
Zápisnica zo 6. zasadnutia Mestského zastupite�stva vo Svidníku, 
konaného 11. marca 2015   

v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy vo Svidníku 
 

Prítomní:  
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor 
 
Poslanci MsZ: 
 
1. Mgr. Kamil Be�ko      
2. MUDr. Peter Breznoš�ák      
3. Cyril Dudáš        
4. Ján Hir�ko     
5. Mgr. Nadežda Fedorková 
6. Mgr. Marcela Ivan�ová      
7. Mgr. Vladimír Kali�ák 
8. Mgr. Pavel Olejár      
9. Peter Pilip       
10. PhDr. František Pochani�       
11. PaedDr. Jozef Poperník      
12. PhDr. Ján Vook     
13. MVDr. Michal Zozu�ák       
14. Ing. Vladimír Žak 
15. Martin Ždi�ak 
 
  
Ostatní prítomní: vi� prezen�ná listina 
 
  
Program: 

 
1. Otvorenie 

 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 

 b) Vo�ba návrhovej komisie 

 c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 

 d) Ur�enie zapisovate�a 

2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupite�stva 

 a) Uznesenia – trvalé úlohy 

 b) Uznesenia – úlohy v plnení 

 c) Uznesenia – splnené úlohy 
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3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 

4. Informatívna správa o káblovom distribu�nom systéme v meste Svidník 

5. Informatívna správa o ponuke spolo�nosti Antik Technology, s.r.o. Košice 

 v meste Svidník 

6. Informatívna správa o ponuke firmy Vladimír Ko�an ELKVANT 

7. Informatívna správa o ponuke firmy SLUŽBYT, s.r.o. Svidník 

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

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

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

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

11. Informatívna správa o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník 

12. Informatívna správa o stave trestnej �innosti a verejného poriadku v meste Svidník 

 za rok 2014 

13. Informatívna správa o �innosti mestskej polície za rok 2014 

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

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

 o verejnom poriadku 

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

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

 štandardu, blok B18 a C18 

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

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

19. Vo�ba hlavného kontrolóra mesta Svidník 

20. Interpelácie poslancov 

21. Rôzne 

22. Záver 
 

1. Otvorenie 
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 

 - informoval, že rokovania sa zú�ast�uje 14 poslancov, 

 - poslanec Ing. Vladimír Žak ospravedlnil svoju neú�as� zo za�iatku rokovania. 
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 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania (vi� pozvánka). 

  
  K predloženému návrhu sa vyjadrili: 

  
  Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

  - navrhujem stiahnu� z programu rokovania body �. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

    13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 a 21, pretože program a kvalita materiálov sú nedostato�ne  

    pripravené, poukázal by som na niektoré z nich: 

  - nemyslím si, že je vhodné o takom vážnom materiáli ako je zriadenie súkromnej 

    základnej umeleckej školy, aby sme sa dozvedeli z regionálnej tla�e, aby tento 

    materiál nebol prerokovaný ani v mestskej rade ani v komisiách MsZ,   

  - na mestskej rade boli predkladané pripomienky, ktoré sa nezapracovali do predložených 

    materiáloch,  

  - máme výhrady k priamemu predaju pozemku, k vybudovaniu optickej siete v meste, 

    zaráža nás zmluvný prevod mestskej káblovej siete pre SLUŽBYT, s.r.o., ve�ké výhrady 

    máme k 1. zmene rozpo�tu.  

  
  Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - všetci ve�mi dobre vieme, �o za tým všetkým je, preto sa tento návrh ve�mi �ažko obhajuje, 

  - pani Pajzinková prišla na mestský úrad s požiadavkou po zasadnutí mestskej rady, že do  

    31. marca 2015 potrebujú stanovisko k zriadeniu súkromnej základnej umeleckej školy, 

  - o tejto skuto�nosti bol informovaný pán zástupca primátora mesta a taktiež som požiadal 

    prerokova� tento návrh v komisii pre školstvo, vzdelávanie, kultúru a šport, ktorá po  

    prerokovaní prijala stanovisko, 

  - žiadate�a som informoval, že ak bude súhlas zo strany poslancov, touto problematikou sa 

    budeme zaobera� dnes na zasadnutí v bode rôzne,  

  - �o sa týka ostatných kritických vyjadrení, chcem podotknú�, že na všetku diskusiu sú  

    komisie mestského zastupite�stva, mestská rada, mestské zastupite�stvo a práve tu by sa 

    mali tvori� základné materiály, tu by sme mali prijíma� a h�ada� riešenia, pretože  

    zodpovednos� nesú poslanci mestského zastupite�stva a primátor mesta. 
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 b) Vo�ba návrhovej komisie 

  
  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - do návrhovej komisie navrhol poslancov: Cyril Dudáš, Mgr. Marcela Ivan�ová 

     a Martin Ždi�ak. 

  
  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - do volebnej komisie navrhol poslancov: MUDr. Peter Breznoš�ák, 

    Mgr. Vladimír Kali�ák a Mgr. Pavel Olejár. 

  
 c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - za overovate�ov zápisnice ur�il poslancov: Mgr. Kamil Be�ko 

    a Mgr. Nadežda Fedorková. 

  
 d) Ur�enie zapisovate�a 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  -  za zapisovate�ku ur�il Annu Vaškovú. 

   
  Hlasovanie �. 1 – pozme�ujúci návrh poslanca Mgr. Olejára – z programu 

  rokovania pod�a pozvánky stiahnu� body �. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

  15, 16, 17, 18, 20 a 21. 

  Prítomní: 14, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 4, nehlasovali: 0. 

  Pozme�ujúci návrh bol schválený.  

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

  Prítomní: 14, za: 10, proti: 0, zdržali sa: 4, nehlasovali: 0. 

  Návrh bol schválený, uznesenie �. 41/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   

 

2. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupite�stva 

 a) Uznesenia – trvalé úlohy 

 b) Uznesenia – úlohy v plnení 

 c) Uznesenia – splnené úlohy 

 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 
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3. Rokovania mestskej rady – informácia a závery 

 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

  
4. Informatívna správa o káblovom distribu�nom systéme v meste Svidník 

 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

  
5. Informatívna správa o ponuke spolo�nosti Antik Technology, s.r.o. Košice 

 v meste Svidník 

 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

  
6. Informatívna správa o ponuke firmy Vladimír Ko�an ELKVANT 

 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

  
7. Informatívna správa o ponuke firmy SLUŽBYT, s.r.o. Svidník 

 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

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

 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

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

 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

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

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

 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

  
11. Informatívna správa o hygienicko-epidemiologickej situácii v meste Svidník 

 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

  
12. Informatívna správa o stave trestnej �innosti a verejného poriadku v meste Svidník 

 za rok 2014 

 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

  
13. Informatívna správa o �innosti mestskej polície za rok 2014 
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 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

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

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

 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

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

 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

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

 štandardu, blok B18 a C18 

 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

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

 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

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

 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

  
 Prestávka: od 9.25 hod. do 9.35 hod.  

  
 Primátor mesta privítal na zasadnutí Ing. Vladimíra Žaka, poslanca MsZ. 

  
19. Vo�ba hlavného kontrolóra mesta Svidník 

 Predkladal: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta 

 - konštatoval, že do stanoveného termínu podali prihlášky na vo�bu hlavného kontrolóra  

   štyria kandidáti: Bc. Eva Ba�ová, Ing. Stanislav Fek, Ing. Ivan Sagan a Ing. Vladimír Žak, 

   ktorí sp��ajú podmienky ú�asti na vo�be hlavného kontrolóra mesta. 

 Následne sa prezentovali jednotliví kandidáti v abecednom poradí pod�a priezviska.  

 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - žiadam vystúpi� v diskusii k prezentáciám jednotlivých kandidátov. 
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 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - ke�že v podmienkach pre vo�by hlavného kontrolóra mesta nebola schválená diskusia 

   k vystúpeniam jednotlivých kandidátov, je potrebné o možnosti otvorenia diskusie hlasova�.  

 Hlasovanie �. 3 – návrh o možnosti otvorenia diskusie k vystúpeniam jednotlivých kandidátov: 

 Prítomní: 15, za: 7, proti: 0, zdržali sa: 7, nehlasovali: 1. 

 Návrh nebol schválený.  

 Mgr. Pavel Olejár, predseda volebnej komisie 

 - informoval poslancov ako budú prebieha� vo�by, 

 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 V rozprave k priebehu volieb vystúpili: 

 MUDr. Peter Breznoš�ák, poslanec 

 - aby sme dodržali zákonnos� a zachovali primárne princíp tajnej vo�by do funkcie hlavného 

   kontrolóra mesta v zmysle Nálezu Ústavného súdu SR navrhujem zachova� následnos� 

   postupu pri samotnom akte vo�by týmto spôsobom: 

 1. Predseda volebnej komisie výzve menovite poslanca k prevzatiu hlasovacieho lístka 

    a odovzdá mu ho pred stolom, za ktorým sedí primátor, 

 2. S hlasovacím lístkom dostane jediné, rovnaké pero jednej farby, jeden odtie� farby. Položí 

   svoj osobný mobilný telefón na stôl primátora a sám odíde do vytvorenej, diskrétnej zóny 

   za tzv. plentu, kde vykoná akt vo�by, 

 3. Následne hodí lístok do vopred pripravenej urny, vráti pero volebnej komisii a vezme si 

   svoj mobilný telefón, 

 4. Takýto postup sa vykoná pri každom poslancovi. 

 Reagoval: Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - ten návrh, ktorý som predniesol bol pripravený zamestnancami mestského úradu je úplne jasný  

   a je obvyklý pri vo�bách kontrolóroch obcí a miest, ale nevidím problém, aby sme  

   odovzdali mobily, ob�ianske preukazy, saká dali dole a išli voli�. 

 Hlasovanie �. 4 – pozme�ujúci návrh poslanca MUDr. Breznoš�áka: 

 1. Predseda volebnej komisie výzve menovite poslanca k prevzatiu hlasovacieho lístka 

    a odovzdá mu ho pred stolom, za ktorým sedí primátor, 

 2. S hlasovacím lístkom dostane jediné, rovnaké pero jednej farby, jeden odtie� farby. Položí 

   svoj osobný mobilný telefón na stôl primátora a sám odíde do vytvorenej, diskrétnej zóny 
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   za tzv. plentu, kde vykoná akt vo�by, 

 3. Následne hodí lístok do vopred pripravenej urny, vráti pero volebnej komisii a vezme si 

   svoj mobilný telefón, 

 4. Takýto postup sa vykoná pri každom poslancovi. 

 Prítomní: 15, za: 5, proti: 0, zdržali sa: 10, nehlasovali: 0. 

 Návrh nebol schválený.  

 Uskuto�nil sa akt vo�by hlavného kontrolóra mesta.   

 Prestávka: od 10.13 hod. do 10.17 hod.  

 Mgr. Pavel Olejár, predseda volebnej komisie 

 - informoval o výsledku volieb, 

 - jednotliví kandidáti získali tento po�et hlasov:  Bc. Eva Ba�ová – 0, Ing. Stanislav Fek – 0, 

   Ing. Ivan Sagan – 10 a Ing. Vladimír Žak – 5 hlasov, 

 - nadpolovi�nú vä�šinu hlasov všetkých poslancov MsZ získal kandidát: Ing. Ivan Sagan, 

 - zablahoželal Ing. Ivanovi Saganovi k zvoleniu do funkcie hlavného kontrolóra mesta.  

 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - zablahoželal Ing. Ivanovi Saganovi k zvoleniu do funkcie hlavného kontrolóra mesta, 

 - po�akoval Ing. Stanislavovi Fekovi, doterajšiemu hlavnému kontrolórovi mesta za vykonávanú 

   �innos�, 

 - informoval, že v zmysle § 18c odsek 1 zákona SNR �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

   v znení neskorších zmien plat hlavného kontrolóra je sú�inom priemernej mesa�nej mzdy 

   zamestnanca v národnom hospodárstve a �ísla 1,96, 

 - mestské zastupite�stvo môže hlavnému kontrolórovi schváli� mesa�nú odmenu až do výšky 

   30 % z mesa�ného platu hlavného kontrolóra.  

 V rozprave k schváleniu platu hlavného kontrolóra sa vyjadril:  

 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - hlavnému kontrolórovi mesta navrhujeme základný plat bez navýšenia.  

 Hlasovanie �. 5 – návrh uznesenia k bodu �. 19: 

 Prítomní: 15, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0: 
 Návrh bol schválený, uznesenie �. 42/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice.  
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20. Interpelácie poslancov 

 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

  
21. Rôzne 

 Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 

  
22. Záver 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - po�akoval prítomným za ú�as� na rokovaní a zasadnutie o 10.20 hod. ukon�il. 

  

 Prílohou zápisnice sú závery z rokovania, výsledok hlasovania a zvukovo-obrazový 

 

záznam. 
 
 
 
 
 
 
Zapisovate�ka: Anna Vašková 
  

 
 
 
 
 
 

 Ing. Ján Holod�ák  Mgr. Vladimír Šandala 
….............................................................  …............................................................. 

primátor mesta  prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 

  

Overovatelia zápisnice:   
 
 
 

  

Mgr. Kamil Be�ko  Mgr. Nadežda Fedorková 
….............................................................  …............................................................. 

poslanec MsZ  poslanky�a MsZ 
 


