
Zápisnica zo 4. zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 
konaného 31. marca 2015 v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Svidníku 

 
Prítomní:  
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor 
 
Poslanci MsZ: 
 
1. Peter Pilip, zástupca primátora mesta 
2. Mgr. Kamil Be�ko, �len mestskej rady 
3. Mgr. Marcela Ivan�ová, �lenka mestskej rady 
4. Mgr. Vladimír Kali�ák, �len mestskej rady 
5. Mgr. Pavel Olejár, �len mestskej rady 
 
Prízvaní: 
 
vi� prezen�ná listina 
 
Program: 
 

1.  Otvorenie 
   a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

 b) Ur�enie zapisovate�a 
2. Informácia o realizácii uznesení z rokovania Mestskej rady vo Svidníku  

 z 2. marca 2015 
3. Zámer na prenájom káblového distribu�ného systému v meste Svidník 

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

5. Návrh 1. zmeny programového rozpo�tu mesta Svidník na rok 2015 

6. Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2015 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

 mesta Svidník �. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpo�tu mesta Svidník 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 2/2015, 

 ktorým sa mení a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 6/2011 

 o verejnom poriadku 

8. Zámer spracovania Programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016-2022 

9. Informatívna správa o možnosti kúpy stavby: Svidník, bytový dom nižšieho 

 štandardu, blok B a C, zámer na prenájom pozemku a odpredaj projektovej 
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 dokumentácie bytových domov nižšieho štandardu bloky B a C,  

 na Ul. Festivalovej vo Svidníku 

10. Návrh na vstup do ob�ianskeho združenia DUKLA 

11. Informatívna správa o kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014 

12. Informatívna správa o kontrole vybavovania s�ažností v roku 2014 

13.  Záver 
  

1. Otvorenie 
   Ing. Ján Holod�ák,  primátor mesta 
 - otvoril a viedol rokovanie mestskej rady, 
 - konštatoval, že na rokovaní sú prítomní všetci �lenovia mestskej rady. 
   a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 
  Ing. Ján Holod�ák, primátor  mesta 
  - požiadal o pripomienky k návrhu programu rokovania, 
  - k návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky, 
  - �lenovia mestskej rady schválili predložený návrh program rokovania. 
    b) Ur�enie zapisovate�a 
  Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 
  -  za zapisovate�ku ur�il Annu Vaškovú. 
    K tomuto bodu �lenovia mestskej rady hlasovaním prijali uznesenie �. 31/2015, 
 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
2. Informácia o realizácii uznesení z rokovania Mestskej rady vo Svidníku  

 z 2. marca 2015 
  Referoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta  

 -  konštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené. 
   K prerokovávanému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
   K tomuto bodu �lenovia mestskej rady prijali uznesenie �. 32/2015,  
 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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3. Zámer na prenájom káblového distribu�ného systému v meste Svidník 

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

 Prítomný: Ing. Michal Husár, SLUŽBYT, s.r.o. Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 K predloženému zámeru sa vyjadrili: 

 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - prebieha súdny spor vo veci majetko-právneho vysporiadania s firmou Svitel, s.r.o., 

 - káblová sie� by sa mala rozvíja�, 

 - je potrebné h�ada� riešenia. 

 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - je potrebné posilni� optickú sie�,  

 - nie sme ve�mi naklonení pre firmu Svitel, s.r.o., 

 - nájom za internet je lákavý aj pre iných záujemcov,  

 - pripravi� podmienky na prevádzkovanie káblovej televízie pre SLUŽBYT, s.r.o.  

   a na poskytovanie internetových služieb vyhlási� verejno-obchodnú sú�až.  

 Peter Pilip, zástupca primátora  

 - optickú sie� využíva� aj v rodinných domoch, o ktoré nie je ve�mi záujem, 

 - ke� sa skon�il nájom s firmou Svitel, s.r.o., tak to ponúknu� niekomu inému, 

 - do MsZ pripravi� bonusy zo strany SLUŽBYT, s.r.o., 

 - sú�asne na MsZ prerokova� aj ur�enie vecného bremena pre záujemcov  

   o poskytovanie optickej siete. 

 Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko Ing. Michal Husár, SLUŽBYT, s.r.o.  

 Svidník.  

 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady prijali uznesenie �. 33/2015,  
 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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4. 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. 

 K zriadeniu vecného bremena pre VVS, a.s. Košice na pozemkoch, na ktorých sú  

 zrealizované uloženia inžinierskych sieti neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 K vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj novovytvoreného pozemku 

 parcela KN C 1180/476 mestská rada odporú�a dorieši� prístupovú cestu. 

 K vyhláseniu obchodnej verejnej sú�aže na odpredaj novovytvoreného pozemku 

 parcela KN C 202/628 neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 K zmene uznesenia mestského zastupite�stva �. 499 zo d�a 29. septembra 2014 

 k zníženiu ceny z 10,00 EUR/m2 na 4,40 EUR/m2 neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 K uzatvoreniu Dodatku �. 12 k zmluve o hospodárení s majetkom mesta Svidník 

 uzatvorenej medzi mestom Svidník a spolo�nos�ou SLUŽBYT, s.r.o. Svidník neboli 

 vznesené žiadne pripomienky. 

 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady prijali uznesenie �. 34/2015,  
 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
5. Návrh 1. zmeny programového rozpo�tu mesta Svidník na rok 2015 

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 K predloženému návrhu na vyjadril:  

 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - nedošlo výmenou okien na mestskej polície k porušeniu finan�nej disciplíny? 

 - s akou rekonštrukciou na odbore školstva sa uvažuje? 

 Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko Ing. Nikolaj Vl�inov, vedúci OFaSM MsÚ  

 Svidník.  
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 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady prijali uznesenie �. 35/2015,  
 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
6. Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2015 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

 mesta Svidník �. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpo�tu mesta Svidník 

 Predkladal: Ing. Vladimír Žak, predseda komisie na prerokovanie žiadosti 

                    o pridelenie dotácií 

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 K predloženému návrhu sa vyjadrili: 

 Ing. Vladimír Žak, predseda komisie na prerokovanie žiadosti o pridelenie dotácií 

 - požiadal doplni� sumu 500 EUR v bode �. 3 - Lukáš Skirka, v st�pci „Návrh predložený 

   do komisie“. 

 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - komisiou boli stiahnuté finan�né prostriedky malým organizáciám, ktorým by tieto 

   sumy ve�mi pomohli, 

 - je potrebné po�íta� s tým, že na MsZ budú možno vznesené pozme�ujúce návrhy.  

 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - navrhujem zníži� �iastku hokejbalovému klubu a zvýši� ZŠ Ul. Komenského na �innos� 

   volejbalu pre diev�atá. 

 Mestská rada odporú�a rieši� problém oh�adom volejbalu VK Slávia.  

 Mestská rada odporú�a predloži� na prerokovanie mestskému zastupite�stvu pôvodný 

 návrh prerozdelenia finan�ných prostriedkov. 

 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady prijali uznesenie �. 36/2015,  
 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník �. 2/2015, 

 ktorým sa mení a dop��a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 6/2011 

 o verejnom poriadku 

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady prijali uznesenie �. 37/2015,  
 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
8. Zámer spracovania Programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016-2022 

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady prijali uznesenie �. 38/2015,  
 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
9. Informatívna správa o možnosti kúpy stavby: Svidník, bytový dom nižšieho 

 štandardu, blok B a C, zámer na prenájom pozemku a odpredaj projektovej 

 dokumentácie bytových domov nižšieho štandardu bloky B a C, na Ul. Festivalovej 

 vo Svidníku 

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 K predloženému materiálu sa vyjadrili: 

 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - dnes podala firma GAS MG, spol. s r.o. Svidník žiados� o výstavbu „Svidník, 

   54 b.j., nižšieho štandardu II a III etapa – blok B18 b.j. a blok C15 b.j. + technická 

   vybavenos�,  

 - je potrebné obháji� dôvod hodný osobitného zrete�a. 
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 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - kandidovali sme s ur�itým volebným programom, preto odporú�am rieši� to  

   verejnou obchodnou sú�ažou. 

 Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 

 - som rád, že nájdeme k�ú� ako rieši� bytový problém Rómov, 

 - je potrebné obháji� dôvod hodný osobitného zrete�a.  

 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - musíme to obháji� pred svojimi voli�mi, 

 - navrhujem pripravi� dve varianty, a to: dôvod hodný osobitného zrete�a, ktorý jasne 

   zdôvodni� a verejno-obchodnú sú�až.  

 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady prijali uznesenie �. 39/2015,  
 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
10. Návrh na vstup do ob�ianskeho združenia DUKLA 

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

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - podporujem tento návrh, ale nevidím logiku, pre�o sme už v roku 2013 nevstúpili 

   do tohto združenia. 

 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - informujem o možnosti dohody o spolupráci s RRA Svidník zameranú najmä na nové 

   programové obdobie 2014-2020 (slovensko-po�ská spolupráca a slovensko-ukrajinská 

   spolupráca) a o možnosti vstupu mesta Svidník do ARR PSK. 

 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - navrhujem, aby sídlo MAS bolo vo Svidníku a na jej �ele aby bol predstavite�  

   zo Svidníka. 

 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady prijali uznesenie �. 40/2015,  
 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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11. Informatívna správa o kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2014 

 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 K predloženej správe neboli vznesené žiadne pripomienky.  

 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady prijali uznesenie �. 41/2015,  
 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
12. Informatívna správa o kontrole vybavovania s�ažností v roku 2014 

 Predkladal: Ing. Stanislav Fek, hlavný kontrolór mesta  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 K predloženej správe neboli vznesené žiadne pripomienky.  

 K tomuto bodu �lenovia mestskej rady prijali uznesenie �. 42/2015,  
 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
13.  Záver 

 Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 
 - po�akoval prítomným za ú�as� a zasadnutie mestskej rady o 18.15 hod. ukon�il. 
   

 
Zapisovate�ka: Anna Vašková 
 
 
 
 

….......................................................................                                                 
                Ing. Ján Holod�ák 
               primátor   
      
               
 
 
 
 
 


