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Zápisnica z 8. zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 

konaného 16. septembra 2015 v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Svidníku 

 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Poslanci MsZ: 

 

1. Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

2. Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

3. Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

4. Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 

Ospravedlnený: 

 

1. Peter Pilip, zástupca primátora mesta 

 

Prizvaní: viď prezenčná listina 

 

Program: 

 

1.  Otvorenie 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

 b) Určenie zapisovateľa 

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

  z 15. júna 2015 

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

  z 26. júna 2015 

4.   Správa o plnení programového rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2015 
 

5.   Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 
 

6.   Návrh na vstup do Agentúry regionálneho rozvoja PSK 
 

7.  Návrh na vstup do Oblastnej organizácie CR „ŠARIŠ – BARDEJOV“ 
 

8.   Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník 
 

9.  Návrh na schválenie Zadania pre spracovanie Územného  plánu zóny  
 

  „Obytný súbor Ladomírka“  

10.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 4/2015, 
 

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

  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  

11.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2015, 
 

  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2012  

  o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,  

  o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu   
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  detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského   

  strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej škole,  

  o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni,  

  o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni   

  a o podmienkach úhrady príspevkov  

12.   Informatívna správa o pripravenosti základných škôl a školských zariadení 
 

  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník na školský rok 2015/2016  

13.   Informatívna správa o údržbe a opravách tepelných zariadení 
 

  a o príprave na vykurovaciu sezónu 2015/2016   

14.    Informatívna správa o údržbe miestnych komunikácií 
 

  a o príprave na zimnú sezónu 2015/2016   

15.  Návrh na schválenie zámeru na prenájom časti nebytových priestorov Domu kultúry 
 

  na Ul. Sov. hrdinov 354/38 vo Svidníku  

16.  Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 
 

17.  Návrh na obstaranie Zmeny č. 6 Územného plánu mesta Svidník    

18.   Informatívna správa o Dňoch Svidníka 2015  
 

19.  Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník JUDr. Štefanovi Jendrušovi  

20.   Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2015 
 

21. Rôzne 

22. Záver 

  

1. Otvorenie 

  
 Ing. Ján Holodňák,  primátor mesta 

 - otvoril a viedol rokovanie mestskej rady, 

 - konštatoval, že na rokovaní sú prítomní štyria členovia mestskej rady, 

 - svoju neúčasť na rokovaní ospravedlnil Peter Pilip, zástupca primátora mesta. 

  
 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. 72/2015, 

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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2. Informácia o realizácii uznesení z rokovaní Mestskej rady vo Svidníku  

 z 15. júna 2015 

 
 Referoval: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 

 -  konštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 73/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

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

 z 16. júna 2015 

  
 Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 - predložil návrh na zrušenie uznesení č. 112/2011, 113/2011 a 341/2013. 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - dodržujú sa schválené dodatky k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom 

   mesta Svidník a k Zásadám rozpočtového hospodárenia majetku mesta Svidník 

   zo dňa 5.5.2015, pretože podľa mňa v niektorých prípadoch dochádza k ich 

   porušeniam? 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - vedome určite nedochádza k porušeniam týchto schválených dodatkov, ale je 

   potrebné vyšpecifikovať presne, kde sú podozrenia z porušenia, aby sme ich mohli 

   preveriť a prípadne zjednať nápravu.  

  
 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 74/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

4.   Správa o plnení programového rozpočtu mesta Svidník za 1. polrok 2015 
 

  
  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - chýbajú ukazovatele pri hospodárení spoločnosti Ekoservis, s.r.o., 

 - nemalo by MsZ schváliť svojho zástupcu v spoločnosti Ekoservis, s.r.o.? 

 - aké pohľadávky sú na mestskej ubytovni vykazované spoločnosťou SLUŽBYT s.r.o.? 

 - MsZ malo byť informované o rozpočtových opatreniach primátora mesta č. 2, 
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 - zmluva s VVS, a.s. bola zverejnená bez schválenia v MsZ,  

 - do Domu kultúry sa nakúpil materiál nad 1000 €, ale fakturovalo sa na základe 

   objednávky 4x po 500 €,  

 - žiadam preveriť všetky finančné operácie od 5.5.2015 a podať stanovisko, 

 - mali by sme byť informovaní o aktuálnom plnení rozpočtu,  

 - v budúcnosti je potrebné naplánovať zasadnutie MsZ v mesiaci júl a nie na konci 

   septembra, 

 - do tabuľkovej časti je potrebné pridať stĺpec „schválený rozpočet“, 

 - prečo nemá mesto ešte kúpené nové služobné auto? 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - prečo nie sú ešte vyplatené všetky schválené dotácie? 

 - pri vyúčtovaní dbať na to, aby boli splnené všetky podmienky, 

 - žiadatelia by mohli informovať aj verejnosť o účele využitia tejto dotácie a ich 

   spoluúčasti.  

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

 Svidník a Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník.  

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 75/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

5.   Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 
 

  
  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - je potrebné komplexne riešiť klimatizáciu na mestskom úrade, hlavne na východnej 

   časti budovy, 

 - biologicko-rozložiteľný odpad sa navyšuje iba o 80 € na opravu hadice, nemôžu 

   to TS poriešiť zo svojho rozpočtu?  

 - navýšenie položky verejné osvetlenie na energetický audit by som navrhoval  

   poriešiť zo schválených finančných prostriedkov na osvetlenie prechodov pre  

   chodcov, pretože je predpoklad, že v tomto roku sa táto investícia nebude 

   realizovať, 

 - vyjadrujem nespokojnosť, že doposiaľ sa s osvetlením prechodov pre chodcov 

   a opravou mozaiky na OD Vašuta nič nezrealizovalo,  
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 - prečo ci CVČ nevyfinancuje cestu do Chrudimi v rámci svojho rozpočtu?  

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

 Svidník. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - osvetlenie prechodov pre chodcov na nemôže realizovať z projektu, 

 - oslovili sme p. Dudáša, aby nám spracoval projekt osvetlenia prechodov pre chodcov, 

 - budeme hľadať spôsob a možnosti, aby sme to do konca roka zrealizovali. 

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - mesto obdŕžalo od FK Drustav Svidník a VK Slávia Svidník žiadosti o poskytnutie 

   mimoriadnej dotácie.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - reálne sa ukazuje, že obidvom oddielom by sa navrhla dotácia po 10000 €.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - je žiadúce dostať odpoveď na otázky, ktoré zazneli na zasadnutí MsZ, aký skutočne 

   je príspevok pre VK Sláviu Svidník? 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - na zasadnutie MsZ pripravíme podrobnú informáciu o financovaní volejbalu 

   zo strany mesta Svidník. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 76/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

6.   Návrh na vstup do Agentúry regionálneho rozvoja PSK 
 

  
  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 77/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

7.  Návrh na vstup do Oblastnej organizácie CR „ŠARIŠ – BARDEJOV“ 
 

  
  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 V rozprave vystúpili: 
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 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - bolo by vhodné, aby bolo aj zo strany mesta zastúpenie v tejto oblastnej organizácii, 

 - aká je efektivita tejto organizácie? 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - som proti vstupu mesta do tejto organizácii.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - máme malo informácií o činnosti tejto oblastnej organizácie.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - mesto Bardejov je tak silný partner v UNESCO, že môžeme byť pri ňom iba 

   úspešní. 

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

 Svidník. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 78/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

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 uzatvoreniu zmluvy o spolupráci, zmluvy o nájme a kúpnej zmluvy s odkladacou 

 podmienkou medzi mestom Svidník a spoločnosťami Kaufland Slovenská republika 

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

  
 K schváleniu odpredaja nebytových priestorov pre ZRUS SR v rozprave nevystúpil 

 nikto. 

  
 K schváleniu zriadenia vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta Svidník 

 pre VSD, a.s. Košice v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K zmene uznesenia MsZ č. 19 zo dňa 30. decembra 2014 v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného 

 pozemku parcela KN C 1180/477 v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného 

 pozemku parcela KN C 202/629 v rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného 

 pozemku parcela KN C ......................, z parcely č. KN C 1230/5 v rozprave vystúpili: 

  



7 

 

 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - tento návrh bude na zasadnutie MsZ predložený až po vypracovaní a predložení 

   geometrického plánu. 

  
 K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj novovytvoreného 

 pozemku parcela KN C 8/2 v rozprave sa vyjadrili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - neviem pochopiť, ako môže niekto postaviť objekt na mestskom pozemku a následne  

   žiadať o jeho odkúpenie? 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - uvažuje mesto potrestať tohto vinníka za jeho priestupok?  

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

 Svidník. 

  
 K schváleniu zámeru na odpredaj časti pozemku parcela č. KN C 202/1 v rozprave 

 sa vyjadrili: 

  
 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - zmenil sa názor mestského úradu na túto lokalitu? 

 - prišla nejaká žiadosť alebo petícia od občanov? 

 - nemáme dôvod to posunúť ďalej? 

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

 Svidník. 

  
 Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s. a Prešovské zdravotníctvo, a.s. 

   predložilo mestu návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci a kúpnej zmluvy 

   s odkladacou podmienkou. 

  
 Mestská rada neodporúča uzatvoriť zmluvu o spolupráci a kúpnej zmluvy  

 s odkladacou podmienkou so spoločnosťami Kaufland Slovenská republika v.o.s. 

 a Prešovské zdravotníctvo, a.s. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 79/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

9.  Návrh na schválenie Zadania pre spracovanie Územného  plánu zóny  
 

  „Obytný súbor Ladomírka“  

  
  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  
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 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - čo stojí táto zmena? 

 - ako mohlo dôjsť k tomu, že p. Goriščák zlé umiestnil stavbu? 

 - prečo je taký dlhý proces pri kúpe služobného auta? 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - je žiadúce, aby mesto malo vypracované kritéria, podľa ktorých by sa stanovila 

   výška pokuty za porušenia pri stavebných konaniach.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - priestupok p. Goriščáka zohľadniť v cene za predaj pozemku.  

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

 Svidník. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 80/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

10.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 4/2015, 
 

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

  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  

  
  Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - akým spôsobom sa to doteraz prevádzkovalo? 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - nechápem, prečo mesto musí schvaľovať, keď sa to prevádzkuje na súkromnom 

   majetku? 

  
 Na vznesené pripomienky zaujala stanovisko Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO  

 MsÚ Svidník. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 81/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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11.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2015, 
 

  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2012  

  o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,  

  o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu   

  detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského   

  strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej škole,  

  o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni,  

  o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni   

  a o podmienkach úhrady príspevkov  

  
  Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - je nepochopiteľné, že platíme za nájom samosprávam obcí, kde sú vytvorené  

   elokované pracoviská,  

 - prečo bolo použité služobné auto z mestského úradu na cestu do Chrudimi, keď 

   zo Svidníka išiel zo žiakmi a učiteľmi neobsadený autobus, predpokladám, že 

   aspoň služobné auto išlo plne obsadené? 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - prehodnotiť výšku poplatku pre dospelých, ktorí absolvujú štúdium 2 odboroch, 

 - sú rovnaké podmienky výšky prenájmu priestorov v obciach, kde sú vytvorené 

   elokované pracoviská? 

  
 Na vznesené pripomienky zaujala stanovisko Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM 

 MsÚ Svidník. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 82/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

12.   Informatívna správa o pripravenosti základných škôl a školských zariadení 
 

  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník na školský rok 2015/2016  

  
  Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - žiadam doplniť správu o údaj – čerpanie rozpočtu k 30.6.2015. 

 - navrhujem riešiť prístupovú cestu k hlavnému vchodu ZŠ Ul. Karpatská. 
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 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - uvažuje sa s presťahovaním CVČ do priestorov Domu kultúry, ak áno, bude sa  

   podieľať na chode prevádzky Domu kultúry?  

 - lepším riešením by bolo, ak by CVČ bolo v priestoroch ZŠ Ul. Karpatská, pretože 

   deti by nemuseli prechádzať cez hlavnú cestu.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - oceňujem odpoveď na moju interpeláciu zo strany vedúcej OŠKŠaM MsÚ.  

  
 Na vznesené pripomienky zaujala stanovisko Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM  

 MsÚ Svidník. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 83/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

13.   Informatívna správa o údržbe a opravách tepelných zariadení 
 

  a o príprave na vykurovaciu sezónu 2015/2016   

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

  Prítomný: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - stretli ste sa s nejakým problémom pri rekonštrukcii teplovodných kanálov? 

 - sú v ryhe aj ďalšie optické káble?  

 - mám námietky voči postupu výstavby optickej siete spoločnosťou Antik Technology, 

   s.r.o., 

 - z môjho pohľadu došlo k porušeniu príslušných noriem.  

  
 Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko JUDr. Gabriel Kaliňák, riaditeľ SLUŽBYT,  

 s.r.o. Svidník. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 84/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

14.    Informatívna správa o údržbe miestnych komunikácií 
 

  a o príprave na zimnú sezónu 2015/2016   

  
  Predkladal: Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník   

  Prítomný: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 V rozprave vystúpili: 
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 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - na webovej stránke doplniť ešte zoskenové faktúry TS, 

 - aj osobné služobné autá by mali byť označené logom firmy TS, 

 - do budúcna harmonogram plánu vysprávok miestnych komunikácií by malo 

   schvaľovať mestské zastupiteľstvo, 

 - realizuje sa nákup obaľovanej drvy v súlade so schválenými dodatkami zásad? 

 - je potrebné využiť možnosť získania finančných prostriedkov z fondov EÚ  

   na rekultiváciu čiernych skládok, 

 - prečo často stojí plošina pri fontáne na pešej zóne?  

 - ako je pripravené klzisko na zimnú sezónu? 

  
 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - ďakujem riaditeľovi TS za vykonávanú prácu.  

  
 Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 85/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

15.  Návrh na schválenie zámeru na prenájom časti nebytových priestorov Domu kultúry 
 

  na Ul. Sov. hrdinov 354/38 vo Svidníku  

  
  Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - je potrebné komplexne riešiť objekt Domu kultúry, 

 - navrhujem zmeniť nájom na dobu neurčitú, 

 - pouvažovať o zriadení turistického centra. 

  
 Na vznesené pripomienky zaujala stanovisko Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO  

 MsÚ Svidník. 

Svid

n 

  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 86/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

16.  Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 
 

  
  Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
Svid

n 
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 K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 87/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

17.  Návrh na obstaranie Zmeny č. 6 Územného plánu mesta Svidník   
 

  
  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - je potrebné bližšie špecifikovať lokalitu na výstavbu garáži.  

  
 Na vznesené pripomienky zaujala stanovisko Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR 

MsÚ 
 Svidník. 

Svid

n 

  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 88/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

18.   Informatívna správa o Dňoch Svidníka 2015  
 

  
  Referovali: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník  

                     Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

   K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 89/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
19.  Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník JUDr. Štefanovi Jendrušovi  

  
  Predkladal: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

Svid

n 

  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 90/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

20.   Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za 1. polrok 2015 
 

  
  Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - situácia na ZUŠ sa vôbec nezlepšuje. 
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 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - za čo sa vykazuje taká veľká pohľadávka u p. Maguľáka? 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - je potrebné prijať opatrenia pri porušení finančnej disciplíny na MŠ Ul. 8. mája 

   a ZUŠ.  

  
 Na vznesené pripomienky zaujal stanovisko Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta  

 Svidník. 

Svid

n 

  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 91/2015,  

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
21. 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. 

  
 K tejto informácii členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 92/2015, 

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 - predniesla materiály  

 - Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov 

    640/39 vo Svidníku Ul. Komenského 307/22 vo Svidníku, 

    Komenského 307/22 vo Svidníku 
   v Základnej škole Ul. Komenského 307/22 vo Svidníku, 

    Komenského 307/22 vo Svidníku 
 - Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov  

   v Základnej škole Ul. 8. mája 640/39 vo Svidníku 

    640/39 vo Svidníku Ul. Komenského 307/22 vo Svidníku, 

    Komenského 307/22 vo Svidníku 
 - Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov  

   v Základnej škole Ul. 8. mája 640/39 vo Svidníku 

    640/39 vo Svidníku Ul. Komenského 307/22 vo Svidníku, 

    Komenského 307/22 vo Svidníku 
 - Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov  

   v Základnej škole Ul. 8. mája 640/39 vo Svidníku 

    640/39 vo Svidníku Ul. Komenského 307/22 vo Svidníku, 

    Komenského 307/22 vo Svidníku 
 - Návrh na priamy prenájom nebytových priestorov  

   v Základnej škole Ul. 8. mája 640/39 vo Svidníku 

    640/39 vo Svidníku Ul. Komenského 307/22 vo Svidníku, 

    Komenského 307/22 vo Svidníku 
 - písomné materiály tvoria prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 K týmto návrhom členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 93/2015, 

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - žiadam písomnou formou správu o služobných cestách za rok 2015.  

  

22. Záver 

   Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

 - poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mestskej rady o 14.45 hod. ukončil. 

   

 

Zapisovateľka: Anna Vašková 

 

 

 

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

                Ing. Ján Holodňák 

               primátor  

 

 


