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Zápisnica zo 7. zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 

konaného 15. júna 2015 v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Svidníku 

 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Poslanci MsZ: 

 

1. Peter Pilip, zástupca primátora  

2. Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

3. Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

4. Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

5. Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 

Prizvaní: viď prezenčná listina 

 

Program: 

 

1.  Otvorenie 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

 b) Určenie zapisovateľa 

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

 z 31. marca 2015, 4. mája 2015 a 2. júna 2015 

3. Informácia o realizácii uznesení z rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku  

 z 11. marca 2015, 2. apríla 2015 a 5. mája 2015 

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

5.   Informatívna správa o poskytovaní zdravotníckych služieb  

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

6.   Prerokovanie výsledkov hospodárenia mesta Svidník za rok 2014  

  a návrh záverečného účtu za rok 2014  

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

8.   Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného  majetku mesta Svidník  

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

10.   Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny 2014 - 2015  

  a plán letnej údržby tepelného hospodárstva  

11.   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  

12.    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  
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13.  Schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ na projekt:   

 

 

  Obnova verejného osvetlenia v meste Svidník  

 

 

14. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

15. Návrh na zápis do kroniky mesta za 2. polrok 2014 

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

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

 

 

18.  Rôzne 

19.  Záver 

  

1. Otvorenie 

  
 Ing. Ján Holodňák,  primátor mesta 

 - otvoril a viedol rokovanie mestskej rady, 

 - konštatoval, že na rokovaní sú prítomní všetci členovia mestskej rady. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

  Ing. Ján Holodňák, primátor  mesta 

  - požiadal o pripomienky k návrhu programu rokovania, 

  - k návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky, 

  - členovia mestskej rady schválili predložený program rokovania. 

   
 b) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

  - za zapisovateľku určil Annu Vaškovú. 

   
 K tomuto bodu členovia mestskej rady hlasovaním prijali uznesenie č. 51/2015, 

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

 z 31. marca 2015, 4. mája 2015 a 2. júna 2015 

 
 Referoval: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 

 -  konštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené. 

  
 K prerokovávanému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 52/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
3. Informácia o realizácii uznesení z rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku  

 z 11. marca 2015, 2. apríla 2015 a 5. mája 2015 

  
 Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 - pri jednotlivých uzneseniach by sa malo uvádzať menovite hlasovanie poslancov  

   a termín a zodpovednú osobu za splnenie uznesenia, 

 - je potrebné zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

   funkcionárov mesta. 
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 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Reagoval: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - čo sa týka uznesení, postupujeme podľa schváleného rokovacieho poriadku, 

 - mesto má už zriadeniu komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

   verejných funkcionárov mesta, ibaže nie je zverejnená na webovej stránke mesta. 

  
 K prerokovávanému bodu sa vyjadrili: 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - možno by bolo vhodné vrátiť sa k prerokovaniu rokovacieho poriadku mestského 

   zastupiteľstva.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - dodržujú sa schválené dodatky z 5. mája 2015, lebo mám za to, že už došlo  

   k ich porušeniu, pretože sa zakúpili lopty v sume nad 1000 EUR? 

  
 Na vznesenú pripomienku reagoval Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 53/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

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

  Prítomný: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 K predloženej správe sa vyjadrili: 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - plánujete nejaké zľavy? 

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - aký máte rekord v počte návštevníkov za jeden deň? 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - aká je výška vstupného? 

  
 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - uvažuje sa s regionálnou zľavou? 

  
 Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko Ing. Jozef Kráľ, konateľ KM-Systém, s.r.o.  

 Prešov. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 54/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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5.   Informatívna správa o poskytovaní zdravotníckych služieb  

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

     Predkladal: MUDr. Marek Pytliak, PhD., námestník riaditeľ Nemocnice   

  arm. gen. L. Svobodu, a.s.  

  Prítomná: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 K predloženej správe sa vyjadrili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - vyjadrujem poďakovanie lekárom za ich prácu a starostlivosť o pacientov, 

 - žiadam skultúrniť pozemok v lokalite, kde sa uvažuje postaviť obchodné centrum 

   Kaulfand.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - projekt „Pekná nemocnica“ prináša aj svoje ovocie, teší nás to,  

 - na aký účel sa použijú finančné prostriedky z predaja pozemku pre obchodné centrum 

   Kaufland? 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - budúcnosť nemocnice nie je až taká ružová, 

 - podľa mojich informácií nemocnica má fungovať, ale v inom režime, 

 - všetky finančné zdroje získané z predaja by sa mali preinvestovať do tej nemocnice, 

   do ktorej prichádzajú. 

  
 Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko MUDr. Marek Pytliak, PhD.,  

 námestník Nemocnice arm. gen. L. Svobodu, a.s. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 55/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
6.   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.  

  
 K predloženej správe sa vyjadrili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - na niektorých položkách sú uvedené veľmi nízke sumy, ako propagácia mesta 

   a medzinárodná spolupráca, 

 - investícia, ktorá bola zrealizovaná v roku 2014 by mala byť zahrnutá aj v plnení, 

   ide o rekonštrukciu Ul. 8. mája, 
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 - v budúcnosti sa bude musieť schváliť podrobnejší rozpočet, 

 - koľko finančných prostriedkov je ku dnešnému dňu na fonde drevín? 

 - odporúčal by som vyčerpať celý fond drevín, napr. kúpou lesa a mesto by malo 

   vlastné lesy,  

 - žiadam informovať mestské zastupiteľstvo o počte neuhradených faktúr, 

 - žiadam pripraviť prehľad financovania mestskou platobnou kartou od začiatku tohto 

   roka.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - uvádza sa vysoká suma pohľadávok, znížila sa táto čiastka ku dnešnému dňu?  

 - neuvažujeme navýšiť rezervný fond?  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - akú časť tvoria fyzické a právnické osoby v pohľadávkach  dane z nehnuteľnosti   

   a komunálny odpad? 

 - zarazila ma suma na položke mzdy,  

 - nerovnováhu vidím v záväzkoch a pohľadávkach.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - zaráža ma čiastka neuhradených faktúr. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - po roku 2010 prišla kríza, bolo to veľmi zložité obdobie, s ktorým sa mesto muselo  

   vysporiadať.  

  
 Reagoval: Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - nesúhlasím s týmto tvrdením, pretože aj keď mesto bolo krátené na podielových 

   daniach, ale malo finančné zdroje na fonde drevín. 

  
 Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ  

 Svidník.  

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 56/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
7.   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.  

  
 K predloženej správe neboli vznesené žiadne pripomienky. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 57/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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8.  Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného  majetku mesta Svidník  

     Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného 

 pozemku parcela KN C 4524/197 neboli vznesené žiadne pripomienky. 

    parcela KN C 4524/197, 

 
  

 K schváleniu zriadenia vecného bremena na pozemok parcela č. KN C 1180/1 

 neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K schváleniu vyradenia investícii „Centrum sociálnych služieb – penzión, 

 projektová dokumentácia neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - oboznámil prítomných s obsahom žiadosti VSD, a.s. vo veci zriadenia vecného 

   bremena v súvislosti s výstavbou bytového domu na Ul. Gen. Svobodu. 

  
 K predloženej informácii neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - oboznámil prítomných s obsahom žiadosti p. Širáka vo veci odkúpenia pozemku 

   pri garáží na Ul. Duklianskej. 

  
 Mestská rada po prerokovaní nedoporučuje odpredať uvedený pozemok.  

  
 Hlasovanie: za: 0,  zdržalo sa : 4,  proti: 1 

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - oboznámil prítomných s obsahom žiadosti GAMA PLUS, s.r.o. ohľadom 

   odkúpenia pozemku pri autoumyvárni. 

  
 V rozprave sa vyjadrili: 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - je potrebné kontrolovať prevádzkové hodiny, pretože zo strany občanov sú sťažnosti  

   v tejto oblasti.  

  
 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - veľmi opatrne by som to riešil. 

  
 Peter Pilip, poslanec 

 - prerokovať so žiadateľom možnosť prenájmu.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - som za predaj tohto pozemku. 
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 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 58/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

     Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 - navrhujem doplniť materiál vo výdavkovej časti:  

 - navýšenie o 3000 EUR na rekonštrukciu prístrešku na obchodnom dome Vašuta, 

 - navýšenie o 3000 EUR na rekonštrukciu MŠ Gen. Svobodu,  

 - navýšenie o 10000 EUR na zriadenie parkoviska na Ul. Gen. Svobodu, 

 - navýšenie dotácie o 15000 EUR pre FK Drustav, 

 - navýšenie dotácie o 15000 EUR pre VK Slávia, 

 - navýšenie o 10000 EUR na rekonštrukciu chodníka na Jedľovku. 

  
 K predloženému návrhu sa vyjadrili: 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - čo sa týka výstavby parkoviska, efektívnejšie riešenie by bolo, ak by sa vyznačili 

   čiary na parkovacích plochách, 

 - v tejto časti územia je málo stromov, ďalšou výstavbou parkoviska by sa narušila zeleň, 

 - parkoviská je potrebné riešiť kompletne v meste.  

  
 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - je potrebné rešpektovať vôľu občanov, 

 - som za to, aby sa vybudovalo parkovisko na Ul. Gen. Svobodu. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - v meste máme viac problémov, 

 - je potrebné vytypovať a určiť si priority, ale najdôležitejšia otázka je, či máme na to 

   finančné prostriedky?  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - čo sa týka výstavby parkoviska, je potrebné spracovať analýzu parkovacích miest 

   a priority.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - z môjho pohľadu 10000 EUR na výstavbu parkoviska je príliš veľa, 

 - momentálne nie sú finančné prostriedky, môžeme to dať do plánu a v budúcnosti 

   sa týmto problémom zaoberať.  
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 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - MŠ Gen. Svobodu by som riešil pri celkovej rekonštrukcií cez projekt.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - je potrebné urobiť nevyhnutné opravy na MŠ Gen. Svobodu, aby nedošlo k úrazu.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - v tabuľkovej časti je potrebné doplniť stĺpec „schválený rozpočet na rok 2015“. 

  
 Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ  

 Svidník. 

  
 Mestská rada neodporúča predložiť na MsZ návrh na navýšenie o 10000 EUR na výstavbu 

 parkoviska na Ul. Gen. Svobodu.  

  
 Mestská rada pri príležitosti 660. výročia futbalu v meste odporúča navýšiť dotáciu pre  

 FK Drustav o 5000 EUR. 

  
 Mestská rada neodporúčala navýšiť dotáciu pre VK Slávia, s.r.o. Svidník. 

  
 Mestská rada odporúča navýšenie o 10000 EUR pre rekonštrukciu chodníka na Jedľovku 

 a navýšenie o 3000 EUR na rekonštrukciu prístrešku na obchodnom dome Vašuta. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 59/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
10.   Informatívna správa o vyhodnotení zimnej vykurovacej sezóny 2014 - 2015  

  a plán letnej údržby tepelného hospodárstva  

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

  Prítomný: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K predloženej správe sa vyjadril: 

 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - aká je situácia s problémom, ktorý má p. Bača. 

  
 Na vznesenú pripomienku zaujal stanovisko JUDr. Gabriel Kaliňák,  

 riaditeľ SLUŽBYT, s.r.o. Svidník 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 60/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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11.   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. 

  
 K predloženému návrhu sa vyjadril: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - v budúcnosti, ak sa p. riaditeľ TS rozhodne presťahovať tržnicu, nech sa opýta na názor 

   mestského zastupiteľstva. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 61/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
12.   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. 

  
 K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 62/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
13.  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. 

  
 K predloženej správe sa vyjadril: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - nezisťovali sme, koľko by stálo osvetlenie prechodov pre chodcov? 

 - na Ul. Pavlovičovej pri Gréckokatolíckej fare sa opravil chodník, aj keď si nemyslím,  

   že to bol až taký akútny stav, ako chodník pri dome p. Stachurovej, ktorý je v dezolátnom 

   stave, 

 - žiada sa opraviť chodník na Ul. MUDr. Pribulu, 

 - kanalizačné poklopy na Ul. Pavlovičovej sú opravené tak, že z jednej strany je asfalt 

   a z druhej strany betón, 

 - je potrebné riešiť krízovú situáciu s parkovaním na Ul. Polyvkovej pred Gréckokatolíckym 
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   chrámom. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - práce na chodníku oproti rodinnému domu p. Ivančovej sú nekvalitne zrealizované.  

  
 Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ 

 Svidník.  

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 63/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
14. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

  
 Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 64/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
15. Návrh na zápis do kroniky mesta za 2. polrok 2014 

  
 Predkladala: Mgr. Ingrid Fedorkovičová, kronikárka 

 Prítomný: Ing. Ján Mihalík, MsÚ Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K predloženému návrhu sa vyjadrili: 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - kronika je vedená na dobrej úrovni. 

  
 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - v kronike sú pekné zápisy. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 65/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
16.   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. 

  
 K predloženému návrhu sa vyjadrili: 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - doporučujem vykonať kontrolu na aký účel sa použili poskytnuté dotácie z mesta. 
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 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - zaviazať prijímateľa vo VZN publikovať na aký účel použili poskytnutú dotáciu.  

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 66/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

 

 

     Predkladal: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 67/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
18. Rôzne 

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - informoval o prijatých rozpočtových opatreniach primátora mesta č.2. 

  
 K prerokovanej informácii neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tejto informácii členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 68/2015, 

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - predložil návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v Základnej škole  

   Komenského 307/22 vo Svidníku. 

  
 K prerokovanému návrhu sa vyjadrili: 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - je potrebné upovedomiť školy, že ak predpokladajú, že takéto nájomné zmluvy 

   budú uzatvárať v blízkej dobe, nech zabezpečia a predložia ich na prerokovanie 

   na zasadnutie mestského zastupiteľstva v mesiaci jún 2015.  

  
 JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - odporúčam pouvažovať o zmene článku v tejto veci v Dodatku Zásad hospodárenia 

   a nakladania s majetkom mesta Svidník. 

  
 K tomuto návrhu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 69/2015, 

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - predložil návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve za účelom kúpy 

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

  
 K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 K tomuto návrhu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 70/2015, 

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - informoval o projekte: Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy 

   v oblasti integračnej politiky. 

  
 K predloženej informácii sa vyjadril: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - na mestskom zastupiteľstve citlivo odprezentovať tento projekt. 

  
 K tomuto návrhu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 71/2015, 

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - informoval o projekte vzdelávanie seniorov.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - vyjadrujem nespokojnosť s podanou informáciou, 

 - nebolo vhodné, aby v tom tíme bol aj pracovník z mesta? 

 - kto dal vyjadrenie do novín? 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - seniori by si za tie peniaze zaslúžili viac.  

  
 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

 - kde skončia počítače a premietačky z tohto projektu?  

  
 Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ 

 Svidník.  

  
 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - keďže sa rekonštruuje cesta smerom na Duklu, neuvažujeme s inou alternatívou  

   počas Dukelského behu mieru? 

  
 Na vznesený dotaz zaujal stanovisko: Ing. Ján Holodňák, primátor. 
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 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - oboznámil s požiadavkou kynológov ohľadom vytvorenia priestoru na výchovu 

   a oddych pre psičkárov. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - odporúčam pouvažovať s vytvorením niekoľko ubytovacích miest v priestoroch 

   bývalého internátu SPŠO Svidník. 

  
19. Záver 

   Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

 - poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mestskej rady o 14.30 hod. ukončil. 

   

 

Zapisovateľka: Anna Vašková 

 

 

 

 
….......................................................................                                                  

                Ing. Ján Holodňák 

               primátor  

 


