
Zápisnica zo 4. (neplánovaného) zasadnutia Mestského zastupite�stva vo Svidníku, 
konaného 14. januára 2015   

v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy vo Svidníku 
 

Prítomní:  
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor 
 
Poslanci MsZ: 
 
1. Mgr. Kamil Be�ko      
2. MUDr. Peter Breznoš�ák      
3. Cyril Dudáš 
4. Mgr. Nadežda Fedorková        
5. Ján Hir�ko     
6. Mgr. Marcela Ivan�ová      
7. Mgr. Vladimír Kali�ák 
8. Mgr. Pavel Olejár      
9. Peter Pilip       
10. PhDr. František Pochani�       
11. PaedDr. Jozef Poperník      
12. PhDr. Ján Vook     
13. MVDr. Michal Zozu�ák       
14. Ing. Vladimír Žak 
15. Martin Ždi�ak 
 
 
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. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 

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

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

 na rok 2015 a viacro�ného rozpo�tu na roky 2016-2017  
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5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 1/2015, 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  

6. Návrh na zmenu �asti uznesenia MsZ �. 25/2014 z 30. decembra 2014 s názvom 

 „Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník – bytový dom – blok B6“ 

7. 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 15 poslancov. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania,  

  - odporu�il rozšíri� program rokovania o bod �. 2 „Rokovania mestskej rady 

     informácia a závery“ a o bod „Návrh na zmenu �asti uznesenia �. 25/2014 

     zo d�a 30. decembra 2014, ktorý by bol ako posledný a ostatné body pre�íslova�. 

  
  K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 b) Vo�ba návrhovej komisie 

  
  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - do návrhovej komisie navrhol poslancov: Ján Hir�ko, MVDr. Michal Zozu�ák,  

    a Ing. Vladimír Žak. 

  
 c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - za overovate�ov zápisnice ur�il poslancov: Mgr. Nadežda Fedorková  

    a PhDr. František Pochani�. 
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 d) Ur�enie zapisovate�a 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  -  za zapisovate�ku ur�il Annu Vaškovú. 

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

  Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

  Návrh bol schválený jednomyse�ne,  

  uznesenie �. 34/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

2. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 
  
 Referoval: Peter Pilip, zástupca primátora mesta Svidník 

 - mestská rada na zasadnutí d�a 7.1.2015 odporú�ala prerokova� predložené 

   písomné materiály na zasadnutiach komisií mestského zastupite�stva, 

 - mestská rada na zasadnutí d�a 13.1.2015 odporú�ala zapracova� vznesené pripomienky 

   k návrhu viacro�ného rozpo�tu mesta Svidník na roky 2015 - 2017 a prerokova�  

   a schváli� predložené písomné materiály. 

  
 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky.  

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

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 35/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 Ing. Vladimír Žak, predseda komisie finan�nej a správy majetku 

 - komisia odporú�a prerokova� a schváli� predložený návrh s výhradami. 

 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - mestská rada sa detailne zaoberala s výhradami, ktoré boli vznesené na zasadnutí  

   komisie finan�nej a správy majetku s tým, že s niektorými návrhmi sa stotožnila 

   a niektoré veci boli ponechané v pôvodnom návrhu. 
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 V rozprave sa vyjadrili: 

 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - ke� sme 30. decembra 2014 navrhli stiahnu� z rokovania návrh rozpo�tu,  

   predpokladali sme, že rokovania nebudú jednoduché a krátke, a to sa aj potvrdilo,  

 - nieko�kokrát zasadala mestská rada, poslanecký klub SMER-SD a NEKA a komisie  

   mestského zastupite�stva,  

 - na každom stretnutí vznikali rôzne návrhy, o ktorých sa diskutovalo a rokovalo, 

 - problém sme videli v nenaplnení kapitálových príjmov, na �o upozor�uje vo svojej 

   správe aj hlavný kontrolór, ale tým, že zrušíme uznesenie, ktorým sme sa mali 

   uchádza� o štátny príspevok zo ŠFRB na odstránenie systémových porúch na  

   mestskej ubytovni ušetríme finan�né prostriedky za spoluú�as� mesta a navýšime  

   prebytok bežného hospodárenia o 45 tis. Eur,  

 - vo výdajovej �asti rozpo�tu, aby sme znížili riziko medzi príjmami a výdajmi navrhli  

   sme zníženie v programe „Realizácia nových pozemných komunikácií“ o 50 tis. Eur,  

   vrátime sa k tomu, ak dôjde k naplneniu kapitálových príjmov, 

 - investíciu „rekonštrukcia Ul. 8. mája“ by sme mali uhradi� z finan�ných prostriedkov, 

   ktoré získame z predaja pozemkov na IBV nad SPP, 

 - teší ma, že sme našli podporu na navýšenie položky „verejné osvetlenie“ o 15 tis. Eur 

    na realizáciu osvetlenia prechodov pre chodcov, najmä na Ul. Sov. hrdinov,  

 - úspory vidíme v položke - energia v programe „prevádzka kultúrnych zariadení“, 

   kde navrhujeme túto �iastku zníži� o 15 tis. Eur, 

 - na vzájomných stretnutiach sme rokovali aj o akciách, ako: zberný dvor, skládka 

   odpadu, zrážková voda,  

 - ako podpori� turizmus, vidím priestor vo vytvorení „Ob�ianskeho združenia   

   Podduklianske“, 

 - za poslanecký klub SMER-SD a NEKA prehlasujem, že rozpo�et podporíme.  

 Ján Hir�ko, poslanec 

 - v rozpo�te sa plánuje prijatie úveru na dofinancovanie bytového domu B6, 

   kto bude spláca� tento úver, mesto, alebo nájomníci na úkor nájomného?  

 - rozpo�et nepo�íta s rezervou v prípade neúspešného súdneho sporu vo veci zberného 

   dvoru, aký je sú�asný právny stav v tej veci a v prípade, že neuspejeme, zoberie 

   mesto �alší úver?  

 - rozpo�et nezoh�ad�uje úhradu záväzkov pre VVS, a.s. za sto�né z minulých období, 
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   ak mesto po�íta v tomto roku so zápo�tom, pre�o to nie je vykázané v rozpo�te? 

 - ako doriešime tento problém, ak nedôjde k dohode s VVS, a.s.? 

 - v kapitálovom rozpo�te sa po�íta s rekonštrukciou Ul. 8. mája, ale tá bola za�atá ešte 

   v roku 2014 a minuloro�ný rozpo�et s takouto položkou vôbec nerátal, takže nebola 

   finan�ne krytá, kto rozhodol o tejto investícií a bol dodržaný zákon? 

 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - finan�né prostriedky pre TV Zemplín sa môžu poskytnú� pre SLUŽBYT, s.r.o.,  

   ktorý by zabezpe�oval vykonávanie záznamov z kultúrnych a športových podujatí 

   a tieto by boli zverejnené na infokanáli mesta,  

 - myslím si, že na kultúru by bolo dobré nie�o prida�,  

 - nie je posta�ujúca �iastka na krytú plaváre�,  

 - v akom školskom zariadení sa po�íta s nákupom varných kotlov? 

 - bolo vysvetlené z �oho pozostáva �iastka na položke právne služby, ale ja si myslím, 

   že vo Svidníku máme takých právnikov, ktorí by s rados�ou robili možno aj za 

   menšie finan�né prostriedky a my už dlhé roky máme zastupovanie z iného mesta, 

   neviem, �i by sa tak dalo, aby Svidní�an zastupoval iné mesto,  

 - žiadam o vyjadrenie riadite�ov jednotlivých škôl a školských zariadení, �i sú  

   spokojní s navrhovaným rozpo�tom.  

 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - pán poslanec dlhé roky robíš riadite�a v Giraltovciach a možno ti to nikto nevy�ítal,  

 - myslím si, že pán JUDr. Bujdoš je odborník na samosprávu,  

 - samozrejme, že v rámci právnych služieb by sme v meste Svidník právnika našli, 

   ale na samosprávu sa asi nikto to�ko rokov nevenuje, ako pán JUDr. Bujdoš. 

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

 - v prípade, ak by sme zobrali termínovaný úver na bytový dom B6 so splatnos�ou na 

   30 rokov, tak banka nám takýto úver neposkytne, len ŠFRB pripúš�a takéto formy  

   splatnosti,  

 - tento úver by splácalo mesto, do nájmu aj ke� by sa zahrnul, tak iba �iasto�ne. 

 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - úver by sa nesplácal na úkor nájomného, pretože sú tam zahrnuté aj prístupové  

   komunikácie a parkoviská, ktoré budú slúži� nielen bytovému bloku B6, ale vyrieši sa  

   aj celkový problém, ktorý je pri bytovom dome B5 a na Ul. Karpatskej.  
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 Reagoval: Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ 

 - �o sa týka zberného dvora, pokia� nebudeme ma� právoplatné súdne rozhodnutie, tak 

   túto �iastku nemôžme zahrnú� do rozpo�tu,  

 - v rozpo�te nie je zapracovaná �iastka za povrchovú vodu preto, lebo ke� dôjde 

   k dohode s VVS, a.s. na výške o vecnom bremene bude potrebné túto zmluvu schváli�  

   v mestskom zastupite�stve a sú�asne by sa predložila na schválenie aj zmena  

   rozpo�tu, 

 - rekonštrukcia Ul. 8. mája bola naplánovaná ešte v 1. polroku 2014, ale samotná 

   realizácia sa uskuto�nila až po ukon�ení verejných obstarávaní v novembri 2014, 

 - túto akciu sme nemohli zapracova� do rozpo�tu, pretože pod�a zmluvy rekonštrukcia 

   Ul. 8. mája sa mala ukon�i� do konca roka 2014, ale všetky úhrady sa majú  

   odzrkadli� v rozpo�te v roku 2015, 

 - objednávka na túto investíciu bola podpísaná pánom primátorom v zmysle Zásad 

   hospodárenia s majetkom mesta a rozpo�tového hospodárenia, 

 - nákupy kotlov sú naplánované do materských škôl, 

 - položka právne služby zah��a okrem odmeny právnika aj súdne a exeku�né poplatky. 

 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - TV Zemplín vysiela za výhodných finan�ných nákladoch v rámci celého Slovenska 

   prostredníctvom káblovej televízie, ak by vysielal SLUŽBYT, s.r.o., tak iba 

   v meste Svidník.  

 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - oce�ujem ve�mi konštruktívne rokovania na mestskej rade, kde sme sa dopracovali 

   k reálnym �íslam, 

 - je tu pou�enie do budúcna, aj zo strany magistrátu viac komunikova� s poslancami, 

   lebo ke� sa rokuje, tak sa dospeje k zhode, 

 - �o sa týka zberného dvora, treba vychádza� aj z tej logiky, že keby sme to dali do  

   rozpo�tu, tak by sme si už dopredu priznali chybu, to isté sa týka aj VVS, a.s. 

 MVDr. Michal Zozu�ák, poslanec 

 - v mene obyvate�ov Ul. �at. Nebiljaka žiadam dokon�i� rekonštrukciu tejto ulice, 

   ktorá bola opravená len s�asti,  

 - bol by som rád, keby sa našli finan�né prostriedky na vyriešenie tohto problému.  
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 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - máme eminentný záujem zrekonštruova� miestne komunikácie, 

 - �akali sme na výzvy z európskych fondov, ktorými by sa tento problém vyriešil,  

   ale žia�, výzvy neboli, takže mesto sa nemohlo zapoji� a ukazuje sa, že v novom 

   programovacom období 2014 – 2020 mesto nebude môc� využi� finan�né prostriedky 

   z Európskej únie, preto budeme musie� sa dohodnú�, akým spôsobom budeme  

   postupova� �alej.  

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

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 36/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

4. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpo�tu mesta Svidník 
 na rok 2015 a viacro�ného rozpo�tu na roky 2016-2017  

 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky. 

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

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 37/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 1/2015, 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  

 Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 PaedDr. Jozef Poperník, predseda komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež 

 - komisia prerokovala predložený návrh, ku ktorému boli výhrady,  

 - komisia hlasovaním neprijala odporú�anie schváli� predložený návrh. 
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 V rozprave sa vyjadrili: 

 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - na ko�ko mesiacov budú posta�ova� finan�né prostriedky na prevádzku bazéna? 

 - v minulosti sa bazén prevádzkoval dlhšie obdobie ako teraz a boli aj vy�lenené 

   v rozpo�te finan�né prostriedky vo výške 40 tis. Eur, ale v tomto rozpo�te táto 

   �iastka sa tam nenachádza,  

 - nemôže by� rozdiel medzi žiakmi tak enormne vysoký,  

 - viem, že každý riadite� má právnu subjektivitu a že je zodpovedný za to, ako si 

   pripraví a zostaví rozpo�et,  

 - chcem da� priestor na vyjadrenie jednotlivým riadite�om škôl a školských zariadení, 

   �i im budú navrhované �iastky posta�ova�, pretože rozpo�et je znížený oproti tomu, 

   �o ministerstvo financií na rok 2015 dalo a riaditelia v tejto situácii sa nemajú ako 

   vyjadri�.  

 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - pre mesto je dobré, že má krytú školskú plaváre�, ktorú využívajú aj ob�ania mesta, 

 - systém je nastavený tak, že pri tých finan�ných prostriedkoch pri dohodovacom 

   konaní a cez projekty z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vieme utiahnu� túto 

   prevádzku, 

 - mesto nemá na celoro�nú prevádzku, ale na druhej strane sa dokon�uje rozostavaná 

   krytá plaváre�, ktorá bola za�atá ešte v minulom storo�í a v najbližšom �ase bude 

   otvorená, takže bude aj celoro�ná prevádzka, 

 - samozrejme, každý riadite�, ak chce, má možnos� vystúpi� a vyjadri� sa k danej  

   problematike.  

 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - mám výhrady vo�i spôsobu prípravy predloženého materiálu, 

 - chýba mi východiskový materiál, 

 - v predloženej prezentácii boli zmiešané dve oblasti, a to originálne a prenesené 

   kompetencie, takže vznikol trochu skreslený obraz,  

 - odporú�am bu� rozdeli� všetkým školám a školským zariadeniam rovnako pod�a  

   schválených koeficientov, alebo nech zria�ovate� prijme iný model, ktorý bude 

   transparentný, vopred známy,  

 - niektoré školy a školské zariadenia dostali plnú sumu pod�a koeficientu a niektoré 
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   majú upravený koeficient, 

 - na �o sa použili finan�né prostriedky, do ktorých objektov, ke�že v minulom roku 

   si ponechal zria�ovate� �as� týchto financií, aby mohol vykonáva� údržbu, alebo 

   opravy na jednotlivých školách a školských zariadeniach? 

 - na komisii sme konštatovali, že všetky školy prežijú, ale nám by nemalo ís� o to, aby 

   iba prežívali, ale aby mali viac financií na udržanie svojho stavu a na rozvoj,  

 - ak nesta�ia financie z originálnych kompetencií, treba sa zamýš�a�, �o �alej. Bu� 

   budeme racionalizova�, alebo ich chceme zachova� všetky pri takom po�te ako teraz,  

 - v budúcnosti bol by som rád, keby sa o jednotlivých materiáloch viac diskutovalo, 

   aby bol dostato�ný �as na prípravu a aby sa h�adali možnosti a zdroje na rozvoj  

   školstva. 

 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - ako dlhoro�ný �len školskej komisie pri PSK môžem konštatova�, že na PSK každá  

   škola dostavala rozpo�et 90 % a o 10-tich % rozhodoval zria�ovate� a silnejší 

   pomáhali ekonomicky slabším,  

 - my sme každej škole dali 100 %,  

 - miera rozdelenia tu musí by�, inej cesty niet, nie je možné, aby sme ešte z rozpo�tu 

   mesta dotovali školy. 

 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - na zastupite�stve PSK pri schva�ovaní rozpo�tu riaditelia škôl, ktorým je PSK 

   zria�ovate�om, nikdy nedostali priestor, aby sa k tomuto vyjadrili, môže to potvrdi� aj  

   pán poslanec Olejár, ktorý je riadite�om našej školy a jeho zria�ovate�om je PSK, 

 - spokojnos� zo strany riadite�ov škôl a školských zariadení s pridelením finan�ných  

   prostriedkov nikdy nebude, 

 - pripravuje sa výzva a v krátkej budúcnosti sa budeme uchádza� o 3 projekty na  

   materské školy, kde bude potrebná spoluú�as� aj zo strany mesta, 

 - požiadal som a zo strany mesta mi bola poskytnutá podrobná analýza všetkých 

   škôl, o ktorej sa rokovalo aj na zasadnutí mestskej rady, preto sa pýtam riadite�ov 

   škôl a školských zariadení, ke�že ušetrili koncom minulého roka, aj ke� mali 

   menší rozpo�et, �i majú záujem ešte vystúpi� a vyjadri� sa k návrhu všeobecne  

    záväzného nariadenia a k rozpo�tu?  
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 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - systém financovania školstva je ve�mi zložitý,  

 - rokujeme o koeficiente 1,5 % na správu budov,  

 - pod�a vysvetlenia z ministerstva školstva je na zvážení zria�ovate�a, ako použi�  

   tieto finan�né prostriedky, 

 - zria�ovate� sa rozhodol, že finan�né prostriedky poskytne aj na vykrytie mzdových 

   a prevádzkových nákladov,  

 - pod�a rozpo�tu a tabu�ky k VZN každé školské zariadenie oproti minulému roku 

   dostane viac finan�ných prostriedkov, 

 - myslím si, že vystúpenie predsedu komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež  

   bolo orientované na vybranú skupinu �udí, aj ke� na predchádzajúcom zasadnutí 

   prehlásil, že budeme robi� pre všetkých a nielen pre ur�itú komunitu, 

 - na zasadnutí mestskej rady sme mali k dispozícií ekonomické výsledky jednotlivých 

   škôl a školských zariadení a som presved�ená o tom, že keby sa aj komisia zaoberala  

   týmito �íslami, nevzniklo by také stanovisko zo zasadnutia komisie,  

 - bolo spomínané zo strany predsedu komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež, 

   že mesto nemá pravidlá na rozde�ovanie dotácií, preto chcem podotknú�, že teraz 

   týmto všeobecne záväzným nariadením schva�ujeme pravidlo na rozdelenie dotácií.  

 Reagoval: PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - bol by som rád, aby ste mi nevkladali do úst to, �o som nepovedal,  

 - ja nebojujem za konkrétnu školu, pre m�a sú všetky školy a školské zariadenia 

   rovnaké, 

 - chcem, aby boli pravidlá pri tvorbe, h�adajme jednotlivé špecifiká.  

 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - ve�mi �ahko sa konštatuje, že mesto nemá pravidlá na prerozde�ovanie financií,  

   že nie sú transparentné, ale kto ich má tvori�, ak nie mesto a my poslanci? 

 - o�akávam od predsedu komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež, že na 

   najbližšom zasadnutí komisie sa budete touto problematikou zaobera� a na najbližšie 

   zasadnutie mestskej rady nám budú predložené pravidlá, 

 - toto VZN zabezpe�uje pravidlá, ktorými sa bude mesto riadi�, 

 - pod�a tohto VZN každej škole a školskému zariadeniu sa navyšujú finan�né  

   prostriedky. 
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 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - príprave materiálu predchádzali podrobné ekonomické rozbory a dlhé rokovania.  

 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - každá škola má dostato�ný po�et finan�ných prostriedkov, 

 - ide tu iba o to, aby si riaditelia ur�ili pravidlá a priority, 

 - plne sa stotož�ujem s predsedom komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež 

   verejne sa rozpráva� a komunikova�, 

 - chcem doda� na vystúpenie pána zástupcu primátora, že ja som si osobne obišiel 

   riadite�ov stredných škôl, finan�né prostriedky im posta�ujú a dohoda s PSK je taká, 

   že v prípade potreby pán predseda PSK sa snaží im pomôc�, 

 - ke�že riadite�ov stredných škôl je vyše 100 a my máme len 6 riadite�ov, na základe 

   toho som uznal za vhodné, že by bolo dobré da� priestor na ich vyjadrenie sa.  

 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - poslanec Poperník svojím vystúpením myslel to, že toto VZN je prijímané v takom 

   období, že je na nás možno vyvíjaný �asový tlak,  

 - ja som porozumel pána poslanca tak, že do budúcna, aby sme o týchto veciach 

   rokovali skôr, ale upozor�ujem aj pánov riadite�ov škôl a školských zariadení, že 

   musia rešpektova� zria�ovate�a.  

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

 Prítomní: 15, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 38/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
6. Návrh na zmenu �asti uznesenia MsZ �. 25/2014 z 30. decembra 2014 s názvom 

 „Návrh na schválenie žiadosti na kúpu stavby: Svidník – bytový dom – blok B6“ 
  

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

 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky.  

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

 Prítomní: 15, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 39/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - �akujem zástupcovi primátora, ktorý vyvinul pozitívny tlak na PSK oh�adom     
  slovensko-po�ského projektu na výstavbu detského ihriska vo výške 50 tis. Eur. 
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7. Záver 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - po�akoval prítomným za ú�as� na rokovaní a zasadnutie o 15.50 ukon�il. 

  

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

 

záznam. 
 
 
 
 
 
 
Zapisovate�ka: Anna Vašková 
  

 
 
 
 
 
 

 Ing. Ján Holod�ák  Mgr. Vladimír Šandala 
….............................................................  …............................................................. 

primátor mesta  prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 

  

Overovatelia zápisnice:   
 
 
 
 
 

  

PhDr. František Pochani�  Mgr. Nadežda Fedorková 
….............................................................  …............................................................. 

poslanec MsZ  poslanky�a MsZ 
 
 
 


