostriedky z odpredaja Materskej 

   školy na Ul. Duklianskej? (odpovedané). 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - všetky finan�né prostriedky z odpredaja Materskej školy na Ul. Duklianskej boli 

   vrátené na ú�et drevín, 

 - odpove� na výšku ceny tepla do januára 2015 bude zaslaná písomne. 

  
 Reagoval: Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - problémom hlu�nosti kotolne na Ul. Mládeže sme sa zaoberali, 

 - problém je v hlu�nosti obehového �erpadla, 

 - tieto nedostatky sa snaží odstráni� SLUŽBYT, s.r.o. 

  
 PhDr. František Pochani�, poslanec 

 - vyslovujem nespokojnos� s doru�ením tla�iva na majetkové priznanie, ktoré 

   je uvedené ešte v slovenských korunách, 

 - taktiež mi neboli elektronicky doru�ené všetky materiály na dnešné zasadnutie 

   a na webovej stránke bola chýba vo zverejnení jedného materiálu, 

 - žiadam v budúcnosti o nápravu týchto nedostatkov, 

 - ešte bol problém pri chodníku za blokom B pri materskej škole, ale riadite�om TS 

   mi bolo vysvetlené, že nedošiel asfalt, preto to bude riešené až v jarných mesiacoch. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - ak by bol v budúcnosti akýko�vek problém, prosím vás, oznámte nám ho, aby došlo 

   �ím skôr k náprave. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - na Ul. Karpatskej pri garážach chýba osvetlenie (odpovedané), 

 - na klzisku nie sú sprístupnené šatne pre verejnos� a taktiež žiadam sprístupni� 
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   na klzisku pre verejnos� sociálne zariadenia (odpovedané), 

 - na klzisku chýba automat na kávu, alebo �aj (odpovedané). 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - inštalácia verejného osvetlenia je investícia, o ktorej rozhodujú poslanci.  

  
 Reagoval: Michal Pich, riadite� TS 

 - so sprístupnením šatní na klzisku, pokia� sú požiadavky, nebude problém, 

 - sociálne zariadenia, ktoré sú k dispozícií cez letnú sezónu, prevádzkuje p. Krá�, 

 - na základe rokovaní s p. Krá�om v zimných mesiacoch by bolo možné tieto  

   sprístupni� len vtedy ak by bolo ústredné kúrenie, aby nezamrzla voda,  

 - p. Krá� má výhrady aj vo�i tomu, že ak by sa za�ali používa� toalety, mohlo by dôjs� 

   k ich zni�eniu, 

 - v budúcnosti je potrebné sa týmto problémom zaobera�, na �o sú potrebné investície, 

 - budeme sa zapodieva� aj myšlienkou inštalácie automatu na kávu alebo �aj. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - p. Krá� je v nájomnom vz�ahu s mestom, finan�né prostriedky na vybudovanie 

   toaliet investoval v zmysle nájomnej zmluvy a v letných mesiacoch využíva plochu 

   klziska na parkovacie miesta, preto z jeho strany by mala by� ochota sprístupni� 

   sociálne zariadenia pre návštevníkov klziska. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - najjednoduchšie a najekonomickejšie riešenie sú prenosné toalety. 

  
 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - aká je situácia s realizáciou pamätníka �eskoslovenskej armády? (odpovedané), 

 - vhodnou príležitos�ou na jeho sprístupnenie by bol rok 2015 kedy si pripomenieme 

   660. výro�ie prvej písomnej zmienky.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - pamätník �eskoslovenskej armády sa môže realizova�, ak budú finan�né prostriedky, 

   ktoré musia by� schválené v rozpo�te na rok 2015. 
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 Cyril Dudáš, poslanec 

 - pre koho robili zamestnanci TS rekonštrukciu toaliet v mesiaci december, pre p. Krá�a, 

   alebo pre mesto? (odpovedané). 

  
 Reagoval: Michal Pich, riadite� TS 

 - zamestnanci TS nevykonávali rekonštrukciu toaliet, ale prevádzala sa ma�ba šatní. 

  

23. Rôzne 
  
 MVDr. Michal Zozu�ák, poslanec 

 - vzdávam sa odmeny predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku za rok 2014 

   pre futbalový klub, kde táto �iastka bude použitá na nákup potravín pre chlapcov, 

   ktorí prídu z Ukrajiny a reprezentujú naše mesto, 

 - ke�že v roku 2015 si pripomenieme 90. výro�ie založenia futbalu, apelujem na 

   tvorcov rozpo�tu, aby zoh�adnili �iastku na ich dôstojnú oslavu, 

 - žiadam zoh�adni� v rozpo�te �iastku na výmenu okien na futbalovom štadióne.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - chcem poukáza� na nedostatky v návrhu rozpo�tu, s ktorými sme neboli spokojní, 

 - v prvom rade bolo dos� �asu od volieb, aby sa kreovali komisie MsZ a MsR, 

 - uvedomujeme si, že neschválením rozpo�tu od 1. januára prechádzame do provizória 

   a s tým budú nepríjemnosti, najmä �o sa týka bežného chodu mesta a bežného 

   financovania, 

 - mesto sa nemôže zapája� do výziev, 

 - v rozpo�te nie je podpora zamestnanosti, 

 - príspevky zo ŠFRB plne nadväzujú na bytovku Ul. Sov. hrdinov, neviem �i je ochota 

   zo strany poslancov investova� do mestskej ubytovne alebo rómsky problém nerieši� 

   iným spôsobom, 

 - máme prebytok bežného hospodárenia,  

 - máme výhrady k bežným výdavkom, 

 - v kapitálovom hospodárení sa dostávame ku schodku, zákon to umož�uje, ten  

   schodok sa kryje bu� z prebytku bežného hospodárenia alebo finan�ných operácií, 

 - celkový rozpo�et vyzerá ako prebytkový,  

 - máme výhrady vo�i príjmovým finan�ným operáciám, akým spôsobom bude použitý 
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   fond drevín, 

 - rezervy je potrebné h�ada� v bežných výdavkoch, napr. plat a odmeny poslancov 

   nevidím tú ve�ký priestor, ale nebránim sa tomu, ak bude zhoda v poslaneckom zbore, 

   inzercia a reklama knihy, správa majetku – elektrická energia, doprava – poistenie 

   vozidiel (auta z TS, zrejme by sa to malo odzrkadli� v ich rozpo�te), je potrebná 

   analýza odpadového hospodárstva, enormný  nárast je spôsobený platbou za zrážkové 

   vody, rozpo�et nepo�íta s dlhom vo�i vodár�am,  

 - je potrebné podpori� zdravé veci, napr. šport, 

 - v kapitálových výdavkoch sa nepo�íta so žiadnou investíciou pre školstvo, 

 - rozvies� bližšie a podrobnejšie kapitolu 9 – TS,  

 - rezervy h�ada� v administratíve – mzdové náklady, 

 - teším sa na spoluprácu pri príprave rozpo�tu. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - aj ja sa teším na spoluprácu pri zostavovaní rozpo�tu, 

 - treba si uvedomi�, že sú ve�ké požiadavky zo strany ob�anov na ur�ité realizácie, 

 - stále to bude závisie� od rozhodnutia poslancov, 

 - �o sa týka odpadového hospodárstva, mesto je na tom dobre, problém nám robí 

   zberný dvor, 

 - je na rozhodnutí poslancov, �i budeme ma� po sídliskách ve�koplošné kontajnery 

   a ako sa budeme stara� o zele�, 

 - �o sa týka úradu, v priebehu 4 rokoch nám postupne budú odchádza� pracovníci 

   do starobného dôchodku, preto tu sa javí zna�ná úspora,  

 - zrážková voda je ur�ená zákonom a v najbližších d�och plánujeme so zástupcom 

   primátora v tejto veci rokova� s generálnym riadite�om VVS, a.s. Košice,  

 - �o sa týka podania žiadosti na opravu systémových porúch na mestskej ubytovní, 

   je v kompetencii poslancov, ako sa bude tento problém rieši�.  

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - v návrhu rozpo�tu má zaujal zostatok pe�azí na bežnom ú�te mesta ku koncu roka, 

 - ke�že rezerva sa výrazne znížila, bude táto suma posta�ova�? 

 - v programe 6 sa po�íta, že sa ušetrí pri nakladaní s odpadmi, akými opatreniami 

   a kde sa to ušetrí? 
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 - s �ím sú spojené zvýšené náklady na ZUŠ? 

 - pozitívne môžme konštatova�, 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 

   za�alo s výsadbou. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - pripomínam, že neprerokovávame teraz rozpo�et, ale zaoberáme sa bodom rôzne.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - všeobecne záväzné nariadenie sme navrhli stiahnu� z rokovania preto, lebo jeden 

   návrh bol zverejnený na elektronickej tabuli a iný sme dostali, aj ke� chápem 

   dôvody, pre�o to tak bolo, 

 - tým, že boli rozdielne návrhy ten pôvodný návrh sa nepripomienkoval dostato�ne, 

 - v návrhu mi chýba zdôvodnenie, lebo je príliš všeobecné, 

 - pre�o sú rozdielne sumy rozde�ovania dotácií? 

 - v minulosti poslanci do popredia dávali viac svoje osobné záujmy, ako všeobecný 

   prospech mesta, preto sa to odzrkadlilo aj vo výsledku volieb, 

 - vyslovujem presved�enie, že toto zastupite�stvo bude hra� inú hru k ob�anom, 

   �istejšiu, férovejšiu v prospech ob�anov mesta.  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - ja som sa rozhodol stiahnu� rozpo�et z rokovania kvôli školskej problematike, 

 - verím tomu, že ke� budeme schva�ova� rozpo�et, tieto veci sa napravia,  

 - pod�a mojich prepo�tov škola, �o ma menej detí, tým má vä�ší rozpo�et, 

 - celý rozpo�et škôl bol pripravovaný na nižšiu sumu, ako mal by� pripravený 

   v zmysle zverejnených údajov ministerstva financií, 

 - chýba špecifikácia, na ktorej škole dochádza k výmene kotlov, 

 - nie je dotácia na prevádzku bazéna, 

 - h�adajme rezervy a neberme to, �o im patrí,  

 - doporu�ujem, aby na budúcom mestskom zastupite�stve predkladali riaditelia škôl 

   svoje konkrétne rozpo�ty. 

  



 23

 Reagoval: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - rozpo�et škôl bol pripravovaný pod�a platného všeobecne záväzného nariadenia, 

 - rozpo�et nie je zostavovaný pod�a prognózy ministerstva financií, ale na základe 

   koeficienta pod�a platného všeobecne záväzného nariadenia, 

 - ak sa schváli nové všeobecne záväzné nariadenie, potom sa musí urobi� úprava 

   rozpo�tu. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - vo vystúpení p. Vooka som našiel nejaké protire�enia, 

 - nie som ochotný predlžova� rokovania MsZ predkladaním rozpo�tov jednotlivých 

   škôl, 

 - riaditelia škôl sú riadite�mi právnych subjektov,  

 - nezaoberajme sa takýmito detailmi, ale koncep�nými vecami v prospech rozvoja 
mesta,  - zákon o financovaní škôl a školských zariadení jasne hovorí, ko�ko zria�ovate� 

   musí prideli� finan�ných prostriedkov školám a školským zariadeniam. 

  
 Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - informoval o prijatých rozpo�tových opatreniach primátora mesta, 
 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 
  
 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 35 – návrh uznesenia k bodu �. 23: 

 Prítomní: 14, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený  jednomyse�ne, uznesenie �. 29/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
24. Záver 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - po�akoval prítomným za ú�as� na rokovaní a zasadnutie o 12.45 ukon�il. 

  

 Prílohou zápisnice sú závery z rokovania, výsledok hlasovania a zvukovo-obrazový  

 

záznam. 
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