
Zápisnica z 5. (neplánovaného) zasadnutia Mestského zastupite�stva vo Svidníku, 
konaného 12. februára 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. Mgr. Nadežda Fedorková        
5. Mgr. Marcela Ivan�ová      
6. Mgr. Vladimír Kali�ák 
7. Mgr. Pavel Olejár      
8. Peter Pilip       
9. PhDr. František Pochani�       
10. PaedDr. Jozef Poperník      
11. PhDr. Ján Vook     
12. MVDr. Michal Zozu�ák       
13. Ing. Vladimír Žak 
14. Martin Ždi�ak 
 
Ospravedlnený: 
 
1. Ján Hir�ko     
 
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. Prerokovanie postoja mesta Svidník k žiadosti dopravcu RegioJet 

 o prevádzkovanie autobusovej linky Svidník – Kysak, prijatie stanoviska 

3. Záver 
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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 Ján Hir�ko ospravedlnil svoju neú�as� na rokovaní. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania. 

  
  K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 b) Vo�ba návrhovej komisie 

  
  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - do návrhovej komisie navrhol poslancov: Mgr. Kamil Be�ko, PhDr. Ján Vook 

    a Martin Ždi�ak. 

  
 c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - za overovate�ov zápisnice ur�il poslancov: MUDr. Peter Breznoš�ák  

    a PaedDr. Jozef Poperník 

  
 d) Ur�enie zapisovate�a 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  -  za zapisovate�ku ur�il Annu Vaškovú. 

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

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

  Návrh bol schválený jednomyse�ne,  

  uznesenie �. 40/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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2. Prerokovanie postoja mesta Svidník k žiadosti dopravcu RegioJet 
 o prevádzkovanie autobusovej linky Svidník – Kysak, prijatie stanoviska 

  
 Referoval: PhDr. Ján Vook, poslanec MsZ 

 - zarazila ma skuto�nos�, že sme vedeli o tom, že 9. februára 2015 PSK dáva stanovisko 

   k tejto problematike a my sme zvolali zastupite�stvo na 12. februára 2015, 

 - prekvapilo ma stanovisko mesta k vy�aženosti spojov SAD na trase Svidník – Prešov, 

   ktoré znelo, že spoje sú posta�ujúce a nie sú vy�ažené, 

 - treba zdôrazni�, že SAD už nie je štátny podnik, ale je to súkromná spolo�nos�, 

 - v minulom volebnom období sa tu schva�oval Kaufland a verím tomu, že primátor 

   nikomu nedával vyjadrenie ani od Lidlu, alebo Billy, �i tu vôbec môže Kaulfand stá�, 

 - nejde mi o RegioJet, ale hlavne o to, aby sa ob�ania zo Svidníka bez problémov dostali  

   do Kysaku a spä� domov, aby neboli zbyto�né prestoje ako tomu bolo doteraz, 

 - verím tomu, že budeme háji� záujmy ob�anov, napr. aj rokova� so SAD, aby boli spoje  

   nastavené tak, aby naši �udia ne�akali v Prešove na stanici, ale aby mali pohodlný 

   a hlavne na�as príchod domov. 

  
 V rozprave vystúpili:  

  
 Martin Ždi�ak, poslanec 

 - na základe podnetu ob�anov, ale aj ako rodi� podporujem linku RegioJed z dôvodu, 

   že existujúci ranný a no�ný spoj je nedosta�ujúci a že autobusové spojenia z Prešova 

   do Kysaku nie sú naviazané na meškajúce vlaky.  

  
 MUDr. Peter Breznoš�ák, poslanec 

 - �udia si želajú lepšie a kvalitnejšie spojenie na trase Svidník – Kysak, 

 - želajú si spojenie, ktoré by ich doviezlo k vlaku, kde by mali primeraný �as na prestup 

   a aby mali istotu, že v prípade meškania vlaku autobus na nich po�ká, 

 - doteraz spojenie k vlakom je nedosta�ujúce a komplikované, 

   - mali by sme vysla� jasný signál PSK, že obyvatelia Svidníka  nie sú spokojní  

   a žiadajú si minimálne štyri priame autobusové pripojenia do Kysaku a spä�, ktoré 

   by mali garantované �akanie v prípade meškania vlaku. 

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - podstatou fungovania ekonomiky je konkurencia a zvýšená konkurencia prinesie 

   aj zlepšenie služieb, 



 4

 - najviac ma mrzí no�né spojenie, ke� cestujúci nie sú si istí, �i budú ma� v Kysaku 

   autobusové pripojenie a toto by malo by� jasné, aby nedochádzalo k takej situácii, 

   že ke� mešká vlak, vodi� sa rozhodne ne�aka� a odchádza prázdny autobus z Kysaku, 

 - �i by nestalo za úvahu dohodnú� sa tak, aby ten vodi� po�kal hoci aj dlhšie, ale s tým, 

   že má vä�šiu pravdepodobnos�, že nastúpia nejakí cestujúci, 

 - postoje ob�anov sú kritické na adresu SAD akým spôsobom to riadia, ako vplývajú na  

   kultúru cestovania, v lete v autobusoch je príliš horúco a v zimných mesiacoch je zima,  

 - je potrebné skvalitni� služby a ich dostupnos�.  

  
 Mgr. Marcela Ivan�ová, poslanky�a 

 - stretla som sa dnes s takým názorom, že na�o bude mestské zastupite�stvo, ke� VÚC 

   zamietol tu licenciu pre RegioJet a RegioJet dobrovo�ne odstúpil od žiadosti 

   prevádzkovania tejto linky, 

 - bu� ho budeme vies� v �iernobielych rovinách, alebo sa budeme snaži� h�ada� nejaké 

   riešenia,  

 - problém je ve�mi zložitý, ale zdá sa mi, že toto mestské zastupite�stvo je dobré na to, 

   aby sa rozvíril ten problém a aby sa h�adalo riešenie, 

 - neviem, �i je potrebné posil�ova� množstvo spojov, sná� zlepši� logistiku týchto 

   spojov. 

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - komu takáto situácia, že tu máme len jednu súkromnú spolo�nos�, vyhovuje? 

 - sú linky, ktoré sú stratové, ale i ziskové, 

 - takáto situácia vyhovuje PSK, ale kraj môže odmietnu� takúto linku len po dôkladnej 

   analýze, 

 - prirovnajme to ku Kauflandu, keby sme sa pýtali ostatných obchodníkov v meste, 

   �i potrebujeme �alšiu obchodnú sie�, tak si myslím, že by povedali, že ich služby sú 

   posta�ujúce a Kaufland tu netreba. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - myslím si, že v tejto rokovacej miestnosti, niet �loveka, vrátane primátora, ktorý by 

   nechcel, aby sme mali dobré, lacné a kvalitné spoje do Svidníka, 

 - PSK požiadal mesto o vyjadrenie sa k rozšíreniu piatich liniek RegioJet, 

 - pred vydaním stanoviska pre PSK sme prehodnotili všetky �ísla, 

 - ukázalo sa, že na týchto linkách cestuje priemerne 6 ob�anov a jedná sa o súbežné 
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   spoje so SAD, ktoré sú dosta�ujúce a nevyužité, 

 - nemáme problém s tým, aby RegioJet prišiel do Svidníka a zvážal by cestujúcich 

   k svojim vlakom, ale v takom �ase, aby neboli súbežné s linkami SAD.  

  
 Ing. �uboš �epan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ 

 - v prezentácii oboznámil prítomných s odchodom vlakov na linke Svidník - Kysak 

   a Kysak – Svidník spolo�nos�ou SAD a spolo�nos�ou RegioJet, ako aj o preh�ade 

   cestujúcich na týchto linkách, 

 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - na stretnutí s predsedom PSK d�a 20. januára 2015 zástupcovia miest a obcí vyjadrili  

   k tejto problematike zamietavé stanovisko, 

 - išlo by o konflikt s dotovanými spojmi vo verejnom záujme a verejní dopravcovia 

   by tým utrpeli straty, 

 - RegioJet žiadal o nedotovanú linku s priamym prepojením na vlakovú dopravu, 

 - RegioJet chcel licenciu, pretože bez nej mohol vozi� �udí už dávno, 

 - keby ju dostal, potom by sa mohlo sta�, že by žiadal aj o dotáciu. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - �udia potrebujú priamy spoj Svidník – Kysak, aby zbyto�ne ne�akali hodiny  

   na staniciach a mne je jedno, �i to bude RegioJet, alebo iný súkromný prepravca, 

 - ke� tu hovoríme, že spoje v rámci Svidníka a Kysaku nie sú rentabilné, tak nechápem, 

   pre�o sme nedali súkromnej spolo�nosti súhlas, 

 - sú to len naše dohady a domnienky, že on by potom požiadal o dotáciu, 

 - vytvára sa tu problém, ktorý sa dá rieši�, 

 - navrhujem toto uznesenie: v prípade výzvy alebo dožiadania PSK alebo iným 

   dopravným správnym orgánom, ktorého ú�elom je vydanie dopravnej licencie je 

   primátor mesta Svidník zastupujúci mesto Svidník, povinný prerokova� stanovisko 

   mesta Svidník v mestskom zastupite�stve a na jeho návrh realizova� �alšie rokovania. 

  
 Ing. Anna Ba�íková, riadite�ka, SAD Humenné, a.s., OZ Vranov nad Top�ou 

 - namiesto toho, aby ste nám tu po�akovali, že robíme všetko, �o je v našich silách, 

   zve�a�ujeme, budovy opravujeme, obnovili sme vozový park na svidníckom  

   a stropkovskom teritóriu, tak nás kritizujete,  
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 - zamestnávame vo Svidníku a v Stropkove 70 �udí, v rámci SAD 400 �udí, 

 - každý sa môže na nás obráti� s �ímko�vek, neustále sa pán vedúci dopravy trápi 

   s vašimi pripomienkami, s�ažnos�ami a posúvaním spojov, 

 - RegioJet si môže premáva�, my mu v tom nebránime, ale PSK posúdi, �i mu dá 

   alebo nedá licenciu. 

  
 Ing. Radovan Smetanka, vedúci dopravy SAD Humenné, a.s., OZ Vranov nad Top�ou 

 - kým tu nebol prepravca RegioJet, nepamätám si, aby za posledných 5 �i 6 rokov prišla 

   zo strany mesta, resp. od poslancov nejaká žiados� na úpravu spojov k vlakom, 

 - �o sa týka �akania na zmeškané vlaky, cestovný poriadok je viazaný na dopravnú 

   licenciu, preto my nemôžeme kvôli jednému vlaku spolo�nosti RegioJet ovplyvni� 

   príchody a prípoje autobusov do okolitých miest a obcí. Ako by sa potom pozerali  

   cestujúci, že celá doprava je podriadená RegioJet? 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - všetci sme za to, aby sa kultúra cestovania zlepšila, 

 - súkromný dopravca RegioJet ešte pred rozhodnutím PSK svoju žiados� stiahol, takže  

   my sa v podstate nemáme ani k �omu vyjadri�, 

 - môžeme iba apelova� na SAD, alebo PSK, ktorý zabezpe�uje dopravnú obslužnos�  

   v kraji, aby doprava bola �o najlepšia a aby sp��ala tie najvyššie kritéria.  

  
 Prestávka: od 15.45 hod. – 15.55 hod. 

  
 Hlasovanie �. 2 – PhDr. Ján Vook, predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia:  

 V prípade výzvy alebo dožiadania PSK alebo iným dopravným správnym orgánom,  

 ktorého ú�elom je vydanie dopravnej licencie je primátor mesta Svidník zastupujúci 

 mesto Svidník, povinný prerokova� stanovisko mesta Svidník v mestskom zastupite�stve 

 a na jeho návrh realizova� �alšie rokovania: 

 Prítomní: 14, za: 0, proti: 2, zdržali sa: 11, nehlasovali: 1. 

 Návrh uznesenia nebol schválený.  

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - po�akoval zástupcom SAD Humenné, a.s., OZ Vranov nad Top�ou za vykonávanú 

   prácu v prospech ob�anov mesta.  
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3. Záver 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - po�akoval prítomným za ú�as� na rokovaní a zasadnutie o 16.00 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:   
 
 
 
 
 

  

MUDr. Peter Breznoš�ák  PaedDr. Jozef Poperník 
….............................................................  …............................................................. 

poslanec MsZ  poslanec MsZ 
 
 
 
 


