
Zápisnica z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, 

konaného 26. júna 2015   

v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy vo Svidníku 
 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Poslanci MsZ: 

 

1. Mgr. Kamil Beňko      

2. MUDr. Peter Breznoščák      

3. Cyril Dudáš        

4. Mgr. Nadežda Fedorková 

5. Ján Hirčko     

6. Mgr. Marcela Ivančová      

7. Mgr. Vladimír Kaliňák 

8. Mgr. Pavel Olejár      

9. Peter Pilip       

10. PhDr. František Pochanič       

11. PaedDr. Jozef Poperník      

12. PhDr. Ján Vook     

13. MVDr. Michal Zozuľák       

14. Ing. Vladimír Žak 

15. Martin Ždiňak 

 

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina 

     

 

Program: 

 

1.  Otvorenie  

 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva  

 b) Voľba návrhovej a volebnej komisie  

 c) Určenie overovateľov zápisnice  

 d) Určenie zapisovateľa  

2.  Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva  

 a

) 
Uznesenia – trvalé úlohy  

 b

) 
Uznesenia – úlohy v plnení  

 c

) 
Uznesenia – splnené úlohy  

3.   Rokovania mestskej rady – informácia a závery  

4.   Informatívna správa o pripravenosti kúpaliska Vodný svet na letnú sezónu 2015  
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5.   Informatívna správa o poskytovaní zdravotníckych služieb  

   v Nemocnici arm. gen. Ludvíka Svobodu Svidník, a.s.  

6.   Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny  

  a plán letnej údržby tepelného hospodárstva  

7. Informatívna správa o projekte: Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej  

 samosprávy v oblasti integračnej politiky  

8.   Prerokovanie výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2014  

  a návrh záverečného účtu za rok 2014  

9.   Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Svidník k záverečnému účtu za rok 2014  

10.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2015,  

  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 1/2012  

 o podmienkach predaja  výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach    

 a ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 7/2009   

 o vykonávaní deratizácie na území mesta Svidník  

11.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2015,  

  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 4/2014   

 o nájme nájomných bytov v meste Svidník  

12.  Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015  

13.  Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného  majetku mesta Svidník  

14. Schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt:    

 Obnova verejného osvetlenia v meste Svidník  

 

 

15. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

16. Návrh na udelenie súhlasu k nájmu nebytových priestorov  

 v Základnej škole Komenského 307/22 vo Svidníku 

17. Návrh na udelenie súhlasu k nájmu nebytových priestorov  

 v Základnej škole Ul. karpatskej 803/11 vo Svidníku 

18. Návrh na udelenie súhlasu k nájmu nebytových priestorov  

 v Základnej škole Ul. karpatskej 803/11 vo Svidníku 

19. Návrh na priamy prenájom nebytových priestorov v objekte  

 Základnej školy Ul. 8. mája 640/39 vo Svidníku 

20. Návrh na udelenie súhlasu k nájmu nebytových priestorov  

 v Základnej umeleckej škole Komenského 807/27 vo Svidníku 

21. Návrh na udelenie súhlasu k nájmu nebytových priestorov  

 v Základnej umeleckej škole Komenského 807/27 vo Svidníku 

22. Návrh na udelenie súhlasu k nájmu nebytových priestorov  
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 v Základnej umeleckej škole Komenského 807/27 vo Svidníku 

23. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve za účelom kúpy bytových  

 domoch nižšieho štandardu bloky B a C na Ul. Festivalovej, vrátane prislúchajúcej  

 technickej vybavenosti  

24.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 2. polrok 2015   

25.  Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 2. polrok 2015 

 

 

26.   Interpelácie poslancov  

27.   Rôzne  

28.   Záver  

   

  

 

  

1. Otvorenie 

 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 

 - informoval, že rokovania sa zúčastňuje 13 poslancov,   

 - poslanci Mgr. Marcela Ivančová a Mgr. Vladimír Kaliňák ospravedlnili svoju neúčasť 

   zo začiatku rokovania. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - navrhujem za bodom č. 16 programu rokovania podľa pozvánky doplniť o body 

    č.: 17. Návrh na udelenie súhlasu k nájmu nebytových priestorov v Základnej  

    škole Ul. karpatskej 803/11 vo Svidníku, 18. Návrh na udelenie súhlasu k nájmu 

    nebytových priestorov v Základnej škole Ul. karpatskej 803/11 vo Svidníku,  

    19. Návrh na udelenie súhlasu k nájmu nebytových priestorov v objekte  

    Základnej školy Ul. 8. mája 640/39 vo Svidníku, 21. Návrh na udelenie súhlasu  

    k nájmu nebytových priestorov v Základnej umeleckej škole Ul. Komenského  

    807/27 vo Svidníku, 22. Návrh na udelenie súhlasu k nájmu nebytových  

    priestorov v Základnej umeleckej škole Ul. Komenského 807/27 vo Svidníku,  

    poradie ostatných bodov ostáva nezmenené s tým, že body sa prečíslujú. 

  
  K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
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 b) Voľba návrhovej komisie 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - do návrhovej komisie navrhujem týchto poslancov:  

    Mgr. Kamil Beňko, MVDr. Michal Zozuľák, Martin Ždiňak. 

  
  K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 c) Určenie overovateľov zápisnice 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - za overovateľov zápisnice určujem týchto poslancov:  

    MUDr. Peter Breznoščák, Cyril Dudáš. 

  
 d) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  -  za zapisovateľku určujem Annu Vaškovú. 

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

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

  Návrh bol schválený, uznesenie č. 74/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
  Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 

  
 a) Uznesenia – trvalé úlohy 

 b) Uznesenia – úlohy v plnení 

 c) Uznesenia – splnené úlohy 

 
 Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 75/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 

 
 Referoval: Peter Pilip, zástupca primátora mesta Svidník 

 - mestská rada na svojom zasadnutí dňa 15. mája 2015 odporúčala prerokovať  

   a schváliť predložené materiály. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 76/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Primátor mesta privítal na rokovaní poslankyňu Mgr. Marcelu Ivančovú. 

  

4.   Informatívna správa o pripravenosti kúpaliska Vodný svet na letnú sezónu 2015  

     Predkladal: Ing. Jozef Kráľ, konateľ KM-Systém, s.r.o. Prešov  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - gratulujem k 15-ročnej činnosti vo Svidníku, 

 - prosím v rámci dobrej spolupráce pri tomto 15-ročnom výročí pre obyvateľov nášho  

   mesta 15 %-tnú regionálnu zľavu z ceny vstupného. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - obraciam sa s požiadavkou ohľadom zľav pre občanov s trvalým pobytom v meste 

   Svidník, pretože za 15 rokov neboli žiadne zľavy pre Svidníčanov a KM-Systém, 

   s.r.o. využíva zadarmo na parkovanie pre návštevníkov heliodrom a zimný štadión, 

 - taktiež v rámci spolupráce boli rekonštruované sociálne zariadenia na zimnom 

   štadióne, ktoré v zimnej sezóne nie sú využívané návštevníkmi, preto bolo by dobré,  

   aby ich mohli využívať hokejisti, alebo korčuliari. 

  
 Ján Hirčko, poslanec 

 - veľká vďaka patrí za dokončenie rozostavanej krytej plavárne, 

 - vyjadrujem poďakovanie v mene všetkých mládežníckych volejbalových družstiev, 
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   že v rámci regenerácie majú vstup zdarma, 

 - želám ešte ďalších úspešných rokov a spokojných zákazníkov. 

  
 Reagoval: Ing. Jozef Kráľ, konateľ KM-Systém, s.r.o. Prešov 

 - do kúpaliska sme investovali vlastné peniaze a nie z fondov, tak ako poniektoré iné  

   kúpaliska, ktoré musíme splácať a na ktoré musíme zarobiť, 

 - zľavnené lístky dávame možnosť ľuďom zakúpiť cez Ticketportal, kde podľa našich 

   zistení túto možnosť využívajú domáci zákazníci,  

 - každý rok to riešime a každý rok vychádzame v ústrety či dôchodcom, športovcom 

   alebo školám, 

 - čo sa týka parkovania, plocha, ktorú využívame, je naša, do roka 2-3-krát so súhlasom 

   mesta parkujeme na heliodrome, prípadne na ľadovej ploche, o ktorú sa staráme, 

 - sociálne zariadenie, ktoré zrekonštruovalo mesto, nevyužívame, ale využívame svoje 

   priestory, ktoré sme boli ochotní poskytnúť pre zákazníkov aj počas zimnej sezóny.  

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 77/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

5.   Informatívna správa o poskytovaní zdravotníckych služieb  

   v Nemocnici arm. gen. Ludvíka Svobodu Svidník, a.s.  

  
  Predkladal: MUDr. Eugen Lešo, riaditeľ Nemocnice arm. gen. Ludvíka Svobodu, a.s.  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili:  

  
 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - sú všetci zamestnanci na 100 % úväzok? 

  
  Reagoval: MUDr. Eugen Lešo, riaditeľ Nemocnice arm. gen. Ludvíka Svobodu, a.s.  

 - nie všetci zamestnanci sú na 100 % úväzok, ako dôchodcovia, sú to individuálne  

   prípady, ktoré nechcú ísť na 100 % úväzok, pretože majú vzdialené pracoviská  

   a pracoviská, ktoré nie sú rentabilné na to, aby sa im dvíhal úväzok. 
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 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - aké sú úväzky mladých lekárov, absolventov? 

 - ste spokojný s vývojom nemocnice a aké vidíte perspektívy do budúcnosti?  

  
  Reagoval: MUDr. Eugen Lešo, riaditeľ Nemocnice arm. gen. Ludvíka Svobodu, a.s.  

 - mladí lekári sú prijímaní na úväzok 1,0, 

 - určite nikdy nebudem spokojný s odbornosťou lekárov, pretože každý sa musí odborne  

   neustále vzdelávať, 

 - uvedomujeme si investičný dlh, ale chceme investovať ďalej, dennodenne  

   sa preinvestuje do nákupu nových zariadení. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 78/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

6.   Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny  

  a plán letnej údržby tepelného hospodárstva  

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

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

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 79/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

7. Informatívna správa o projekte: Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej  

 samosprávy v oblasti integračnej politiky  

  
 Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 
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 Hlasovanie č. 7 – návrh uznesenia k bodu č. 7: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 80/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

8.   Prerokovanie výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2014  

  a návrh záverečného účtu za rok 2014  

  
 Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - poukážem na veci, z ktorých by sme sa mali v budúcnosti poučiť a vyvarovať, 

 - v minulom roku pán primátor urobil 10 rozpočtových opatrení, ktoré neboli  

   kryté v príjmovej časti rozpočtu,  

 - rozpočtové opatrenia by sme mali robiť tak, aby príjmy a výdaje boli nejakým 

   spôsobom vyrovnané, 

 - chcem upozorniť na rozpočtové opatrenie č. 9, ktoré bolo urobené nad sumu 100000 

   EUR napriek tomu, že pán primátor podľa vtedy platných Zásad rozpočtového 

   hospodárenia mesta mohol urobiť rozpočtové opatrenie do sumy 100000 EUR  

   a neobjavila sa táto skutočnosť ani v správe audítora, ale ani v správe hlavného  

   kontrolóra, 

 - stav účtu drevín, aj keď na prvý pohľad vyzerá dobré, mám za to, že ku koncu roka 

   sa neuhrádzajú faktúry a všetky finančné prostriedky sa presúvajú na tento účet tak, 

   aby záverečný účet vyzeral veľmi dobré, zaujímavá by bola informácia, koľko reálne 

   finančných prostriedkov je na tomto účte ku dnešnému dňu, 

 - zaráža má nárast dlhu mesta v roku 2014 oproti predchádzajúcim rokom zo ŠFRB 

   a úverových zdrojov aj napriek tomu, že máme účet drevín, 

 - na jednej strane máme prebytok hospodárenia, ale máme aj nejaké záväzky, 

 - boli upravené rozpočtové mzdové prostriedky mesta, kde z vlastných zdrojov sa použilo  

   56000 EUR, preto máme ďalšiu inšpiráciu, ak by sme hľadali v budúcnosti finančné  

   zdroje, 

 - hlavný kontrolór vo svojej správe konštatuje 3 závažné porušenia, napr. urobila sa  
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   rekonštrukcia Ul. 8, mája, ktorá nebola krytá v rozpočte, je to porušenie finančnej 

   disciplíny, jednoducho bola to predvolebná kampaň, 

 - v záverečnom účte sú uvedené investície, ktoré boli zrealizované na konci roka, 

   ale zdroje musíme hľadať v roku 2015, 

 - treba zosúladiť vecí, ktoré obhajujeme a ktoré sa reálne urobili, alebo treba to robiť 

   čestne a správne, 

 - v textovej časti program č. 2 mohli byť uvedené aj spoločenské akcie a recepcie, 

 - aj keď sa hovorí, že podielové dane sú z roka na rok horšie, nemyslím si, že  

   samosprávy sú na tom až tak zle, ak nerobíme nejaké veľké investície a nemáme extra  

   víziu, že chceme niečo pre občanov zlepšiť, myslím si, že ten objem finančných 

   prostriedkov je celkom dobrý, 

 - na položkách propagácia a prezentácia na medzinárodnú spoluprácu sú veľmi nízke 

   sumy oproti tým aktivitám, ktoré sa vykonávajú, 

 - vyprosím si takéto prirovnávania primátora mesta, aké boli zverejnené v regionálnych  

   novinách ohľadom zahraničných pracovných ciest. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta  

 - nedajú sa porovnávať zahraničné pracovné cesty školy so samosprávou, pretože sú 

   to peniaze daňových poplatníkov, ale nemala by byť na mestskom zastupiteľstve 

   diskusia o služobných cestách, pretože je to možno stotinka z činnosti, ktorú mesto 

   vykonáva, 

 - čo sa týka zadlženia mesta, z môjho pohľadu je zadlženie mesta primerané, 

 - čo sa týka ŠFRB, nepočíta sa to do dlhu, pretože splátky splácajú nájomníci týchto 

   bytov, takže mesto to nezaťažuje,  

 - čo sa týka úverov, máme 1 úver väčšieho rozsahu na rekonštrukciu kina, kde sú už 

   pripravené materiály na jeho refundáciu, takže ostane nám minimálna suma úverov,  

 - je to minimálne úverové zaťaženie a dáva priestor poslancom, či sa zoberú ďalšie 

   úvery na rozvoj mesta Svidník,  

 - čo sa týka neuhradených faktúr, všetky faktúry za zrážkovú vodu mali by byť 

   v najbližšom čase v poriadku a ostane možno suma do 100000 EUR po lehote 

   splatnosti, ktoré máme vyrovnať, 

 - mesto sme prevzali možno v najhoršom čase, kedy začala hospodárska kríza  

   a vtedy rapídne klesli podielové dane a prišli nové kompetencie, ktoré predtým mesto 

   nemalo a zrealizovali sa investície za nemalé finančné prostriedky, ktoré sme museli 
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   spolufinancovať,  

 - čo sa týka rekonštrukcie Ul. 8. mája, mali sme ju realizovať ešte v mesiaci jún-júl 

   2014,  

 - po intenzívnych rokovaniach s investorom stavby, realizácia sa uskutočnila   

   až v neskorých jesenných mesiacoch, 

 - o všetkých krokoch a investíciách boli informovaní poslanci mestského zastupiteľstva, 

 - čo sa týka finančného krytia, počítali sme s príjmom za predaj pozemkov nad SPP 

   pre p. Pašeňa. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - neviem, komu teraz ako poslanec mám veriť. 

  
 Hlasovanie č. 8 – návrh uznesenia k bodu č. 8: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 81/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

9.   Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Svidník k záverečnému účtu za rok 2014  

  
 Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 - k prekročeniu limitu 100000 EUR pri rozpočtovom opatrení č. 9 došlo preto, lebo sú 

   to prenesené kompetencie, ktoré sme dostali z Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

   a športu SR. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - v budúcnosti, ak budeme mať nejaké podobné materiály, je  potrebné ich zaradiť do  

   programu rokovania tak, aby nenastala taká situácia ako teraz, že sme už schválili 

   záverečný účet a stanovisko hlavného kontrolóra nebolo ešte prerokované. 

  
 Hlasovanie č. 9 – návrh uznesenia k bodu č. 9: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 82/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

10.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2015,  

  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 1/2012  

 o podmienkach predaja  výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach    

 a ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 7/2009   

 o vykonávaní deratizácie na území mesta Svidník  

  
 Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Hlasovanie č. 10 – návrh uznesenia k bodu č. 10: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 83/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

11.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 3/2015,  

  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 4/2014   

 o nájme nájomných bytov v meste Svidník  

  
 Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Hlasovanie č. 10 – návrh uznesenia k bodu č. 10: 

 Prítomní: 12, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 84/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

12.  Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015  

  
 Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili: 
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 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - 30. apríla 2014 urobil pán primátor rozpočtové opatrenia č. 2 v rámci Zásad 

   rozpočtového opatrenia mesta, ktoré v tom čase platili a navýšenie príjmov je  

   cca o 30000 EUR menej ako navýšenie výdavkov, ten rozdiel bude krytý z prebytku  

   rozpočtu? 

 - vcelku sa dá súhlasiť s jednotlivými položkami, čo sa navrhujú, ale sú niektoré veci, 

   ktoré nie sú kryté v rozpočte, 

 - máme ambíciu nájsť finančné prostriedky a urobiť všeobecný konsenzus, pomenovať  

   všetky kritické miesta, či už parkovacie miesta, chodníky, alebo miestne komunikácie 

   tak, aby sme vedeli informovať občanov, ako to chceme riešiť,  

 - čo sa týka rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov, zarazila ma rekonštrukcia  

   chodníka na Ul. Pavlovičovej, kde sa pred jedným domom vymenil celý chodník 

   a chodník nad týmto rodinným domom popri rodinnom dome R. Stachurovej je  

   v dezolátnom stave, 

 - chcem poukázať na Ul. MUDr. Pribulu a Polyvkovu pri rodinnom dome Frigových  

   bolo by vhodné tento úsek opraviť, 

 - zo strany mestskej polície je potrebné zamyslieť sa a hľadať riešenie nad parkovaním  

   na Ul. Polyvkovej v čase bohoslužieb v gréckokatolíckom chráme,  

 - žiada sa urobiť parkovisko pri tomto chráme.  

  
 Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - rozpočtové opatrenie pána primátora č. 2 sa robili hlavne kvôli projektom, a to: 

   ZŠ – 8. mája projekt moderná škola, pôvodne, aktivačné práce, kancelária 

   prvého kontaktu a dobrovoľnícka činnosť, 

 - rozdiel bude hradený z prebytku rozpočtu. 

  
 Primátor mesta privítal na rokovaní poslanca Mgr. Vladimíra Kaliňáka. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - čo sa týka rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov, najideálnejšie by bolo, 

   ak by sa urobilo po volebných obvodoch, aby poslanci za volebný obvod určili priority, 

   ktoré je potrebné urobiť, 

 - čo sa týka spomínaného chodníka, je to chodník pred gréckokatolíckym farským  

   úradom, ktorý sa zrealizoval na základe požiadania zástupcov farského úradu, ide  

   o chodník pred inštitúciou a nie pred súkromným rodinným domom. 



 13 

 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - prosím o konkrétnejšie údaje navýšenia položky prevádzka kultúrnych zariadení  

   v Dome kultúry, 

 - v programe 9.2. o aké národnostné menšiny sa týka tento projekt a aká je to akcia? 

  
 Reagovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 - čo sa týka interiérového vybavenia v Dome kultúry, je potrebné vybaviť hlavne 

   šatne pre účinkujúcich, kabínu pre zvukára, potrebujeme vybaviť šatne pre 

   návštevníkov kina, 

 - uchádzali sme sa o projekt z Úradu vlády SR, ktorý zahrňoval celé obdobie  

   od Dní Svidníka, kultúrne leto až po Dukelský beh mieru, kde nám bola schválená  

   čiastka 3000 EUR. 

  
 Hlasovanie č. 12 – návrh uznesenia k bodu č. 12: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 85/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

13.  Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného  majetku mesta Svidník  

  
 Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Vladimír Žak, predseda komisie finančnej a správy majetku 

 - komisia odporúča schváliť návrhy pod písm. a), b), c) a d), 

 - komisia neprerokovala návrh pod písm. e), pretože nebol predložený na rokovanie 

   do komisie.  

  
 V rozprave k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj  

 novovytvoreného pozemku parcela KN C 4524/197 nevystúpil nikto. 

  
 Hlasovanie č. 13 – návrh uznesenia k schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej 

 súťaže na odpredaj novovytvoreného pozemku parcela KN C 4524/197: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 86/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 V rozprave k schváleniu zriadenia vecného bremena pre VSD, a.s. v súvislosti so stavbou 

 pre investora Ing. Viliama Čecha nevystúpil nikto. 

  
 Hlasovanie č. 14 – návrh uznesenia k schváleniu zriadenia vecného bremena pre 

 VSD, a.s. v súvislosti so stavbou pre investora Ing. Viliama Čecha: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 87/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave k schváleniu vyradenia investícii „Centrum sociálnych služieb – penzión,  

 projektová dokumentácia“ nevystúpil nikto. 

  
 Hlasovanie č. 15 – návrh uznesenia k schváleniu vyradenia investícií „Centrum 

 sociálnych služieb – penzión, projektová dokumentácia“: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 88/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave schváleniu odpredaja pozemku, na ktorom stojí stavba blokovej trafostanice  

 pre VSD, a.s. Košice nevystúpil nikto. 

  
 Hlasovanie č. 16 – návrh uznesenia k schváleniu odpredaja pozemku, na ktorom stojí 

 stavba blokovej trafostanice pre VSD, a.s. Košice: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 89/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave k schváleniu zámeru na odpredaj časti pozemku, ktorý slúži ako prístupová cesta 

 k samoobslužnej autoumyvárni pre GAMA PLUS, s.r.o. vystúpili: 

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - podotýkam, že tento návrh bol prerokovávaný v komisií finančnej a správy majetku,  

   ibaže k tomuto návrhu nebolo prijaté uznesenie. 
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 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - odkedy bol pozemok prenajatý a bola tam vybudovaná autoumyváreň, bol som  

   proti umiestneniu v týchto priestoroch, 

 - bol som toho názoru, že ak sa predá pozemok, už nebudeme mať dosať na to, čo 

   v tomto priestore vznikne, 

 - moje obavy sa potvrdili, pretože teraz sa tam chce rozširovať prevádzka, 

 - som proti tomuto zámeru. 

  
 Ján Hirčko, poslanec 

 - celá táto lokalita je z môjho pohľadu veľmi zle poriešená, 

 - na parkovisku je postavená autoumyváreň, na bývalom ihrisku sme dovolili 

   postaviť polyfunkčný dom a k architektúre a spôsobe výstavby som sa už 

   dostatočne vyjadril, 

 - dva samoobslužné boxy sú úplne postačujúce, 

 - najlepšie zabezpečenie ochrany vstupu bude, keď pozemok bude aj naďalej patriť  

   mestu. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - je potrebné riešiť momentálne reálnu situáciu, 

 - teraz neriešime účelovosť tohto pozemku, 

 - prístupová cesta k autoumyvárni je súčasťou tohto objektu, 

 - súhlasím s týmto odpredajom, lebo je to prístup k niečomu, čo je už vybudované. 

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - vyjadril som sa, že tento bod nebol predložený do komisie, preto sa komisia nemala 

   ani k čomu vyjadriť. 

  
 Vladimír Gajdoš, občan mesta 

 - som proti odpredaju pozemku na rozšírenie prevádzky autoumyvárne, nakoľko 

   oproti tomuto objektu vlastníme polyfunkčný objekt, 

 - je potrebné hľadať inú lokalitu, kde nebudú žiadne obmedzenia. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - obdŕžali sme negatívne stanovisko k odpredaju tohto pozemku od predsedu bytového 

   družstva, ktorý neodporúča, aby tento predaj bol uskutočnený. 
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 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - osobne som na túto tému rozprával s predsedom bytového družstva a po tvaromiestnej 

   obhliadke spolu s ďalšími dvoma poslancami som zistil, že oslovení občania nemajú 

   výhrady voči tejto prevádzke, 

 - myslím si, že miest na parkovanie v meste máme dostatok, pretože v meste Svidník 

   je cca 3600 bytov, parkovacích miest je 2430 a okolo 960 garáží, 

 - v minulom volebnom období p. Senaj vo svojom vystúpení na zasadnutí bol proti 

   výstavbe objektu, ktorý realizoval p. Gajdoš, 

 - najprv sa postavila autoumyváreň a až následne p. Gajdoš oproti začal stavať  

   svoj objekt,  

 - musíme si uvedomiť, či to strpíme, alebo nie, ale nemali by sme brániť podnikateľom 

   v rozvoji svojej podnikateľskej činnosti. 

  
 Hlasovanie č. 17 – návrh uznesenia k schváleniu zámeru na odpredaj časti pozemku, 

 ktorý slúži ako prístupová cesta k samoobslužnej autoumyvárni pre GAMA PLUS, 

 s.r.o. Svidník: 

 Prítomní: 15, za: 8, proti: 2, zdržali sa: 4, nehlasovali: 1. 

 Návrh uznesenia nebol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave k schváleniu zámeru na uzatvorenie zmluvy o spolupráci, zmluvy o nájme  

 a kúpnej zmluvy s odkladacou podmienkou s Kaufland Slovenská republika v.o.s.  

 a DEVELOPMENT 3, s.r.o. nevystúpil nikto. 

  
 Hlasovanie č. 18 – návrh uznesenia k schváleniu zámeru na uzatvorenie zmluvy 

 o spolupráci, zmluvy o nájme a kúpnej zmluvy s odkladacou podmienkou s Kaufland 

 Slovenská republika v.o.s. a DEVELOPMENT 3, s.r.o.: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 90/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave zmene uznesenia mestského zastupiteľstva č. 69/2015 zo dňa 5. mája 2015  

 nevystúpil nikto. 
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 Hlasovanie č. 19 – návrh uznesenia k zmene uznesenia mestského zastupiteľstva 

 č. 69/2015 zo dňa 5. mája 2015: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 91/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Obedňajšia prestávka: od 12.00 hod. do 13.00 hod. 

  

14. Schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt:    

 Obnova verejného osvetlenia v meste Svidník  

 

 

  
 Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpil: 

  
 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - bolo by dobré urobiť štatistiku alebo prehľad, kde chýbajú osvetlenia a doplniť  

   do tohto projektu. 

  
 Hlasovanie č. 20 – návrh uznesenia k bodu č. 14: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 92/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

15. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

  
 Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Hlasovanie č. 21 – návrh uznesenia k bodu č. 15: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 93/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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16. Návrh na udelenie súhlasu k nájmu nebytových priestorov  

 v Základnej škole Komenského 307/22 vo Svidníku 

  
 Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Hlasovanie č. 22 – návrh uznesenia k bodu č. 16: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 94/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

17. Návrh na udelenie súhlasu k nájmu nebytových priestorov  

 v Základnej škole Ul. karpatskej 803/11 vo Svidníku 

  
 Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Hlasovanie č. 23 – návrh uznesenia k bodu č. 17: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 95/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

18. Návrh na udelenie súhlasu k nájmu nebytových priestorov  

 v Základnej škole Ul. karpatskej 803/11 vo Svidníku 

  
 Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Hlasovanie č. 24 – návrh uznesenia k bodu č. 18: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 96/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

19. Návrh na priamy prenájom nebytových priestorov v objekte  

 Základnej školy Ul. 8. mája 640/39 vo Svidníku 

  
 Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Hlasovanie č. 25 – návrh uznesenia k bodu č. 19: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 97/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

20. Návrh na udelenie súhlasu k nájmu nebytových priestorov  

 v Základnej umeleckej škole Komenského 807/27 vo Svidníku 

  
 Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Hlasovanie č. 26 – návrh uznesenia k bodu č. 20: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 98/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

21. Návrh na udelenie súhlasu k nájmu nebytových priestorov  

 v Základnej umeleckej škole Komenského 807/27 vo Svidníku 

  
 Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Hlasovanie č. 27 – návrh uznesenia k bodu č. 21: 
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 Prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 99/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

22. Návrh na udelenie súhlasu k nájmu nebytových priestorov  

 v Základnej umeleckej škole Komenského 807/27 vo Svidníku 

  
 Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Hlasovanie č. 28 – návrh uznesenia k bodu č. 22: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 100/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

23. Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve za účelom kúpy bytových  

 domoch nižšieho štandardu bloky B a C na Ul. Festivalovej, vrátane prislúchajúcej  

 technickej vybavenosti  

  
 Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili:  

  
 Ján Hirčko, poslanec 

 - pripomínam, že najprv sme dostali na rokovanie materiál, kde mala byť vyhlásená  

   verejná obchodná súťaž na realizáciu tejto stavby, tento bod bol stiahnutý z rokovania,  

   následne sme dostali návrh s priamym zadaním, kto tu zákazku bude robiť, 

 - keď som upozorňoval, že predávame projektovú dokumentáciu za veľmi nízku sumu 

   bol som presviedčaný, že je to primeraná cena a na porovnanie v dnešných materiáloch 

   sme vyradili projektovú dokumentáciu za zmarenú investíciu v hodnote 45000 EUR, 

 - pýtam sa, či je na mieste, aby v prípade odpredaja pozemku pod garážou za 800 EUR 

   sme vyhlasovali verejno obchodnú súťaž a v prípade zákazky za 166000 EUR to  

   riešime priamym zadaním? 



 21 

 - do výstavby by mali byť zapojení aj samotní rómski občania, 

 - na porovnanie obec Kružľovú, nestala výstavba 20 nájomných bytov vôbec nič, 

   kým mestu Svidník nebude stačiť dotácia na úrovni 70 %, ale vezme si ešte úver vo  

   výške 30 % zo ŠFRB.  

  
 Reagoval: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - celkové vlastné zdroje, ktoré budú použité na výstavbu bytovky budú vo výške 

   166000 EUR, 

 - cena za m2 bytu sa zvyšuje a cena za technickú vybavenosť sa znižuje.  

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - už dvakrát som sa pýtal a ani raz som nedostal odpoveď na to, ako je zaevidovaný 

   záväzok zhotoviteľa stavby odovzdať bytovky do konca roka 2016 a aká je pokuta 

   ak nestihnú zhotoviť stavbu v danom termíne, 

 - zaujíma ma aj neprimerane vysoká výška kúpnej ceny a spôsob financovania kúpy 

   dvoch bytoviek, 

 - na minulých zasadnutiach bolo spomínané, že mesto nebude táto výstavba stáť ani 

   jedno euro, avšak v zmluve o budúcej kúpnej zmluve sa uvádza, že z vlastných 

   zdrojov mesto vynaloží 166000 EUR a že sa bude čerpať aj úver zo ŠFRB. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - mesto sa pustilo do projektu, ktorý je veľmi potrebný, 

 - vybrali sme najreálnejšiu cestu, ktorú sme v danom čase mohli realizovať, 

 - celú akciu financuje súkromný investor z vlastných zdrojov, 

 - možno si neuvedomujeme, ale zhotoviteľ stavby si berie na seba najväčšie riziko, 

   pretože sa môže stať, že mesto bude môcť od neho odkúpiť tieto bytovky až  

   o ďalšie 2 roky, 

 - čo sa týka zapojenia samotných rómskych obyvateľov do tejto výstavby a projektu, 

   zatiaľ sa to nikomu neosvedčilo a stavebné firmy odmietajú robiť týmto spôsobom.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - trvám na tom, že mesto nebudú tieto byť stáť ani euro,  

 - je pravda, že sa zvýšila cena, ale zvýšil sa aj počet bytov, 

 - nie je to najideálnejšie riešenie, ale momentálne iné lepšie riešenie nemáme. 
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 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - ako bude mesto pristupovať k sťahovaniu ubytovne do nových bytoviek a tí občania, 

   ktorí boli vzornými občanmi budú v kontajneroch, alebo sa urobí nejaký ústupok? 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - v roku 2011 nájomníci do nových kontajnerových bytov sa sťahovali podľa  

   bytov, tak ako spadli a nie podľa zásluh, 

 - moja filozofia je, že ak sa ma niekto zlé, tak nebudem mu robiť ešte horšie, ale budem 

   sa snažiť robiť lepšie, takže aj tí ľudia, ktorí žijú v týchto bytoch, tí noví čo prídu 

   by mali prísť do lepších, krajších bytov,  

 - bolo by veľmi zlé, ak by sa stavali byty v takej podobe, ktorá sa neosvedčila.  

  
 Hlasovanie č. 29 – návrh uznesenia k bodu č. 23: 

 Prítomní: 15, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 3, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 101/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

24.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 2. polrok 2015   

  
 Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Hlasovanie č. 30 – návrh uznesenia k bodu č. 24: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 102/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

25.  Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 2. polrok 2015 

 

 

  
 Predkladal: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Hlasovanie č. 31 – návrh uznesenia k bodu č. 25: 
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 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 103/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

26.   Interpelácie poslancov  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - je potrebné nájsť vhodné opatrenia, aby sa neničili detské ihriská, pretože dochádza 

   k ich devastovaniu, (odpovedané) 

 - bolo by dobré umiestniť informačnú tabuľu na Ul. karpatskej s uvedením tel. č. 

    mestskej polície, (odpovedané) 

 - oslovili ma občania s požiadavkou realizácie volejbalového ihriska pri vežiakoch 

   na Ul. 8. mája a Ľ. Štúra, keďže sa odstránili konštrukcie na trepanie kobercov, 

   (odpovedané) 

 - je pravda, že pán Ševc, ktorý vyrába jogurty odchádza do Prešova? (odpovedané) 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - čo sa týka detských ihrísk, tento majetok si musíme ustrážiť spoločne tým, že 

   zoberieme na seba zodpovednosť, že budeme tých ľudí, ktorí robia škodu, upozorňovať, 

   nie je problém umiestniť tabuľu, ale neviem, čo všetko by poriešila, v tomto smere 

   bude aj zintenzívnená činnosť zo strany mestskej polície, 

 - konštrukcie na trepanie kobercov pri vežiakoch boli odobraté, pretože 

   bol dlhoročný problém spolužitia občanov v tejto lokalite, ktorí sa sťažovali 

   na hluk, v tomto smere sa musí nájsť kompromis medzi bytovými spoločenstvami 

   a vyriešiť tento problém,  

 - máme záujem zrealizovať volejbalové ihrisko na Ul. mládeže,  

 - nemáme takú informáciu, aby p. Ševc odchádzal zo Svidníka.  

  
 MVDr. Michal Zozuľák, poslanec 

 - žiadam naplánovať do budúceho roka realizáciu rekonštrukcie Ul. čat. Nebiljaka,  

   (neodpovedané), 

 - p. Ševc odchádza zo Svidníka do Prešova, ale nie z dôvodu, že mu neboli vytvorené 

   podmienky, ale pretože sa mu zvýšil dopyt na jeho výrobu a bolo potrebné aj určité  

   technologické zariadenie, ktoré mu ponúkla firma v Prešove, ale určitá časť výroby 

   ostáva vo Svidníku, 
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 - informujem, že ku dňu 30. jún 2015 končí mandát FK Drustav Svidník, 

 - starý výbor bude iniciovať stretnutie s mestom a následne bude zvolaná členská 

   schôdza, 

 - informoval o hospodárení futbalového klubu za rok 2014, 

 - žiada sa oprava futbalového štadióna, (odpovedané) 

 - pozval prítomných na oslavy 90. výročia futbalu, ktoré sa uskutočnia 4. júla 2015,  

 - v poslednom čase je zvýšený pohyb traktorov cez mesto, pretože nespĺňajú podmienky, 

   aby mohli využívať obchvat mesta, ale tento problém sa už rieši, 

 - je potrebné riešiť problém prechodu kamiónov cez mesto takým spôsobom, aby  

   sa preklasifikovala cesta na 2. alebo 3. triedu (odpovedané), 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - ďakujem členom za vykonanú prácu vo futbalovom výbore, 

 - mesto bude hľadať spôsob získania finančných zdrojov na opravu futbalového štadióna,  

 - teším sa 90. výročiu existencie futbalu v meste. 

  
 Reagoval: Peter Pilip, zástupca primátora 

 - pracujeme na tom a chceme požiadať, aby cestu cez mesto zobrala do správy SaÚC PSK, 

   je to len otázka času, keď sa ukončí prebiehajúca rekonštrukcia cesty, 

 - na poslednom zasadnutí PSK sa schválili finančné prostriedky na opravu cesty 

   a chodníkov smerom od kruhového objazdu na Mestisko. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - je to veľmi dobrá správa, že sa bude realizovať rekonštrukcia cesty smerom od kruhového 

   objazdu na Mestisko, s tým, že sme už dali vypracovať projekt, ktorý bude riešiť 

   aj chodníky od kruhového objazdu na Ul. Sov. hrdinov, len je potrebné zvážiť, či to bude 

   zámková dlažba, alebo asfaltové.  

   Ján Hirčko, poslanec 

 - v rámci prevencie na tých ihriskách, ktoré sa urobili, by bolo potrebné zabezpečiť  

   osvetlenie a na zničené volejbalové ihriska zabezpečiť asfalt. (neodpovedané) 

   PhDr. František Pochanič, poslanec 

 - žiadam zahrnúť do rozpočtu oplotenie ihriska na Ul. 8. mája, (neodpovedané) 

 - prosím zrealizovať opravu strechy na rozostavanom Dome európskej kultúry,   

   (neodpovedané) 
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 - žiadam upozorniť usporiadateľov akcií na tribúne na pešej zóne, aby počas pracovného 

   dňa sa kultúrne správali, (neodpovedané) 

 - nemám funkčnú mestskú e-mailovú adresu. (neodpovedané) 

  
 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - žiadam opraviť vyrezaný spojovací chodník od OD Profit smerom na Ul. 8. mája, 

   (odpovedané) 

 - žiadam opraviť zdevastované ohradenia pri smetných košov na Ul. 8. mája,  

   (neodpovedané) 

 - či sa bude konať DBM, alebo či sa neuvažuje iná alternatíva z dôvodu rekonštrukcie 

   cesty smerom na Duklu. (odpovedané) 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - verím, že sa podarí zrealizovať DBM, 

 - odporúčam navrhnúť a zapracovať do najbližšieho návrhu rozpočtu podľa volebných 

   obvodov prioritné riešenia opravy miestnych komunikácii a chodníkov. 

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - prosím o písomné stanovisko ohľadom obsadenosti mestskej ubytovne, aké doteraz boli 

   príjmy z nájmu a koľko doteraz činila splátka úveru zo ŠFRB, (písomne) 

 - občania sa sťažujú na rozšírený výskyt motorových štvorkoliek popri násypu rieky 

   Ladomírka, preto je potrebné tento problém vyriešiť a taktiež je potrebné upraviť 

   tento terén. (odpovedané) 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - prostredníctvom TS prevádzame kosenie násypu popri rieke Ladomírka a areál 

   pri 3. a 4. vodopáde, o spodnú časť sa stará PBaH, 

 - čo sa týka výskytu štvorkoliek, budeme hľadať spôsob a riešenie. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - treba pouvažovať nad tým, akým spôsobom by sa mohol bežný občan obrátiť na mesto  

   so svojimi podnetmi, alebo názormi, vytvoriť také komunitné miesto, (odpovedané) 

 - z Ul. karpatskej veľmi aktívna skupina rodičov požaduje osadenie 2 detských futbalových 

   bránok, kde by deti hrali futbal a upozorňujú aj na vyšší múrik, ktorý tvorí menšie  

   nebezpečenstvo, (odpovedané) 

 - občania požadujú osadiť kvetináče na most, ktoré skrášlia prostredie, (neodpovedané) 
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 - občania požadujú osadiť spomaľovací retard na Ul. 8. mája za LIDL, (neodpovedané) 

 - ďalšia skupina občanov požaduje fitness v prírode, (neodpovedané) 

 - navrhujem pouvažovať a vytvoriť možno participatívny rozpočet a v rámci tvorby  

   rozpočtu vydeliť nejakú sumu na aktivity z radov občanov, (neodpovedané) 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - komunikácia s občanmi je veľmi intenzívna, možností je veľmi veľa,  

 - ďakujem občanom, že sa zaoberajú verejnými vecami,  

 - teším sa, že je nové ihrisko na Ul. karpatskej, chcem oceniť aj TS, ktoré sa pravidelne  

   o tento terén starajú, 

 - možno by bolo dobré, aby poslanci konkrétne takéto podnety od občanov predniesli 

   priamo na tvári miesta, aby sme nestrácali priestor a čas, 

 - pri minimálnych nákladoch nie je problém umiestniť deťom 2 futbalové bránky.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - žiadam zahrnúť do plánu opravu parkoviska na Ul. Sov. hrdinov oproti Hogesu. 

   (neodpovedané) 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - žiadam predložiť poslancom MsZ inventarizáciu pokladne od začiatku roka do obdobia  

   kedy to budeme preberať a výpis platieb mestskou kartou, (písomne) 

 - kde zverejňujú TS svoje faktúry, ak ich nezverejňujú, tak v najbližšom čase, aby došlo k  

   náprave? (neodpovedané) 

 - žiadam, aby všetky motorové vozidla TS boli označené logom firmy. (neodpovedané) 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - navrhujem zrealizovať požiadavku regionálnej únie kynológov vo veci vybudovania 

   parku a cvičiska pre psov v areáli bývalých uhoľných skladov. (neodpovedané) 

  

27.   Rôzne  

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - informoval o prijatých rozpočtových opatreniach primátora mesta, 

 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 
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 Hlasovanie č. 32 – návrh uznesenia k bodu č. 27: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 104/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - na zasadnutí MsZ dňa 5. mája 2015 vznikla taká menšia slovná prestrelka s pánom 

   primátorom a ja som nemal šancu reagovať, mrzí ma to, lebo my nie sme tu na to, aby 

   sme si riešili osobné veci, ale aby sme riešili problémy občanov, 

 - odprezentujem teraz dokument, z ktorého bude zrejmé, že z akého zdroja som mal  

   údaje, ktoré som spomínal vo svojich vystúpeniach, 

 - prečítal časť listu niektorých učiteľov ZUŠ, ktorý sú nespokojní s vedením školy, 

 - nespokojní učitelia upozorňujú na to, že zákony a kompetencie sa stali dôležitejšie 

   ako ľudskosť, pracovná klíma, pochopenie a úcta k pedagógom, ktorí roky svojou 

   usilovnou prácou sa snažili zveľaďovať a budovať dobré meno školy, a to aj napriek 

   neustálym problémom s financovaním umeleckých škôl,  

 - nespokojní učitelia upozorňujú aj na porušovanie zákonov zo strany riaditeľstva školy. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - cieľom ZUŠ by malo byť, aby naše deti radi do školy chodili, aby dostali kvalitné 

   vzdelanie a aby sa tu dobre cítili, 

 - začali sme sa vťahovať do vzťahov, ktoré neprospievajú nikomu, 

 - je tu jeden veľký problém, a to medziľudský, ktorý by sa mal riešiť vo vnútri  

   kolektívu, 

 - mesto na túto tému už viedlo niekoľko rozhovorov, preto nie je korektné obviňovať 

   z tejto situácie primátora.  

  
 Ján Hirčko, poslanec 

 - odprezentoval projekt, ktorý má za hlavnú úlohu podporiť rozvoj cestovného ruchu 

   v regióne, 

 - čoskoro vznikne miesto prvého kontaktu tzv. TOURIS OFFICE a spustenie webového 

   portálu www.DUKLADESTINATION.com, ako aktívneho internetového sprievodcu. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - je to vynikajúca myšlienka,  verím, že tento projekt bude úspešný, mesto bude  

   v tejto veci nápomocné. 

http://www.dukladestination.com/
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 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - veľmi pekná prezentácia,  

 - náhodou aj mňa oslovili dve skupiny ľudí presne s tou istou myšlienkou, že sa  

   o to uchádzajú, že nefunguje v meste turistický ruch, informačné centrum, 

 - na klube sme sa o tom rozprávali, že zrejme v auguste na najbližšom zastupiteľstve  

   by sme im dali priestor, aby predstavili svoje projekty,  

 - čo sa týka ZUŠ, chýba mi akčnejší prístup mesta, ktoré je zriaďovateľom tejto školy, 

   preto by sa malo zaoberať o problémy, ktoré tam sú a hľadať riešenia, pretože problémy 

   zašli tak ďaleko, že kolektív a vedenie školy si tieto problémy samy nevyriešia. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - prezentácia poslanca Hirčka bola dobrá, avšak nespomenul nositeľa tejto myšlienky, 

   a to Viktora Riška, 

 - čo sa týka ZUŠ, ja osobne ako riaditeľ školy by som sa hanbil, ak by na mojej škole 

   boli takýmto spôsobom narušené interpersonálne vzťahy,  

 - zamestnanci by sa mali obrátiť na Inšpektorát práce, samotný výchovno-vzdelávací 

   proces môže kontrolovať Štátna školská inšpekcia, tieto inštitúcie môžu povedať, že či 

   tieto informácie, sa zakladajú na pravde, alebo nie, 

 - navrhujem zaviazať hlavného kontrolóra mesta o vykonanie ekonomickej kontroly 

   na nadčasové hodiny, ich preplácanie a čerpanie mzdového fondu.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - som prekvapený z informácií ohľadom ZUŠ, 

 - všetci by sme mali prispieť k tomu, aby sa situácia v tejto škole zlepšila, 

 - podľa môjho názoru bolo treba konať už skôr.  

  
 Ľubomír Zasada, učiteľ ZUŠ 

 - všetko, čo tu odznelo, je pravda a na našej škole je veľmi zle, 

 - to, že sa stále zmietli tieto problémy pod koberec, vyvrcholilo to až do tejto situácie, 

   aká je.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - pozývam všetkých na oslavy Dní Svidníka a na akcie pri príležitosti 660. výročia prvej  

   písomnej zmienky o Svidníku. 
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 Hlasovanie č. 33 – návrh uznesenia k bodu č. 27:  

 návrh poslanca Mgr. Vladimíra Kaliňáka: ukladá hlavnému kontrolórovi mesta Svidník 

 vykonať do najbližšieho riadneho zasadnutia MsZ ekonomickú kontrolu na nadčasové 

 hodiny, ich preplácanie a čerpanie mzdového fondu: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 105/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

28.   Záver  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie o 16.00 hod. ukončil. 

  

 Prílohou zápisnice sú závery z rokovania (uznesenia), výsledok hlasovania  

 

 a zvukovo-obrazový záznam. 
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