
Zápisnica z 11. (neplánovaného) zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, 

konaného 3. novembra 2015   

v zasadačke Mestského úradu vo Svidníku 
 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Poslanci MsZ: 

 

1. Mgr. Kamil Beňko      

2. MUDr. Peter Breznoščák      

3. Mgr. Nadežda Fedorková 

4. Ján Hirčko     

5. Mgr. Marcela Ivančová      

6. Mgr. Vladimír Kaliňák 

7. Mgr. Pavel Olejár      

8. Peter Pilip       

9. PhDr. František Pochanič       

10. PaedDr. Jozef Poperník      

11. PhDr. Ján Vook     

12. MVDr. Michal Zozuľák 

13. Ing. Vladimír Žak       

14. Martin Ždiňak 

 

Ospravedlnený: 

 

1. Cyril Dudáš        

 

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina 

     

 

Program: 

 

1.   Otvorenie  

 a)  Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva  

 b)  Voľba návrhovej komisie  

 c)  Určenie overovateľov zápisnice  

 d)  Určenie zapisovateľa  

2.   Rokovania mestskej rady – informácia a závery  

3.   Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva  

4.  Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v základných školách  

  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník  
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5.   Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 
 

6.  Rôzne  

7.  Záver  

   

 

1. Otvorenie 

 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 

 - informoval, že rokovania sa zúčastňuje 14 poslancov,   

 - poslanec Cyril Dudáš ospravedlnil svoju neúčasť na rokovaní. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - navrhujem za bodom č. 1 zaradiť bod č. 2  „Rokovania mestskej rady – informácia 

    a závery“ a ostatné body prečíslovať. 

  
  V rozprave vystúpil: 

  
  PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

  - navrhujem za bodom „Rokovania mestskej rady – informácia a závery“ zaradiť bod 

    „Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva“ a za bodom „Návrh 4. zmeny 

    rozpočtu mesta Svidník na rok 2015“ zaradiť bod „Rôzne“. 

  
 b) Voľba návrhovej komisie 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - do návrhovej komisie navrhujem týchto poslancov:  

    Ján Hirčko, PaedDr. Jozef Poperník, Mgr. Pavel Olejár. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 c) Určenie overovateľov zápisnice 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - za overovateľov zápisnice určujem týchto poslancov:  

    Mgr. Marcela Ivančová, Martin Ždiňak. 
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 d) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  -  za zapisovateľku určujem Annu Vaškovú. 

   
  Hlasovanie č. 1 – doplňujúci návrh poslanca PaedDr. Poperníka: za bodom „Rokovania 

  mestskej rady – informácia a závery“ zaradiť bod „Kontrola plnenia uznesení mestského 

  zastupiteľstva“ a za bodom „Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015“ 

  zaradiť bod „Rôzne“: 

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

  Doplňujúci návrh bol schválený. 

   
  Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
  Hlasovanie č. 2 – návrh uznesenia k bodu č. 1: 

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

  Návrh bol schválený, uznesenie č. 148/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
  Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

2. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 

 
 Referoval: Peter Pilip, zástupca primátora 

 - mestská rada na zasadnutí dňa 3. novembra 2015 odporúčala prerokovať  

   a schváliť predložené materiály. 

  
 V rozprave nevystúpil nikto. 

  
 Hlasovanie č. 3 – návrh uznesenia k bodu č. 2: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 149/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 

  
 Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili: 
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 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - z časti sa dá súhlasiť s odôvodnením, ktoré sa uvádza pri pozastavení výkonu uznesení 

   zo dňa 25.9.2015, ale v stanovisku z ministerstva bolo aj jednoznačne povedané, že 

   zastupiteľstvo má svoje kompetencie a jedine zastupiteľstvo môže určovať zásady pri 

   narábaní s majetkom mesta, 

 - na mestskej rade sme sa dohodli, že primátor prijme také riešenie, že poslanci budú možno 

   viac vtiahnutí do medzinárodnej spolupráce, 

 - primátor vydal smernicu primátora, v ktorej paradoxne pripustil, že zahraničné pracovné 

   cesty bude schvaľovať zástupca primátora a primátor bude schvaľovať poslancom MsZ,  

 - nie je táto smernica v rozpore so zákonom? 

 - chýba mi aj prísľub, že na zasadnutiach MsZ budeme informovaní o služobných cestách, 

 - možno by to chcelo zrekapitulovať od začiatku našich zastupiteľstiev,  

 - predpokladám, že na riadnom zasadnutí MsZ pán prednosta pripraví takúto informáciu. 

    Hlasovanie č. 4 – návrh uznesenia k bodu č. 3: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 150/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

4.  Návrh na udelenie súhlasu k prenájmu nebytových priestorov v základných školách  

  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník  

  Predkladala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

    V rozprave vystúpil: 

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

 - komisia odporúča predložené návrhy prerokovať a schváliť.  

    Hlasovanie č. 5 – návrh uznesenia k bodu č. 4: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 151/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
    Hlasovanie č. 6 – návrh uznesenia k bodu č. 4: 

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



 5 

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 152/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
    Hlasovanie č. 7 – návrh uznesenia k bodu č. 4: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 153/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

5.    Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 
 

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

    Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

 - v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

   a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Svidník spĺňa podmienky na vzatie úveru. 

    V rozprave vystúpili:  

    Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - k rekonštrukcii verejného osvetlenia v meste Svidník sme sa schádzali viackrát 

   už aj v minulom volebnom období, kde sa prezentovali viaceré firmy, 

 - dnes stojíme pred otázkou, či prijať úver, alebo neprijať vo výške 750000 EUR, čo je 

   nemalá čiastka a občania sú veľmi citliví na branie úverov, 

 - vzhľadom na to, že tento návrh nebol prerokovaný v komisií finančnej a správy majetku MsZ 

   a že by sme privítali aj iné alternatívy vyfinancovania celej tejto akcie, bolo by dobre vrátiť 

   sa k tejto problematike po podrobnej analýze a tento bod v tejto chvíli odložiť.  

    Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - veľmi podobný úver sme brali na rekonštrukciu domu kultúry a tam zo slovíčka krátkodobý 

   vznikol ročný úver, čiže s každým úverom treba zaobchádzať citlivo, 

 - nechcem, aby vyznelo tak, že nechceme schváliť tento úver, určite ak sa ukáže ako jediná 

   možnosť, tak pristúpime k schváleniu tohto úveru, 

 - navrhujem zachovať sa pri tomto bode veľmi opatrne, prejsť si v pokoji ponuky bánk a vrátiť 

   sa k tomu v inej atmosfére s viacerými možnosťami. 

    Peter Pilip, zástupca primátora 

 - určite tento úver nie je plánovaný, ale keď sme išli do tejto vízie zmenili sa podmienky 

    na ministerstve tak, že najprv tento projekt musí mesto zaplatiť z vlastných zdrojov   

   a až následne sa to prefinancuje, 
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 - tento úver je krátkodobý, ktorý by sa čerpal až po schválení projektu, je to celkom iná situácia  

   ako pri rekonštrukcii domu kultúry, ktorá sa realizovala prostredníctvom cezhraničného  

   projektu, 

 - treba byť pripravený na to, že keď príde oznámenie z ministerstva, že sme úspešní 

     budeme sa musieť stretnúť na neplánovanom zasadnutí ešte raz.  

    Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

  - na mestskej rady sme rokovali o tom, že do dnešného dňa máme problém so splatením úveru,   

    ktorý sme brali na rekonštrukciu domu kultúry, pretože nenašli sme v rozpočte 60000 EUR  

   na spoluúčasť mesta,  

  - nie celkom to korešponduje so stanoviskom hlavného kontrolóra, ale zrejme podľa zákona,  

   účtovníctva  a záverečného účtu sa berie iný pohľad, ale reálny život sa ukazuje trochu ináč, 

 - na mestskej rade boli vznesené návrhy, či by sme nemohli osloviť tú banku, v ktorej máme živý  

   úver a či nevieme dohodnúť podobné podmienky a nevedeli sme k tomu zaujať stanovisko, 

 - úver, ktorý berieme, sa vedie ako kapitálový výdavok, ale kapitálové príjmy sa nám nedarí 

    vôbec napĺňať, takže ten rozpočet, ktorý sme nastavili, nie celkom sme odhadli vývoj, ktorý  

   v meste beží, 

 - otázka znie, čo s nenaplnením kapitálových príjmov, pretože sa blíži koniec roka? 

  - otvorili sme aj tému, či si nemôžme požičať vlastné zdroje z fondu drevín a takisto sme  

   nevedeli presnú informáciu, koľko peňazí na tom účte máme a mali by sme mať, 

 - nemali by sme to šiť horúcou ihlou a keď sme kandidovali do zastupiteľstva tak sme  

   pripravený sa stretnúť kedykoľvek to bude potrebné a rokovať o dôležitých veciach. 

   
  Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor  

 - v predošlom volebnom období sme rokovali s firmami, ktoré ponúkali rekonštrukciu 

   verejného osvetlenia s rôznymi variantami,  

 - cením si to, že sme nepristúpili ani na jednu variantu a tá obchodno-verejná súťaž čo bola 

    vypísaná, mala stanovené také prísne podmienky, že sa nám neprihlásil ani jeden dodávateľ,  

 - dnes máme jedinečnú možnosť celú rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste Svidník 

   realizovať zo zdrojov ministerstva hospodárstva, ktoré sú na to určené a jedinou podmienkou 

   je, aby sme boli úspešní, 

  - tento úver nezaťaží rozpočet mesta, je to preklenovací úver,  

 - sú to jedinečné peniaze a je našou morálnou povinnosťou sa o nich uchádzať, 

 - čo sa týka rekonštrukcie domu kultúry, som nesmierne rád, že tento projekt bol schválený 

   a bol vyfinancovaný z úveru, ktorý k dnešnému dňu je splatený, ostala iba nevyplatená 

    naša spoluúčasť vo výške 60000 EUR, ale ešte stále sme v stanovených termínoch,  
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 - za veľmi dôležité považujem zodpovednosť ľudí čo robia s týmito projektami, pretože  

   za nášho pôsobenia všetky projekty, ktoré boli úspešné, boli prefinancované, 

  - tento bod sme zaradili do programu rokovania na základe podnetu pána zástupcu primátora,  

 - nikdy primátor nevyberal banku na poskytnutie úveru, ale na tento účel bola určená komisia 

   zložená aj z poslancov MsZ, 

 - sťahujem tento bod z rokovania.  

  

6.    Rôzne 
 

        Mgr. Pavel Olejár, poslanec  

 - mám za to, že mesto robí finančné operácie v rozpore s Dodatkom č. 2 Zásad hospodárenia  

    a nakladania s majetkom mesta Svidník a Dodatkom č. 1 Zásad rozpočtového hospodárenia   

   mesta Svidník, preto žiadam hlavného kontrolóra o zaujatie stanoviska,  

  - podľa mňa dochádza k porušovaniu zmluvy na prenájom káblového systému zo strany   

   SLUŽBYT, s.r.o., pretože firma Svitel naďalej prevádzkuje káblový systém v meste, preto  

    sa pýtam hlavného kontrolóra, či má o tomto stave nejaké informácie a aké kroky podnikol,  

    alebo podnikne?   

  
  Reagoval: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta  

 - preveroval som faktúry a objednávky za obdobie od mesiaca máj 2015, kde som zistil 5  

    problémových faktúr, jedná sa o nákup nábytku do domu kultúry, kde bolo kúpené vybavenie  

   za 2000 EUR bez výberového konania, ale aby sa obišlo výberové konanie a podmienka 

   do 1000 EUR, tak sa to rozdelilo na 4 faktúry po 500 EUR, myslím si, že toto je porušenie, 

    ďalšie porušenie je faktúra vo výške 3940 EUR za nákup drevín v Poľsku, ktorá je tiež bez  

   výberového konania, 

  - čo sa týka SLUŽBYT, s.r.o., rokoval som s pánom riaditeľom ohľadom zmluvy a podnikania  

   tretej osoby, aj keď pán riaditeľ tvrdí, že je to zdĺhavý proces a poskytol k tomuto stanovisko, 

    o ktorom som informoval poslanca Mgr. Olejára, pýtal som sa aj pána právnika, ktorý je tiež  

   toho názoru, že podniká tretia osoba, takže je to porušenie zmluvy. 

  
 Reagovala: Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM MsÚ Svidník 

 - vybavenie domu kultúry sa nevykonávalo s úmyslom obchádzania schválených dodatkov,  

 - pre prehľadnosť boli urobené 4 objednávky na 4 konkrétne netypizované miestnosti,  

   ktoré nepodliehajú elektronickému trhovníctvu. 
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 Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - dodatky neboli porušené ani v jednom prípade, pretože objednávky a faktúry nad 1000 EUR 

   pre jeden funkčný celok podliehajú schváleniu MsZ  a v tomto prípade išlo o stromy, kde 

  1 strom stojí 60 EUR a tento tvorí jeden funkčný celok a taktiež nábytok bol kúpený do  

   štyroch miestností.  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - aká je situácia s realizáciou chodníka smerom na Jedľovku? 

 - na zasadnutí 5.5.2015 som žiadal vedenie mesta, aby boli zverejnení všetci uchádzači 

   verejno-obchodných súťaží do 30000 EUR, nielen ten kto vyhral.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - MsZ schválilo sumu 10000 EUR na rekonštrukciu chodníka smerom na Jedľovku  

 - my sme oslovili dodávateľa, ktorý eventuálne ju mal realizovať, ale ten nám oznámil, že 

   táto zákazku bude stáť 17000 EUR,  

 - aj napriek tomu sme vypísali súťaž na rekonštrukciu tohto chodníka, ale nikto sa neprihlásil, 

 - zvažovali sme variantu, aby to urobili TS, tá záloha čo bola zverejnená na webovej stránke 

   je na rekonštrukciu chodníka, ktorý sa robil na Ul. Duklianskej po rekonštrukcii 

   teplovodných rozvodov, 

 - v tejto veci sme rokovali aj s developerom Kauflandu, ale budeme hľadať spôsob a možnosti 

    realizácie rekonštrukcie tohto chodníka,  

 - čo sa týka zverejňovania verejno-obchodných súťaží, mesto plní všetky podmienky  

   v súlade so zákonom. 

  
 Reagoval: Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - od pána Vlčinova som nie celkom dostal odpoveď na tie otázky ohľadom dodržiavania 

   dodatkov, 

 - nedostal som odpoveď, aké konkrétne opatrenia urobil hlavný kontrolór, resp. právnik mesta  

   nech zaujme stanovisko ohľadom porušovania nájomnej zmluvy,  

 - k chodníku Jedľovka, je veľmi dobré, že mesto vypísalo verejno-obchodnú súťaž na tých 

   10000 EUR, ale keby sme dostali informáciu, že nepostačuje táto suma na túto rekonštrukciu, 

   tak by sme hľadali ďalšie zdroje, 

 - je potrebné problém poslancom predniesť, aby mohli k tomuto zaujať stanovisko. 
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 Reagoval: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

 - hlavný kontrolór môže iba konštatovať aký je stav a rozhodnutie musí prijať mestské  

   zastupiteľstvo. 

  
 Reagoval: PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - ja som žiadal, aby v rámci transparentnosti boli zverejnení všetci uchádzači tak ako 

   to robia aj v iných mestách, 

 - v jednom z výberových konaní boli Drevimex, kde je konateľ pán Halachan,  

   pani Halachanová a pán Halachan, aká je tu potom transparentnosť mesta?  

  
 Reagoval: Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - zatiaľ som nedostal stanovisko ohľadom porušovania nájomnej zmluvy na prenájom  

   káblového systému. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - sú tú dve tvrdenia, kde jedna strana tvrdí, že porušila a druhá, že neporušila, ale zaujmeme 

   k tomu stanovisko. 

  
 Reagoval: JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - podľa zmluvy, ktorá sa schválila nemôže byť prenajatý majetok žiadnej tretej osobe bez súhlasu  

   mestského zastupiteľstva, 

 - jednoznačný názor je, že môže podnikať len SLUŽBYT, s.r.o., a nie Svitel 

 - potrebujeme vedieť, či k tomu porušeniu došlo, alebo nie, ak to má byť na základe správy, 

   tak to musí byť písomná správa, ktorá by obsahovala tieto podklady a dôkazy, aby sme 

   mohli zaujať stanovisko a potom odstúpiť od tejto zmluvy, alebo vypovedať.  

  
 Reagoval: Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - berie mesto internetové pripojenie od Svitelu? 

 - však už priamo máme dôkaz, že Svitel využíva mestský káblový systém, ktorý nemá 

   zazmluvnený, tak aký iný silnejší argument je potrebný. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - celý problém je v tom, že nemáme zástupcu SLUŽBYT, s.r.o., pretože je to neplánované 

   zasadnutie, kde pôvodne nebol plánovaný bod „Rôzne“.  
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  7.    Záver 
 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - udelil Cenu primátora PhDr. Františkovi Pochaničovi, poslancovi MsZ pri príležitosti 

   životného jubilea, 

 - poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie o 15.10 hod. ukončil. 

  

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

 

 a zvukovo-obrazový záznam. 

 

 

 

 

 

 

 Zapisovateľka: Anna Vašková 

  

 

 

 

 Ing. Ján Holodňák  Mgr. Vladimír Šandala 
…...................................................  …......................................................... 

primátor mesta  prednosta MsÚ 

 

 

 

 

 

  

Overovatelia zápisnice:   

 

 

 

 

  

Mgr. Marcela Ivančová  Martin Ždiňak 
…...................................................  …............................................................. 

poslankyňa MsZ  poslanec MsZ 

 

 

 


