
Zápisnica z 12. (neplánovaného) zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, 

konaného 10. decembra 2015   

v zasadačke Mestského úradu 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. Martin Ždiňak 

 

Ospravedlnený: 

 

1. Ing. Vladimír Žak        

 

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.   Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2015 
 

3.  Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník Prof. Ing. Zoe Klusákovej-Svobodovej, CSc. 
 

4.  Záver  
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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 Ing. Vladimír Žak ospravedlnil svoju neúčasť na rokovaní. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - navrhujem program rokovania upraviť takto: pri bode č. 2 prerokovať iba návrh na 

    schválenie úveru a body č. 3 a 5 vypustiť z rokovania. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
  Hlasovanie č. 1 – pozmeňujúci návrh primátora mesta k programu rokovania: 

  pri bode č. 2 prerokovať iba návrh na schválenie úveru a body č. 3 a 5 vypustiť  

  z rokovania: 

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

  Pozmeňujúci návrh bol schválený. 

  
 b) Voľba návrhovej komisie 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - do návrhovej komisie navrhujem týchto poslancov:  

    MUDr. Peter Breznoščák, Mgr. Nadežda Fedorková a Peter Pilip. 

  
  V rozprave nevystúpil nikto. 

  
  Hlasovanie č. 2 – voľba návrhovej komisie: 

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

  Poslanci MUDr. Peter Breznoščák, Mgr. Nadežda Fedorková a Peter Pilip boli schválený 

  do návrhovej komisie. 

  
 c) Určenie overovateľov zápisnice 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - za overovateľov zápisnice určujem týchto poslancov:  

    Mgr. Kamil Beňko a Ján Hirčko. 
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 d) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  -  za zapisovateľku určujem Annu Vaškovú. 

   
  Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
  Hlasovanie č. 3 – návrh uznesenia k bodu č. 1: 

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

  Návrh bol schválený, uznesenie č. 154/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
  Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

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

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - mesto Svidník sa zapojilo do výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR,  

 - v júni bol spracovaný energetický audit verejného osvetlenia, kde boli zosumarizované 

   všetky svietidlá v rámci mesta, 

 - žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná v mesiaci september, ale ešte 

   predtým sa uskutočnilo výberové konanie na realizáciu projektu Obnova verejného osvetlenia,  

   v ktorom zvíťazila firma ILC FACTORY, a.s. Plzeň,  

 - žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola posúdená a schválená.  

  
 Radek Pechman, zástupca firmy ILC FACTORY, a.s. Plzeň 

 - na území východného Slovenska pôsobíme od roku 2005,  

 - medzi najvýznamnejšie mestá a obce, kde pracuje naša technológia patria, napr. mesto 

   Prešov, Bardejov, Lipany, Humenné a mnohé ďalšie,  

 - obnova verejného osvetlenia spočíva vo výmene takmer všetkých svietidiel na území 

   mesta Svidník a vo výmene všetkých rozvádzačov za inteligentne riadené rozvádzače,  

 - celkové energetické úspory sa budú pohybovať minimálne na úrovni 60 – 70 %,  

 - budú sa inštalovať svietidlá na báze LED svetelných diód. 
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 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - stíhate zrealizovať túto zákazku do konca roka, čo je jedna z podmienok?  

  
 Reagoval: Radek Pechman, zástupca firmy ILC FACTORY, a.s. Plzeň 

 - s dostupnými technickými prostriedkami a podľa pripraveného harmonogramu stíhame 

   to zrealizovať do konca tohto roka.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec, 

 - nie som vnútorne stotožnený s touto výmenou, 

 - súčasné svietidlá sú 6-7 ročné a vyhovujú osvetleniu cesty I. triedy, 

 - zdá sa mi nemožná úspora na úrovni 60 - 70 %,  

 - pokiaľ sa nepôjde pod požadované normy, tak podľa môjho názoru sa ušetrí maximálne 

   10 – 15 %, 

 - taktiež v posledných rokoch boli menené aj rozvádzače,  

 - vysoká je spoluúčasť mesta vo výške 116 tis. EUR,  

 - mrzí ma, že takáto závažná vec sa nedostala na rokovanie komisie výstavby, dopravy, 

   ŽP a RR MsZ. 

  
 Reagoval: Radek Pechman, zástupca firmy ILC FACTORY, a.s. Plzeň 

 - úspora bola uvedená v projekte, 

 - niektoré rozvádzače nie sú v dobrom stave, 

 - rovnako niektoré súčasné žiarivky nie sú vhodné na verejné osvetlenie. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - spomínala sa úspora 60 – 70 %, koľko to bude činiť v eurách a aká je návratnosť týchto 

   investícii? 

  
 Reagoval: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - v súčasností sú platby zhruba okolo 80 tis. EUR, pri 50 % úspore by to činilo 40 tis. EUR, 

   takže návratnosť za  spolufinancovanie mesta je dva a pol roka.  

  
 Reagovala: Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - návratnosť do 3 rokov pri takejto investícii je vynikajúca.  
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 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - taktiež mesto nebude musieť riešiť údržbu verejného osvetlenia, čo je tiež úspora.  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - oceňujem včerajšie neformálne stretnutie poslancov, 

 - v tomto prípade, myslím si, že je to dobrý krok, pretože z úspor budeme splácať úver.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - teším sa, že konečne budeme mať vo Svidníku inteligentné vedenie - elektrické,  

 - ako mesto naloží so starými svietidlami?  

  
 Reagoval: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - sú to zhruba desaťročné svietidlá, ktoré plánujeme odpredať,  

 - cena, samozrejme, nebude vysoká, sú po záruke, poškodené, ale nejaký ten príjem predsa 

   len bude. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - je to veľmi výhodná investícia,  

 - najdôležitejšia je bezpečnosť občanov, ktorú nové verejné osvetlenie zabezpečí, 

 - verím, že tento projekt úspešne zvládneme aj napriek šibeničnému termínu 31. december 

   2015, 

 - v meste zároveň pribudne 30 nových stĺpov a svietidiel, 

 - verím, že v rámci projektu osvetlíme aj tri prechody pre chodcov.  

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - na akom princípe sa bude regulovať verejné osvetlenie?  

  
 Reagoval: Radek Pechman, zástupca firmy ILC FACTORY, a.s. Plzeň 

 - bude to fungovať na základe frekvenčnej báze.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - treba sa poďakovať pánovi zástupcovi primátora, ktorý vykonal veľmi dobrú prácu  

   a podarilo sa mu vybaviť na ministerstve finančné zdroje na obnovu verejného osvetlenia 

   v meste.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - vybuduje sa v rámci projektu aj osvetlenie násypu popri Ladomírke? 
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 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - tento projekt zahŕňa iba výmenu existujúcich svietidiel, 

 - pokiaľ ide o osvetlenie násypu, rokovali sme o tejto záležitosti s Povodím Bodrogu 

   a Hornádu, ktorý je vlastníkom tejto lokality, 

 - v budúcnosti Povodie Bodrogu a Hornádu plánuje nejaký projekt, kde by sa mala vybudovať  

   protipovodňová hrádza a potom by sa niečo robilo aj s násypom. 

    Hlasovanie č. 4 – návrh uznesenia k bodu č. 2: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 155/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

3.  Návrh na udelenie Ceny mesta Svidník Prof. Ing. Zoe Klusákovej-Svobodovej, CSc. 
 

  Predkladal: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník  

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

    V rozprave vystúpil: 

    MUDr. Peter Breznoščák, predseda komisie pre udeľovanie Cien mesta Svidník 

 - komisia odporúča predložený návrh prerokovať a schváliť.  

    Hlasovanie č. 5 – návrh uznesenia k bodu č. 3: 

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

 Návrh bol schválený, uznesenie č. 156/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

  4.    Záver 
 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie o 14.45 hod. ukončil. 

  

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

 

 a zvukovo-obrazový záznam. 
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 Zapisovateľka: Anna Vašková 

  

 

 

 

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

primátor mesta  prednosta MsÚ 

 

 

 

 

 

  

Overovatelia zápisnice:   

 

 

 

 

  

Mgr. Kamil Beňko  Ján Hirčko 
…...................................................  …............................................................. 

poslanec MsZ  poslanec MsZ 

 

 

 

 


